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The Japanese  Experience : 
Secrets of Success 

Abstract
 Au milieu des années 1970, le Japon s’est affirmé comme puissance économique, atteignant le second rang
 mondial derrière les États-Unis et changeant ainsi l’ordre des alliances politiques à considérer. Le Japon s’est
 admirablement bien relevé de sa déconfiture conséquente à la seconde guerre mondiale. Grâce au sens de la
 discipline et de l’honneur de ses travailleurs, l’économie japonaise  a révolutionné le monde des technologies.
 Il est redevenu une grande puissance  au point de faire partie  du G8.comment le  japon est arrivé à ce stade?
quels sont les  facteurs qu’a utiliser le  nippon pour arriver au niveau  d’une puissance mondiale ?
Quels sont les secrets de cette puissance ?

األكادميية للدراسات 
اإلجتماعية واإلنسانية

مقدمـة

التجربـة  بان  اليقني  تـزايد  اآلن  حتى  الثمانينات   بدايـة  مـنذ 
الدولية األساسـية  األسـواق  نـتائج كبرية يف  اليابانيـة حققت 
مما مسح باحلديث عن التـفوق الياباني. وعند معرفة ظروف 
حـيث  من  اليابان  وخصائص  الرهيب  احلرب  دمار  بعد  اليابان 
حققـته  وما   ، الطبيعية  واملوارد  اجلـغرافية  واملساحة  السكان 
خالل ثالثة عقود بعد احلرب فإننا نكون اكـثر قبوال للحديث 
بالسكان  اليابان.فاليابان جزيرة مكتظة  املعجزة يف  يشـبه  عما 
من  وتستورد  كالفورنيا  مساحة   من  اصغر  مساحة  ذات 
استهالكها )100 %( من االملنيوم ،و)98 %( من النفط، و)4،98 

% ( من احلديد )66.4 % ( من اخلشب )1(.

احلرب  هزمية  بعد  شامل  دمار  حالة  يف  كانت  أنها  كما 

تكوين  من  فقط  عقود  )3ـ4(  خالل  يف  لتتمكن  الثانية  العاملية 
قوة صناعية واملسجلة ألعلى املعدالت اإلنتاجية يف العامل.ولكي 
ندرك أبعاد هذا التفوق نشري اىل أن اليابان تقف اآلن على قمة 
عن  اليوم  يتحدث  الكثري   العامل…و  مستوى  على  املنافسة 
التعلم من  العاملية ليصبح  الياباني على األسواق  قصة اهلجوم 

اليابانيني يف حد ذاته صناعة تنمو بشكل مطرد وواضح. 

األسواق  يف  الياباني  التـفوق  هذا  أن  على  التأكد  وجيب 
االقـتصادية الدولية تزامن مع تـفوق أخر يف النـتائج األخالقـية 
واالجـتماعية باملقارنـة مع نظرياتـها يف الدول املتقـدمة األخرى.

ولعل أهم درس قدمـته اليابان لعاملنا املعاصر هو تعدد النماذج يف 
التطور االقتصادي فلم يعد النموذج الغربي واألمريكي بشكل 
االقتصاد،  يف  واملتفوق  احلرب  يف  املنـتصر  النموذج  هو  خـاص 
التقاليد  بني  ما  يوافق  الذي  التمـييز  النظام  جانب  هناك  بل 

ملخص

منذ السبعينات ، أصبح  اليابان  يف املركز الثاني عامليا اقتصاديا خلف الواليات املتحدة األمريكية .حيث  استيقظ اليابان  من الدمار 
الرهيب  الذي أتى بـه أثناء احلرب العاملية الثانية ،وهذا بفضل فحوى النـتائج األخالقـية واالجـتماعية  املتمثلة يف االنضباط  الذاتي والروح 
الوطنية اليت يتميز بها  العامل الياباني وتطبيق اجلودة الشاملة،وجتسيد  الثورة التكنولوجية على مستوى مجيع امليادين ، وبذلك أصبح 

اليابان قــوة عظمــى  من ضمن  مثانية الدول الكربى يف العامل .وهذا يؤدي بنا اىل طرح التساؤالت التالية :كيف وصل اليابان اىل هذه 
املكانة ؟  ما هي العوامل اليت  استعملها  للوصول اىل درجـة املستوى  العاملي ؟ وما هي أسرار هذه العظمــة ؟

الكلمات الدالة: التجربة اليابانية، اسرتاتيجية االدارة، االنضباط، العمل
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اليابانية و املفاهيم الغربية احلديثة ،وبالتالي يف كل العناصر 
مل  هذا   اليابان  درس  .ولعل  األخالقيات  ضمنها  ومن  الناعمة 
االهتمام  أثار  ما  بقدر  الياباني  املادي  بالتفوق  االهتمام  يـثر 
ميكن  بالـتأكيد  العـوامل  املعنويـة.وهذه  العوامل  يف  بالتفوق 
املؤسسات  جناح  عوامل  اإلمكان  قدر  وإظهار  منها  االسـتفادة 
اليت  اإلجيابية  النقاط  أهم  استخالص  حماولة  ،و  اليابانية 
ميكن أن تكون عامال إجيابيا يساهم يف تكييف املؤسسات العامة 
اليت  التغـريات  أثر  الوطنية اجلزائرية يف عهدها اجلـديد على 
نقـلها  ميكن  ال  احلالية.ولكن  االقتصادية  الظروف  فرضتـها 
يف  وتوجيـهها  بإذكائـها  تكون  منها  واالستـفادة  واستنساخها، 
التساؤل  اىل  بنا  يدفع  هلا.مما  باخلضوع  وليس  البلد  ظروف  

التالي ، أين تكمـن ذخرية قوة جناح اليـابان؟

على هذا األساس  ارتأينـا  اىل  تقسيـم  هذا  البحث اىل ثالثة 
الـيابـان من   عــن  بنـظرة  موجـزة  األول  يتعلق  حماور، احملور 
اليابان  تاريخ  كذلك  واملناخ   األرض   , السكان   , املوقع  حيث 
الثـاني   واحملور  اليابان؟.  تقدم  أسرار  هي  ما  ثـم    ، احلديث 
هي  ما  أي  الـيابـانية،  اإلدارية  السلـطة  أسس  على    حيتوي  
فلسفـة  التحدي وخصائص اإلدارة اليابانيـة؟ ما هو  مفهوم رمز 
الوطنيــة  أهـداف  للوطـن؟. وما هي  الـوطنيـة وقاعدة االحنياز 
يف اليابان؟ أما احملور الثـالث  يتعلق  بـكيف يتجسـد االنضباط 
الذاتي باملؤسسة اليابانية؟ حيتوي  على مبـدأ الوطنيـة وفلسفـة 

اإلدارة اليـابانـيـة وأخالقـيات املهنـة ثم اخلالصة.

)2( احملور األول    نظـرة مـوجـزة عـن اليـابـان 

إنه ملن احملري أنه يزداد نسبة جهلك باليابانيني كما اقرتبت إليهم 
وحاولت أن تكشف اجملهول فيهم, لكن الذي ال يقبل الشك فيه, 
ويف  موحد،  شبه  سلوك  على  مسري  الياباني  اإلنسان  هذا  أن  هو 
كل شيء تقريبًا, فلهم إمياءات وإشارات كثرية ال يفهموها إال 
فيما بينهم, ساعدتهم على احرتام بعضهم لآلخر , دون حدوث أي 
إزعاج داخل خليتهم االجتماعية . إن هذه البوتقة املتناغمة تتم 
حتت هذه الكثافة السكانية العالية , وعلى هذه البقعة الصغرية 
املعيشية  التكلفة  يف  الفاحش  االرتفاع  هذا  وحتت  األرض,  من 

وقلة املوارد الطبيعية . يا هلم من شعب. 

أوال :  املوقع ، السكان ، األرض واملناخ 

اليابان مكون من عدة جزر ) 4000 ( جزيرة على شكل أرخبيل 
 – – شيكوكو  3000 كم  أربعة منها رئيسية ) هونشو  طوله 
قبل  من  إداريًا  مقسمة  اليابان  وجزر    ) – هوكايدو  كيوشو 
اإلمجالية  مساحتها   , بلديات  وأربعة  والية   43 على  احلكومة 

881,369 كيلو مرت مربع . 

         السـكـان

 , نسمة  مليون   130 حوالي  اليابان  سكان  تعداد  إمجالي  ويبلغ 

بالسكان  عاصمتها  وهي بذلك تعترب سابع دولة أكثر تعداداً 
 , السكان  من   %  99,4 حوالي  اليابانيون  ويشكل  طوكيو. 
% فهم من اجلنسيات   0,1 %  وما تبقى وقدرة   0,5 والكوريون 
املختلفة. ويعيش أكثر من 79 % من السكان يف املدن الكربى, 
والباقي يف القرى واألرياف. يعمل 35 % من السكان يف الصناعة 
% منهم يف الزراعة , وهناك ما يقرب من 700  , بينما يعمل 27 
الـسكان  باقي  أما   . ألف صياد يعملون يف مهنة صيد األمساك 
الـدوائر  يف  وكموظفـني  احلرة  واملهن  التـجارة  يف  فيعملون 

احلكومية للدولة واملؤسسات اخلاصة . 
األراضـي

بركانية  جبال  عن  عبارة  اليابان  أراضي  من    %  75 تشكل 
فيستخدم  القليل  الباقي  أما  املائية.  األنهر  تتخللها  خضراء  
أسعار  يف  ارتفاع  إىل  أدى  مما   , والطرقات  والسكن  للزراعة 
السلع  أسعار  إرتفاع  إىل  كذلك  واإلجيارات,  األراضي 
أغلى  من  اليابان  تعترب  لذلك  العاملة  واأليدي  االستهالكية 

بالد الدنيا وأصعبها معيشة. 

املــنـاخ
من جهة أخرى تتميز اليابان باعـتدال ووضوح فصوهلا األربعة 
, ومجال الطـبيعة اليت تـعدد أنواع زهورها وأشجارها وأعشابها 
الثقايف  اإلبـداع  ومجال  االبتكـار  حس  خلق  على  ساعد  مما   ,
والصناعي لدى اإلنسان الياباني, ناهيك عن إعجاب وتعلق قلب 

كم من زارها من اخلارج . 

ثانيا : تـاريـخ الـيابـان احلـديـث 
قبل  املـيالدي  السادس  القرن  أواسـط  يف  الـيابان  عاشت 
مجيع  اليابان  فيها  أغلقت  العزلة,  من  فـرتة  سنة,   250 حوالي 
املتنصـرين  العامل اخلارجي, وذلك خوفًا من تغلل  حدودها مع 
دول  يف  حدث  كما   ( االستعمار  ثم  املسيحية  وانتشار  فيها 
التجار  ذلك بعض  أسـتثين من  وقد   .) الالتينية  أمريكا  جنوب 
اهلولنديني حيث مسح هلم باالجتار يف جزيرة دجييما الصغرية 
الصينيني  بعض  أستثين  كما  ناجازاكي,  خليج  يف  الواقعة 
امللكيني  املبعوثني  وبعض  ناجازاكي,  جزيرة  يقطنون  الذين  
الذين يأتون بني احلني واآلخر من أسرة ))لي (( احلاكمة يف 

كوريا . 

ويف عام 1853 أجرب الكمودور األمريكي ))ماثيو بري(( اليابان 
على فك حدودها, عن طريق حماصرتها بأربع سفن حربية , 
وقعت على أثرها اليابان معاهدة صـداقة مع أمريكا وتبع ذلك 
إبرام معاهدات صداقة مع كل من روسيا وبريطانيا وهولندا 
يف نفس العام, ومع فرنسا يف العام الرابع. وتبع ذلك بقليل نوع 
من االضطرابات واحلروب الداخلية دامت عشرة سنوات, بسبب 
, ورغبة اإلقطاعيـني يف تقـوية  معارضة االنفـتاح على اخلارج 
أنتـهي  أن  إىل   ,) العسكرية  توكوجاوا  )حكومة  حكومتهم  
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األمر بانهيار حكومة توكوجاوا هذه , وإعادة السـيادة الكاملة 
لإلمـرباطور )جمي( يف عام 1868 م. 

ثالثـا : أسـرار تقـدم اليـابـان  
 عصر ) جمي : 1868م – 1912م ( : يعترب املؤرخون أن تاريخ 
اليابان املعاصر يبدأ بعصر ) ميجي ( وهو العهد الذي يلي فرتة 
) الشوجن ( أو النظام اإلقطاعي للساموراي , حيث وضعت فيه 
املعاصرة يف مجيع اجملاالت,  اليابان  لنهضة  األسس احلقيقية 
إىل  كيوتو  من  اليابانية  العاصمة  انتقلت  العصر,  هذا  ويف 
الدولة  وانصرفت  الطبقي,  النظام  فيه  ألغي  كما  طوكيو, 

كليًا إىل دراسة احلضارة الغربية وتبنيها. 

1912م   ) تايشو  عصور:عصر)  ثالثة  ميجي  عصر  يلي  وقد 
املسمى  احلالي  اإلمرباطور  وعهد   , 1926م   ) شووا    ( وعصر 

بعصر) هيسي  ( 1989م . 

ختللت هذه الفرتة تورط اليابان يف حروب مدمرة مع الصني 
فالثانية  األوىل  العاملية  احلرب  جاءت  ثم   , وكوريا  وروسيا 
واليت انتهت باستسالم اليابان يف عام 1945م , بعد واقعة قنبلة 
هريوشيما وناجازاكي الذرية. أصبحت اليابان من بعدها دولة 

صناعية مساملة.   

وقد  تقدمها   أسرار  عن  وكتب  اليابان  عن  حتدث  قد  الكثري 
وجدنا أن أغلبها يتفق حول احملاور التالية نلخصها فيما يلي: 

علوم  من  الغرب  لدى  ما  نقل  من  متكن  الياباني  اإلنسان  أن 
يف  أبدع  ثم  من  بل  وتطبيقها  تقليدها  يف  وجنح  خمتلفة 

تطويرها إىل األحسن. 

2( -أن الياباني تعترب الراحة والنوم شيء معيب , لذلك جتده يف 
شبه  السنوية  إجازته  أن  عمله،وجتد  وقت  والنشاط  اجلد  غاية 

معدومة, باإلضافة إىل عدم وجود سن للتقاعد بالنسبة له.

3(  -أن الياباني جييد االدخار فهو شعب يدخر من 20 % إىل 
% من دخله .   40

4(  -أن اليابان يتقن ما يصنع ويقوم به, فيده ماهرة إىل أبعد 
احلدود. 

أو  حيـتال  فال  الذاتية  بالرقابة  شـعور  لديه  الياباني  أن   -   )5
يتـخاذل ألجل توفيـر بعض املادة أو الوقت.

التسلق على اآلخرين.  أو  6( -العمل اجلماعي وعدم الظهور 

لقد  أشار  ياماشيما »     )HAJIMI  YAMACHIMA(  من جامعة 
اإلدارة  يف  اليابانيني  األخصائيني  أشهر  أحد  وهو  كيوتو 

والتسيري-)Management(  عنـدما  سئل عن سر جناح التجربة 
أو املعجزة اليابانية فأجاب :  أن االعتقاد السائد هو ان اليابانيني 
يعملون أكثر ولكنهم يف احلقيقة يعملون أفضل ،أنهم كغريهم 
يعملون 43 ساعة يف األسبوع  أي 2000 ساعة  يف العام  بينما يعمل 
هناك  ليست  الثلث،  بزيادة   اي  العام   يف  ساعة    3000 الكوريون 
معجزات وخوارق، ان العامل  يف اليابان  يتفوق يف تأهيله  الثقايف 
واملهين على زميله يف أوربا الغربية  والويالت املتحدة لألمريكية ،إن 
اجلامعة واملدرسة هما قوتنا الضاربة وأما الذخرية فهي االنضباط 
يقضي  واملفتشني  املراقبني  من  لتعيني جيش  فال حاجة  الذاتي. 

نصفهم أوقاتهم يف حراسة النصف اآلخر)3( .  

اىل  راجع  واملتقدمة،  املتحضرة  للدول  النجاح  أسرار  من 
التزامهم بسلوك االنضباط الذاتي، هذا سواء كان على مستوى 

الفرد، واجلماعـة، واملؤسسة، واجملتمع بأكمله.

)4(: جدول املقارنة  بني ساعات  وأيام العمل  والراحة واإلضرابات 

 البلد                أيام العمل           أيام الراحة           أيام اإلضراب   

   	03                     	20           	1900 	 الــيابـــان	

الواليات 
   	43    	18            	1950 .م.األمريكية	

 	30    	35            	 1530 	 فـــرنـسا	

)5(: ســـر نـجاح  الــيابـان   

يكمن سر جناح اليابان  يف عدة عوامل : 

ـ    طبيعة الفرد الياباني ، تقديس العلم  والعمل.

ـ  التخطيط:  ختطـيط الدولة  مبـعية  املؤسسات  االقتصـادية  
الكربى  كل سـياسة  يف خدمة القوة الصناعية،

ـ       التوجيه واملساعدات : تقدم الدولة  توجيهات  ومساعدات  
لالستثمار داخل وخارج البالد،

ـ     اإلشهار : إنتاج النوعية  اجلديدة  وتروجيها  للسيطرة  على 
األسواق ،

ـ    قوة االستثمارات  يف اخلارج : إقامة  مصانع يف كل أرجاء 
العامل  وجتنب احلواجز  اجلمركية.

احملـور  الثاني: أسـس السـلطة اإلدارية الـيابانـية 

اليابانية تكشف عن حقيقة  إن  نظرة متعمقة للتجربة 
املعاصرة  وجتربتها  التارخيي   بـإرثها  اليابانية  الثقافة  أن 
من  تكـون  قد  فيها.و  حتقق  فيما  الكبري  الـدور  لـها  كـان 

د.  تقية حممد املهدي  حسان
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من أسرار جنـاح التجربـة الـيابـانـيـة 	

الياباني يف سلوكه  الـفرد  اليـابانية قدوة  بني أهم مقومات 
نـابع  أن حياسبه غريه،   لنفسـه قبل  و تصرفـه و حمـاسبته 
من ضمريه ومن جمتمعـه ومن حضارتـه وثقـافته وتربـيته، 
لذلك  كل فرد فيها يعـرف دوره يف احلياة و يؤديه حبمـاس 
وإميـان  ال ينـتظر من أي جـهاز سواء أكان داخل العمل أو 
فرد  كـل  أن  أي  حسيبا..  أو  رقيـبا  عليه  يكـون  أن  خـارجه  
أهميـة  على   ولتعرف   ، الذاتي  االنضباط  إطار  يف  يعمل 
هذا السلوك  احلضاري األخري،  فما هي األسس اليت تعتمد  
عليها سياسة السلطة اإلدارية اليابانية لتحقيق االنضباط 

الذاتي لألفراد؟
اوال : فلسفـة  التحدي وخصائص اإلدارة اليابانيـة

أ( فلسفة التحدي اليابانية : 

إن سـر تـفـوق  جناح الـيابـانـيني يكـمن يف فلسـفـة التـحدي 
فلسفة  ذات  ..شعب  واملثـابرة  والصبـر  اإلصـرار  ..فلسفة 
على  الياباني   اجملتمع   ساعدت  اجلذور،  عميقة  حضارية 
تشكيـل وصـنـع  اإلنسان الـيابـاني  ليتحكم يف ذاتـه من أجل 

بالده ،وهي فلسفة إنسانية قائمة على)6(:

آالف  مـمتد  عميق  حـضاري  مـرياث   من  التوارث  ـ   )1
السنيـن يصنع منه سياج أخالقي من القـيم  واملبادئ واملثل 
الكامل  واإلخـالص  واالنتمـاء  الـوالء  إىل  تـدفع  اليت  العليا 
املخلصة  واملشاركـة  املطلقـة  والطاعـة  العظيـم  والوفـاء 

والتفـاني يف أداء الواجب.

مقدس  سلوك  إىل  لديها  والعـقائـد  الـدين  حتـويل  ـ   )2
قائم على ضمري قوي مـرتبط بوجود اإلنسـان ذاتــه وبروحـه 
اليت لن تـعرف الـراحـة واهلدوء أو السالم إال إذا تطهرت من 

والتـسلط،واحلـسد  ،والطمع،  اجلشع   ( اخلمس  الشرور 
الـخبائـث وجـعلت  الـنفس من هـذه  أي تطـهر  والشـهوانـية( 

هذا السلوك املستقيم  طـريـقا  خلـدمة الوطـن  واألمـة.

على  القائمة  والعادات  بالـتقاليد  املرن  التمسك  ـ   )3
العضويـة  باألصـول  املتماسك  القاعدي  واالرتباط  التواصل 
العمل  وجمتمع  واحلي،  واجلريان  والعشرية  كاألسـرة 
والرفاق والزمالء وبعالقات  ميلؤها احلب والفخر  والتوارث 

التارخيي..

صديق،  باعتباره  املستقبلي  اجملهول  حنو  دائم  تطلع  ـ   )4
فالغــد واملستقبـل والزمن والوقت أهم أدوات صناعة الذات، 
البشرية.. اإلطارات  استثمـار  فـن   هي  الذات  وصنـاعة 

استـثمار اإلنـسان واالرتقـاء بـه..و تـفـعلـه..وتطويـره. 

وبني   ، الرمز  القائـد  زعامـة  بني   والـمزج  اجلمع  ـ   )5
معــه  والعاملني  املدير  بيــن   ما  املطيعـة   الفصـائل 
متقدم  جيل  مابيـن   عبيـد،  أو  كأجراء  وليس  كشركاء، 
يف السن لديه احلكمة  واخلربة وما بـني  أجيـال لـديها األمـل 

والتـطلع  والقـدرة  والـدافع على صنع غد أفـضل.

احلراك  وترقية   االجتماعي  التوازن  على  احملافظة  ـ   )6
االجتماعي ، جيعل  العمل  هو املصدر الرئيسي 

املشروع   العمل  وأن  اجملتمع،  يف  واملكانة   الثروة  لتحقيق 
هو السبيل  الوحيد للعمل  وأن ما عداه ال يشكل عمال بل هو 

أمر خارج  عن كل شيء  يستوجب  التطهري والتغيري .

على  األصـول  أغلى  هـو  فالوقت   : الوقت  أهميـة  ـ   )7
إلي  حيتاج   عنـه  االستغنـاء  ميكن  ال  أصل  وهـو  اإلطـالق، 

إدارة علميـة  واعيـة  رشيـدة  مدركـة ألهميـة التقـدم.

»مصلحي  ان   )  Peter Drucker( دراكر  بيرت  ويقول  
بالثـقافة  وعـي  عن  ـ  مضت  عام  مائـة  منذ  أقـاموا  الـيابان 
قـيم  على  ـ   اجلـديد  الغربي  بالسلوك  املصطـبغة  اجلديـدة 
فالـشركة  تـقليديـة،  يـابـانـية  وثـقافـة  تقـليديـة  يـابـانية 
حيث   مـن  تـماما  غربـية  احلـديـثـة  الـيابـانيـة  والـجامـعة 
التعـبـري  جـاز  إن  ـ  كحـاويـات  استخـدمت  ولكـنها   ، شـكلها 

للثقافـة  الـيابـانـية التقليدية غري الغربية« )7(.

ب(عناصر او خصائص إسرتاتيجية اإلدارة اليابانية :
تعاني اليابان  كما ذكرنا من ندرة  مواردها  الطبيعية  
واخنفاض  املساحة  اجلغرافية الصاحلة للزراعة ، وانتشار 
والرباكني.  الزالزل  مثل  املدمرة  الطبيعية  الظواهر 
حاولت    ، القاسية  الطبيعية   الظروف  هذه   على  وللتغلب 
اليابان  تطبيق  اسرتاتيجيات عديدة  مثل االنعزال ن العامل، 
ثم انتقلت  اىل حماولة  تعويض النقص يف املوارد الطبيعية 
الدول احمليطة  مثل فرمز ومنشوريا   استعمار   عن طريق 

قوة اإلستثمارات 
يف اخلارج

تقديس العلم 
والعمل

ختطيط الدولة سر جناح اليابان

مساعدات الدولة 
لإلستثمار

إنتاج النوعية 
اجلديدة وتروجيها

الشكل رقم )1( :

ميثل سـر جنـاح اليـابـان
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هلا   توجد  مل  اإلسرتاتيجية   هذه  ولكن   ، والصني  وكوريا 
العاملية   احلرب  يف  الدمار   اليها   جلبت  العكس  على   حال 
االستعمارية  الدول  مبصاحل  اصطدامها   بسبب   الثانية  
األخرى .وبذلك  مل يعد أمام  اليابان سوى  الرتكيز  على 
البشرية   الثروة   وهو  الوحيد  ملوردها  األمثل  االستغالل 
بعد  بالفعل   وبدأت    ، نسمة  مليون   125 عن  تزيد  اليت 
كيفية   حنو  فلسفتها   توجيه   يف  الثانية   العاملية   احلرب 
استخدام  ثروتها  البشرية  بالطريقة  اليت تساعدها  على 
للسكان   كرمية  حياة   توفري  من  متكنها   ثورات  حتقيق 
.ومل  واملالية  املادية   املوارد  من  التصنيع  احتياجات  وتوفري 
وتطبيق  خلق   على  اليابانية   اإلدارة  اإلسرتاتيجية  ترتكز 
وتطبيق  اختيار   على  ركزت   بل   سرية،  إدارية   أساليب  
والذي  املعروفة،  اإلدارية   واألساليب  السياسات   من  مزيج 
عناصر   أهم  اليابان.ومن  وبيئة  وثقافة   حضارة  مع  يتفق 
الشركات  تتبعها   اليت  اإلسرتاتيجية   هذه  خصائص   منو 
اليابانية  وخاصة الشركات  الكربى ذات التأثري  اجلـوهـري 

على االقـتصاد الـقومي مـا يـــلي :

القرار. ـ اإلمجاع واملشاركة  اجلماعية  يف صنع   1

الفريق واملسؤولية  اجلماعية. ـ الرتكيز على عمل    2

املفتوح. ـ منط االتصاالت   3

الدائم. التعليم والتدريب  ـ   4

. الوظيفـة  مدى احلياة  ـ ضمان   5

 6ـ مشاركة  اجلميع يف حتمل املخاطر«)8(.

ثـانيـا:   رمز الـوطنيـة :

يالحظ أن الرموز اليت تستخدمها  اليابان   تتـخذ جانبـني 
هـما:

- اجلانب األول: العلم القومي:

الفجر…  املشرقة…مشس  الشمس  تتوسط  حيث 
واليت تعطى انطباعا أن كل شيء شديد الوضوح وأن على 
اجلميع أن ينهض يستيقظ وينبعث بكامل اهلمة والنشاط 
واملشاركة.. فاليوم اجلديد هو فرصة جيدة سائحة  إلثبات 

الذات ولتأكيد اجلدارة باحلياة.  

- اجلانب الثـاني : الـزعيم :

من  يعد  وكان  الشمس،  ابن  هو  الياباني  فاإلمرباطور 
اآلهلة، فلـما سقطت اليابان ضحية اهلزمية العسكرية بعد 
الـذرية  واحـتالل  بالقـنابل  ناجازاكي   و  ضرب هريوشيما 
على  اإلمرباطور   أجرب  هلا،  األمريكيـة  املتـحدة  الواليـات 
عـادي...إال  مـواطن  أنـه  وأعلن  اإلهليـة   صفتـه  عن  التخلي 

أن االحـرتام والتـقدير الشديد  له من جانب اليابانييـن ظـل 
باعـتباره   ، لديهم  عزيز  شيء  لـكل  رمزا  بـاعتباره  هو،  كما 
والكرامة،  للعزة  باعتباره مـحورا  اليابان،  تلتـف حوله  رمـزا 

باعتباره أداة منع ورفـض اهلزميـة…

السلبية  التأثريات  امتصاص  يف  الرمز  هذا  جنح  ولقد 
لسنوات ما بعد احلرب وحتويل العقلية العسكرية اليابانية 
واألعمار،   التنمية  عقلية  إىل  والدمـار  احلرب  عقلية  من 
مبنـتجاتها  العامل  تغزو  جتارية  اقـتصادية.   عقـلية   وإىل 
وطائراتها  وبوارجها  جبيوشهـا  وليس  وخدمـتها  وسلعها 

احلربية«)9(.

ثـالثـا : قاعدة االحنياز للوطـن .

ومصلحة  واإلثـارة   اليـابـان   يف  لبلده  املواطن  انـتماء  إن 
الركيزة   وسيظالن  كانتـا   الوطـن   ومصلحة  اجلماعة  
الدولة  هذه  حققـتـه  الذي  املذهـل  التقدم   يف  األساسية  
،فاألولويـة  األوىل للوطـن ،فاملواطن يف هـذه الدولـة  يشعـر 
ـ وأن إجنـازه  العمل  أيا  كان هـذا  ـ  أدائه لعمله  بأن حسـن  
على أكمل صورة  ويف أحسن حال، إمنا هو  إجنـاز من أجل 
مستقبـل  وأن   . ورفعـته  تقدمه  يف  منه   ومساهمـة  الوطـن 
ثم  ومن  املساهمة،   هذه  على  مرهون  بكمالـه  التوطن 

اإلخالص الكامل للـوطـن واالحنياز الكامل لــه.

إن الغـذاء الرئيسي يف هذه الدولـة  هو االنتمـاء لقوميتـهـا  
ذخريتهـا   فهـو   بالوطن،  يتـصل  ما  لكل  الكامل  واالحنيـاز 
الرئيسية  اليت تنفـق  منها  على تطورهـا ،  ويقوم االحنياز  

للوطـن على عدة مقومات رئيسية هي ) 10(:

البشريـة   النفس  داخـل   … الــوالء  غـرس   : األول  املقوم 
أثنـاء  للمواطن  يف كافـة مـراحل عمره،  وبصفة خـاصـة  
يتم  الصغيـر  فالطفـل  املختلفـة  والتـدريب   التعليم  مراحل 
تربيـته وتنشئتـه   على الوالء  للوطن وللمجتمع، ثم عنـدما 
بنجـاح  إحـاطتـه  يتـم  األعمـال  من  عمل  يف  وينخرط  يكرب  
سنا  األكبـر  واحرتام   العمل   احرتام  على  قـائـم  إجيـابي  
واألقدم يف  واألقـدم يف الوظيفـة  ومـن ثم تـعويـد  الفرد على 
انه جزء من اجلماعة …وانه داخل أسرة  متداخلة  تبدأ  من 
أسرته العائلية  اىل أسرته يف املصنع ، اىل أسرته يف اجملتمع  
اىل أسرته يف الدولة ككل ، ومن ثم الوالء الكامل  والطاعة  

الكاملة.

…وبالتالي  للوطن  االنتماء  تعميق    : الثاني  املقوم 
احلرص على ما يتصل  به من قريب او من بعيد  ليكون  ي 
الوجوه،  من  وجه  أفضل  ويف  حال  أحسن  ويف  صورة  أفضل 
وان تكون االنطباعات املتولدة  عنه إجيابية يف عيون اجلميع  

ويف كافة  بالد العامل.

د.  تقية حممد املهدي  حسان
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منهـم،  السخريـة  وعـدم   .. الغيــر  احتـرام   الثالث:  املقوم 
جـعل  بل  الوطـن  من  بالسخريـة   منهم  أي  يقـوم  ال  حتى 
الطابـع الـعام للسـلوك هـو املـغاالة يف احـرتام  وتبجيـل الغـري.

التقـديـر  لألكبــر …    سـنــا  ولألكبـر  الرابـع:  املقوم 
مهـارة،  واألكثـر  قـدرة  واألعلى  ذكـاء   ولألكثر  مقـامـا  

وفتـح اجملال أمـامه من أجل الوطـن«. 

األفـراد  حـب  يـزداد  األساسيـة  القاعـدة  هـذه  إطـار   وفـي 
لـوطنهـم وترتفـع معنوياتهم ، ويرتــقي استعــدادهـم  للبـذل 

والعطـاء الكـامـل.

رابـعـا :  أهـداف الوطنيــة يف اليابان 

وفكر   وجـدان  يف  ومتغلغل  عميق  الوطنيـة    رمـز   إن 
مجلة  خاللـه  من  حققوا  الذي  بالشكل  اليابانيـيـن  األفـراد  

أهـداف رئيسيـة  هي :

وحتقيق  العنصرية  العصبيات  وإزالة  األمة  توحيد  ـ   )1
وحـدة األمـة بكافة طبقاتها وفئاتها وأجياهلـا..

2( ـ تعميق الـوالء واالنتماء الشديد للوطن بالشكل الذي 
حتقيق  على  واملشروع  الفرد  قدرة  على  إجيابيا  ينعكس 

اإلجناز املتماسك.. 

االنتماء إىل اجملموع..فالفردية تذوب يف إطار  زيـادة  ـ   )3
القاعـدي  املنطق  هو  اجلماعي  العمل  ويصبح  اجلماعة، 

واألساسي لرفع  اإلنتاج واإلنتاجية.

4( ـ  تدعيم األمان املستقبلي وإزالة عنصر القلق واخلوف 
من املستقبل..وذلك بتأكيد مبدأ العمل مدى احلياة.

الفرد  أي  والتنفيذ اجلماعي،  الفردي  اإلبداع  ـ  حتفز   )5
من أجل اجلماعة واجلماعة من أجل الفرد.

كل هـذا يساعد على حتقيق مزيد من التعاون واملشاركة 
والفعاليـة اليت تضمـن للمجتمع مجيعا االخنراط يف نظام 

متكامل وفعــال«)11(.

لألفراد  الذاتي  االنضباط  يتجسـد  كيف  الثالث:  املـحـور 
باملؤسسة اليابانية ؟

الياباني   اجملتمع  يف  جمسدة  الوطنية  الروح  كانت   إذا 
فـإن  للوطن  الشديد  واالنتماء  األمـة  توحيد  طريق  عن 
أن  و  اليابانيـة  املؤسسـة   داخل  بدوره   يعكـس  السلوك  هـذا 
كذلك  وهـو  الياباني  باإلنسان  بدورها  تهتـم  األخـرية  هـذه 
يلـتزم بالسلوك احلضاري من أجل  حتقـيق أهـداف اجملتمع 

واملؤسسة وأهـدافـه كذلك.

أوال : مبـدأ الوطنيـة 

وضع  رمـز الوطنيـة  يف كل موقع  ويف كل مكان  وداخل 
كل شركـة  وكل مؤسسـة ، بل وداخل كل نفس بشريـة، 
يتم زرعـه ورعـايتـه  وتعهـده باحلمـايـة  والوقايـة  والرعاية 
الكاملة اليت تضمن وتصون قدسيـة  رمز الوطنـية ، وتضمن 

أيضـا التـأثـري والتـفعيل كما جيب أن يكون.

من  بنوعني   تقوم     Matsushita شركة  يف   دائما 
التدريب ، األول  هو التدريب على املهارات، والثاني  هو األهم، 
 ، الشركة  بها   تؤمن  اليت  بالقيم   التمسك   على  التدريب 
عن  للتحدث  شهرين  كل  دقائق   )10( ختصص  انها  كما 

القيم ) 13(.

تقـوم  لـألفراد   الذاتي  االنضبـاط  حتقيق  أجل  ومـن 
خـالل   مـن  والظروف  اجلـو  بتـوفر   اليابـانيـة   املؤسسـة 

الـعوامل الـتـاليــة )14(: 

سياساته  وعن  املشروع  العاملني… عن  رضاء  حتقيـق  1ـ 
هذه  وراء  من  احلقيقي  اهلدف  أنهم  ،إلدراكهم  املختلفة 
سواء  إليـهم  يعود  سوف  واملردود  عائدها  وأن  السياسات 

بشكل مباشر أو غري مباشر. 

أجرا  يتقاضون  أجراء  جمرد  من  العاملني  حتويل  ـ   2
بامتالك أسهم يف  إىل شركاء حيصلون على عائدا ورحبا 
للـربـح  املوال  رؤوس  أصحاب  مبشاركة  وكـذا  الشركة، 
والعائد  املتحقق ومن ثم يصبح العاملني عنصر متكامل من 
عناصر املشروع، وإنهم  العنصر الفاعل الرئيسي يف املشروع 

الذي يقوم عليه تطور واستمرار وارتقاء املشروع. 

3 ـ حتقيق االستقرار املتنامي للمشروع…حيث ال خيرج 
للعمل،  صالحيته  فقد  أو  حياتـه  فـقد  من  إال  املشروع  من 
وأن قيـام الفـرد بتقديم  استقالـته من الشركة اليت يعمل 

)Matsushita (     )12(   منـوذج من النشيد ملؤسسة  يابانية

مـن أجل  بنـاء يابـان جـديـدة
نوحـد قــوتـنـا و  وأرواحنا

لنجعل كل ما يف وسعنا برفع اإلنتاج 
لنـبيع إنتاجنا اىل  شعـوب العامل 

....................................

                           ويف األخري ينتهي النشيد  بتعجب :
اعتـقد ، صناعـة، اعتقد، اعتقد ، اعتقدد !

انسـجـام  و إخــالص !
!  Electric  Matsushita

من أسرار جنـاح التجربـة الـيابـانـيـة 	
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بها هي مبثابـة خيـانة  عظمـى للـوطن وللمشروع وللـزمالء 
يف الوقت ذاتـه.

ليصبح  اجلميـع…  بني  ما  التعـاون  مبـدأ  ترسيـخ  ـ    4
حتقيق  أجل   من  واجلميـع  الكل  يف  وواحد   ، واحد  يف  الكل 
للمشروع   فعـال  مستقبل  وصنـع  حتقيق  أجل  من  اهلدف، 

وللوطن من خالله.

خالل  من   .… واالبتكار   اإلبـداع  كثافـة  حتقيـق  ـ   5
اإلدارة  ومنط  اإلنتاج  أساليب  يف  املستمر  التحسني 
متابعة،  حتفـز،  تنـفيـذ،  توجيـه،  تنظـيم،،  )ختطيط، 
اتصاالت( وبشكل يؤدي إىل القضاء على كافة الفاقد، املهدر 
،غري املستغل، الضائع من الوقت واجلهد والتكلفة ..أي رفع  

إنتاجية عناصر اإلنتاج اىل أقصى أعلى معدل هلا.

6 ـ حتـقيـق التـنوع  شديــد  االتساع …. من أجل  الوصول 
العـمالء  ورغبـات  احتياجات   إلشباع  مـعدل  أقصى  إىل 
الشرائية  وأمناط   عـاداتهـم  مع  والتوافـق  واملستـهلكني 
تسويقية  دراسات  إىل  حيتاج  أمـر  اإلشـباع،   يف  وأساليبـهم 
علميـة  مستفيضة للوصول إىل هـذا الكم الكبري  من أنواع 
املنـتجات  ) سلع/خدمات/ أفكـار(  اليت ترضي كافة األذواق 

وتشبع كافة االحتياجات يف األسواق الدولية املخـتلفة.

للسياسات  املطـلق…  والـتأيـيد  الـتبين  حتـقيـق  ـ   7
واإلجراءات واخلطوات والقرارات اليت تأخـذها إدارة املشروع  
مجـهور  سواء  باملشروع،  احمليطة  اجلماهري  جانب  من 
املتـعاملني  مجهور  جانب  من  أو  املشروع(  داخل   ( العاملني 

واملهتـمني) خارج املشروع(.

ثـانيـا : فلسـفـة اإلدارة اليـابانـية)15(:

تتميـز  خـاصيـة  أهم  كان  إذا   : احليـاة  مـدى  الـوظيفـة   )1
بهـا املؤسسـة اليابانيــة  هي  توظيـف العامليـن مدى احليـاة 
بعض  يف  بهـا  املعمول  العامـة  اإلجراءات  من  ليس  فإنـه   ،

املؤسسات باليابان .

اليابانيـة   املؤسسـات  تفضـل  املهـنـة:  يف  التخصص  عـدم    )2
والعامل  فاملـوظـف   ، املهنـة  يف  الدقيق  التخصص  عـدم 
ميارس أكثـر من مهنـة  وينتقـل من قسم اىل  آخـر، وذلك 
لالستفادة بـه يف خدمـة  مجيـع أقسام املنظمـة  اليت يعمـل 
بهـا . وهـذا التنقـل  من قسم آلخـر  يكسب العامـل  جتربـة  

ثـريـة ، األمـر  الذي جيعلـه معـدا للرتقيـة .

معظم  يف  الرتقية   تتم  ال  البطيئـة:   والرتقية   التقـيـيم   )3
اإلجراء  ، وهذا  باليابان  خالل كل عشر سنوات  املنظمات  

يطبق على مجيع العامليـن باملؤسسـة .

تلقـاء  من  والعامل  املوظف  يعمل    : الـذاتـي  االنضـباط   )4
نفسـه وبدون توجيـه أو مـراقبـة  من رئيسـه، وهـو أقـل نسبـة 
بعمـل إضـايف  تطوعـي   عـادة  يقـوم   ، وهـو  غيـاب عن عملـه 

مقومـات  من  جـزء  العمـل   إحسـان  .أصبـح  أجـر  بدون 
ثقافتـه  ومن  ضميـره  مـن  نابع   ، اليابانـي  الفرد  شخصية 
وتربيته . فالعمـل لديهم مزيد من العبادة ومزيد من متعة 

احليـاة.

املؤسسـات  تعتمـد    : اجلماعية  القرارات  اختاذ  طريقة   ـ   )5
اليابانيـة  على القرار  اجلـماعي املشتـرك سواء كـان يتعـلق 
مصنـع   بـتأسيس   أو  اإلنـتاج  عمليات  يف  تعـديـل   بـإحداث 
قصارى  يبذلون   اليابانيون    ، القرارات  اختاذ  »يف  جديد. 
 ، للمؤسسة  الـعامة   األهـداف  على  الـرتكيز  يف  جهدهم  
، وهـذا يكون  النجـاح  للبحث عن احللول األكثر حظــا  يف 
احلجر  تشكل   اليت   « املعلومـة  عن  »البحث   طريـق  عـن 

األساس يف هـذه العملية » )  16 (.

اليابانـية   املؤسسات  تهتم   بالـفرد:   الشامل  االهتمـام    )6
بشموليـة  العـناية  واالهتمام  بالعامليـن واملوظفيـن ، ففـي 
 ، وذووهـم  أهلهـم  احلفـل  حيضـر  بتخرجـهم  االحتفـاالت 
على  الكلي  واالهتمـام   الشموليـة   الصفـة   هـذه  وتنعكـس 

الثقـة املتبادلـة  واأللفـة  واملودة .

اليابان  يف  راء  املد  وظائف  إحدى    :)17( األبـّويـة  اإلدارة  ـ   )7
تربية وإعداد مد راء املستقبل، فكل املد راء جيب أن يشرعوا 
حتى  اإلدارية  السالمل  يتسلقوا  ثم  الدنيا  املستويات  يف 
يصلوا القمة ليصبحوا مدراء للمؤسسة ،هلذا فإن  الشهادات 
يف  يتعّلم  فالفرد  اليابان،  يف  هلا  معنى  ال  العالية  اجلامعية 
)تاناكا(  اليابان  وزراء  رئيس  يكون  أن  عجب  وال  اجلامعة، 

حاصاًل على الشهادة القانونية العامة فقط.

 على أي حال يف السنني العشرة األوىل من عمل املوظف 
يـقوم بإجناز األعمال اإلدارية غري الرمسية وهي اليت أطلق 
أنه  أي  رمسي،  غري  مديراً  فيصـبح   )God Father( عليها 
شكاوى  فيسـمع  املدير،  أشراف  حتت  اإلدارة  بأعمال  يقوم 
املوظف من مكان آلخر، كما  املوظفني، وله صالحية نقل 
باملسـتوى  ليصبح  أعلى  درجـة  املوظف  بإعطاء  يقوم  وأنه 

الذي يناسبه.

ومن ابرز مسات )اإلدارة األبوية( التعامل األبوي للمدير 
يتعامل  كما  معهم  يتعامل  فهو  وموظفيه،  عماله  مع 
حل  يف  يساهم  أنه  حتى  بعطفه،  فيشملهم  أبنائه  مع  األب 
ذلك، ومشاركتهم  وما شابه  العائلية كالزواج  مشكالتهم 
يف اختيار الزوجة املناسبة.ويشري )سابورو اوكيتا( إىل عامل 
وافق  ذلك،  على  مثااًل  ويذكر  املوظفني،  عند  التضحية 
وشركة   1970 عام  )مزدا(  شركة  يف  راء  واملد  املوظفون 
برانيف عام 1980م عند تعرضهما للخسارة، وافق العاملون 
موظفو  تنازل  فقد  اخلسارة  هذه  من  قسط  حتّمل  على 
% من رواتبهم ومكافآتهم كما وافق  شركة )مزدا( عن 50 
من   %  90 اقتطاع  على  للطريان  برانيف  شركة  موظفو 

رواتبهم لسد العجز يف الشركة.

د.  تقية حممد املهدي  حسان
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كانت  احلكومية  األجـهزة  إن  للحكومة:  املوجه  الدور   )8
اليابانية.. الشركات  دعم  يف  أساسيا  دورا  متارس  تزال  وال 

أي متـارس دورا كبريا يف توجيه الشركات) بطريقة غري 
مباشرة طبعا( ألهداف قـومية كاالكتـفاء الذاتي اليابـاني 

ودفع التقدم التقـين اليابـاني.
الشركات  مييـزان  اللذيـن  والـوالء  االنضـباط  أن  كما 
الدور احلكومي من اجل  تـأثـري  اليابـانية يسهـمان يف زيـادة 

خلق  املوازنـة بـني رح ومسؤولـية هذه الشركات.
أكثر  أنـها  اليابـانية  الشركات  على  يالحـظ  ومما 
تقـبال لـدور احلكومة التوجيـهي الذي تعتـربه دورا إجيـابيـا 

وضروريـا يف أكثر األحـيان«)18(.
اليابانية  اإلدارة  يف  الرقي  عناصر  أهم  باختصار  هذه   

وبالتالي للتقدم الياباني الذي أثار إعجاب الكثري. 

املعامل  أما  العامة،  واملصانع  باملؤسسات  يتعلق  ما  هذا 
اخلاصة فأغلبها معامل صغرية تقتصر على أعضاء العائلة 
ميتاز  الذي  العائلة  برب  املعامل  هذه  إدارة  وتناط  فقط، 
العائلة  أعضاء  املسموعة عند مجيع  والكلمة  بطول اخلربة 

وهي عناصر مهمة لنجاح املؤسسة حتى لو كانت صغرية.
كمـا تشتمل على العـقائد اإلدارية و تتمثل يف الـتوجيـهات 

اآلتية:
  1ـ اعـرتاف اإلدارة بـدور الربح يف نظـام املشـروع اخلـاص.

إىل  األفـراد  يدفع  بشكل  الصناعـية  العالقة  حتسني  2ـ   
ممارسة قـدراتهم الـخالقـة يف العـمل.

طابـعه  تنـافسي  جو  وخـلق  اهلدامـة  املنافسة  شجب  3ـ 
اإلنصاف والعدالة.

اجملتمع  حـيال  ملسؤولياتـها  اإلدارية   القيادات  حتمل  4ـ    
للعالقـات  االجتماعية  املشاكل  حل  طريـق  عن  احمللي 

الصناعـية.

 5ـ  اهتمام اإلدارة باملسؤوليات املباشرة وغري املباشـرة جتاه 
اجملتمع ككل)19(.

أنـها  إال  العقـيدة  هلذه  الرمسية   غري  الطبـيعة  وبـرغم 
اليابـانية   األعمال  بيـئـة  يف  السائـدة   االجتاهات  عن  عـربت 
اليت قـلت من أهـمية الربح وأبـرزت مسؤولية األعمال حيال 

العاملـني واملنافسني والعمالء واجملتمع ككل. 

ثـالـثـا :  أخالقـيات املهنـة 

التقليدية   األخالق  من  تّكون  أن  اليابـان   استطاعت  لقد 
ومتكاملة  فاعلة  منظومة  واملودة  واالحرتام  كالطاعة 
اجلوانب، منظومة جتمع ما بني األصالة التارخيية املستمدة 
املعاصرة احلديثة. فاالقتصاد يدار  من احلضارات، وما بني 

من  استمدت  خاصة  اجتماعية  تـقاليد  وفق  العائلة  بروح 
لتناسب  تطويرها  ومت  الدول،  ماضي  ومن  الشعوب  تاريخ 
األساسـية  العوامل  يف  للشركات،واملتمثلة  احلديث  البناء 

الـتالـية: 

أوال : املدونة األخالقية للسـاموراي:

حيـث أن هذه املدونـة اليت تلهم املديرين اليابـانيني تنقـسم 
:االستـقامة،  مثل  األخالقية  الفضائل  من  جمموعة  اىل  

الصـدق، الشـجاعة، واجب،  الـوالء ، ـ

التـأدب،  الـجرأة،  روح  ـ  الشرف   ، الذاتي  االنضـباط 
التضحـية بالذات ـ واالقتـصاد يف اإلنـفاق…اخل 

التارخييـة وخاصـة يف فـرتة ما بـعد اهلـزمية  اليابـان  ويف 
ذات  تصبح   القيـم  هذه  ممارسـة   فان   ، احلرب  يف  القاسية 
الوطن،  خلدمة  مشرف  كطريـق  كبـرية  وطنـية  أبـعاد  
أنـها مكنت الشركات من حتقيق مستوى عال  فـإىل جانب 
يعملون  اليت  للشركة  والـوالء  العـمل   يف  احلماسـة  من 
والعالقـات  إيـجاد منط من احلياة  فـإنها ساهمت يف   ، فيـها 

األسرية داخـل  الشركة«)20(.

متصال  فهو  منفردا،  يكون  ما  نادرا   الياباني  »الفرد 
بشبكة  كثيف  بشكل  ومندمج   العمل   جبماعة  أكثر  
يف  موجودة   العالقات  شبكة  »...هذه  الصناعية  للعالقات 
املهنـة   تسري  منها  وظيفتني   واحد  آن  يف  تؤدي  حيث  املكان، 
يف  احلسبان  يف  يأخذان  ،كما  اجتماعية  مراقبة  وأخرى  
إذ  األفراد...  التقنية واالقتصادية  وسلوك  آن واحد احللول 
لألخـالق   ركيزة    ) املهنية  )أو  الصناعية  العالقات  تشكل 
املؤسسة   يف  اليابانييـن  سلوك  لدى  ...ويالحظ  االجتمـاعية 
مفتـاح  هو  ..وهذا  اجلماعـة  أو  الفريـق  بأخـالق  مراقب 
من  أوىل  األخالق  على  مبنـي  جمتمـع  اليابان   .. الفعـالية 
االنضباط  سلوك  على   ترتكز  األخالق  وهذه   .)21( القانـون« 
الذاتي  للفرد وللجماعة  وللمؤسسة الذي يصب يف  حوض 

اجملتمع بأكمله.

باملقارنة  اليابان  يف   اإلدارة  خصائص  يوضح  جدول  
باإلدارة األمريكية والدول الغربية )22 (:

  ثانـيا :  االنضباط الكامل )23(:

قد  اليابـانيـة   وشركات   مشروعات  يف  االنضباط  ان 
الصدق  اىل  اإلتقان  من  حاكمة  سلوكية  مظاهر  اختذ 
واألمانة، والنظافة، واحرتام قيمة الوقت. وقد تشكل السلوك 
االنضباط لألفراد داخل وخارج املشروع، وهو سلوك حضاري 
جوانب  وأصبحت  االقتصادية.   املعامالت  نواحي  كافة  يف 

هذا االنضباط شاملة لعدة عناصر هي:

أو  باحلضور  يتصل  فيما  سواء  والوقت…  املواعيد  أ( 
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تنفيذ  أو  العمل،  أداء  يستغرقه  الذي  الوقت  أو  االنصراف، 
الصفقات والعقود وااللتزامات.

هو  واألساسي  الرئيسي  فاهلدف  واجلهد…  التكلفة  ب( 
خالل  من  سواء  ممكنة.  تكلفة  أدنى  اىل  التكلفة  ختفيض 
عدم السماح بإنتاج منتجات معينة، أو من خالل عدم السماح 
بوجود أي خمزون من أي مواد اال يف أضيق احلدود ، وان يتم  

إتاحة وعرض أي منها يف أقرب وقت أمنى لوقت احلاجة.  

من  وظيفـة  كل   .. اإلنتاج  ومستلزمات  العناصر  ج( 
وللجهد  وللوقت  للتكلفـة  قياسيـة  معاييـر  هلا  الوظائف 
ومبرور  الوقت  مع  تتطـور  ارتـقائيـة  معاييـر  وهي  البشري، 
تأثيـره  من  التكنولوجي  والتـطور  اخلـربة  لعامل  ملا  الزمـن 

على ختفيض التكلفـة.

وصـفات  عـوامل  أهم  ..وهي  والتسليم  االسـتالم  د( 
االنضـباط واليت حترص عليـه كافـة املشروعات    ورجال 

ويف   ، احملدد  املكان  يف  واالستالم  التسليم  ..ويتم  األعمال 
الوقت احملدد   وبالشكل املتـفق علـيه والتقيـد حرفيـا مبا نص 

عليه االتـفـاق.

هـ( اجلودة  واخلدمـة .. املتفق عليها، وبشكل أفضل مـما هو 
متفق عليـه من حيث:  ـ كـرم املعاملـة  ـ حسن االستقـبال، ـ  

واالحـرتام والتقديـر الكامل للعميـل.

وغـالفهـا  ومواصفتها  بالسلعـة  فقط  تتـصل  ال  فاجلودة 
اىل  تقدميهـا  بفـن  أيضا  تتصل  ولكنهـا  االستعمـال،  وطرق 
أن  اإلشارة  جيب  كما  األسواق.  يف  وعرضهـا  املستهلك 
كان  حيث   ،1962 عام  باليابان   أدخلت  اجلودة   »حلقات 
سعي  يف  ضرورية   كوسيلة  الفرتة   هذه  يف  هلا  يدرك  
من  كل  اهتمت  كما   . النوعية  وتسيري  واالبداع   االتصال 
الواليات املتحدة األمريكية  باستعمال  حلقات اجلودة منذ 

السبعينـات وفرنسا  يف الثمانينات ») 24 (.

بــــيــان	                                اإلدارة اليابـانيـة 	                   اإلدارة يف الواليات املتحدة والدول الغربية األوروبية	

   الــعـمـل 	                          مدى احلياة »55 سنة«	                                                       رفقا حلالة العمل وحاجته	
   

حالة العمل	                           مستقرة ومتوازنة	                                                                قلقة ضاغطة	   

اهليكل اإلداري                           مفتوح عالي املرونة	                                                       مغلق جامد عديم املرونة	   

األجور	                          متجانسة ومتقاربة	                                                               متفاوتة بشدة	   

احلوافز	                                 مجاعية	                                                                                      فردية	   

أسلوب العمل	                           فريق عمل متكامل	                                                       فرد يقود جمموعة تابعني	   

مصدر القوة	                              الروح الداخلية	                                                                القوة اخلارجية	   

معدل دوران العمالة	            طويل األجل بطئ	                                                               قصري األجل سريع	   

حمور االهتمام                        االهتمام الكلي الشمولي العام	                                          االهتمام اجلزئي اخلاص	
   

املسؤولية                                      املسؤولية اجلماعية	                                                               املسؤولية الفردية	   

الرقابـــة	                  رقابة ضمنية قائمة على الضمري                                                   رقابة علنية سافرة
                                                             واحلس الذاتي	

   	        

اختاذ القرار	                 يتم مجاعيا باملشاركة مع املنفذين                                               يتم فرديا ميليه القائد	 

د.  تقية حممد املهدي  حسان
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واملتبعة  البيع  بعد  ما  واإلصـالح..وخدمات  الصيانـة   و( 
االجتماعية  الزيارات  خالل  من  املباشرة  وغري  املباشرة 
انتـظامـه  ومن  العميل  رضاء  من  للتأكـد  واملناسبات 
واستمراره يف التـعامل والرضاء عن هذا التعامل .وان السـلعة 
احتـياجاته  توافـق  وأنـها  بكفاءة  تصل  علـيها  حصل  اليت 
إتـاحة  نفـسه  الوقت  تطلعاتـه.ويف  تشبع  وأنـها   ، ورغباته 
..بل  له  حتدث  أعـطال  ألي  السريع  واإلصـالح  الصيانـة 
ولدرجة االستبدال الكامل هلا بسلعة أخرى جـديدة ».   ومن 
هيكل  وتكييف  تطوير  إعـادة  يتم  الكامل  االنضباط  خالل 
القيـم ونسـق العادات والتـقاليد وفقا  للمتغريات اليت تطرأ 
على هيكل النسيج االجـتماعي ومبا يضمن حتقيق التواصل 
سليم  وبشكل  مستقر   بشكل  األجيال  وتالحم  واالنتـظام 

متماسك ومتوازن يف الوقت ذاتـه.

ثـالثـا : االنضباط الذاتي يف العمل)25(:

الــفرد  اليـابانية.. قدوة   و قد تكـون من بني أهم مقومات 
أن  قبـل  لنفسـه  الياباني يف سـلوكه و تصرفـه و حمـاسبته 
حيـاسبــه غيـره ،و عـــبادته لـعملــه و احلـرص على أداء دوره 
بـروح  من اجلدية وااللــتزام و الـتـفاني و اإلخالص ، حبـيث 
العمـل و جتويد تطويره جـزء مـن  مقومـات  اصبح إحسـان 
ثقـافتـه  ومن  ضميـره  من  نـابــع  اليـاباني،  الفرد  شخصية 
و  احلـياة  يف  دوره  يعـرف  فيهـا  فـرد  كـل  لـذلك  وتـربـيتـه، 
يـؤديه حبمـاس و إميـان ال ينــتظـر من أي جـهـاز سـواء أكان 
داخـل العـمل أو خـارجــه  أن يكـون عليـه رقيـبا أو حسيبـا.. أي 
أن كـل فـرد يعمـل يف إطـار االنضبـاط الذاتي  الذي تسـاهم 

يف حتقيقـه ثقـافـة املنـشأة.             

رابعـا :الـتأكيد على اجلـماعة: 

اجلمـاعة)  على  تركز  الشركات   يف  اليابـان   ثـقافـة  
التـفاعل  الفـرد،وعلى  على  ركز  مما  أكثر  الفريق( 
املسؤولية  والعـزلة، وعلى  االستـقالل  السلوكي أكثر من 
وهـذا   الفرديـة..اخل،  املسؤولية  على  تركز  مما  اجلماعية 
الوالء  اجل  من  وترابط  تكامل  وسيـلة  اجلماعـة  جيعل   ما 

والتمسك بقيم الشركـة  لـدى األفـراد..

خـامسـا : الثقـة يف اآلخـرين :

على  املبدأ  حيث  من  يعـتمد  اجلماعي  العمل   كـان   ملا   
وجـود أطـراف  أخرى أو أفـراد  آخرين فإن الثقـة  يف قـدرة 
فريـق املـهام على حتقـيق املطلوب  تـتوقـف على مقدار ثـقـة  
إجنـاز  على  اآلخـر  هـذا  قـدرة  ويف  اآلخـر،  يف  منهم   كل  
هـنا  املطلوب....ومن  وبالشكل   ، املطـلوب  الوقـت  يف  املطـلوب، 

فإن كل فـريـق حـريص على :

فـعال يف  الـفريـق يسـهم بشكل  ـ حسن االخـتيار ألعضاء   
إنـجاز الـمهمة.

فـيه واحلرص  دافـع وإجناز كل عضو  احملافـظة على  ـ   
على  احلرص  ذاتـه   الوقت  يف  العـمل،  يف  استمراره  على 

إعـطاء كل فـرد حقـه وعـائد نشاطـه.

ـ   العـمل على زيـادة الـقدرة واملـهارة والـدرايـة لكل األعضاء 
من خـالل عمليات الـتدريب املستمر، وعلى التـعلم، ومن ثم 
فـإن اجلميع  يـتأكد من سالمـة وفـاعلية وقدرة اآلخرين، 
وبشكل  اآلخر  ومهارة  ثقـته يف كـفاءة  تزداد  مـنهم   وكل 
الثقـة   هـذه  فإن  وبالتالي  فيه،  ويثـق  إليه   يطمئن  جيعل 
جتعل كـل منـهم  مطمئـنني  اىل أداء اآلخـر، وأن هـذا  األداء 
التكامل  هـذا  خالل  ومـن   به  اخلاص  األداء  مـع  سيتكامل 

يـتحقـق اإلجناز املطلوب .

من  والتيقن  والتأكـد  اآلخريـن  يف  الثـقة  وتصبح 
التـقدير  أساس  هو  وتـعاونهم  وصالحيتهم  سالمـتـهم 
املشروع وأساس  العاملـني يف  املـتبادل بني األفـراد  واالحرتام 

النـجاح والتـفوق واالمتـياز.

سـادسـا:  التفهـم والتفاهــم :

من  أزمة  أو  مشكلة  حتدث  عندما  العنصر  هذا  يـظهر 
األزمات ..حيث جيتمع رؤساء العمل ، او رئيـس فريق العمل  
إلسناد  الفريـق  أعضاء  على  واألدوار  املـهام  توزيع  ويـعيد 
الفريـق… أعـضاء  لبعض   جـديدة  أعباء  أو  جديـدة  مـهام 

وترحاب  وبـتفاهم  بتـفهم  العمليات  هـذه  اجلميـع  ويـقابـل 
احلياة،  مـتـعة  من  ،ومزيد  العـبادة  من  أي  وبدون  كامل 
فاإلنسان خـلق من اجل العمل وعمارة الكون،وانـه  وجد من 
خيلـق  الذي  هو  السعي  هـذا  األفـضل،وان  حنو  السعي  اجل 
واالنتماء  الوالء  عناصر  وان  واالحرتام   والتـقدير  املكانة 
بها  يـعمل  اليت  الشركـة  يف  وزمـالؤه  الـعامل  بني  واحلب 
ميثل  كله  هذا  أن  بالرضا.  وشعوره  اعتـزازه  أساس  هي 
منظومة متكاملة فاعلة تعطي مزيدا من القدرة والواقعية 

للمشروعات يف دولة اليابان«)26(.

  سـابـعـا : الـحوافـز:

      إن احلـافـز الرئيسي للعامليـن  هو احلصـول على العمل  
مدى احلياة  يف املشروع .وأن احلياة والعمل  يشكـالن وجهـان 
تقارب  اآلسيوي.وهـناك  للعامل  بالنسبة  واحـدة   لعملـة 
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كبري  ما بني مستـويات األجور  واملكافأة اليت تصرف سـواء 
للعمال أو ملديري املشروع.فاجلميع

حيكمهم دستور  غري مكتوب جيـعل من اإلدارة والعامليـن  
. فاإلدارة والعمال على  يف املشروع  جسدا  متالمحا  واحدا 
وأنهما معا حيصالن على نصيب عادل  من   ، املساواة  قدم  
واجب  عليهما  معا  وأنهما   ، الشركـة  تكسب  عندمـا  األرباح 
والتـزام أدبي حنو املشروع اخلاسر  لتحويله اىل رابح، ويتم 
االلتزام  هذا  وأن  والعمل،  اجلهد  مضاعفة  خالل   من  ذلك 
استمرارية  وتأميـن  لضمان   املشرتكة   الرغبة   من  نـابع 
مبستوى   واالرتـقاء  العامليـن،  وظائف  ودميومة   املشروع  

معيشتهم.

بعضها  مع  تتفاعل  رئيسية  عناصر  جمموعة  هناك 
البعض ومع مستجدات الظروف والبيئة احمليطة  لتضفي 

طابعـا خاصا  يف عملية التحفز،وهي كما يلي:

تقدير  نظرة  اجملتمع  إليـه  :ينظـر  جـذاب  عمـل  ـ   )1
..الذي  املعنويـة  احلوافز  أحد  العمل  هـذا  ويصبح   ، واحرتام 
أحد  أسرتـه  اىل  واالنتماء  عليه  احلصول  جمرد  يعين 

احلوافز الرئيسية للشباب املتطلع اىل املستقبل.

مستقـر  مستقبـل  يضمـن  الـذي  نـاجح:   مشـروع  ـ   2   
ومستمر للعامل فيه.

وضروريـة   ورئيسيـة   هامة   : حمرتمـة  وظيـفة  ـ   3
املشروع  جانب  من  واالحرتام  التقدير  كل  ولشاغلهـا  وهلا 

والعاملني فيـه.

الضرورية   الفرد   احتياجات  يغطي  منـاسب:  دخـل  ـ   4
ميكنـه  ذاتـه  الوقت  ويف  للمستقبـل،  االدخـار   من  وميكنـه 
من االستثمـار يف شـراء أسهـم وسندات املشروع  الذي يعمل 
فيـه، ومن ثـم فإن عـائد عملـه  يعود عليـه بشكل مباشر يف 
أرباح  شكـل  يف  مباشـر  وغري  وحوافز،  ومكافآت  أجور  شكـل 

لألسهم اليت اشرتاهـا.

..حيث  اجلماعي  العمل  إطـار   ..يف   : للـرتقي  فـرص  ـ   5
الرتقيـات  كانت   وإن  للرتقي  فرص  للفرد  املشروع  يتـيح 

بطيئـة.

التدريبية  بالدورات  املشروع  ..يقوم   : ـ فـرص لالرتـقاء   6
والبعثات  للفرد.  الوظيفي  العمر  طوال  واملستمرة  املتكاملة 
معلومات  على  للحصول  اخلارج  يف  املتخصصة  التدريبية 
غري متوفرة يف الداخـل .. وسياسة التناوب الوظيفي والتنقـل 

يف العمل الكتـساب املعرفة واخلربة.

تشمل   متـنوعة  حوافز   هي   : مجاعيـة  مـادية  حوافز  ـ   7
ومن  اإلجناز  من  كنسبة  تـحدد  معينة   مـالية  مبالغ 

كجوائز  أو  للجميع،  يدفع  مقطوع  كمبلغ  أو  األداء، 
مادية مجاعية  مثل الرحالت حول العامل أو حضور املسارح 

وحفالت السينما«)27(. 

                           

    الشكـل رقـم )  2 ( : ميثل أخـالقيـة  املهنــة  باليابـان

 األعيــاد يف اليابـان  ) 28 ( 

املدونة األخالقية

الثقة يف

التفهم

احلوافز

اإلنضباظ

اإلنضباظ

التأكيد على

أخالقيات 
املهنة

أول جانفـي	           عيد رأس السنة	

الـرشـد 	 15 جانفي	        عيــد يوم 

 11 فرباير	            عـيــد تأسيسا األمة	

 21  مـارس	           عيـد الــــربيـع	 

  29 أبـريـل	            عيد يـوم  الطبيـعـة	 

  3  مـاي	            عيد يوم  الدستـور	  

 5 مـاي	                            عيد األطفـال	   

15 سبتمبـر  	        عيد احرتام األكـابـر	   

23 سبتمرب   	        عيد اخلريـف	   

10 أكتوبـر	       عيد يوم الصحة والريـاضـة	

 3 نوفمبـر 	           عيد يـوم الثقـافـة 	   

نـوفمبـر	        عيد احتـرام للعمـل 	     23

23 ديسمبــر	        عيـد ميـالد اإلمرباطور
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يـالحـظ يف جـدول األعيـاد » غيـاب أول مـايو » العيد العاملي 
 23 يوم    « للعمـل  احتـرام   « بعيـد  حيتفـل  بينمـا  للشـغل، 

نوفمرب.

يقول ابن خلدون » امنا تكثـر  العلوم  حيث يكثر العمران  
واإلبداع  اإلنتاج  من  نـموذج   ».أخذنـا  احلضارة  وتعظم  

الفكري  يف ميدان التأليـف الذي يلـعب الدعـم األساسي  يف 
رفع املستوى الفكري   لدى اجملتمع الياباني :

جدول يوضح عدد املصادر موزعة حسب  املواضيع  املنشورة 
باليابان )29 (:

العلوم اإلج	   األدب 	        الفـــن	     تكنولوجيا	             علوم طبيعية              اجملموع	    السنة 	

   	11.201            	1.035               	715        	571       	2.188              	1.788 	1950

   	23.682 	1.404                	1.850        	1.141       	5.705              	3.527 	1960

   	18.754 	1.427                	1.933        	1.712       	3.593              	4.262 	1970

   	27.891 	2.300                	2.552        	3.260         5.571              	6.251 	1980

 	40.576 	2.970                	3.446        	  3.348       	8.792              	9.798 	1990

 اخلالصة : دروس من من ذخرية جناح  التجربة اليابانيـة 

 احملاولة من هـذه الدراسـة ،هو عبارة عن فتح نافذة  عن 
العامل املتطور وخـاصة  يف اجملتمع  الياباني .من خالهلا نسعى  
عليها  تقوم  اليت  واملرتكزات  املميـزة   اجلوانب  إظهـار  اىل 
اإلدارة اليابانيـة  و التـعرف  على القـيم احلضـارية الـيابانـية  
اليت كـانت سبـبا يف  جناح األعجوبـة  االقتصادية ، والسيمـا  
عن طريق  السلوك احلضاري املتمثل يف »االنضباط الذاتي 
لألفراد«، والتـعرف على أبـعاد املفـاهيم واملمارسات  املتبعة يف 
اإلدارة الـيابانـية اليت ساعدت  على ترسيـخ االنضباط الذاتي  

يف  ميدان العمل.

      من أجل االستـفادة من التجربـة اليابانيـة  يف اإلدارة 
هذه  ومالئمة   لتعديل  اجلهود   بذل  جيب   ، اجلزائرية 
اجلزائرية   البيئة  الحتياجات   مناسبة   وجعلها  التجربة 
يف  املتمثلة   اجلزائري  اجملتمع  ومبادئ  قيم  مع  لتتماشى 
اإلسالم والعروبة واألمازيغيـة.على اثر ذلك ارتأينـا  االهتمام 

بهذا اجملتمع العمالق ،حيث قدمت  دراسـة   حتت عنوان :

االنضباط الذاتي  لألفـراد يف املؤسسة الصناعية اجلزائرية 
» ،دراسة حالة  ملؤسسة األمسنت بالشف )30(، واليت كانت 
ميكن  كما   ، العربي  العامل  يف   علمية  دراسة  أول  مبثابـة  
هذا  يف  علمية  خطوة  أول  من  لالستفادة  اليهـا  الرجـوع 

امليدان 

اهلوامش
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