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ثوان...
في
ٍ
ي�سرنا يف �سل�سلة هذا ال�شهر من «كتاب يف
نقدم �إليكم ثالثة �أعداد متميزة،
دقائق» �أن ِّ
تثبت مبا ال يدع جما ًال لل�شك �س َعة لغة ال�ضاد،
وقدرتها على ا�ستيعاب لغة الإدارة احلديثة.
وهذا ما �ستالحظونه فور ا�ستعرا�ضكم للعناوين العربية الثالثة التي
حتملها �سل�سلة هذا ال�شهر.
حيث يتناول الكتاب الأول« :االئتالف يف االختالف» فكر َة التنوع وعالقتها
َ
مداخل خمتلفةٍ تثمر
ب
اجلذرية باالبتكار؛ ل َّأن مقارب َة � ِّأي م�شكلةٍ َع ْ َ
يقدم للعامل واحدة من �أعظم
بال�ضرورة نتائج جيدة .فالتن ُّوع الثقايف ِّ
فر�ص الإبداع .كما � َّأن عالقة التن ُّوع باالبتكار عالقة تبادل َّية ال �سبب َّية،
فامل� َّؤ�س�سة التي ِّ
متعددة،
توظ ُف فِ َرقَ عملٍ ينتمي �أفرا ُدها �إلى
ٍ
ثقافات ِّ
ا�سرتاتيجي ،ي�صبح م�صدر ًا
تقدم حلو ًال �أف�ضل .وحني ينب ُع التن ُّوع من فكرٍ
ٍّ
للحلول االبتكار َّية ،ويحقق منفعة اقت�صاد َّية .لكن التن ُّوع وحده ال ي�ضمن
االبتكار ،فعاملنا ينتظر تن ُّوع ًا نابع ًا من الذكاء الثقايف ،وهو القدرة على
العمل بكفاءة يف بيئات عمل منفتحة .ومن هذا املنظور ،ال نعترب االبتكا َر
م�شكل ًة حتتاج �إلى حل ،بل كنز ًا دفين ًا ينتظر َمن يكت�شفه.
فيقد ُم فكر ًة رائدةً؛ فحني تُذْ َك ُر
� َّأما الكتاب الثاين« :الت�أثري اخلفي»ِّ ،
العلوم ،ف� َّإن �أ َّول ما يدور يف �أذهاننا هو الفيزياء والكيمياء ،ومعامل
ُ
ِلم لي�س يف املعامل فح�سب ،بل هو جتارب معا�شة
االختبار؛ �إال � َّأن الع َ
تطال َّ
كل معطيات حياتنا اليوم َّية .فكما تتالحم الذ َّرات لتفرز عن�صر ًا
جديد ًا ،كذلك ت�صو ُغ تفاعالتُنا �شخ�صياتِنا ،و ُت�ؤطر �سلوكياتنا ،وتر�سم
مالمح ُهو َّيتنا ،فت�صبح ب�صمتُك االجتماع َّية مثل املغناطي�س؛ �إما �أن
جتذب النا�س �إليك� ،أو تُنفِّرهم منك .فنحن نعمد �إلى املحاكاة لنتم َّيز
عبقري العائلة ،حتاول �أن تكون
أحد �أقاربك
عن الآخرين .فعندما يكون � ُ
َّ
�أنت الفكاهي �صانع ال�ضحكات .فمتى يجب �أن ُنحاكي الآخرين ،ومتى
نتجنَّب ذلك؟ وملاذا تدفعنا املناف�سة �إلى املثابرة والعمل اجلاد؟ و�إلى � ِّأي
مدى ي�ؤ ِّثر ذلك يف �سعادتنا و�صحتنا وجناحنا؟
ويقدم الكتاب الثالث «�أولو العزم» ،ت�ص ُّور ًا جديد ًا ِّ
ميكنُ الناجحني
�صارم على النجاح ،ي�ؤتي ثماره من خالل �شغفهم
ت�صميم
من امتالك
ٍ
ٍ
ود�أبهم ،حيث تثبت امل�ؤلفة من خالل �أبحاثها املعمليةَّ � ،أن الرتكيز على
املوهبة ال على املقدرة ،ي�ؤدي �إلى تهمي�ش ِّ
ثم يتم �إر�سال
كل ما �سواهاَّ ،
ر�سالة للعامل مفادها � َّأن العوامل الأخرى ،مبا فيها العزم والقوة ،غري
مه َّمة وال �ضري يف �أن نتجاهلها .وهكذا ،ف� َّإن الرتكيز على املوهبة دون
أهمية ،بل ويفوقها �أحيان ًا� ،أال
�سواها ،ي�شتِّتنا عن عامل ال يق ُّل عنها � ِّ
وهو اجلهد املبذول .وهذا هو ما ت�ؤكده العالِ ة «�أجنيال داكورث» يف هذا
الكتاب اجلديد واملتميز.
جمال بن حويرب
العضو المنتدب لمؤ سسة محمد بن راشد آل مكتوم
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التن ُّوع يولد االبتكار
هذه هي اخللطة ال�سحر َّية التي ال يتو ُّقف العديد من �أن�صار
التن ُّوع عن الرتويج لها ،فبحث امل�شكلة من خالل وجهات نظر
خمتلفة يثمر حلو ًال �أف�ضل .فال َّ
�شك �أنَّ التن ُّوع الثقايف يقدِّ م
للعامل واحدة من �أعظم فر�ص الإبداع .غري �أنَّ عالقة التن ُّوع
باالبتكار عالقة تبادل َّية ولي�ست �سبب َّية ،فامل� َّؤ�س�سة التي توظف
فرق عمل ينتمي �أفرادها �إيل ثقافات متعدِّ دة ،ت�صل دائم ًا �إلى
حلول �أف�ضل .فحني ينبع التن ُّوع من فكر ا�سرتاتيجي ،ي�صبح
م�صدر ًا للحلول االبتكار َّية ،ويحقق منفعة اقت�صاد َّية .غري �أنَّ
التن ُّوع يف حدِّ ذاته ال ي�ضمن حدوث االبتكار.

الذكاء الثقايف

التن ُّوع النابع من الذكاء الثقايف هو م�صدر االبتكار ،لأن الذكاء
الثقايف هو القدرة على العمل بكفاءة يف بيئات العمل املثقفة؛ �أي
ذات الثقافات املتن ِّوعة .للو�صول بفريق العمل �إلى �أعلى م�ستوياته
الإنتاج َّية يجب �أن يتَّ�سم القائد وفريقه بالذكاء ال�شديد ،و�أن تكون
لديهم خطة ابتكار نابعة من ر�ؤية ثقافية ذكية �أي�ض ًا .فنحن ال نعترب
االبتكار م�شكلة حتتاج �إلى حل ،بل هو كنز دفني ينتظر من يكت�شفه.

تن ُّوع االختالف

ُت�ستخدم كلمة «التن ُّوع» يف بع�ض الأحيان لو�صف �أيِّ نوع من �أنواع
االختالف ،كاختالف ال�شخ�ص َّيات ،واملهارات ،و�أ�ساليب العمل،
و�أ�ساليب التفكري ،فك ٌّل م َّنا جز ٌء من جمموعات اجتماع َّية خمتلفة،
وتف�سر نظر َّية الت�صنيف
وهناك تن ُّوع مذهل يف كل دول العاملِّ .
االجتماعي نزعتنا الفطرية نحو ت�صنيف الآخرين �إلى« :جماعات
ننتمي �إليها» �أو «جماعات ال ننتمي �إليها» .فعندما نقابل �شخ�ص ًا لأول
مرة ،ن�ضعه تلقائي ًا �ضمن �إحدى الفئتني ال�سابقتني .ومن الطبيعي
�أن ي ؤ� ِّثر هذا ال�سلوك يف �آليات التفاعل واحلوار ويف الع�صف الذهني
الذي ت�ؤديه كل جمموعة تبحث عن حلول .لكي تتميز �أي جماعة بـ
اخلا�صة ،يجب �أن يتوافر بني �أع�ضائها منط م�شرتك من
«ثقافتها»
َّ
املعتقدات والقيم وال�سلوك َّيات واالجتاهات .ولكي تتميز كل جماعة
بثقافتها ،ال ب َّد من وجود منط فكري و�سلوكي مي ِّيزها عن غريها.

فالتن ُّوع هو و�سيلة لو�صف �أيِّ جماعة �إن�سانية
ذات ثقافتني �أو �أكرث ،تتفاعالن وتعمالن مع ًا.
ولكن تركز معظم الربامج التدريب َّية للتوا�صل
بني الثقافات على �إظهار االختالفات الثقاف َّية
ال�سطح َّية ،رغم �أنَّ �أكرث االختالفات ت�أثري ًا

يف االبتكار هو املنهج َّيات املتن ِّوعة التي تتع َّلق
بالتوا�صل والتخطيط وتنفيذ املهام .فكيف نوائم
بني ق َيم وتو ُّقعات و�أ�ساليب وجن�سيات وثقافات
�أجيال َّ
لت�صب كلها يف ر�ؤية وا�سرتاتيج َّية
املوظفنيَّ ،
موحدة؟
م�ؤ�س�سية َّ

الوعي بالذات هو �أ�سا�س بناء فريق عمل يتمتَّع
بالذكاء الثقايف ،وال ميكنك تطوير مهارات العمل
لدى َّ
موظفني يعملون يف �إطار ثقافات متعدِّ دة ،ما
مل تدرك الكيف َّية التي ت�ؤثر بها ثقافتك يف �أ�سلوب
تفكريك و�سلوكك.

مناخ االبتكار والذكاء الثقايف

يبد�أ االبتكار بالنظر �إلى امل�شكلة من وجهات نظر متعدِّ دة قدر الإمكان ،والتن ُّوع هو �أف�ضل طريقة لتحقيق ذلك ،فاجلمع بني الأبحاث البارزة
التي �أع َّدت حول االبتكار وعلم النف�س االجتماعيُ ،يربز مكونات بناء املناخ املالئم لالبتكار النابع من الذكاء الثقايف .ويت�ض َّمن املُناخ االبتكاري
املو�سوم بالذكاء الثقايف خم�سة عنا�صر هي :االنتباه ،وا�ستيعاب وجهات نظر الآخرين ،والرتكيز ،وامل�ساحة ،والثقة.

المناخ

العمل َّيات

االنتباه
ا�ستيعاب وجهات نظر الآخرين
الرتكيز
امل�ساحة
الثقة

اال�ستهداف :حتديد
التوقعات املختلفة
واملواءمة بينها

احللم :ا�ستيالد �أفكار
متن ِّوعة

القرار :اختيار
الفكرة والرتويج لها

الت�صميم :التجريب
و�إنتاج ت�صاميم تنا�سب
كل امل�ستخدمني

طرح املنتج �أو اخلدمة:
تقدمي حلول عامل َّية

عقلك هو �أقوى م�صادر االبتكار

من خالل وعيك باالبتكار وانتباهك لوجهات النظر املتن ِّوعة ،ت�ستطيع الو�صول �إلى قد ٍر �أكرب
من احللول االبتكار َّية .فاالبتكار الذكي ثقافي ًا ي�ستمد ق َّوته من ق َّوة فريق العمل املتن ِّوع ،ملواكبة
احتياجات امل�ستخدمني الذين يزدادون تن ُّوع ًا يوم ًا بعد يوم .وك َّلما �ساد التن ُّوع يف جماعة ما،
التو�صل �إلى امل�شكالت وحلها قبل �أن ي�سبقها �إلى ذلك من هم خارج الفريق.
زادت قدرتها على ُّ
لأنك يف هذه احلالة تبتكر و�أنت تف ِّكر ب�شكل وا ٍع يف االبتكار ب�سبب ق َّوة االنتباه .فما مت ُّر به يعتمد
على الأمور التي اخرتت �أن تعريها انتباهك �أو تتجاهلها ،وهذه حقيقة علمية ،لأنك �إن انتبهت
�إلى �أ�شياء �أخرى ،ف�سيختلف واقعك وتختلف حياتك كثري ًا.
ووفق ًا ملا ا�صطلح علماء النف�س ت�سميته «نظر َّية االنحياز لل�سلب َّية» ،ف�أنت تنتبه �أكرث �إلى م�شاعر
اخلوف والغ�ضب �أو �إزعاجات الآخرين� ،أكرث مما تنتبه �إيل امل�شاعر الإيجاب َّية؛ لأنَّ امل�شاعر
ال�سلب َّية دائم ًا �أقوى .ولتلك النظر َّية ت�أثري كبري على فريق العمل ذي الثقافات املتن ِّوعة،
فال�سلوك القومي واالحرتام وال�سلوك املهني الأخالقي من خمرجات الثقافة ،ومن املهم �أال
تفرت�ض �أنَّ �شخ�ص ًا ما ال يت�ص َّرف ب�أ�سلوب .فحني تنتبه �أو ًال �إلى م�شاعرك ال�سلب َّية ي�ضيق عاملك
و�أفق تفكريك ،وحني تنتبه �إلى امل�شاعر الإيجاب َّية يتَّ�سع �أفقك ،وت�ستثمر بذكاء ق َّوة االنتباه.
لدينا جميع ًا افرتا�ضات �ضمن َّية حول ثقافات بعينها ،وتلك َّ
املف�ضالت ت�ؤ ِّثر يف طريقة تناولنا
للعمل َّية االبتكار َّية ،فنحن نتحيز بدوافع حماية الذات انطالق ًا من حتفز عقولنا الدائم خوف ًا من
اخلطر ،غري �أنَّ ا ِّتخاذنا لقرارات بنا ًء على حت ُّيزاتنا �أم ٌر خمتلف متام ًا ،ف�إدراكنا للثقافة التي
ننتمي �إليها والتح ُّيزات املحتملة التي قد نحملها نحو الآخرين ،هو اخلطوة الأولى يف تعاملنا
الفعال مع زمالئنا وعمالئنا املختلفني .وعلينا تدريب �أنف�سنا لنتمكن من فهم افرتا�ضاتنا
ال�ضمن َّية وتدريب عقولنا على التفكري ب�شكل خمتلف.
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ملاذا يبتكر بع�ضنا �أف�ضل من الآخر؟

التفكري ال�سائد يوحي ب�أنَّ بع�ض ال�شخ�ص َّيات والثقافات جتيد االبتكار �أكرث من
غريها ،غري �أنَّ ك َّل ثقافة َّ
وكل �شخ�ص َّية ت�ستطيع �أن تبتكر ب�شكل �أو ب�آخر ،ومن امله ُّم
ا�ستيعاب الكيف َّية التي ت�ش ِّكل بها هذه الثقافة ك ًال من الإبداع واالبتكار.
تلعب القيم الثقاف َّية املتعدِّ دة دور ًا حموري ًا يف اكت�ساب القدرات الفرد َّية ،واال�ستعداد
ملواجهة املخاطر ،وتق ُّبل التغيري ،والتك ُّيف طويل املدى ،والالمركز َّية والالهرم َّية
الوظيف َّية ،وتق ُّبل الغمو�ض ،واالنفتاح وا�ستيعاب الأفكار واملعطيات املعلوماتية اجلديدة.
هناك عالقة بني القدر الذي تتق َّبل به ثقافة ما التناق�ض والغمو�ض ،واالبتكار الذي
ت�شهده تلك الثقافة .و ُيعترب تق ُّبل ثقافة ما للغمو�ض عام ًال مهم ًا يف التن ُّب�ؤ باالبتكار،
متغي ًا �شائع اال�ستخدام� .إذ ترتفع
بد ًال من التن ُّب�ؤ مبعدَّل دخل الفرد ،الذي ُيعترب ِّ
احتماالت االبتكار يف الثقافات املنفتحة �أكرث من الثقافات الهرم َّية واملنغلقة ،وهذه
فكرة ت�ستحق االهتمام لأن معظم الثقافات يف الدول الأقل تقدم ًا تعاين من �ضعف
االبتكار ،ب�سبب انغالقها على الثقافات الأخرى .رغم �أن الثقافة ال ت�شكل �إال عام ًال
واحد ًا من امل�ؤثرات التي حتدد م�ستويات االبتكار ،لأن الثقافة امل�ؤ�س�سية وال�سلوك
التنظيمي يف كل م�ؤ�س�سة على حدة� ،أهم من الثقافة املجتمعية اخلارجية ال�سائدة
على نطاق الدول �أو الإقليم ككل .لأن امل� َّؤ�س�سات التي تتعامل بوعي مع االبتكار،
توجهات م�ستقبل َّية ميكن �أن ت�شكل امل�ؤثر الأكرب يف ن�سيج ثقافتها الداخل َّية.
متتلك ُّ
كما يكت�سب الر َّواد يف تلك امل� َّؤ�س�سات القدرة على اكت�شاف امل�شكالت قبل حدوثها.
جيف بيزو�س

املقعد اخلايل وا�ستيعاب وجهات نظر الآخرين
ال تفرت�ض �أنَّ الآخرين يريدون ما تريد .تع َّلم من وجهات نظر الزمالء وامل�ستخدمني
املختلفني لتنعم بابتكارات �أكرث فائدة و�إبداع ًا.
يرتك «جيف بيزو�س» م� ِّؤ�س�س «�أمازون» ورئي�سها التنفيذي مقعد ًا خالي ًا يف كل
أهم �شخ�ص يف الغرفة ،هو
اجتماعات ال�شركة .وظيفة هذا املقعد تذكري املديرين ب�أنَّ � َّ
ال�شخ�ص الذي مل يح�ضر :وهو «العميل» .وهنا يفرت�ض املجتمعون �أنَّ ال�شخ�ص الذي
مي ِّثله املقعد الفارغ يقدِّ ر ما يفعلونه .ولو كان احلا�ضرون ينتمون �إلى نف�س اخللف َّيات
الثقاف َّية ،ف�سيكون من ال�صعب ا�ستيعاب تف�ضيالت العمالء و�سماع �أ�صواتهم .ومن
ثم يعك�س ا�ستيعاب وجهات نظر الآخرين قدرتنا على التخلي عن ت�صوراتنا وجتاربنا
ال�شخ�ص َّية وت�ص ُّور م�شاعرهم ودوافعهم ونظرتهم �إلى الأمور .وال يتحقق هذا �إال
عندما ندرك �أ َّنه ميكن تقدمي نف�س املعلومات ل�شخ�صني خمتلفني ،وا�ستيعاب كل
خمتلف متام ًا عن الآخر.
ب�شكل
ٍ
منهما للأفكار التي حتملها تلك املعلومات ٍ

ال تــبــالـغ

�إذا كنت تبالغ يف م�شاعرك جتاه الآخرين،
فهذا يعني �أ َّنك ت�ضع اهتمامات فريقك قبل
اهتماماتك .غري �أنه ال عالقة بني ا�ستيعاب
وجهات نظر الآخرين ،وبني التعاطف معهم،
وتفهم م�شاعرهم� ،أو تق ُّم�ص عواطفهم.
ا�ستيعاب وجهات نظر الآخرين يعني �أن تف ِّكر
بنف�س الأ�سلوب الذي يف ِّكرون به� .أ َّما التق ُّم�ص
4
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فعل ودِّي �أكرث عاطف َّية،
العاطفي في�ستحثُّ ر َّد ٍ
ويجعلك ت�ضع نف�سك مكان الآخرين وت�شعر
مب�شاعرهم .هناك �أوقات بالت�أكيد يكون
التعاطف مع الآخرين فيها �سلوك ًا مالئم ًا ،غري
�أنَّ تكوين ُمناخ ابتكاري يتَّ�سم بالذكاء الثقايف
يتح َّقق ب�شكل �أف�ضل من خالل ا�ستيعاب وجهات
نظر الآخرين ،بد ًال من التعاطف الكامل معهم.

ال�صحي
وي�ؤكد علماء النف�س هنا �أنَّ ال�شعور
ِّ
بالهو َّية يبد�أ با�ستيعاب الذات وتقديرها ،قبل
اكت�ساب القدرة على تقدير العامل ،وتقدير
الآخرين ،فحني نهجر معتقداتنا و�أفكارنا
ال�سابقة ب�ش�أن العامل ،ن�سمو على وجهات نظرنا
لكي نتب َّنى وجهات نظر ت�شمل الآخرين.

ق َّوة الت�سعني دقيقة :الرتكيز

ِّ
وطن نف�سك على جتاوز املُ�شتتات الناجمة عن تن ُّوع الفريق ،ور ِّكز على
حتديد امل�شكلة وح ِّلها .وهنا يعترب االلتهاء وعدم الرتكيز من مع ِّوقات
االبتكار ،لأنَّ الإبداع والإنتاج َّية املرتفعة يرتبطان بالرتكيز لفرتات
طويلة وم�ستم َّرة ،يعقبها فرتات ا�سرتخاء وان�سحاب.
يبد�أ الرتكيز بالتح ُّكم يف النف�س الذي يحتاج بدوره �إلى الرتكيز .وهذه
العالقة تعا�ضد َّية وحتتاج �إلى ال�صرب ،وهو �سلوك �صعب املنال يف ظل
ثقافة تتَّ�سم باالت�صال امل�ستمر والبحث عن الإ�شباع الفوري .كما �أن
عدم التح ِّلي بال�صرب ،والعمل يف بيئة متعددة الثقافات �أمران ال يتَّفقان.
فالعمل مع الآخرين يف م�شروعات ت�ضم ثقافات متعدِّ دة ي�ستهلك الوقت
واجلهد ،والتح ُّكم يف النف�س ،وف�ضيلة ال�صرب والرتكيز هي مهارات
ُيكن تعليمها ،ولكن من املهم ممار�ستها دون مبالغة .تعلم يف البداية �أن
تركز ملدة ت�سعني دقيقة متَّ�صلة من دون مقاطعة؛ لأن كل مقاطعة حتتاج
من � 20إلى  30دقيقة للخروج منها ،والعودة �إلى حالة التدفق والإبداع.

التحكُّم يف العقل

"

"

حتكَّم يف امل�ساحة التي ت�شغلها وه ِّيئ املُناخ
الثقايف املثايل لالبتكار

هناك جانب �آخر جوهري من جوانب اال�ستفادة من ق َّوة الرتكيز� ،أال وهو تعلُّم الكيف َّية
التي تدير بها عقلك .يبد�أ الأمر مبهارة الربط بني الأ�شياء� ،أي تعلُّم الكيف َّية التي تربط
بها بني عدَّة نقاط .بع�ض النا�س يبدون وك�أ َّنهم يالحظون ك َّل �شيءُ ،ث َّم يربطون بني
ب�شكل فوري .ويفرق عامل النف�س «نورمان فارب» بني نوعني من الرتكيز هما:
النقاط ٍ
الرتكيز ال�سردي ،والرتكيز التجريبي .ويرى �أن النوعني مه َّمان ،ويعتمد مدى ا�ستثمارك
لأحد هذين النوعني �أكرث من الآخر على طبيعة �شخ�ص َّيتك وخلف َّيتك الثقاف َّية
 uيتنا�سب الرتكيز ال�سردي مع تنظيم الأهداف والتخطيط لها وحتقيقها ،لأن تركيزنا
�صحة افرتا�ضاتنا ،كما ي�ساعدنا على فح�ص وجهات نظرنا
ي�ساعدنا على الت�أكد من َّ
التي نتب َّناها �ض َّد الآخرين� .إذا كنت متيل لهذا النوع من الرتكيز ،فمن الأرجح �أنك
ق�ضيت �أعوام ًا طويلة تفكر بهذه الطريقة كجزء من عمل َّية تنمية ذكائك الثقايف؛ لأن
هذا النوع من التفكري عن�صر فاعل يف االبتكار وا�ستيعاب وجهات نظر الآخرين.
فالتفكري َّ
املنظم ،والتنفيذ� ،سلوكيات تتط َّلب الطبيعة الت�أمل َّية للرتكيز ال�سردي.
� uأ َّما الرتكيز التجريبي في�ساعدنا على االقرتاب من الأحداث باال�ستماع �إلى احلوارات
التي تدور حولنا ومراقبة ما يحدث .ميكننا هذا النوع من الرتكيز من مالحظة نقاط
معلومات �أكرث حول
ميكن �أن نتجاوزها دون �أن ننتبه لها ،لأ َّنه ي�ساعدنا على ا�ستيعاب
ٍ
الأحداث اجلارية من حولنا ،ويف ت�أ ُّمل الديناميكيات ووجهات النظر التي ترتبط
مبناق�شة فكرة �إبداع َّية ،بالتعاون مع فريق عمل يتَّ�سم بالتن ُّوع .ويجعلنا هذا النمط
من الرتكيز غري تقليديني وال مقلدين يف تو ُّقعاتنا وافرتا�ضاتنا ال�شخ�ص َّية ،وي�سمح
لنا باكت�ساب القدرة على اال�ستجابة بفاعل َّية �أكرب للأحداث ولأفكار الآخرين حني
نكت�شفها �أو ندرك مراميها.
هذا ومن خالل حت�سني التح ُّكم الإدراكي على م�ستوى الفرد واجلماعة ،بل ومطالبة
ٍّ
كل منكم الآخر با�ستخدام منط حمدَّد من منطي الرتكيز ،للتعامل مع مه َّمة ما ،بد ًال
من الرتكيز على منط �آخر� ،ستكون لديكم قدرة �أكرب على �صياغة وقولبة ما تفعلونه،
وتقولونه ،وتنتجونه.
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ق َّوة الأ�شجار :امل�ساحة

الطبيعة وال�ضوء ودرجة احلرارة وال�ضو�ضاء جميعها عوامل ت�ؤ ِّثر يف الكيف َّية التي ينخرط بها فريق يتَّ�سم بالتن ُّوع يف العمل َّية الإنتاج َّية .هذه هي
العوامل الرئي�سة التي ينبغي �أن ت�ؤخذ يف احل�سبان يف �أي مكان ميتاز بقدرة التن ُّوع واالختالف على قيادة االبتكار .ال ي�ستجيب اجلميع بنف�س
الأ�سلوب للبيئة وامل�ساحة املحيطة بهم ،فبع�ض املبتكرين يعملون يف �صمت تام ،بينما ال ي�ستطيع �آخرون التفكري دون حم ِّفزات خارج َّية ،وذلك
لأن بيئة العمل ت�شكل ثقافة املكان ،واملكان ي�ش ِّكل البيئة ب�شكل متبادل.

هل حتتاج �إلى املزيد من
املحفِّزات �أم �إلى القليل منها؟

جتلب الأماكن امل�ألوفة كاملنزل �شعور ًا بالأمان ،بينما تولد
الأماكن اجلديدة �إح�سا�س ًا باملغامرة واخلطر املحتمل ،وبالن�سبة
�إلى بع�ض ال�شخ�ص َّيات ،ف�إنَّ الإح�سا�س بقدر من التجديد
والاليقني يلهمها باملزيد من الأفكار اجلديدة واملفيدة.
توجه ال�شخ�ص َّيات املنفتحة على الآخرين انتباهها
وب�شكل عامِّ ،
�إلى اخلارج� ،أي جتاه هدف �أكرب ،وهذا ما يح ِّفز تفكريها
و�سلوك َّياتها� .أ َّما ال�شخ�ص َّيات املنطوية فرت ِّكز على �أفكارها
وم�شاعرها �أكرث من �أيِّ �شيء �آخر ،وتتل َّقى حم ِّفزاتها من خالل
تلك الأفكار وامل�شاعر .ويحتاج كل من هذين النمطني من
ال�شخ�ص َّيات �إلى الآخر ،ولذا ي�صبح ا�ستيعاب منط التحفيز
املطلوب من امل�ساحة املاد َّية املحيطة �أدا ًة مفيد ًة لتعزيز القدرة
على ا�ستيالد �أفكار جديدة .وهكذا ي�صبح من املهم �أن نهتم بنوع
و�شكل امل�ساحة التي تتيح للمواهب �أداء املهام التي حتتاج �إلى
�أدائها ب�شكل �أف�ضل .ومن �أن تالحظ الأوقات التي حتتاج �أثناءها
�إلى حتفيز �أكرب ،والأوقات التي حتتاج فيها �إلى حتفيز �أقل.

اعرف م�صادر الثقة التي يحتاج �إليها فريقك
وم�ستخدمو منتجاتك كي يتق َّبلوا ويقبلوا
على املخاطر التي يتط َّلبها االبتكار الناجح.
يت�ض َّمن االبتكار خماطر تواجه ك ًال من
َّ
واملوظفني ،ولكن حني يجد
امل� َّؤ�س�سات
َّ
املوظفون �أ َّنهم حم ُّل ثقة ،ف إ� َّنهم ي�شعرون
بالقدرة على حت ُّمل املخـاطر املطلوبة
ملوا�صلة العمل على امل�شروعات االبتكار َّية.
ه�ؤالء املخاطرون الواثقون يعرفون �أن
6

ملخصات لكتب عالمية تصدر عن مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم

الف�شل مت َو َّقع ،ولك َّنهم يوا�صلون املحاوالت
اجلـريـئــة ،وتـعـلــم الـدرو�س املـ�سـتـفـادة.
يختلف معنى الثقة باختالف الثقافات ،فهي
ترتبط ب�إميانـك ب�أنَّ �شخ�ص ًا ما ُيعتمد عليه ،لذلك
ف�إن التقييم هنا غري مو�ضوعي� ،إال �أ َّنه �ضروري
كي يحدث االبتكار .ف�سلوك �شخ�ص واحد قد
يو ِّلد الثقة لدى �شخ�ص ما ،وميحوها لدى �آخر.
فالأمر يتو َّقف على �أ�سلوب ٍّ
كل منهما يف تف�سري
هذا ال�سلوك ،لأنَّ الثقة ُت�ستمد من ق َيم خمتلفة،

"

قـــ َّوة الــثــقــة

"

التن ُّوع واالختالف يلهمان
الت�صميم وي�صنعانه

وبالتايل ف�إ َّنها تكون دائم ًا ذات طبيعة مع َّقدة.
ويف العديد من الثقافات ،ال ينعك�س الف�شل
عليك فح�سب ،بل على م�ؤ�س�ستك �أي�ض ًا ،وقد
ينعك�س ب�شكل �أكرب على �أ�سرتك ال�صغرية
وعائلتك الكبرية �أي�ض ًا� .إال �أن الإخفاقات لي�ست
مت�ساوية ،فبع�ض الإخفاقات ت�ؤدِّي �إلى فقدان
�أ�صحابها وظائفهمِّ ،
بغ�ض النظر عن الثقافات
التي حدثت يف �إطارها ،غري �أنَّ هذا الأمر
يعتمد �أي�ض ًا على الظروف وال�سياق الثقايف.

يبد�أ الأمر يف عقلك �أو ًال
ما فتئت الأبحاث تك�شف لنا مدى انحيازنا
ب�شكل �ضمني �إلى الأ�شخا�ص الذين ي�شبهوننا.
نعب للآخرين عن كراهيتنا
هذا ال يعني �أ َّننا ِّ
لهم �أو نفورنا منهم ب�شكل �صريح ،بل يعني
�أ َّننا نحتفظ مب�شاعر الإعجاب والتعاطف
والثقة للمجموعات التي ننتمي �إليها ،ال
للمجموعات التي ن�ضع �أنف�سنا خارجها.
نحن نثق ب�شكل �ضمني فيمن ي�شبهوننا،
وجميع الب�شر ميار�سون التحيز ب�شكل �أو
ب�آخر .ورغم �أنَّ بع�ض التح ُّيز ال�ضمني ال
مف َّر منه ،ف�إنَّ توجيه ال�سلوكيات واتخاذ
القرارات بنا ًء على هذا التح ُّيز �أم ٌر غري
واع �أن
مقبول .فنحن ن�ستطيع �أن نتع َّلم ب�شكل ٍ
نثق مبن يختلفون ع َّنا ،كما ميكننا م�ساعدة
الآخرين على ممار�سة هذا ال�سلوك .وميكننا

�أي�ض ًا اال�ستفادة من ق َّوة حت ُّيزنا للمجموعات
التي ننتمي �إليها بتكوين روابط داخل فريق
االبتكار .وقبل �أن ن�ستعر�ض بع�ض املمار�سات
الرائدة لتحقيق ذلك ،يجب درا�سة
املتغيات التي ت�ؤ ِّثر �أكرث من غريها يف ثقتنا
ِّ
ب�شخ�ص ما من عدمها ،وب�شكل م�ستمر.
�أما العوامل اخلم�سة التي ت�ؤ ِّثر يف الثقة،
فتظهر دائم ًا وب�شكل م�ستمر حني يتع َّلق
الأمر بقيا�س م�ستوى الثقة ،وهي :م�شاعرنا
الودودة جتاه ال�شخ�ص املُ َّ
ر�شح للثقة،
كفاءته ،نواياه� ،إمكان َّية االعتماد عليه،
و�سمعته .ويعتمد مع َّدل ت�أثري هذه العوامل
يف ثقتك ب�شخ�ص ما من عدمها على امله َّمة
التي ُيفرت�ض �أن ت�سندها �إليه� ،إ�ضافة �إلى
�شخ�ص َّيتك ،وثقافتك.

اخلطوات اخلم�س لالبتكار النابع من الذكاء الثقايف
ُّ
التوقعات والأهداف والتن�سيق بينهما
حتديد
تبد�أ معظم التحد ِّيات التي تن�ش�أ بني الثقافات ب�صدام بني
التو ُّقعات .فما تعتربه جماعة ما منوذج ًا للنزاهة واال�ستقامة،
تنظر �إليه جماعة �أخرى كمثال على اخلداع واملراوغة .وما
ينظر �إليه �شخ�ص ينتمي �إلى ثقافة ما ويعتربه عم ًال ف َّعا ًال ،قد
يعتربه �شخ�ص مثا ًال «ل ِق َ�صر النظر» .وما يعتربه �شخ�ص ينتمي
�إلى ثقافة ما� ،سلوك ًا حمرتم ًا ،ينظر �إليه �شخ�ص ينتمي �إلى
ثقافة �أخرى ويعتربه �سلوك ًا غري مقبول.

منوذج فكري م�شرتك
حتديد الهدف بو�ضوح هو �أ َّول خطوة يف �أيِّ عمل َّية
ابتكار َّية ،ولكن ك َّلما كان فريق العمل �أكرث تن ُّوع ًا،
بات من ال�ضروري ق�ضاء بع�ض الوقت يف العمل
على جعل ِّ
كل فرد يف الفريق ي�ستوعب الهدف.
فمع وجود منوذج فكري م�شرتك ،ي�ستطيع
�أفراد الفريق الذي يتح َّملون عبء عمل �أقل،
ولديهم هوام�ش زمن َّية �أكرب� ،أن ي�ساعدوا
زمالءهم الذين يتح َّملون عبئ ًا �أكرب.
وتنخف�ض احتماالت وجود مثل هذا الو�ضع
حني ال نبذل جهد ًا مكثف ًا ،لي�ستوعب جميع

�أع�ضاء الفريق الهدف امل�شرتك الذي نحاول
حتقيقه .فالتعاون م�ستحيل ما مل يتَّفق
جميع الأطراف حول امل�شكلة املطلوب ح َّلها.
فرق العمل التي ال متتلك منوذج ًا فكري ًا
م�شرتك ًا يتَّ�سم �أدا�ؤها بعدم الفاعل َّية� .أ َّما فرق
العمل التي يرتفع م�ستوى �أدائها ،فيتوا�صل
�أع�ضا�ؤها بن�سبة �أق َّل خالل فرتة تزايد �أعباء
العمل و�ضغوطه ،مقارن ًة بفرق العمل ذات
الأداء الأقل فاعل َّية ،وذلك أل َّنها تعتمد على
التعاون ال�ضمني الذي انبثق منذ البداية،

وخالل الفرتات التي تنخف�ض فيها ال�ضغوط.
حني تعمل مع فريق عمل متجان�س� ،ستجد
النموذج الفكري امل�شرتك متوافـر ًا ب�شكل
�ضمني ،ويف هذه احلالة يكون من املفيد
ق�ضاء بع�ض الوقت يف حتديد التو ُّقعات،
وعمل َّيات اال�ستيعاب امل�شرتكة بني �أفراد
الفريق قبل االنخراط يف العمل َّية االبتكار َّية،
غري �أنَّ ق�ضاء بع�ض الوقت يف �إعداد منوذج
فكري م�شرتك ،وحتديد هدفك �أمر ال
غنى عنه بالن�سبة �إلى فريق العمل املتن ِّوع.
ملخصات لكتب عالمية تصدر عن مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم
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احللم :ا�ستيالد �أفكار متن ِّوعة

من �أعظم الفر�ص التي تنتج عن �شبكات العمل املتن ِّوعة ،الو�صول �إلى
خمزون هائل من الأفكار ،فحني نواجه م�شكلة ما ،فنحن ُنري عمل َّية
م�سح لعقولنا ،بحث ًا عن حلول كانت قد ا�ستخدمت ِّ
حلل هذا النمط
من امل�شكالت يف املا�ضي .فالأفكار هي الوعاء ال�سحري لالبتكار،
وحني تُ�ستخدم تلك الأفكار يف ُمناخ ُيهيمن عليه الذكاء الثقايف،
تنت�صر وجهات النظر املتن ِّوعة دائم ًا على وجهات النظر الفرد َّية
يف �أثناء عمل َّية البحث عن �أفكار �أف�ضل .كما �أن املجهود املبذول
لإقناع �أفراد الفريق بامل�شاركة وامل�ساهمة ب�أفكار �إبداع َّية وتنفيذها
بطريقة ابتكار َّية ،يتط َّلب منهج َّية تتَّ�سم بالذكاء الثقايف �أي�ض ًا.
�أما اخلطوة الثانية يف عمل َّية االبتكار التي تتَّ�سم بالذكاء الثقايف هي
تعلُّم الكيف َّية التي ميكن اال�ستفادة بها بفاعل َّية من �أحد �أعظم �أر�صدة
ت�صب يف �صالح احللول االبتكار َّية.
التن ُّوع� ،أال وهو غزارة الأفكار التي ُّ

"

"

قدِّ م و�صف ًا للم�شكلة التي حتاول حلَّها ،وحدِّ د ثالث طرق خمتلفة على الأقل يتعامل بها
امل�ستخدمون املتن ِّوعون مع هذه امل�شكلة

حتد الع�صف الذهني
َّ

الع�صف الذهني هو الأ�سلوب الأ�سا�سي يف ا�ستيالد الأفكار اجلديدة من �أفراد الفريق.
كم الأفكار بد ًال من
املنهج َّية الرائجة للع�صف الذهني حمكومة بقواعد ت� ِّؤكد �أهم َّية ِّ
جودتها� ،إذ ُيقال لأفراد جمموعات العمل« :مهما كانت �أفكاركم من املحتمل �أن تبدو
�سخيفة ،ف�شاركوها الآخرين؛ أل َّنها قد ت�شعل �شرارة فكرة �أخرى لدى �شخ�ص �آخر».
تت�ض َّمن معظم جل�سات الع�صف الذهني �أ�شخا�ص ًا « ُيعر�ضون عن االنخراط مع
الآخرين» .ه�ؤالء هم �أع�ضاء االجتماع الذين ال ينخرطون لأ َّنهم يعرفون �أنَّ هناك �أنا�س ًا
�آخرين �سيتحدَّثون وي�ؤدُّون هذه امله َّمة ب�أكملها .يجل�س �أع�ضاء االجتماع الذين ُيعر�ضون
عن االنخراط مع الآخرين دون �أن يفعلوا � َّأي �شيء ،ويرتكون الآخرين ي ؤ�دُّون هذه املهمة
نياب ًة عنهم ,ف�ض ًال عن ذلك ،ف�إنَّ بع�ض امل�شاركني ِّ
يف�ضلون توافر منهج َّية ت�سمح لهم
بالنظر �إلى امل�شكلة ب�شكل م�ستقل ،والتفكري يف حلول لها مبفردهم �أو ًال.
كن وا�ضح ًا فيما يتع َّلق باملدخالت التي حتتاج �إليها ،و�أن�شئ �أمناط ًا متعدِّ دة ي�ستخدمها
�أفراد الفريق املتن ِّوعون يف م�شاركة الأفكار .ا�ستخدم �أمناط ًا �أخرى بخالف جل�سات
الع�صف الذهني مع فريق العمل.

اخرت فكرتك ور ِّوج لها

يتو َّقف العديد من االبتكارات عند مرحلة ا�ستيالد الأفكار اجلديدة ،ولكن كي ترتجم تلك الأفكار يف �صورة حلول ،عليك �أن تق ِّرر �أي ًا منها
�ست�ستمر يف العمل عليه وتقنع الآخرين بتب ِّنيه .واختيار الفكرة والرتويج لها وجهان لعملة واحدة.
8
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ق َّوة الفكرة

تقدِّ م الفكرة القو َّية ح ًال جديد ًا للم�شكلة ،فالأ�سواق اجلديدة تت�س َّبب يف م�شكالت جديدة ،وتتط َّلب حلو ًال جديدة.
ومن �ش�أن فرق العمل املتن ِّوعة �أن متنحك نظرة ثاقب ًة تر ِّكز على مناطق العجز ،واحللول املمكنة التي تتنا�سب
ب�شكل �أف�ضل مع امل�ستخدمني املتن ِّوعني .قد ال ينتبه امل�ستخدمون املحتملون يف بع�ض الأحيان �إلى وجود امل�شكلة
من الأ�سا�س ،ولكن يف نهاية املطاف ،يجب �أن ي�ستوعبوها وي�ستوعبوا الكيف َّية التي تقدِّ م بها فكرتك ح ًال لها.
�أ َّما احلل فخلي ٌق به التخفيف من مناطق العجز املتع ِّلقة بامل�شكلة املح َّددة .ومهما كان عدد الأ�سواق ال َّرباقة
اجلديدة ،و�أي ًا كان حجم الكالم املن َّمق ،ف�إ َّنهما لن ي�ساعدا االبتكار الذي يبد�أ بفكرة هزيلة.
ملخصات لكتب عالمية تصدر عن مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم
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الت�صميم :التجريب و�إنتاج ت�صاميم تنا�سب كل
امل�ستخدمني

حتتاج منهج َّية االبتكار التي تتَّ�سم بالذكاء الثقايف �إلى عمل َّية ت�صميم
وجتريب تتنا�سب مع االختالفات الثقاف َّية من حيث ال�شكل وامل�ضمون .فما
قد يجده م�ستخدم ما فعا ًال ،قد يجده م�ستخدم ينتمي �إلى ثقافة �أخرى،
املخ�ص�صة للت�صميم
عدمي الفاعل َّية .وهناك عدد من املوارد املفيدة
َّ
والنمذجة .والهدف هنا هو معاجلة الأفكار الرئي�سة املتع ِّلقة بالت�صميم
والتجريب من منظور التن ُّوع الثقايف.
القاعدة الذهب َّية للت�صميم والتجريب هي التع ُّرف �إلى امل�ستخدم ،وهنا
يع ُّد فريق العمل املتن ِّوع من �أف�ضل مواردك يف هذا ال�صدد ،فحني يعك�س
�أفراد الفريق الذين يعملون على م�شروع ما ،ق َيم واحتياجات امل�ستخدمني،
�ستظهر حلول �أف�ضل .وك َّلما ا�ستفاد فريق العمل من تن ُّوعه يف عمل َّية
الت�صميم والتجريب ،زادت احتماالت الو�صول �إلى ابتكار مفيد ملجموعة
متن ِّوعة من امل�ستخدمني.
وكثري ًا ما يتم جتاهل هذه القاعدة الذهب َّية للت�صميم والتجريب الذي
يتنا�سب مع احتياجات العميل خالل عمل َّية االبتكار ،حيث ميكن للت�صميم
ي�سميه علماء النف�س؛ ال�صورة املطابقة
والتجريب �أن يقوما على ما ِّ
املغلوطة ،حني تظن �أنَّ الآخرين يريدون ما تريده .فافرتا�ضك �أنَّ
امل�ستخدمني يريدون نف�س ال�سمات التي تريدها �أنتُ ،ي�شكل خطر ًا على
العديد من االبتكارات ،نظر ًا �إلى اختالف الأذواق وال�شخ�ص َّيات من ثقافة
�إلى �أخرى ،ومن جمتمع �إلى �آخر.

حدِّ د الأهم َّية الن�سب َّية للت�صميم

حتاول م� َّؤ�س�سات تطوير ومتييز العالمات التجار َّية والت�صميمات �إقناعك
ب�أنَّ ت�صميم منتجك ،وال�صورة الذهنية التي تعك�سها عالمتك التجار َّية،
�سي�صبحان �أهم ما مي ِّيزك بني مناف�سيك الدوليني ،غري �أنَّ �أهم َّية الت�صميم
تعتمد على عاملني �إ�ضاف َّيني �آخرين:
 uالأول هو �أ ّنه يف حالة وجودك يف �سوق مزدحم� ،أو اقتحامك ل�سوق جديد
َ
أهم الذي مي ِّيزك عن
الت�صميم هو
متخم باملناف�سني ،ف�سيكون
ُ
العامل ال َّ
الآخرين.
� uأ َّما �إذا انبثق ابتكارك من قدرة جوهر َّية وميزة داخلية ال ميتلكها
غريك� ،أو من توفري خدمات وحلول ال يتيحها غريك ،ف�إنَّ قيمتك �ستنبع
من عر�ضك املم َّيز� ،أكرث من ت�صميم منتجك �أو خدمتك.
 uراقب جمموعة متن ِّوعة من امل�ستخدمني وهم يجربون منوذج ًا ماَّ ،ثم
عدِّ ل الت�صميم �إلى ال�شكل الذي ينا�سبهم .ابحث عن ال�سمات التي
ير ِّكزون عليها �أكرث من غريها ،ثم عن ال�سمات التي يهتمون بها � َّ
أقل
من غريها.
� uأع َّد قائمة بامل�ستخدمني املتن ِّوعني الذين �سيج ِّربون منوذجك اجلديد.

طرح املنتج �أو اخلدمة :قدم حلو ًال عامل َّية

الأفكارالعظيمةالقيمةلهاماملتدخلح ِّيزالتنفيذ.التن ُّوعاليعوقعمل َّيةالتنفيذ
بوعي عرب ِّ
كل خطوة
�إال �إذا ف�شلت يف التخطيط من البداية .عندما تدير التن ُّوع ٍ
من اخلطوات اخلم�س الآنفة الذكر ،ف�ستكون م�ؤه ًال وجاهز ًا للتنفيذ بفاعل َّية.
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عوائق التنفيذ

هناك عدد من املعوقات التي تقف يف طريق تقدمي فرق العمل املتن ِّوعة حللول
متغيات �إ�ضاف َّية يجب
ابتكار َّية ،وهي عوائق تواجه � َّأي فريق .غري �أنَّ هناك ِّ
�أن ت�ؤخذ بعني االعتبار.

كتب مشابهة:

 uاملعلومات الفنية (فجوة املهارات)

تتط َّلب بع�ض االبتكارات معرفة معلومات واكت�ساب مهارات تقنية جديدة.
وبالن�سبة �إلى امل�ستخدمني القادرين على التك ُّيف مع الغمو�ض ،ال ي�ش ِّكل هذا
يرحبون بفر�صة التجريب واملغامرة يف ا�ستك�شاف
الو�ضع م�شكلة كبري ًة .فهم ِّ
اجلديد� .أما بالن�سبة �إلى بقية امل�ستخدمني ،ف�إنَّ تعلُّم اجلديد قد يعترب
عم ًال مرهق ًا .ولذا ف�إن الدرجة التي يبتدع بها مهند�سو امل�شروع االبتكارات
التكنولوج َّية اجلديدة ترتبط ب�شكل مبا�شر مب�ستوى التعقيد الذي يكمن يف
حتقيق ذلك.

ُّ
ال�شك ومقاومة التغيري
u

قد ي�ؤدي ال�شك واخلوف من التغيري �إلى الإعرا�ض عن االبتكار ونبذ
الفكرة ،خا�صة �إذا �شعر فريق التطوير �أن الإدارة العليا ال ت�ستوعب الفكرة،
وال ت�ساندها .عليك هنا �أن ت�ستفيد من كل الأفكار ووجهات النظر املتن ِّوعة،
للو�صول �إلى �أف�ضل طريقة ميكن تطوير االبتكار وتنفيذه من خاللها .تو َّقع كل
م�صادر و�أ�شكال املقاومة التي �ستواجهها ،و�سلط ال�ضوء على تنوع املدخالت
واختالف الر�ؤى التي جرى توظيفها والإفادة منها يف الو�صول لالبتكار.

 uاالبتكار وقيمة الوقت

حتَّى مع الت�سليم ب�أنَّ االبتكار يو ِّفر الوقت ،ف�إ َّنه �سيتط َّلب وقت ًا وجمهود ًا كي
تتبلور الأمور ،وغالب ًا ما يتط َّلب التنفيذ الف َّعال كثري ًا من التدريب ،واكت�شاف
مما يجعل عملية التطوير بطيئة ومملة
الأخطاء و�إ�صالحها ،والدعمَّ ،
ومرهقة يف بداية الأمر .ونظر ًا �إلى �أهم َّية ال�سرعة واملبادرة لطرح ابتكارك
يف الأ�سواق قبل املناف�سني ،ف�إن الوقت الذي يتط َّلبه تب ِّني ابتكار جديد قد
ي�ش ِّكل خطر ًا على م�ستقبله ،وعلى التنفيذ الف َّعال .وك َّلما ر َّكزت على عالج
هذه امل�شكلة وتوفري املوارد ،و�إعداد فرق العمل نف�سي ًا ،قبل و�أثناء مرحلة
التنفيذ ،زادت احتماالت النجاح.

 uالت�سويف والت�أجيل

ُيعترب الت�سويف والت�أجيل من �أكرب مع ِّوقات عمل َّية التنفيذ .وهو يحدث نتيجة
لعامل من العوامل الثالثة التالية:
� uسقف التو ُّقعات املنخف�ض؛ �أي �ضعف ثقتك يف جناح االبتكار املن�شود.
� uضعف قيمة االبتكار؛ �أي �ض�آلة العائد املتوقع  -من وجهة نظرك  -بعد
تنفيذ الفكرة.
 uاالنهماك والإنهاك؛ �أي الغرق يف �أولو َّيات �أخرى ت�شغلك ،وحتول بينك
�ضي ُقدم ًا يف تنفيذ فكرتك املبتكرة.
وبني املُ ِّ
�أف�ضل طريقة ملعاجلة م�شكلة الت�سويف هي �أن تعود �إلى النموذج الفكري
امل�شرتك ذي اخلطوات اخلم�س ،والذي ابتدعته يف بداية عمل َّية االبتكار.
 uالعمل من منطلق هدف م�شرتك يحافظ على الر�ؤية طوال رحلة التنفيذ.
كما �أن ا�ستيعاب الكيف َّية التي ي�ؤ ِّثر بها الت�سويف يف فريقك ،مينحكم
جميع ًا قدر ًا وافر ًا من ال�صرب يف تعامل بع�ضكم بع�ض ًا ،في�ساعدكم على
الرتكيز على النتائج العظيمة وامل�شرتكة.

The Diversity and Inclusion
Handbook.
By Sondra Thiederman, 2013.

Blindspot

Hidden Biases of Good People.
By Mahzarin R. Banaji and Anthony
G. Greenwald. 2013.

Leading with Cultural
Intelligence
The Real Secret to Success.
By David Livermore. 2015.

قراءة ممتعة
ص.ب214444 :
دبي ،اإلمارات العربية المتحدة
هاتف04 423 3444 :
نستقبل آراءكم على pr@mbrf.ae
تواصلوا معنا على

مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم

qindeel_uae
qindeel_uae
qindeel.uae
qindeel.ae

ملخصات لكتب عالمية تصدر عن مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم

11

