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ثوان...
في
ٍ
جنحت التكنولوجيا احلديثة يف تطوير عاملنا
جمال �إال
احلديث يف كافة جوانبه ومل يبقَ � ُّأي
ٍ
وكان لها دور �أ�سا�سي يف منوه وتطوره ،ويف خدمة
الإن�سان نحو حياة �أف�ضل و�أكرث �سهولة .لكن يف
املقابل �أ َّثر هذا التطور التكنولوجي ال�ضخم ب�شكل
جذري يف �إن�سانيتنا القائمة على التوا�صل امللمو�س ،وبتنا جند �أفراد العائلة
الواحدة جمتمعني لكن ك ٌّل يف عامله �أو �أمام �شا�شته �أو هاتفه الذكي يبحث
وال يفكر ،يتلقى وال ينتج .فاختفت احلوارات احلميمة وال�ضحكات ال�صاخبة
ليحل حملها �صمت التكنولوجيا ،ورمبا �أكرثنا ال يعي مقدار اخلطر املحدق يف
�أ�ساليب وحجم توا�صلنا مع كل من حولنا ،هذا التوا�صل القادر على �إطالق
طاقاتنا الكامنة والإيجابية �سوا ًء يف العمل �أو مع ر�ؤ�سائنا وعائالتنا ،وهو
و�سيلة التعبري احلقيقية التي تخرتق احلواجز ،لذا من املهم �أن نعي حجم
امل�شكلة جيد ًا ون�ضع لها احلل الذي يرتكز بب�ساطة على مفهوم التوازن يف كل
�شئ ،نعم نحتاج التكنولوجيا لكن لرن�شد ا�ستهالكها يف �سبيل تقارب �أكرب
وعالقات �أمنت مع كل من حولنا .ولنك�سر عامل ال�صمت ونرجع حلياتنا املليئة
بامل�شاعر والأفكار املبتكرة.
و�ضمن مبادرة م�ؤ�س�سة حممد بن را�شد �آل مكتوم «كتاب يف دقائق» والتي
د�أبت على تقدمي �أف�ضل امل�ؤلفات والكتب العاملية يف �شتى املجاالت من خالل
ملخ�صات �شيقة جلميع القراء ،ن�ضع اليوم بني �أيديكم جمموعة جديدة من
الكتب ،التي ت�س ِّلط ال�ضوء على مو�ضوعات تتناول ت�أثري التكنولوجيا على
العالقات االجتماعية ،وفن ممار�سة قيادة االبتكار� ،إلى جانب مو�ضوع يناق�ش
�أ�ساليب التحفيز و�إيقاظ الطاقات الإيجابية لدى الب�شر .
يف الكتاب الأول من املجموعة اجلديدة «جمتمعون ووحيدون  ...عندما تنت�صر
الروبوتات على العالقات»� ،سنتعرف �إلى النتائج ال�سلبية لالبتكارات الإيجابية
مثل �أدوات التوا�صل الإلكرتوين من الهواتف الذكية �أو �أجهزة الكمبيوتر اللوحية
والتي ق َّربتنا من البعيد و�أبعدتنا عن القريب ،ف�أ�صبح النا�س �أكرث عزلة،
وم�سمرين �أمام �شا�شاتهم املختلفة .و أ� َّثر ذلك �أي�ض ًا وب�شكل �سلبي على الأطفال.
ويو�ضح كتاب «النبوغ اجلماعي  ...قيادة االبتكار فن ًا وممار�سة» :العالقة بني
االبتكار والقيادة و�أهمية بث روح االبتكار يف العمل من خالل القيادة .ويرى
الكتاب �أن االبتكار ن�شاط ارجتايل يف املقام الأول ،لذا من املهم لكل قائد يف
�أيِّ م�ؤ�س�سة �أن يزرع القيم امل�شرتكة بني امل�ؤ�س�سات يف فريقه ،وت�شمل الطموح
ال�شجاع والتعاون والتعلم وامل�س�ؤولية.
ويقدم كتاب «الوجيز يف قوانني التحفيز  ...كيف توقظ طاقاتك الإيجابية
الكامنة» الطريقة ال�صحيحة التي ميكننا من خاللها ا�ستعادة قوتنا ال�شخ�صية
اخلفية ومن ثم �إطالقها للعامل .ويحدد الكتاب عنا�صر احلياة الذكية املفعمة
بالإيجابية وهي التي نعي�شها وفق ًا ل�شروطنا اخلا�صة ،ون�ستمتع بكل حلظة
فيها بال خوف من املا�ضي �أو �ضغوط من احلا�ضر .كما يوجهنا الكتاب لطرق
التعبري عن م�شاعرنا وطموحاتنا ب�شجاعة.
ويف اخلتام �أمتنى �أن تنال مو�ضوعات الدفعة اجلديدة من «كتاب يف
دقائق»ا�ستح�سانكم ،و�أن ترفد خميالتكم باملزيد من الإبداع يف جميع جوانب
حياتكم.
جمال بن حويرب
العضو المنتدب لمؤ سسة محمد بن راشد آل مكتوم
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االبتـكـــار والقيـــــــادة
أبحاث كثري ٌة يف جمال القيادة واالبتكار ،ولكن مل
�أُجريت � ٌ
يهتم الدار�سون كثري ًا بدرا�سة �أو بحث العالقة املبا�شرة
ّ
القائمة بينهما .فما ال�سبب يا ترى؟ َّربا افرت�ض القادة
املعا�صرون واملفكِّرون الإداريون � َّأن القائد «الكفء» الذي
�أثبت جدارته يف جميع مناحي العمل ال ب َّد من �أن يتم َّتع
بنف�س الكفاءة واجلدارة يف جمال االبتكار �أي�ض ًا .ف�إن
�صح هذا ف�إنَّه يد ُّل على تبنِّي قادة ومفكِّري هذا الع�صر
َّ
فبث «روح االبتكار يف فرق
الفرتا�ض معيب وخطري �أي�ض ًاُّ .
العمل» والتم ُّتع بر�ؤية قيادية حكيمة لي�س �شيئ ًا واحد ًا ب� ِّأي
ٍ
�شكل من الأ�شكال.
ولكن ال يعترب ارتباط القيادة باالبتكار �أمر ًا ُم�ستغرب ًا .ف�إذا
دقَّقنا النظر يف � ِّأي منتج جديد ومفيد ومتط ِّور �أنتجته �إحدى
امل� َّؤ�س�سات النا�شئة ،ف�سنكت�شف مبا ال يدع جما ًال ِّ
لل�شك �أنَّه
ح�صيلة جمهود ع َّدة �أفراد ،ولي�س طفرة جنمت عن عبقرية
يج�سد روح «العمل اجلماعي»
ونبوغ خمرتع واحد .فاالبتكار ِّ
ويعزز من قيمة اجلهد الفردي.
حد قول �أحد القادةِّ ،
على ِّ
تو�صلنا �إلى � َّأن ال ِف َرق امل ُِبدعة ح َّق ًا تتم َّتع
وبطريق ٍة �أو ب�أخرى َّ
بقدرة ال تن�ضب على ا�ستقاء «جوانب العبقرية» من عمل كلِّ
ع�ض ٍو من �أع�ضائها ٍ
ب�شكل منف�صلَّ ،ثم اجلمع بني كلِّ هذه
عمل ٍ
اجلوانب يف ٍ
يج�سد «النبوغ اجلماعي» للفريق
واحد ِّ
ين�صب تركيز القادة املعا�صرين على
ب�أ�سره .ولذا يجب �أن
َّ
بناء م� َّؤ�س�سات قادرة على العمل بهذا املنهج على الدوام.

من مناذج النبوغ اجلماعي
«Toy

�أ�صدرت ا�ستديوهات «بيك�سار» فيلم
� »Storyأو ما ُيعرف يف اللغة العربية با�سم
«حكاية لعبة» يف عام  ،1995وكان هذا
الفيلم أ� َّول �أفالم الر�سوم املتح ِّركة التي
تعتمد على الكمبيوتر يف ت�صميم الر�سوم
وحتريكها .ومنذ ذلك احلني ،توالت جناحات
«بيك�سار» ب�إنتاجها �أفالم ًا مثل «Toy Story
� »2أو (حكاية لعبة  )2و«� »Toy Story 3أو
(حكاية لعبة  )3و«� »Finding Nemoأو
(البحث عن نيمو) ،وغريها من الأفالم التي
ٍ
جناحات مالية وتكنولوجية امتدحها
ح َّققت
الن َّقادِ ،
و�شهد برباعتها امل�شاهدون يف جميع
�أنحاء العامل .وبالتايل �أ�صبحت «بيك�سار» التي
فازت بعديد من اجلوائز من بينها  26جائزة

�أو�سكار� ،أحد الكيانات نادرة الوجود التي
متكَّنت من ك�سب احرتام وتقدير ال�سينمائيني
ومتخ�ص�صي التكنولوجيا ورجال القيادة
ِّ
حد �سواء.
واملال والأعمال على ٍّ
لقد حافظت ا�ستديوهات «بيك�سار» على
جناحها ب�سبب حر�صها على االبتكار والإبداع
يتم �إنتاج هذه الأفالم
يف �أعمالها .ولكن مل ّ
فذة �أو وم�ضة عابرة من الإلهام
بف�ضل عقلية َّ
بل بف�ضل اجلهود التي بذلها مئات الأفراد
على مدار �سنوات من العمل اجلاد تكلَّفت
مئات املاليني من الدوالرات .وما ح َّققته
«بيك�سار» من �إجنازات وجناحات ميكن مل�سه
و�إدراكه يف اجلهود التي بذلها «�إد كامتول»
رائد الر�سوم املتح ِّركة القائمة على الكمبيوتر
والذي �شارك يف ت�أ�سي�س اال�ستديوهات وقادها
�إلى النجاح.

يعزز من قيمة االبتكار
لقد اكت�شف «كامتول» يف �أثناء عملية �إنتاج فيلم « »Toy Storyالدور احليوي الذي تلعبه القيادة يف ت�أ�سي�س منظَّ مة �أو كيان ِّ
بث روح االبتكار يف ٍ
عمل ما إ� َّال «بتمكني هذه
وي�شجع على العمل به .فقد �أدرك � َّأن االبتكار ق َّوة حقيقية ال ميكن فر�ضها �أو ا�صطناعها .وبالفعل ال ميكن ُّ
ِّ
فيلم تنتجه «بيك�سار» هو وليد «ع�شرات الآالف من الأفكار التي تظهر يف كلِّ جملة؛ ويف �أداء كلِّ �سطر؛ ويف ت�صميم
حد قول «كامتول» ك ُّل ٍ
الروح» .وعلى ِّ
ال�شخ�صيات والأماكن واخللف َّيات ومواقع الكامريات؛ ويف الألوان والإ�ضاءات و�سرعة تط ُّور الأحداث .فاملخرج وغريه من قادة الإنتاج املبدعني لي�سوا
وحدهم �أ�صحاب جميع الأفكار التي نعتمد عليها يف �إنتاج الفيلم ،بل � َّإن كلَّ ع�ض ٍو من املائتني واخلم�سني ع�ضو ًا يف الفريق ُيديل بدلوِه .فوجود الإبداع
واالبتكار يف كلِّ
نى عنها».
ً
وتقني نعمل به يف م� َّؤ�س�ستنا �ضرورة م ِل َّحة ال ِغ ً
م�ستوى فن ٍِّّي ٍّ

بـث روح االبتـكــــــار يف العمـــــــل
ُّ
على الرغم من اختالف كلِّ قائد عن نظريه يف الطرق الأ�سا�سية التي يدير بها عمله ،ف� َّإن جميع القادة ي�شرتكون يف الرتكيز على تزويد م� َّؤ�س�ساتهم
بالعنا�صر التالية:
وج�سده يف �صورة
 uالتعاون :يعمد القادة �إلى بناء م� َّؤ�س�سات تعاونية .لطاملا و�ضع �سياق املعارف التقليدية �أ�سطورة االبتكار يف قالب ثابتَّ ،
فذة يف الأ�صل .ويبدو � َّأن النا�س بطبيعتهم ي�ؤ ِثرون االنفراد التام كطابع
عمل فردي �أو حلظة عابرة من الوحي والإلهام� ،أو حدث حلظي يف عقلية َّ
وربا يرجع ذلك �إلى عجز الغالبية العظمى
مي ِّيز عملية االكت�شافَّ ،
من الأفراد عن ر�ؤية العمل اجلماعي الذي ي�سبق حدوث � ِّأي طفرة
مبتكرة .ولكن من الوا�ضح � َّأن التعاون هو املنهج الذي تتبعه
ا�ستديوهات «بيك�سار» و�إليه يرجع �سبب جناحها؛ فلوال
ري
التفاعل اجلماعي والإ�سهامات التي �شارك بها عد ٌد كب ٌ
من الأفراد ما متكَّنت «بيك�سار» من �إنتاج فيلم ناجح
للر�سوم قائم على الكمبيوتر .ف�إحدى امليزات
النادرة التي تتم َّتع بها «بيك�سار» تتمثَّل يف اجلمع
بني الفنون والتقنيات والإدارة ال�سديدة للأعمال
ٍ
ب�شكل مت�سا ٍو يف �إنتاج الأفالم
واالعتماد عليها
و�صنعها ،وذلك بد ًال من تبنِّي ر�ؤي ٍة واحد ٍة للقائد �أو
املنتج كما يحدث يف اال�ستديوهات الأخرى.
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 uالتع ّلــم القــائم علـــى االكت�شـــاف:
نظ ًرا �إلى � َّأن االبتكار عملية تعتمد على
حلِّ امل�شكالت ،فهذا يعني �أنَّه يقوم �أي�ض ًا
التو�صل �إلى حلول من خالل �صياغة
على
ُّ
جمموعة متن ِّوعة من الأفكار واختبارها.
وغالب ًا ما ي�ستغرق ا�ستيعاب � ِّأي م�شكلة كما
ينبغي والتم ُّعن فيها وقت ًا طويالً ،وبخا�ص ٍة
عندما تكون م�شكلة مع َّقدة .وبالتايل ،ف� َّإن
االبتكار عملية تقوم على التجربة واخلط�أ؛

�أي �أنَّها حتتاج �إلى عقلية قادرة على تق ُّبل
فكرة التجربة والتعلُّم واملواءمةَّ ،ثم املحاولة
والتجربة م َّر ًة �أخرى .وهذا يعني �أنَّه لوال
تع ُّر�ض ا�ستديوهات «بيك�سار» للف�شل ،ملا متكَّن
�أع�ضاء فريقها من احلفاظ على �شغفهم
وحما�سهم الذي �أ َّدى �إلى حتقيق �إجنازات
باهرة يف نهاية املطاف.
ٍ
قرارات تكامليــــة:
 uالقادة ي�صنعــون
�أف�ضل طريقة ي�ستطيع القادة و ِف َرقُهم من

خاللها حلَّ م�شكالتهم وت�سوية خالفاتهم
والف�صل بني حلولهم املت�شابكة هي دمج
�أفكارهم وخياراتهم لي�صنعوا بذلك ح ًال
ويج�سد
جديد ًا يفوق حلولهم املتفرقة،
ِّ
ابتكارهم يف �أف�ضل �صورة ممكنة .فاخليارات
التكامليـ ــة التي تقوم عل ــى جم ــع الأفك ـ ــار
املتعار�ضة ،هي التي تف�سح املجال الحت�ضان
االختالف وال�صراع والتعلُّم وحتويل ما �سبق
نهائي ُمبتك ٍَر.
�إلى حلٍّ ٍّ

تناق�ضات االبتكــــــــــار

ملاذا يحتاج النبوغ اجلماعي �إلى دعم القيادة؟
تتمثَّل املفارقة احلتمية التي ي�صطدم بها القادة عند ت�أ ُّملهم يف �أ�سا�س
االبتكار يف اجلمع بني «�إطالق العنان» ملواهب الأفراد و«ت�سخري» هذه
املواهب يف توليد ال ُّنبوغ اجلماعي الذي يخدم �صالح امل� َّؤ�س�سة يف النهاية.
وكال العن�صرين �ضروريان؛ ف�إطالق العنان يلعب دور ًا رئي�س ًا يف ت�شكيل
الأفكار والآراء و�صياغتها ،بينما يركِّز ت�سخري هذه الأفكار على توجيهها
التو�صل �إلى حلٍّ
وت�شكيلها وحتويلها �إلى حلٍّ
نهائي .وتعريف االبتكار ب أ�نَّه ُّ
ٍّ
ٍ
ٍ
ومفيد يعك�س هذه املفارقة .فمن ال�سهل على الإن�سان �أن يخرج
جديد
ولكن ال�صعوبة تكمن يف حتويل تلك الأفكار
بالعديد من الأفكار اجلديدةَّ ،
عن�صر ٍ
ٍ
جديد ي�سهم فع ًال يف حلِّ �إحدى امل�شكالت.
�إلى
يقول «بل كوفران» نائب رئي�س الق�سم الهند�سي يف «جوجل»« :يعترب التعامل مع ال�ضغوط و�إدارتها م�شكلة م�ستم َّرة ...ف�أنت ال تريد م� َّؤ�س�سة
تكتفي بالثناء عليك وتقدمي فرو�ض الطاعة والوالء .بل تريد كيان ًا م� َّؤ�س�سي ًا يحاججك ويناق�شك ويع ِّل ُمك .ولهذا عليك تغذية مواهب الأفراد من
�صغريهم �إلى كبريهم ،مع توجيه تلك املواهب حتَّى ال تنجرف يف د َّوامة الفو�ضى».

تناق�ضــات التعـــــاون
يفوق التعاون يف معناه احلقيقي الرغب ــة
الب�سيطة ملجموع ٍة من الأفراد يف العمل
بع�ضهم مع بع�ض .فاالبتكار ال يتطلَّب �أن
يتناغم �أع�ضاء ال ِف َرق بع�ضهم مع بع�ض
فح�سب ،بل �أن يتعاون ه�ؤالء الأع�ضاء
يتمخ�ض عن
بطريقة مبتكرة وهو الأمر الذي َّ
ٍ
ٍ
وخالف ب َّن ٍاء.
متحم ٍ�س
نقا�ش ِّ
ال�شد
وال ين�ش�أ هذا التعاون الذي يقوم على ِّ
واجلذب يف � ِّأي م� َّؤ�س�سة مبدعة بني ع�ش َّي ٍة
و�ضحاها ،ولكن ما يحدث هو عك�س ذلك
متـامـ ـ ًا .ففي البدايــة ت�صطدم الأفكـ ــار
4
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َّ
ثم تتو َّلد البدائل
اخللقة بع�ضها ببع�ضَّ ،
بالنقا�ش واحلوار ،ويظهر التعاون يف
النهاية ب�صور ٍة طبيعية ومتو َّقعة عندما
تتالقح الأفكار وت�صل �إلى حلٍّ ُي ِ
ر�ضي جميع
الأطراف .ففي «بيك�سار» ،مثالً ،يجتمع
القائمون على �إنتاج الفيلم يومي ًا لعر�ض
�أحدث �أفكارهم على زمالئهم وخمرج
الفيلم ومنتجه �أي�ض ًا.
ومع ذلك قد ي�صعب التعاي�ش مع ت�صادم
الأفكار الذي يحدث يف بع�ض امل� َّؤ�س�سات
�أحيان ًا .فقد تخلق اخلالفات التي تظهر
املتحم�سة جو ًا من التو ُّتر
خالل املناق�شات
ِّ
وال�ضغط بني الزمالء .ولذا يحاول عديد

من امل� َّؤ�س�سات �إخماد � ِّأي ٍ
�شكل من �أ�شكال
اخلالف للحفاظ على بيئة العمل الإيجابية.
وهنا جتب مراعاة � َّأن الرف�ض الأعمى
ل ِّأي �صورة من �صور اخلالف قد ي�ؤ ِّدي �إلى
قتل الأفكار املبدعة واملناق�شات الغنية
التي يحتاجها التعاون املُبتكر لتنمو ثماره.
فاملطلوب هو �أن يتمكَّن القائد من �إدارة
ال�ضغوط التي تواجهها عالقة الفرد بفريقه
ككلٍّ  .ويظهر هذا التو ُّتر �أ�سا�س ًا يف وجهي
التناق�ض اللذين �سبق تناولهما ،ولذا ميكن
القول ب� َّأن التوفيق بني هذين الوجهني هو ما
ي�ؤ ِّدي �إلى بزوغ الأفكار َّ
اخللقة التي ت�ؤ ِّدي
بدورها �إلى ازدهار التعاون املُبتكر يف � ِّأي
م� َّؤ�س�سة.

بني االرجتال والتنظيم
مما
تظهر احللول املبتكرة مبوا�صلة حماوالت التجربة واخلط�أَّ ،
يجعل االبتكار ن�شاط ًا ارجتالي ًا يف املقام الأول .فمن املنطقي �أن
نقول � َّإن فر�ص � ِّأي م� َّؤ�س�سة يف النجاح تزيد كلَّما عمل �أفرادها
ٍ
بارجتال وتناغم بد ًال من الت�صلُّب والإفراط يف االلتزام بالقواعد.
يف�ضل عدي ٌد من امل� َّؤ�س�سات العمل وفق خطط و�أدوار
ومع ذلكِّ ،
مع َّدة م�سبق ًا لكلِّ موظف بد ًال من اال�ستك�شاف وال�سعي نحو � ٍ
آفاق
جديدة.
وباملقابل و�ضع قادة مثل «كامتول» �أ�سا�س ًا للعمل يقوم على احلرية
واال�ستقالل ،ولكن مع مراعاة بع�ض احلدود �أي�ض ًا .فاالرجتال يف
حد ذاته ال يقوم على الفو�ضى العارمة يف اختالق الأفكار ،ولك َّنه
ِّ
حمكوم بفكرة مبدئية وقواعد �أ�سا�سية ينطلق منها االبتكار لي�شتَقَّ
ٍ
إبداعات جديد ًة .وهذه املبادئ والقواعد لي�ست عم ًال �سيئ ًا
منها �
جتب حماربته والهروب منه.
وب�صرف النظر عن مدى �أهمية الأهداف
والقيود وال�شروط املح َّددة ،ف�إنَّها �ستظ ُّل
�صراع ال ينتهي مع الرغبة يف
دائم ًا و�أبد ًا يف
ٍ
ا�ستك�شاف �أكرب ٍ
عدد ممكنٍ من االحتماالت
ٍ
والأفكار؛ لأنَّه ال ميكن ال�سعي وراء كلِّ
احتمال
ٍ
احتمال
ل�سرب �أغواره ،وال ميكن �أن يحظى ك ُّل
بنف�س الدرجة من الأهمية.
وبالطبع ميكن �أن تعوق املبالغة يف التنظيم
عملية تد ُّفق املعلومات وتولُّد الأفكار املتن ِّوعة.
حد
ففي النهاية ميكن �أن ت�صبح اخلربة يف ِّ

ذاتها عائق ًا خطري ًا .لقد عاي�ش ك ٌّل م َّنا املوقف
الذي ين�ض ُّم فيه �شخ�ص جديد للم� َّؤ�س�سة
ويقرتح طريق ًة �أف�ضل للقيام ب�شيء ما ،فيكون
الر ُّد الوحيد على فكرته هو« :لقد حاولنا ذلك
ٍ
وحينئذ يتخلَّى
ولكن الأمر مل ينجح»،
بالفعلَّ ،
ذلك الوافد اجلديد عن فكرته متام ًا ،بل
ٍ
اقرتاحات جديد ٍة فيما بعد.
ويتوقَّف عن تقدمي
يف�ضل العديد من القادة االعتماد على
ِّ
التنظيم واحرتام التد ُّرجات الوظيفية ل َّأن
ذلك يوفِّر جو ًا من التحكُّم وال�سيطرة.

ومما يدعو لال�ستغراب ،هو �أن تنجرف
َّ
بع�ض امل� َّؤ�س�سات نحو و�ضع املزيد من القيود
والأهداف املح َّددة واخلطط التف�صيلية
وتقارير تق ُّدم العمل والإجراءات وال�سيا�سات
املُحكمة وغريها ،ظ َّن ًا منها ب� َّأن ذلك �سي ؤ� ِّدي
�إلى ظهور احللول املُبتكرة التي تبحث عنها.
فالقادة يف تلك امل� َّؤ�س�سات ال يرتاحون لفكرة
االرجتال واال�ستقالل ،وال يدركون � َّأن ال�سماح
مطلوب لتحقيق
بقد ٍر من االرجتال �أم ٌر
ٌ
االبتكار.

�إعادة النظر يف دور القائد
ت�شجع �أفرادها على االبتكار والإبداع وتتيح للجميع
ُين�شئ القادة الداعمون لالبتكار م� َّؤ�س ٍ
�سات ِّ
فر�صة الإ�سهام بعبقريته وتف ُّرده للو�صول �إلى حالة النبوغ اجلماعي املن�شودة .وبالتايل يجب
�أن يبد أ� ه�ؤالء القادة مه َّمتهم بنبذ �أ�سلوب «اتبعني و�س�أريك الطريق» الذي يظنُّ كثريون �أ َّنه
للتو�صل �إلى حلول
من �سمات القيادة ،وا�ستبداله بعقلية ت�سمح بظهور اخلالفات واحت�ضانها ُّ
ت�صب يف �صالح امل� َّؤ�س�سة.
ُمبتكرة ُّ

در�س �آ�سيوي يف قيــــادة
االبتكار اجلماعي

لقد �أبدعت م�ؤ�س�سة (�إت�ش �سي �إل للتقنية) يف
قيادة االبتكار اجلماعي عندما ر�أت قيادتها
العليا �أن جمل�س الإدارة وفريق الإدارة التنفيذية
ال ميلكون �أفكار و�شخ�صيات العاملني يف

امل�ؤ�س�سة ،و�إمنا ميلكون ثمار جهودهم .فعندما
ي�شارك العاملون املبدعون بجهودهم وميتلكون
�أدوات ُوم ِكنات االبتكار ،فال تعود �سهولة
الهدف املن�شود �أو �صعوبته هي امل�س�ألة؛ لأن
التمكني والإبداع اجلماعي كما ر�أته قيادة (�إت�ش
�سي �إل للتقنية) يقع يف �صميم وجوهر القيادة.
لقد �آمن قادة امل�ؤ�س�سة بالعبقرية الكامنة

داخل كل فرد والدور الذي تلعبه مواهبه
التو�صل
الفريدة �إذا ما تالقحت مــع غريها يف ُّ
�إلى حلول ُمبتكرة َّ
وخلقة ،لأن االبتكار العبقري
حم ِّ�صلة
هو دائم ًا نتاج جهود م�شرتكة ولي�س َ
ذكاء عدد قليل من املوهوبني .ففي حالة
توفري البيئة املالئمة ونظم الأداء والفر�ص
امل�شجعة ،يدمج الأفراد مواهبهم مع ًا للو�صول
ِّ
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�إلى مرحلة �أو حالة النبوغ اجلماعي .وهذه
حقيقة ال ينتبه �إليها الكثري من القادة .فقد
ُيبدي معظم القادة تقديرهم للموهبة العقلية
التي يتمتع بها كل فرد داخل ِف َر ِقهم ،ولك َّنهم
ال ي�شعرون ب� َّأن دورهم القيادي يقت�ضي
اال�ستفادة من هذه املواهب كما ينبغي.
الذ ِكية فريق ًا من ثالثني
�شكلت هذه امل�ؤ�س�سة َّ
�شاب ًا للعمل على فكرة «الدور التحويلي لتقنية
املعلومات» و�أطلقت عليهم ا�سم «العباقرة
وخ�ص�صت لهم مكاتب يف نف�س
ال�صغار»
َّ

الطابق الذي تقع به الإدارة التنفيذية يف
امل� َّؤ�س�س ـ ـ ــة .وحر�صت القيادة العليا على
ٍ
ب�شكل متكرر �أثناء تخطيطهم
مقابلتهم
ل�شن حملة داخلية تهدف �إلى تعزيز �إ�شراك
املوظفني يف تطوير امل� َّؤ�س�سة .لقد مت بالفعل
تغيري الطريقة التي يتعامل بها املوظفون
داخل امل� َّؤ�س�س ــة ،وبعد توفري املمكنات وفتح
بيئة العمل على ات�ساعها لالبتكار ُح ِّفز ه�ؤالء
العباقرة ال�صغار على ابتكار �شعار ت�سويقي
و�إن�شاء بوابة �إلكرتونية على ال�شبكة الداخلية

للم� َّؤ�س�سة تقوم على فكرة «املوظفون �أوالً» .ثم
�أ�ضيف عن�صر التعهيد اجلماعي �إلى الطريقة
التي تتو َلّى بها امل�ؤ�س�سة تخطيط الأعمال،
و�أن�شئت بواب ًة �أطلق عليها ا�سم «م�سودتي»
�أو «جتربتي الأولى» لين�شر من خاللها قادة
الفرق خططهم ،ثم ي�أتي من ورائهم 8000
مدير وموظف مبتكر من خمتلف التد ُّرجات
الوظيفية يف امل� َّؤ�س�سة ويديل كل منهم بدوله
مقدم ًا �إفادته التلقائية و�إ�ضافته الإيجابية
املفيدة.

جمتمــع االبتـكــــــــــار
أهم منهم
يت�ص َّدى الأفراد للتحدِّ يات ال�شخ�صية التي تفر�ضها عملية االبتكار عندما ي�شعرون بانتمائهم �إلى جمتمع ي�سعى �إلى حتقيق ٍ
هدف � َّ
ح�س االنتماء والهو َّية يف �أفراده؛ حيث ي�شعر �أفراده
ك�أفراد و�أكرب من �أن يح ِّققه � ُّأي ٍ
فرد منهم على حدة .ومن هنا يظهر دور املجتمع الذي ِّ
ينمي َّ
بالرتابط في�ؤ ُّدون �أدوارهم ب�شغف لدعم ق�ضايا ومبادرات جمتمعهم وتطويرها ،كما ي�شعرون بنوع من امل�س�ؤولية جتاه هذه الق�ضية ،وي�ؤمنون
فرد منهم .وبالتايل ينبثق داخل ِّ
ب�أنَّ جناحها يعتمد على ِّ
فرد حاف ٌز يدفعه �إلى بذل �أق�صى ما ي�ستطيع حتَّى ال يخذل �أبناء جمتمعه،
كل ٍ
كل ٍ
مما يدفعه �إلى املجازفة والتعامل مع غري امل�ألوف لتحقيق ال�صالح العام وحتقيق الذات من خالل الآخر.
ح�س «الأنا»َّ ،
ويت�ضاءل داخله ُّ
ال ي�ستطيع � ُّأي قائد تكوين جمتمع مبج َّرد �إ�صدار � ٍ
أمر بذلك .وبد ًال من ذلك
قام قادة مثل «نايار» و«كامتول» بتكوين جمتمعات ُم ِ
بتكرة وتعاونية ،وجعال
لهذه املجتمعات هدف ًا حيوي ًا ومهم ًا ال يتح َّقق �إال بت�ضافُر اجلهود اجلماعية.
مل يلج�أ هذان القائدان �إلى و�ضع � ٍ
أهداف تخ ُدم م�صاحلهما اخلا�صة ،بل
ح َّددا �أهداف ًا تالم�س وجدان النا�س .ميكن �أن تكون هذه الأهداف مفيدة
للنا�س واملجتمع ٍ
بوجه عام ،مثل �إنتاج �أفالم عائلية لإ�ضحاك النا�س� ،أو
تطوير مناذج �أعمال للم� َّؤ�س�سات من خالل تقنية املعلومات ،وغري ذلك
يوحد عمل كلِّ ٍ
فرد مع نظريه ،ويزرع
من الأهداف .فوجود هدف م�شرتك ِّ
داخل الأفراد الرغبة يف ِّ
تخطي ال�صعوبات التي تولِّدها ال�صراعات
مما ي�ؤدي �إلى ازدهار العمل
احلتمية يف �سبيل تعاونهم لتحقيق االبتكارَّ ،
والنبوغ اجلماعي .فالهدف امل�شرتك هو ما ي ؤ� ِّدي �إلى بناء املجتمعات ومت ُّيز
امل� َّؤ�س�سات ولي�ست القوة اجلربية �أو �سلطة القائد.

�أهميةالقيمامل�شرتكـــــــة
يتبنَّى �أفراد املجتمع الواحد قيم ًا م�شرتك ًة
يحدد «هو َّية»
وحم َّدد ًة .ف�إذا كان الهدف ِّ
املجتمع ،ف� َّإن ِق َي َمه ُت ِّدد «�أكرث ما يه ُّم» هذا
املجتمع .وت�ؤ ِّثر هذه القيم �أي�ض ًا على التفكري
الفردي واجلماعي ب�إعادة �صياغة �أولويات
الأفراد وخياراتهم .ورغم اختالف املجتمعات
وامل� َّؤ�س�سات يف القيم والأهداف التي تدعمها،
ف� َّإن الدرا�سات اتفقت على وجود �أربع قيم
�أ�سا�سية م�شرتكة بني جميع هذه امل� َّؤ�س�سات،
وهي:
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 uالطموح ال�شجاع :يرغب �أبناء املجتمعات
املُبدعة وامل ِ
ُبتكرة يف حلِّ �أكرث امل�شكالت تعقيد ًا
والت�صدي للتحديات الفريدة التي عجزت
ِّ
الأفكار �أو العمليات التقليدية عن التغلُّب
عليها.
تقدر ال�شركات امل ِ
ُبتكرة قيمة
 uالتعاونِّ :
ٍ
خطوات �س َّباقة لدمج التعاون
التعاون وت َّت ِخذ
يف طريقة عملها .فهذه ال�شركات تدرك جيد ًا
�أنَّه يت ُّم الو�صول �إلى �أق�صى حدود الإبداع يف
العمل من خالل تفاعل الأفراد الذين يتب ُّنون
�أفكار ًا متن ِّوعة ٍ
ب�شكل وثيق لدمج �أفكارهم يف
حلٍّ ُمبتك ٍَر.

 uالتع ُّلم :تعترب الرغبة يف التعلُّم �أ�سا�س
عملية االبتكار ،وبخا�ص ٍة فيما يتعلَّق بالتعاون
واالكت�شاف .فهذه الرغبة تدفع الأفرا َد �إلى
تل ُّم�س ٍ
و�س ُب ٍل �ش َّتى حللِّ امل�شكالت
طرق ع َّدة ُ
العوي�صة التي تواجههم ،ومن َّثم حتقيق
طموحات فريدة من نوعها.
ح�س
 uامل�س�ؤولية :تنبع هذه القيمة من ٍّ
ٍ
عميق بالواجب جتاه املجتمع ككل والأفراد
بع�ضهم جتاه بع�ض .فنظر ًا �إلى انعكا�س نتائج
كلِّ ت�ص ُّرف يقوم به ك ُّل ٍ
فرد على زمالئه،
يحاول جميع الأفراد االرتقاء مب�ستوى عملهم
�إلى �أق�صى درج ٍة ممكن ٍة.

بث روح االبتـكـــــــار
دور القـــائد يف ِّ
ي�شجع على ظهورها وي�ساعد على تنميتها .وث َّمة
يكمن حتدِّ ي االبتكار يف �أنَّ االبتكار امل� َّؤ�س�سي يتط َّلب اكت�ساب بع�ض املهارات التي ميكن للقائد �أن ِّ
ثالثة �إمكانات �أ�سا�سية يف هذا ال�صدد ،ومت ِّثل هذه الإمكانات اجلوانب الثالثة الرئي�سة يف عملية االبتكار:

التفاعــــل الإبداعــــي
يعترب التفاعل الإبداعي �أ َّول القدرات الثالث
ال�ضرور َّية لتمكني �أيِّ جمموعة من االبتكار
والإبداع .ودائم ًا يت�ض َّمن التفاعل الإبداعي
نوع ًا من اجلدال واخلالف .لذلك ،تظهر
�أف�ضل نتائج هذا التفاعل عندما يحدث
داخل جمتمع متن ِّوع اخللفيات ،يرتبط �أفراده
واحد ي�سعون
هدف ٍ
بع�ضهم ببع�ض من خالل ٍ
وقيم م�شرتك ٍة ي�ؤمنون بها وقواعد
�إلى حتقيقه ٍ
وتوجهه �إلى حتقيق نتائج
حتكم ال�صراع ِّ
مثمر ٍة ،ومتنعه من الدخول يف دوائر امل�صلحة
ال�شخ�صية والت�ص ُّرفات اله َّدامة.
َّ
التفاعل الإبداعي عبارة عن عمل َّية تتطلب
اتخاذ ع َّدة خطوات ب�سبب ندرة ظهور احللول
املُبتكرة ب�سرعة .وبد ًال من ذلك ،ت�شري الأد َّلة
�إلى �أنَّ معظم االبتكارات تنتج عن ت�صادم
الأفكار ووجهات النظر املختلفة والطرق
املتن ِّوعة يف معاجلة املعلومات .ولتحقيق
هذا الغر�ض ،يجب �أن تنتج املجموعات
�أو ًال الكثري من الأفكار وتتوا�صل فيما بينها
لتبادل هذه الأفكار كما حدث يف «بيك�سار»،
للتو�صل �إلى فكرة ا�ستثنائية واحدة .وكما
ُّ
قال «توما�س �أدي�سون»« :لتخرج بفكرة واحدة

أطنان من الأفكار».
رائعة ،عليك �أن ت�أتي ب� ٍ
ويجب �أ َّال نخلط بني التفاعل الإبداعي
والع�صف الذهني .فكالهما يهدف �إلى �إنتاج
�أكرب قدر ممكن من الأفكار ،ولكن الفارق
يكمن يف �أنَّ التفاعل الإبداعي ،كما يوحي
اال�سم ،يت�ض َّمن نقا�ش ًا م�ستمر ًا وتقييم ًا للأفكار
ومقارنتها ،بينما ال يوجد جما ٌل يف الع�صف
الذهني للتعليقات النقدية للأفكار التي يت ُّم

ممكن
توليدها ،وذلك للح�صول على �أكرب قد ٍر ٍ
منها مهما كانت غريبة �أو بعيدة االحتمال.
ينجح التفاعل الإبداعي من خالل عن�صرين هما:
التن ُّوع :وجود �أفراد يف ِّكرون بطرقٍ خمتلفة.
ال�صراع :ال�صراع املعريف ولي�س ال�شخ�صي
و ُيق�صد به اخلالف يف الأفكار والأ�ساليب،
وهـ ــو �ص ــرا ٌع يهدف �إلــى التعلُّـ ـ ــم والتح�سني
امل�ستمر ولي�س للفوز �أو الهيمنة.

ال�صــــــــراع
عندما تتعاون جمموع ٌة من الأفراد حللِّ م�شكل ٍة
ما ،يكون ظهور اخلالفات وال�صراعات �أمر ًا
حتمي ًا ،وبخا�ص ٍة عندما يكون ه�ؤالء الأفراد
متح ِّم�سني و�شغوفني مبا يقومون به .وهذا �أم ٌر
جيد لأنَّه عندما تت�صادم البدائل والأفكار،
تخرج �أفكا ٌر جديد ٌة وحلو ٌل �أف�ضل .وبالتايل،
ي�ؤدي التعاون الذي يجمع بني �أفراد خمتلفني
�إلى ن�شوء �صراع بنَّاء يولِّد املزيد من الأفكار
التي تتف َّوق على �سابقاتها .وباملقابل ،ي ؤ� ِّدي
غياب ال�صراع �إلى خلق حواجز حتول دون
االبتكار .يقول «جيم موري�س» ،املدير العام
ال�ستديوهات «بيك�سار»�« :إذا مل يكن لديك
�صرا ٌع ،ف�ستكون نتائجك عادية».
ملخصات لكتب عالمية تصدر عن مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم
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البديهة الإبداعيـــــــــة
تعترب البديهة الإبداعية ثاين الإمكانات التي تعتمد عليها امل� َّؤ�س�سات يف و�ضع اخليارات املختلفة واختبارها والتعلُّم من النتائج واملحاولة واخلط�أ،
وموا�صلة التجارب مرار ًا وتكرار ًا بال ٍ
كلل �أو ملل.

احل�س البديهـــي الإبداعـــي
�أوجـــه التنـــاق�ض يف
ِّ
والتطور مقابل الأداء :على
 uالتع ُّلم
ُّ
مهمان
الرغم من � َّأن التعلُّم والتط ُّور َّ
للغاية ،ف� َّإن الأداء هو العن�صر الأه ُّم على
ي�شجع القادة امل ِ
ُبتكرون
الإطالق .وبالتايل ِّ
�أع�ضا َء ِف َر ِقهم على اختبار الأفكار
اجلديدة با�ستمرار والتعلُّم منها .ولك َّنهم
يطالبونهم �أي�ض ًا بالرتكيز على الأداء
والنتائج يف �أثناء اختبار �أفكارهم وتقييم
هذه النتائج .بعبارة �أخرى :يريد القادة
يجرب موظَّ فوهم �أفكار ًا جديدة،
�أن ِّ
ولك َّنهم  -يف نف�س الوقت  -ي�ضعون معايري

�صارمة حتكم كيفية �إجراء هذه التجارب
وطرق حتليلها .وبالتايل يت ُّم تنفيذ الأفكار
املُبتكَرة بكلِّ جد َّية ح َّتى ي�صلوا �إلى
منتهاها.
 uاالرجتال مقابل التنظيم :ت�ؤ ِّدي
املغاالة يف التنظيم والقواعد والتخطيط
�إلى �إحباط عملية االبتكار ،ولكن الإفراط
يف تقليل ما �سبق ي�ؤ ِّدي �إلى الفو�ضى
العارمة بكلِّ ت�أكيد .ونادر ًا ما ت�ؤ ِّدي
الفو�ضى �إلى � ِّأي نتائج مفيدة .ففي جميع
ٍ
ب�سيط
ال�سياقات ،ي�ساعد االلتزام بقد ٍر

من النظام فرق االبتكار على �إنتاج ٍ
�شيء
ولكن املع�ضلة احلقيقية تتمثَّل
له قيمةَّ .
يف معرفة قدر النظام املطلوب واتباعه.
وح ُّل هذه امل�س�ألة يقع على عاتق القائد من
خالل:
 ال�سعي وراء �أفكار جديدة و�إجراء جتاربعديدة ٍ
ب�شكل ا�ستباقي.
 درا�سة نتائج هذه التجارب وحتليلها. و�ضع القرارات واخليارات الالزمةا�ستناد ًا �إلى نتائج التجارب والدرو�س
امل�ستفادة منها.

احلـــل الإبداعـــــي
ُّ
التو�صل �إلى حلول من خالل النقا�ش وال�صراع
مبجرد ُّ
يعتقد الكثريون �أ َّنه َّ
(التفاعل الإبداعي) ،واختبارها بعد ذلك باتباع منهج التجربة واخلط�أ
(احل�س البديهي الإبداعي) ،ال يتب َّقى �سوى خطوة واحدة ب�سيطة ،وهي
ِّ
اختيار �أحد احللول وتنفيذها.
التو�صل �إلى حلٍّ
يف الواقع ال تعترب املرحلة الثالثة من عملية االبتكار ،وهي ُّ
�إبداعي ،خطوة ب�سيطة على الإطالق ،ل َّأن �أف�ضل احللول الإبداعية تقوم
على اجلمع بني الأفكار ،مبا يف ذلك الأفكار التي كانت تعترب متناق�ضة
ومتعار�ضة يف ٍ
وقت من الأوقات .فح َّتى �إذا �أجادت �إحدى امل� َّؤ�س�سات �أول
التو�صل �إلى ٍ
حلول �إبداعي ٍة من
خطوتني وتف َّوقت فيهما ،فلن تتمكَّن من
ُّ
ٍ
قرارات تكاملية.
دون اتخاذ

�أوجه التناق�ض يف احللول الإبداعية:
ي�شوب هذه القدرة جانبان متناق�ضان:

ولكن املغاالة يف �أحد اجلانبني من دون
التو�صل �إلى حلول ُمبتكرةَّ ،
 uال�صرب مقابل العجلة :ي�ؤ ِّدي حتقيق التوازن بني ال�صرب وال َع َجلة �إلى ُّ
التو�صل �إلى نتائج
الآخر قد ت�ؤ ِّدي �إلى نتائج عك�سية .وجمدداً ،يجب على القائد الذي يحكم عملية االبتكار املوازنة بني طرح الأفكار اجلديدة وبني ُّ
نهائية يف الوقت املنا�سب.
 uمبادرات املر�ؤو�سني مقابل تعليمات الر�ؤ�ساء :ينتج االبتكار يف معظم الأحيان عن مبادرات املر�ؤو�سني ،حيث تتو َّلد الأفكار ويتب َّناها
ا�ستمر �أفرادها يف العمل ٍ
ب�شكل ع�شوائي من دون تخطيط وتنظيم .فمن
النا�س ويحاولون �إجناحها .ومع ذلك ،ال ميكن ل ِّأي م� َّؤ�س�سة �أن تزدهر �إذا
َّ
ال�ضروري ا ِّتباع قد ٍر من التوجيه وااللتزام مبجموعة من القواعد .ولكن ما مدى هذا التوجيه وما مدى �صرامة هذه القواعد؟ متى َتد ْع مر�ؤو�سيك
التدخل؟
يط ِّبقون �أفكارهم ومتى يتح َّتم عليك ُّ
8
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التو�صــل
دور القــائد يف
ُّ
�إلى حلول �إبداعيـــــــــة

تعترب القدرة على ا�ستيعاب جوانب � ِّأي
ثم دمج جمموعة من وجهات
م�شكلة ككلٍّ َّ ،
النظر والأفكار حللِّها جزء ًا مهم ًا من عملية
االبتكار .فهذه القدرة كانت هي ال�شغل
ال�شاغل لقادة مثل «نايار» و»كامتول».
التو�صل �إلى حلول
ولكن ل�سوء احلظ يندر
ُّ
ف َّعالة وحقيقية يف احلياة الواقعية .فمعظم
القرارات يت ُّم اتخاذها بنا ًء على اختيار
�أحد الآراء على ح�ساب الآراء الأخرى� ،أو
من خالل الف�صل بني االختالفات املوجودة
بني البدائل .بينما املطلوب فع ًال هو اتباع
عملية �سليمة ل�صنع القرار .وهذه بع�ض
الإجراءات التي ميكن �أن ت�ساعد كلَّ من
التو�صل �إلى
يقود عملية االبتكار وي�سعى �إلى ُّ
حلٍّ �إبداعي:
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 يعمل القادة على توجيه م� َّؤ�س�ساتهم �إلى احللولاملُبت َكرة من خالل االنفتاح على العديد من
اخليارات املتاحة؛ ف�أف�ضل احللول تظهر عندما
ي�أخذ الفريق جميع احللول واخليارات بعني االعتبار
بد ًال من �أن يخت ـ ــار �أحده ـ ــا علـ ــى ح�س ــاب الآخر
وحينئذ يتم َّكن الفريق من العمل يف ِخ�ضم تعقيدات
ٍ
هذه احللول املت�شابكة دون اختيار �أحدها ٍّ
كحل دائم.
لتحقيق هذا الغر�ض يت�أ َّكد قادة االبتكار من و�ضع
ممار�سات �سليمة وقيم م�شرتكة و ُن ُظم وقواعد تعزِّ ز
عملية �صنع القرار التكاملي.
 يو ِّفر القادة م�ساح ًة للتكامل باحلفاظ على ب�ساطةبيئة العمل ومرونتها واالنفتاح على الآراء املختلفة.
فامل� َّؤ�س�سات املن َّمقة التي تعمل بقواعد و ُن ُظم
و�سيا�سات معقَّدة ومتع ِّنتة متيل �إلى �إحباط عملية
التفكري التعاوين والتوا�صل الذي ي�ؤدِّي بدوره
�إلى ازدهار التكامل .وباملقابل ي�ستعر�ض القادة
الذين يدعمون عملية االبتكار الأنظمة والتد ُّرجات
الوظيفية من جميع الزوايا ِّ
ويوظفونها ك�أداة مرنة
والتو�صل �إلى حلول
تعزِّ ز عملية االكت�شاف التعاوين
ُّ
�إبداعية.
ي�شجعون على االبتكار زمام
 يتو َّلى القادة الذين ِّب�شكل خمتلف ،وذلك من خالل جت ُّنب اتخاذ
الأمور ٍ
والزج ِّ
بكل فريق يف
من�صة ال�سلطة
ِّ
القرارات من َّ
د َّوامة التجربة ليكت�شف بنف�سه �أوجه القوة ونقاط
ال�ضعف الكامنة يف ط َّيات �أفكاره ،وميكن لأيِّ قائد
خلق ُمناخ ي�سمح ِّ
لكل فريق على حدة بتطوير �أ�سلوبه
واالنتقال �إلى املرحلة التالية.

االبتكار وامل�ستقبل
يعكف بع�ض القادة على �إجراء التجارب ملعرفة
كيفية الت�صدِّ ي �إلى التحديات التي تواجههم يف
�صنع امل�ستقبل .لتحقيق هذا الهدف ،يحاول بع�ض
القادة �إن�شاء ما نطلق عليه «النبوغ اجلماعي يف
طبعته الثانية  .»2.0يهدف هذا التطبيق �إلى ِّ
حل
امل�شكالت التي يجدونها وي�صطدمون بها من خالل
اال�ستعانة ب�أطراف داخل امل� َّؤ�س�سة وخارجها ويف
تو�صل ه�ؤالء القادة
القطاعات املختلفة �أي�ض ًا .لقد َّ
�إلى ما أ� َّكدته الأبحاث ،وهو �أ َّنه مل يعد بالإمكان
معاجلة م�شكالت العمل املعا�صرة باالعتماد على
نف�س الطرق التي تعمل بها امل� َّؤ�س�سات �أو بتل ُّم�س
10
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حلول ناجع ٍة ،اكت�شف
احللول املعرفية بالطرق التقليدية .لن�صل �إلى ٍ
ه�ؤالء القادة �ضرورة االعتماد على دمج امل� َّؤ�س�سات وجمموعات اخلربات
التي َّمت الف�صل بينها بدافع التناف�س فيما م�ضى لال�ستفادة منها.
لقد �سعى ه�ؤالء القادة �إلى �إن�شاء �أنظمة َ
تتخ َّطى احلدود التقليدية القائمة
بني امل� َّؤ�س�سات والقطاعات ،وكانت �أمامهم حتدياتٌ وا�ضح ٌة لتحقيق ذلك
الهدف؛ ناهيك عن امل�شكالت الناجمة عن تعزيز روح االبتكار داخل
امل� َّؤ�س�سة الواحدة .ولي�س �صعب ًا ت�ص ُّور �ضخامة العقبات التي حتول بني
جمموعة من امل� َّؤ�س�سات التي مل ي�سبق لها التعاون من قبل.

ي�شجع على االبتكار
و�ضع نظام ِّ
تت�صف معظم التحديات بالتعقيد ال�شديد� ،إلى احلدِّ الذي يتجاوز قدرات
امل� َّؤ�س�سات القائمة �أو الطرق والنظم التقليدية على الت�صدِّ ي لها .ويتطلب
ح ُّل هذه التحديات ت�ضافر اجلهود ودمج وجهات النظر واخلربات
امل�ستم َّدة من ع َّدة جماالت.
ولذا ،دعت احلاجة �إلى و�ضع طرق جديدة لالبتكار تخرتق احلدود
َّ
واملنظمات وامل� َّؤ�س�سات العامة واحلكومات
التقليدية وجماالت املعارف
وحتَّى الدول .وبعبارة �أخرى :يتط َّلب الأمر ا ِّتباع نظم ُمبت َكرة �أو ما نطلق
عليه ا�سم «الإ�صدار الثاين من تطبيق النبوغ اجلماعي  »2.0وتطبيقه عرب
امل� َّؤ�س�سات �أو ال�شبكات �أو القطاعات املختلفة.
يتزايد عدد امل� َّؤ�س�سات التي تعمل وفق هذا املنهج يوم ًا بعد يوم .وحتاول
هذه امل� َّؤ�س�سات ا�ستك�شاف جماالت اخلربات املتع ِّلقة بنطاق �أعمالها
متت �إليه ب�صلة على حدٍّ �سواء .وك َّلما زاد حجم
و�أي�ض ًا تلك التي ال ُّ
امل�شكالت وتعقيدها والنتائج املرت ِّتبة عليها ،زادت اجلهود املبذولة ِّ
حلل
هذه امل�شكالت �أي�ض ًا.

دفع عجلة االبتكار �أو التخلُّف واالندثار
يعمل بع�ض القادة يف م� َّؤ�س�سات مت ِّثل املادة اخلام للإبداع واالبتكار
بينما يدير بع�ضهم الآخر م� َّؤ�س�سات �ضعيفة تُكافح ِّ
بكل ما �أوتيت من
ما�س ٍة
ق َّو ٍة للبقاء على اخلريطة؛ لأ َّنها �ض َّلت طريقها و�صارت بحاج ٍة َّ
�إلى التجديد .لقد م َّرت ابتكارات الف َِرق املُبدعة وقادتها بجميع مراحل
فح�ص وفرز املنتجات واخلدمات و�إجراءات العمل ومناذج الأعمال
وامل�شروعات االجتماعية .ولذا ،يجب �أن ُت َع َّمم الدرو�س املُ�ستفادة من
وتغيريات
حتديات
خرباتهم على جميع امل� َّؤ�س�سات العاملية التي تواجه
ٍ
ٍ
مما ي�ضع هذه امل� َّؤ�س�سات �أمام �أحد خيارينَّ � :إما مواكبة
م�ستمرةٍَّ ،
عجلة االبتكار و� َّإما التخلُّف واالندثار!
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بتوجيهات

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
نائب رئيس الدولة ،رئيس مجلس الوزراء ،حاكم دبي “رعاه اهلل”

وبرعاية

سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم
رئيس المؤسسة

تستضيف مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم

متحف نوبل:

يس ّلط المتحف الضوء على أهمية ومكانة جائزة نوبل على
الصعيد العالمي ،وتعتبر دبي األولى في المنطقة التي
تستضيف المتحف بشكله ومفهومه الجديد.
أوقات دوام المتحف:
مساء
من السبت الى الخميس من الساعة  9صباح ًا حتى 7
ً
 30مارس –  30ابريل2015 ،
المكان :مبنى “انيكس” برج خليفة

الدعوة عامة

#افكار _تغير _العالم

اﻟﺸﺮﻛﺎء
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﻮن
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اﻟﻨﺎﻗﻞ
اﻟﺮﺳﻤﻲ

اﻟﺸﺮﻳﻚ اﻻﻋﻼﻣﻲ
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ

اﻟﺸﺮﻛﺎء
اﻻﻋﻼﻣﻴﻮن

إدارة

ان ميدالية جائزة نوبل هي عالمة تجارية مسجلة لصالح مؤسسة نوبل
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