ٍ
ثـوان...
في
ي�أتي النج ــاح احلقيق ــي كــنتيجة
حتميـ ــة ملعرفـ ــة وحتديد الأهداف
والعزمية على حتقيقها ،وت�شكـِّل
الدوافع والطاقة الإيجابية واملهارات
ركائز �أ�سا�سية للو�صول للنجاح .وال
�شك �أن احلفاظ على النجاح ال يقل
�أهمية من الو�صول �إليه ،وال يتحقق
ذلك �إال بالتطور امل�ستمر والتجديد البنـَّاء .كما ير�سم �صاحب ال�سمو ال�شيخ
حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي
“رعاه اهلل”؛ النهج الذي حقق النجاح لدبي وو�ضعها يف م�صاف �أهم مدن
العامل ،بقوله“ :النجاح احلقيقي ي�أتي بالإ�صرار وموا�صلة التطوير والتح�سني،
وعدم التوقف والي�أ�س ،لأن ذلك يعترب ف�ش ًال .فالتطوير الدائم هو ال�ضمان
الوحيد لتحقيق الأهداف والتقدم وخدمة الوطن واملواطنني” .ومن حكمة
القائد ن�ستقي مالمح و�صفة النجاح ال�سحرية والتي تتلخ�ص يف التغيري
الإيجابي ،والتوقيت الأمثل للتنفيذ ،والتن�شئة ال�صحيحة للأجيال القادمة.
ت�أتي ملخ�صات الدفعة التا�سعة ملبادرة “كتـ ـ ــاب يف دقائق” ،املبادرة التي
�أطلقتها م�ؤ�س�سة حممد بن را�شد �آل مكتوم بهدف رفد امل�شهد الثقايف
ت�ص ُّب
ب�أهم و�أف�ضل امل�ؤلفات والكتب العاملية ،لتتناول ثالثة مو�ضوعات ُ
جميعها يف �سبيل �إنارة طريق النجاح من جوانب خمتلفة ،حيث ت�ستعر�ض
ملخ�صات الدفعة التا�سعة مكامن النجاح يف اختيار التوقيت الأمثل لتنفيذ
اال�سرتاتيجيات واخلطط املو�ضوعة ،وتنظر �إلى ال�سعادة كو�سيلة ولي�ست غاية
فقط ،حيث تعترب �أن التغيري الإيجابي امل�صاحب لل�سعادة هو امل�ؤ�س�س لنجاح
ت�س ِّلط ال�ضوء على �أهمية التن�شئة االقت�صادية الناجحة للأبناء
م�ستدام ،فيما َ
منذ ال�صغر ،كركيزة لبناء م�ستقبل �أف�ضل.
ملخ�ص الكتـ ــاب الأول يف الدفع ـ ــة التا�سع ـ ـ ــة“ :التنفيذ هو اال�سرتاتيجية...
هكذا يحقق القادة �أعظم الإجنازات” للم�ؤلفة “لورا �ستاك” ،نذهب من
خالله يف رحلة �إلى عامل جديد يتحدث عن تغري دور التخطيط اال�سرتاتيجي
طويل الأمد ،الذي يعتربه الكثريون الآن عدو التنفيذ ،لأن االهتمام به فقط،
ي�أتي عادة على ح�ساب التطبيق.
يف ملخ�ص الكتاب الثاين “�شروط ال�سعادة ..خم�سة مفاتيح للتغيري الإيجابي
امل�ستدام” للم�ؤلف “�شون �أكور” ،نحلق نحو م�س�ألة ن�سعى لفهمها جميع ًا وهي
مفهوم ال�سعادة ،الذي هو �أمر ن�سبي بني الب�شر.
وامللخ�ص الثالث والأخري يف الدفعة التا�سعة “التن�شئة االقت�صادية للأبناء..
تنمية ذكاء الأجيال يف �إدارة الأموال والأعمال” ،ت�أليف كل من “ديف
رامزي” و“ريت�شيل كروز” ،ي�سلط ال�ضوء على �أمناط الآباء املختلفة يف
تربية الأبناء من املت�سلطني وغري املبالني� ،إ�ضافة �إلى املعتدلني بني النوعني،
وانعكا�س ذلك على الثقافة وال�سلوك االقت�صادي لدى الأبناء.
يف النهاية نتمنى �أن تنال ملخ�صات الدفعة التا�سعة ملبادرة “كتاب يف دقائق”
�إعجابكم ،وتنالوا منها عظيم الفائدة ،مبا ينعك�س �إيجاب ًا على حياتنا وحياة
�أبنائنا وخري ورفعة جمتمعنا.

جمال بن حويرب

الع�ضو املنتدب مل�ؤ�س�سة حممد بن را�شد �آل مكتوم
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هل �صار التخطيط اال�سرتاتيجي
جم َّرد ذكرى؟
يف ِّ
ظل التق ُّدم ال�سريع الذي �شهده عامل الأعمال يف
العقود املا�ضية؛ بد أ� كثري من القياديني واملديرين
التنفيذيني ينعون التخطيط اال�سرتاتيجي التقليدي،
ويعتربونه من املمار�سات التي م�ضى زمنها� ،أو تراجع
دورها .ففي زمن تولد فيه الأفكار واملنتجات اليوم،
ومتوت غد ًا ،كان ال بد من �إعادة النظر يف الدور
الذي ميكن �أن يلعبه التخطيط طويل املدى يف �صناعة
و�إدارة امل�ستقبل .وقد ذهب بع�ض خرباء التغيري
واالبتكار والتطوير �إلى اعتبار التخطيط عملية
بريوقراطية بطيئة حتاول �أن متار�سها عقول منفتحة
يف مكاتب مغلقة .ويرى �أن�صار التغيري اجلذري �أن
التخطيط هو عدو التنفيذ؛ ال ل�شيء� ،إال لأنَّ االهتمام
يف الأول كان وما زال يتم على ح�ساب الثاين .هذا
ف�ض ًال عن �أنَّ “املن ِّفذين” كانوا  -بق�صد �أو من
دون  -يخالفون دائم ًا ما يتلقَّونه من ا�سرتاتيجيات
مر�سومة ،وين ِّفذونها بنا ًء على خرباتهم ال�سابقة،
مما يواجهونه على �أر�ض الواقع.
وانطالق ًا َّ

هل ِّ
نخطط طريقنا �إلى العظمة
�أم نخطوه؟
يعتمد القادة اليوم على فرق العمل يف اتخاذ قرارات
“تنفيذ” اال�سرتاتيجيات .وبالتايل فقد غدا التنفيذ
ِّ
“نخطط” طريقنا
ا�سرتاتيجية يف حدِّ ذاته! فنحن ال
�إلى العظمة فح�سب؛ و� مَّإنا “نخطوه”؛ �أي “نن ِّفذه”.
فال جمال �أو وقت للف�صل بني عمليتي التخطيط
والتنفيذ ،لأنهما وجهان لعملة واحدة .فما جدوى
اال�سرتاتيجيات واخلطط �إن مل جتد من ين ِّفذها على
�أر�ض الواقع!

مفاتيح التنفيذ الف َّعال
يخ�ضع التنفيذ اال�سرتاتيجي الف َّعال �إلى �أربعة عوامل
ت�ش ِّكل ما ن�سميه“ :املنهج التنفيذي” الذي ي�شمل:
الرفع ،واملناخ ال�صحي ،والتناغم ،والدفع .وي�ش ِّكل
هذا املنهج تنفيذ ًا واقعي ًا ملق ِّومات اال�سرتاتيجية
الناجحة :التكامل ،واملرونة ،وال�سرعة ،وامل�صداقية،
فيكفل للقادة التنفيذيني اخلروج ب�أف�ضل النتائج
املمكنة.

اال�سرتاتيجية الناجحة
تعتمد اال�سرتاتيجي ــات التــي تدع ــم التنفيــذ علـ ــى
املق ِّومات الأربع التالية:
 uالتكامـــــل :ل ــي�س م ـ ــن ال�سهـ ــل فهـ ــم العــالقـ ــة بني
اله ــدف ،واال�سرتاتيجية ،والتكتيك .فالهدف هو ما
تو ُّد �إجنازه يف فرتة زمنية حم َّددة .واال�سرتاتيجية هي
َّ
اخلطة بعيدة املدى التي �ستح ِّقق الهدف� .أ َّما التكتيك
فهو اخلطوات الق�صرية وال�سريعة التي �ست�ساعد يف
حتقيق اال�سرتاتيجية املر�سومة .وبالتايل ف�إنَّ التنفيذ
الف َّعال هو امل�سافة الديناميكية التي ت�صل بني الهدف
وبني حتقيقه .وتبد أ� امل�شكالت عندما يتعامل املدير
مع ِّ
كل عن�صر من هذه العنا�صر على حدة .فتكون
النتيجة :ا�سرتاتيجيات رخوة ونتائج َّ
ه�شة� .أما التكامل
فهو اخللط بني العنا�صر الأربعة حتى تتداخل وتتفاعل
من�صهر ًة يف بوتق ٍة واحدة.
 uاملرونة :دورك الرئي�س كقائد هو طرح ا�سرتاتيجية
امل� َّؤ�س�سة ،وحت ِّري الد َّقة وال�شفافية �إ َّبان ر�سمها .وهنا ال
ب َّد �أن تتمتَّع ا�سرتاتيجيتك باملرونة يف التكتيك واخلطط
بعيدة املدى ،كي يت�س َّنى َّ
ملوظفيك (�أو من ِّفذوك) ال�سري
يف الطريق املر�سوم ،لتنفيذ وحتقيق �أهداف امل� َّؤ�س�سة
وفق ًا لر�ؤيتهم اخلا�صة.
 uال�سرعة :يجب �أن تتمتَّع اال�سرتاتيجية التنفيذية
بعامل ال�سرعة ،و�أن تزيد �سرعتها على ال�سرعة التي
يعمل بها العامل من حولنا .يتط َّلب حتقيق النتائج
الت�أهُّب ثم االنطالق بالتخطيط والتنفيذ مع ًا .ومن
َّثم ف�إنَّ التزامك بدفع العجلة وت�سريع دورانها ي�ساعد
وي�س ِّهل �إعادة ترتيب الأولويات قبل فوات الأوان.
 uامل�صداقية :لكي ت�ضمن تنفيذ الأفكار واخلطط الرائعة
واملت�سارعة ،يجب �أن :تلتزم بتحديد الأولويات التي ترتقي
بالأداء وحت ِّقق الأهداف؛ وبزيادة �سرعة التنفيذ من
خالل :التحفيز وتوفري املوارد ،والعدل يف التعامل.

�أو ًال :الـرفـع
كلنا نعرف الرافعة التي تتك َّون من قاعدة خ�شبية �أو معدنية محُ َّملة على
نقطة ارتكاز لتعظيم مقدار الق َّوة املدخلة ومتكني ق َّوة االرتداد من رفع
الأحمال الثقيلة.
تي�سر عملية التنفيذ
تنطبق �آلية عمل الرافعة على العمل ذاته لأ َّنها ِّ
اال�سرتاتيجي .وامل� َّؤ�س�سات اال�ستثنائية وحدها هي التي ت�ستثمر قواها
الرافعة لتوليد طاقة دافعة ترتقي ب�أدائها كما يلي:
 uالق َّوة املدخلة = القائد (�أنت)
 uالقاعدة = َّ
املوظفون وفرق العمل
 uنقطة االرتكاز = املوارد والو�سائل املتاحة
 uالهدف = امل� َّؤ�س�سة (التي حتاول النهو�ض بف�ضل اال�سرتاتيجية
املر�سومة).
يخلق التناغم بني املك ِّونات الأربعة ما نطلق عليه “الرافعة ”.فاالعتماد
على وزن ا�سرتاتيجيتك ،ت�ستطيع الق َّوة الناجتة رفع احلمل الثقيل
(امل� َّؤ�س�سة) .ولذا ،ف�إ َّنك ك َّلما اعتمدت على ِّ
املوظفني املنا�سبني ،يف
الأماكن املنا�سبة ،وبالأدوات املالئمة ،امتلكت الق َّوة التي متكنك من
تنفيذ �أولوياتك اال�سرتاتيجية ب�سهولة .وهذه هي �آليات الرفع التي
تمُ كـِّن فرق العمل التنفيذ ب�سرعة ود َّقة.
القائد
امل�ؤ�س�سة
املواد والو�سائل املتاحة

املوظفون
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ِّ
و�ضح ر�ؤيتك ..لتحقِّق غايتك
مبج َّرد �أن تتو َّلد الثقة بينك وبني فريق العملَ ،ع ِّمق التوا�صل
الف َّعال وارفع قيمة الأولويات وا�شرح الر�ؤية امل� َّؤ�س�سية ،وهذا
يتط َّلب العمل مع الفريق على �أكرث من حمور:

�أ� -ضاعف الق َّوة املدخلة
�أ�سهمت �أدوات الإدارة احلديثة يف نهاية �أ�سطورة املدير
اجلبار ،ليح َّل مكانه القائد “ال�شريك” .القائد اجلديد
يعرف متى ،وكيف ،وماذا يف ِّو�ض َّ
ملوظفيه ،ليبثَّ يف نفو�سهم
روح املخاطرة والإبداع .التفوي�ض املنا�سب يدعم التغيري
امل� َّؤ�س�سي ويعيد توجيهه من الداخل �إلى اخلارج .وهذه بع�ض
املداخل التي �ست�ساعد على متكني َّ
موظفيك من الأولويات
واال�سرتاتيجيات امل� َّؤ�س�سية ،لتح ِّقق �أهداف م�ؤ�س�ستك ،من
دون �أن تثقل كاهلك بامل�س�ؤوليات وامله َّمات:

 uالإ�صغاء :ا�ستقبل �آراء الفريق برحابة �صدر وتعامل
معها بجدية .وال تظن أ� َّنك �أكرث منهم معرفة لكونك
�أعلى منهم من�صب ًا؛ فالنجاح هو ثمرة اجلهد اجلماعي،
وتالحم اخلربات.
 uاحلوار :تع َّرف على اجلميع وحتاور معهم ب�آذان
�صاغية وعقل مفتوح ،حماو ًال �سرب �أغوارهم وا�ستك�شاف
ر�ؤاهمِ � .أبد تقدير ًا خا�ص ًا لدورهم يف الرتكيز على
الأولويات امل� َّؤ�س�سية.
 uالتفوي�ض :تفوي�ضك ملديري ال�صف الثاين ال يكفي.
�شجع التفوي�ض بني ر�ؤ�ساء الفرق و�أع�ضائها ،وبني
ِّ
�أع�ضاء الفرق بع�ضهم وبع�ض ،حتى ي�صبح اجلميع
�شركاء يف العلم ويف النجاح.

انتق فريق العمل :اخرت كل ع�ضو يف الفريق وفق ًا
ِ u
اخلا�صة والقيمة التي ي�ضيفها .اعرف
ملهاراته وقدراته
َّ
نقاط �ضعف ومواطن ق َّوة ٍّ
كل منهم كي ت�سند وتوزع
امله َّمات ٍّ
لكل وفق ًا لقدراته.
 uار�سم احلدودِّ :
و�ضح حدود ال�سلطات وال�صالحيات
املخ َّولة �إليهم .كن دقيق ًا و�صارم ًا يف ر�سم احلدود
لتتج َّنب ت�ضارب امله َّمات وت�س َّد الفجوات التي ميكن �أن
تت�س َّرب طاقات الفريق من خاللها.
�شجع املبادرات � :حِأت ملوظفيك الفر�صة كي يفاجئوك
ِّ u
ويبهروك بحلولهم املبتكرة.
 uال تتنازل� :شتَّان بني التفوي�ض والتنازل .ال َّ
تتخل
عن مه َّماتك القيادية ،وراقب �سري العمل على م�ستوى
الأفراد والفرق ،وتدارك الأخطاء قبل وقوعها.
 uادر�س النتائج :ر ِّكز على امله َّمات التي حتب �أن
ت�ؤديها والتي ال يقوى على تنفيذها �أحد �سواك ،واترك
الباقي للفريق ،ثم راقب مدى ت�أثري التفوي�ض على
تد ُّفق العمل ،وح ِّلل �أوجه الق�صور �إن كانت النتائج غري
مر�ضية.
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ب -عزِّ ز قاعدتك
َم نِّت القاعدة امل� َّؤ�س�سية بو�ضع ال�شخ�ص املنا�سب يف املكان
املنا�سب ،نِّ
ومت كل �أع�ضاء الفريق وو ِّفر لهم الإمكانات التي
ت�ؤهِّ لهم لتنفيذ اال�سرتاتيجيات واتخاذ القرارات يف �أحرج
اللحظات .كلُّنا مت�ساوون �أمام القانون ،ولكن احلال لي�س كذلك
يف بيئة العمل .نحن نتفاوت يف املهارات والقدرات التي نتمتَّع
بها .ذلك التفاوت هو الذي ي�صنع فرق ًا بني �شخ�ص و�آخر.
نثمن الفرق بني
والعدالة هنا غري امل�ساواة .العدالة هي �أن ِّ
قدرات كل �شخ�ص و�آخر ،و�أال ن�ساوي بني ذوي الأداء اال�ستثنائي
وذوي الأداء املعتدل .فهناك من يقفزون ب�أدائهم ليح ِّققوا
ع�شرات �أ�ضعاف ما يح ِّققه العاديون .لتف ِّرق بني اال�ستثنائيني
والعاديني انظر فيما يلي:

َّ
للمر�شح
 uال�سرية الذاتية :متنحك ال�سرية الذاتية
بع�ض امل� ِّؤ�شرات حول �أدائه ال�سابق – ومن َّثم
امل�ستقبلي .ف�إن كان �أحدهم قد قفز ب�سرعة عرب الهرم
الوظيفي يف عمله ال�سابق وحفلت �سريته بالإجنازات،
ف�أنت �أمام َّ
موظف ا�ستثنائي.
 uامليول الإبداعية :يواجه اال�ستثنائيون حتدِّ يات
العمل بق َّوة ِّ
ليوظفوا قدراتهم الإبداعية يف ابتكار حلول
ا�ستثنائية مذهلة .ا�س�أل َّ
مر�شحيك عن ا�ستجابتهم
لبع�ض املواقف االفرتا�ضية كي تخترب �سرعة ،وواقعية،
وفاعلية احللول التي يخرجون بها.
 uالطموح :يتمتَّع اال�ستثنائيون بنظرة م�ستقبلية تفا�ؤلية
قوامها الطموح والتطلُّع نحو الأف�ضل .فلديهم من الثقة
والأمل ما ي�ؤهِّ لهم ملواجهة التحديات من دون احلاجة
�إلى حتفيز خارجي.
� uإدارة الوقت :يتقن اال�ستثنائيون ا�سرتاتيجيات
�إدارة الوقت مع املوازنة بني حياتهم ال�شخ�صية
واملهنية ،وم�ضاعفة �إنتاجيتهم يف العمل واحلياة.
بالطبع ال ن�ستطيع �أن ن�صدر حكم ًا �أو نك ِّون �صورة كاملة
عن �شخ�ص ما ،من خالل ال�شكل اخلارجي ،و� مَّإنا يت�س َّنى
لنا ذلك من خالل مراقبة الأداء وتقييم النتائج .فحذا ِر �أن
تخلط بني املظهر واجلوهر .اال�ستثنائيون دائم ًا يعتمدون
على الأداء الباهر والنتائج املذهلة ،وهم الذين ي�ستحقون
وقتك وجهدك وحتفيزك.

التدريب جوهر التمكني
من الطبيعي �أن تت�ص َّدع امل� َّؤ�س�سة �إن مل تتمتَّع باملتانة واملرونة
وباملقابل ،لن ت�ستطيع مطالبة َّ
موظفيك مبا يفوق مهاراتهم
ومعارفهم وطاقاتهم .وهنا يربز دور التدريب الذي يعترب �أهم
و�أقوى �أ�شكال التمكني والتمتني .من ال�ضروري �أن َ
توظف التدريب
ب�شكل هادف� ،إلى جانب الإر�شاد والتوجيه الفردي .و ِّفر َّ
ملوظفيك
كل �أنواع التدريب كي ي�س ُّدوا الثغرات ويتجاوزوا التو ُّقعات ،ومنها:
 uالتدريب الأخالقي والقيمي.
 uالتدريب التقني :يرفع كفاءة الأفراد يف �إجناز امله َّمات يف
جماالت( :النظم والتطبيقات وقواعد البيانات� ...إلخ).
 uالتدريب املهاري :يرفع املهارات يف الفردية والذهنية مثل:
ترتيب الأولويات ،والتفكري اال�سرتاتيجي ،ومهارات االت�صال،
و�إدارة االجتماعات ،وترتيب الأولويات.
 uالتدريب ال�شخ�صي :يعزِّ ز مواطن ق َّوتهم بالرتكيز على
املهارات الداخلية ومتتني ال�سمات ال�شخ�صية التي متيز ك ًال
منهم عن الآخرين.

ج -عظـِّم دور نقطة االرتكاز
كلما �أبدعت يف ا�ستخدام نقطة االرتكاز بالرفع والدفع والتمركز املنا�سب ،زادت كثافة الق َّوة الكلية الناجتة .فحني تو ِّفر لفريقك ما يلزم من
املوارد :الأجهزة والربامج والتطبيقات احلديثة – ت�ضاعف ق َّوة الركائز التي تقوم عليها عملية التمكني بر َّمتها .بع�ض َّ
املوظفني – مث ًال –
يح ِّبذون امتالك �أجهزتهم ال�شخ�صية للتمتُّع بعوامل ال�سرعة والرتكيز والعمل يف كل زمان ومن كل مكان ،من دون انتظار �أو هدر للوقت والأفكار.
وهنا يتج َّلى دورك كقائد يف بناء منظومة توا�صل �شاملة وعاملة ومتنا�سقة ،فتتيح َّ
ملوظفيك فر�صة الدمج بني النظم املتكاملة وتزيد من �سرعة
الأداء .وهنا عليك مبا يلي:
 uافتح قـنوات التوا�صل املعريف :تتفاقم ظاهرة “ال�صوامع املعرفية” حني يحتكر بع�ض املوظفني املعلومات ويحرمون منها غريهم .يحدث
ذلك نتيجة ان�سداد بع�ض قنوات تد ُّفق املعلومات بني الإدارات املختلفة.
يتوجه وال�ؤك لفريقك �أو بع�ض �أفرادك ،بينما عليك �أن تتعاطف مع م� َّؤ�س�ستك ،و�أن جتاهد �أال تنحاز �إلى
 uتفهم احتياجات اجلميع :قد َّ
م�صلحتك اخلا�صة� ،أو �إلى طرف على ح�ساب طرف �آخر.
 uمار�س التقدير ال التقتري :عبرِّ عن مدى تقديرك جلهود كل الفرق وال تبخل عليهم بال�شكر والثناء .توا�صل وتفاعل وحتاور وت�شاور كي
تفيد وت�ستفيد.
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ا�سرتاتيجية تعظيم الإنتاجية
تتح َّقق الأرباح من خالل زيادة الإيرادات و�إعادة ا�ستثمارها؛ �إ َّما عرب تقليل
التكاليف� ،أو ت�سريع دورة الإنتاج� ،أو كليهما مع ًا� .أما النمو وحتقيق ق�صب
ال�سبق واملرتبة الأولى فال يت�أتى �إال من خالل:
� uشبح البريوقراطية والتخل�ص من النمطية التي تبدِّ د الوقت
واجلهد.
ت�سمم ُمناخ العمل.
 uتقومي ال�سلوكيات والطاقات ال�سلبية التي ِّ
 uالرتكيز على الت�أثري والإلهام.
 uحتديث الربامج وتوفري التطبيقات التي تزيد ال�سرعة والد َّقة.
 uالتخلُّ�ص من امل�شتِّتات الداخلية وعوامل الإرباك اخلارجية.
 uرفع �شعارات“ :الإبداع هو اجلوهر” ،و “التنفيذ هو املخرب”
والباقي تفا�صيل.
تطبيق مثل هذه اال�سرتاتيجيات �سيج ِّنبك خماطر الف�شل ،ويجذب �إليك
املواهب ،ويرفع م�ستوى اجلودة؛ وهذه هي و�صفات حتقيق النمو.

ثاني ًا :املناخ وبيئة العمل
يعتمد التنفيذ الف َّعال على وجود بيئات
عمل خلاَّ قة وداعمة للإجناز والإبداع.
فما دور القائد �إن مل يتح َّمل م�س�ؤولية
خلق ثقافة م� َّؤ�س�سية تبثُّ روح املبادرة
يف َّ
موظفيها وحت ِّفز التالحم لتحقيق
الأهداف والر�ؤية امل� َّؤ�س�سية ال�شاملة؟!
يتحقَّق ذلك بتب ِّني اال�سرتاتيجيات
التالية:

�أ -بناء الثقافة امل� َّؤ�س�سية
تت�ش َّكل ثقافة امل� َّؤ�س�سة من قواعد غري مكتوبة ،و�سلوكيات يتب َّناها العاملون
وميار�سونها تلقائي ًا .وتعترب عالقة َّ
املوظفني بقائدهم من �أهم العوامل التي
ت�صوغ املُناخ العام ،وت�ؤ ِّثر يف مدى التزام َّ
املوظفني بالأهداف امل� َّؤ�س�سية .فكيف
تخلق روابط وطيدة بينك وبني فريقك؟
 uاتخذ من التم ُّيز منهج ًا :ح ِّفز َّ
موظفيك على التم ُّيز والت أ� ُّلق ب�شكل
يومي ،ال بالأحاديث الر َّنانة ،و� مَّإنا بالقدوة احل�سنة والنزاهة وامل�صداقية
يف ِّ
كل ت�ص ُّرفاتك وقراراتك .عندها فقط ي�ستوعب َّ
املوظفون ر�ؤيتك
ويفهمون منهجك ،ويحذون حذوك ،ويبد�ؤون بتنفيذ امله َّمات املنا�سبة يف
الوقت املنا�سب وباجلودة املنا�سبة.
 uم ِّهد الطريق وح ِّمل امل�س�ؤولية للفريق :ط ِّبق املبادئ التالية لبناء
بيئة عمل جتعل اجلميع م�س�ؤولني:
5
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 ار�سم ال�صورة الكاملة :ال ميكن َّللموظفني �أن ي�ؤ ُّدوا
�أدوارهم قبل �أن يدرك كل دوره .يجب �أن يعرفوا كيف
يلعبون �أدوارهم وملاذا.
 حدِّ د التو ُّقعات� :ضع املعايري القيا�سية التي ِّتو�ضح احلد
الأدنى للأداء املقبول ،واحلد الأعلى الذي يجب حتقيقه،
والإطار الزمني احلا�سم لتحقيقه.
 ق ِّيم الأداء :قدم �إفادة عائدة للجميع ،عرب التوجيهاتوالتعليقات؛ �سواء كانت �سلبية �أم �إيجابية .واجه َّ
كل فرد
مبعدالت �أدائه على حدة؛ �سواء كانت �سارة �أم خميبة
للآمال.
 كن ملهم ًا :اجعل ك َّل من حولك فخور ًا بعمله معك؛ وكنُمن�صِ ف ًا و�صارم ًا و�صادق ًا وحا�سم ًا و�ألهم اجلميع لي�سلكوا
ويرت�سموا خطاك.
منهجكَّ ،

التخطيط التعاوين
َّ
تتمخ�ض اجلهود املتمركزة حول ر�أي �أو فكرة
واحدة ،عن خلل يف النتائج والتو ُّقعات .ولذا على
الفرق املختلفة انتهاج التخطيط التعاوين على ِّ
كل
امل�ستويات .يتحقَّق هذا املنهج �إذا ما اتفقت الفرق
على الأ�س�س واملبادئ التالية يف م�شروعات امل� َّؤ�س�سة:
 uالأهداف امل�شرتكة.
 uمعايري قيا�س مع َّدالت التق ُّدم.
 uالنتائج املتو َّقعة.
 uالإطار الزمني املح َّدد.
 uامله َّمات املُ�سندَ ة �إلى ِّ
كل فريق ودوره يف حتقيق
النتائج امل�ستهدفة.
 uتق�سيم املوارد املتاحة بالعدل بني جميع الفرق.

�أ�شعل فتيل الإبداع
تتط َّلب بيئات العمل قدر ًا من النظام واحلزم والروتني �أي�ض ًا؛
ُنجز امله َّمات� .إال �أنَّ ذلك ال يحول دون
كي ي�ستقيم العمل وت َ
�إتاحة املجال للعفوية والتلقائية والإبداع واال�ستمتاع .ف�إن كنت
تن�شد بيئة عمل حافلة بالنجاحات والإبداعات ،فعليك مبا يلي:
 uاخلق بيئة عمل قوامها التوا�صل واالنفتاح والإيجابية .فقد
جل�أت بع�ض امل� َّؤ�س�سات �إلى تخ�صي�ص جزء من وقت العمل
ليمار�س َّ
املوظفون هواياتهم املف�ضلة� ،أو ي�شرتكوا مع ًا يف
بع�ض الألعاب الرتفيهية� ،أو يجتمعوا حول طاولة واحدة
لتناول الغداء اجلماعي .مثل هذه الأ�ساليب وغريها الكثري
حت ِّفز املرونة العقلية والتفكري املتح ِّرر َّ
للموظفني َّ
فتتمخ�ض
يف النهاية عن حلول �إبداعية.
 uا�ستخدم �أ�ساليب حتفيز متن ِّوعة كالهدايا والرتقيات تدفعهم
نحو مزيد من الإبداع.
�شجع ثقافة التن ُّوع واالختالف .فالإبداع ما هو �إال ثمرة
ِّ u
الأفكار والآراء ووجهات النظر و�أ�ساليب العمل املتن ِّوعة بل
واملتباينة.
 uجت َّنب العقوبات واجلزاءات ما ا�ستطعت �إلى ذلك �سبي ًال.
الإبداع يتط َّلب قدر ًا من املخاطرة وتق ُّبل الف�شل ب�صدر
رحب .ف�إذا خاف َّ
موظفوك من العقوبات واجلزاءات فلن
يج ِّربوا يف البداية ،ولن يبدعوا يف النهاية.

ب -معانقة التغيري
يقال �إنَّ التغيري هو الثابت الوحيد يف احلياة .يدرك القائد
اال�ستثنائي �أنَّ النجاح ال يتحقَّق يف عاملنا املتق ِّلب �إال من
خالل بيئات وفرق عمل مرنة وقابلة للتجديد والتطوير.
والتوجهات
ك َّلما م َّهدت للتغيري القائم على املبادرات
ُّ
الإيجابية ،ا�ستجاب لك و�آزرك معاونوك .ف�إذا ما برزت
التوجهات واملفاهيم ال�سلبية ،ميكنك حتويلها �إلى
بع�ض ُّ
�سلوكيات ومواقف �إيجابية من خالل اخلطوات التالية:
� uإبر ِاز املنافع :ح ِّول تفكري َّ
موظفيك نحو مزايا
التغيري – مهما بدا مزعج ًا يف بادئ الأمر .ا�ضرب
عدد ًا من الأمثلة امل�شهورة يف هذا ال�سياق .هناك
مث ًال تط ُّورات و�سائل االت�صال من اخليول �إلى احلمام
الزاجل َّثم الربيد والربق والهاتف َّثم الفاك�س
والإنرتنت ،حتى دخلنا ع�صر الهاتف الذكي واالت�صال
الرقمي املرئي .وهناك �أي�ض ًا منوذج �شركة “كوداك”
والت�صوير الفيلمي التقليدي ،وكيف �أفل�ست ال�شركة
لأ َنها اخرتعت الت�صوير الرقمي وتلك�أت يف َت َب ِّنيه
وتطويره.
 uح ِّول التحديات �إلى فر�ص :ا�شرح مفهوم التغيري
باعتباره فر�صة ذهبية الكت�ساب اخلربات اجلديدة،
وحت�سني جودة العمل ،وزيادة مرونة العقل.
 uحفز التغيري املتد ِّرج :التغيري ال يعني �أن تتخ َّل�ص
من كل �أدواتك ومناهجك القدمية ،لتتح َّول عنها �إلى
�أخرى جديدة؛ وبني ع�ش َّية و�ضحاها .التغيري احلقيقي
يتخ َّلل العقول ،ثم يت�س َّلل �إلى الأنظمة ،وي�سري بخطوات
يرت�سخ ،فيت�ص َّدى ِّ
لكل حماوالت الإحباط
وئيدة حتى َّ
املحتملة.
كتاب في دقائق
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ثالث ًا :التناغم
ي�شري التناغم �إلى الوفاق القائم بني الأولويات امل� َّؤ�س�سية
ال�شاملة من ناحية ،وبني جهود وم�ساعي َّ
املوظفني اليومية
من ناحية �أخرى .هنا يربز دورك كقائد يف حتفيز وم�ساندة
مر�ؤو�سيك ليتجاوزوا معدالت الأداء التقليدية ويرفعوا جودة
الإنتاج .فلم تعد �سيا�سة “القيادة عن بعد” ت�ؤتي ثمارها الآن.
لتحقيق التناغم الف َّعال عليك باال�سرتاتيجيات التالية:

ج -متكني َّ
املوظفني امللتزمني
َّ
املوظفون امللتزمون واملرتبطون بال�سيا�سة والأهداف امل� َّؤ�س�سية هم
حم ِّركو التنفيذ اال�سرتاتيجي الفعالَّ .
املوظف امللتزم يبذل ق�صارى
جهده لين ِّفذ دوره على �أكمل وجه ،ويفخر ب�إجنازاته ،وال تزيده
الإخفاقات �إال �إ�صرار ًا .ولكي تنعم ببيئ ــة عمل حافل ــة بهذا النمط
املوظفني ،ال ب َّد �أن تو ِّفر �أكرث من �آلية َّ
مــن َّ
للموظفني كي يعبرِّ وا عن
�آرائهم ب�صراحة ،ويتلقَّوا الإفادة الراجحة ال�صادقة .يقودنا ذلك
�إلى مفهوم “الإدارة بالتجوال” حيث يتج َّول املديرون يف �أرجاء
امل� َّؤ�س�سة ليعي�شوا الواقع ويتفاعلوا مع العاملني بد ًال من االنعزال
ي�شجع َّ
املوظفني على التعبري عن
يف �أبراجهم العاجية .التجوال ِّ
خماوفهم ،و�آرائهم ،ووجهات نظرهم املختلفة .فالإدارة بالتجوال
حت ِّقق الفوائد التالية:
 uحتطيم احلواجز وحتفيز الأفراد من خالل التوا�صل وجه ًا
لوجه ،بد ًال من االكتفاء بالربيد الإلكرتوين.
 uخلق بيئة عمل تنت�صر للإجناز وم�ؤمنة بالتنفيذ ،ومن َّثم
َّ
موظفني جادين وملتزمني.
 uتر�سيخ الر�ؤية والأهداف امل� َّؤ�س�سية يف نفو�س كل َّ
املوظفني.
 uتغيري مفهوم القائد املتعايل وت�أ�صيل مفهوم القائد ال�شريك
واملتف ِّهم الحتياجات موظفيه.

�أ -اربط َّ
موظفيك بامله َّمة امل� َّؤ�س�سية
ال يقت�صر دورك كقائد على تو�ضيح امله َّمة امل� َّؤ�س�سية فح�سب،
موظف يف حتقيقها� .ساعد َّ
بل وتو�ضيح دور كل َّ
موظفيك يف
ا�ستيعاب الأولويات اال�سرتاتيجية واخلق نوع ًا من االرتباط
النف�سي والذهني فيما بينهم .فكثري ًا ما تخفق اال�سرتاتيجيات
امل� َّؤ�س�سية ب�سبب انعدام التناغم بني اخلطط والتكتيكات ق�صرية
املدى من ناحية ،وبني ر�سالة امل� َّؤ�س�سة من ناحية �أخرى .يحدث
ذلك غالب ًا نتيجة عدم تقدير جهود و�أدوار املوظفني .فكيف
أهميتها �إن مل يخربهم مديروهم بذلك! وهنا
لهم �أن ي�شعروا ب� ِّ
تربز �ضرورة �أن ينال ك ُّل َّ
موظف قدره من التقدير ،نظري جهوده
و�إجنازاته ،في�شعر بقيمة �إ�سهاماته ويرتبط بر�سالة م� َّؤ�س�سته.
وميكنك ا�ستخدام “التاءات الثالث” لتحقيق ذلك:
التحدث :ال تتو َّقع �أن ي�ستوعب َّ
املوظفون ر�سالة م� َّؤ�س�ستهم
u
ُّ
مبفردهم ،حت َّدث �إلى ِّ
كل ع�ضو من فريق العمل على حدة،
و�س ِّلط ال�ضوء على الأدوار امل�سندة �إليه ،و�أهميتها يف حتقيق
ر�ؤية و�أهداف امل� َّؤ�س�سة ،مبج َّرد �أن يدركوا �أهمية جهودهم،
�ستتجه طاقاتهم نحو مزيد من املبادرات.
 uالت�أكيد� :أ ِّكد على �أهمية �أدوارهم من حني �إلى �آخر،
ب� ْإطلاَ عهم على تط ُّور العمل بالأرقام ،لريوا ثمرة اجتهادهم
ويحفَّزوا نحو مزيد من الإ�سهامات والنجاحات.
 uالتدريب :تقدمي برامج تدريب منا�سبة لتمكني فريق العمل
من مواكبة �أحدث �آليات وطرائق التنفيذ والإنتاج ،ولإثراء
�سريهم الذاتية باملهارات اال�ستثنائية.
تعترب اخلطوات الثالث ال�سابقة ا�ستثمار ًا طويل الأجل .فما
تنفقه الآن �سيو ِّفر عليك الكثري م�ستقب ًال .فخري لك �أن ت�ستثمر
وقتك يف �أن تتح َّدث ،وت�ؤ ِّكد ،وتد ِّرب فريق ًا من َّ
املوظفني
امللتزمني ،واحلري�صني على تنفيذ امله َّمات امل� َّؤ�س�سية ،من �أن
تعمل مع َّ
موظفني ال يدركون �أدوارهم وال يتخ َّيلون �سبب وجودهم
يف بيئة العمل هذه!
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القيــــادة من �أ�سفـــل �إلى �أعلى

بّ -
خطط لتحقيق الأهداف
قد تكون ال�سرعة عن�صر ًا رئي�س ًا يف عملية التنفيذ
اال�سرتاتيجي ،لك َّنها لي�ست العن�صر الوحيد .فكثري ًا ما
يت�س َّبب االندفاع نحو م�شروع ما من دون تخطيط م�سبق
يف �إبطاء العمل �أو توقفه .وهنا ي�أتي دور القائد يف حتقيق
التناغم بني جهود فريق العمل وبني �أهداف امل� َّؤ�س�سة ،وال
يتحقَّق ذلك �إال بالرتكيز اال�سرتاتيجي الهادف:
 uحدِّ د موقعك :ق ِّيم و�ضعك الراهن من حيث
اال�ستقرار املايل ،والبنية التحتية ،والتكاليف الإدارية،
وح�صة ال�سوق� ...إلخ.
وتكاليف العمالَّ ،
 uحدِّ د ر�ؤيتك ومه َّمتك� :إن مل تتم َّكن من التعبري عن
ر�ؤيتك ومه َّمتك الكلية يف جملة واحدة ،فكيف لك �أن
تر�سم ومت ِّهد الطريق �إليها؟
� uأزل احلواجز :تخ َّل�ص من العزلة املعرفية وح ِّفز
التوا�صل الف َّعال بني �أع�ضاء الفرق ،كي تتج َّنب
ت�ضارب امله َّمات والأهداف.

اعتاد القادة فيما م�ضى �صياغة اخلطط والأهداف يف مكاتبهم العليا،
ثم يت�س َّلمها مر�ؤو�سوهم يف �أ�سفل ال�سلم الإداري ،وي�شرعون يف تنفيذها.
ولكن تب َّدل احلال لي�صار �إلى ت�صعيد الأهداف من �أ�سفل �إلى �أعلى فقد
�أ�صبحت القرارات ملك ًا ملن ين ِّفذها؛ �أي َّ
للموظفني .أ� َّما القادة َّ
فتتلخ�ص
مه َّمتهم يف كتابة اخلطوط العري�ضة وحتديد الأولويات ،ليتو َّلى  -بعد
ذلك َّ -
موظفو ال�صفوف الأولى م�س�ؤولية �صياغة الأهداف� .أي �أنَّ مه َّمة
القائد يف خ�ضم هذه املمار�سة مل تعد حتديد الهدف ،و� مَّإنا اال�ستف�سار
ومتابعة اخلطط والأ�ساليب التي يتب َّناها فريق العمل لتحقيق الهدف.
املهم هنا هو �أن َّ
يظل هذا احلوار املثمر قائم ًا بني القائد وفريقه،
في�س�أل ويراقب الأ َّول ،ويجيب وين ِّفذ الآخر.

قادة ال�صف الثاين والثالث
تمُ كـِّن القيادة من �أ�سفل �إلى �أعلى مديري ال�صف الثاين وم�ساعديهم
من امل�شاركة يف ُ�صنع القرارات ،بد ًال من جمرد تب ِّنيها .وقد كان
“جاك ويل�ش” من �أكرث قادة امل�ؤ�س�سات العاملية جناح ًا يف متكني
مديري ال�صف الثاين ،بتطبيقه للقيادة املوقفية التي و�ضع �أ�س�سها
“كن بالن�شارد” م�ؤلف كتاب “مدير الدقيقة الواحدة” .يف بدايته
مع “جرنال �إليكرتيك” اعتمد “ويل�ش” على الرتغيب والرتهيب.
وعندما تغيرَّ ت ا�سرتاتيجية ال�شركة ،وجد �أن �أ�سلوبه مل يعد ي�صلح
للر�ؤية اجلديدة .فغيرَّ �أ�سلو َبه يف القيادة ،بعدما ا�ستعان ب�أحد املدربني
ال�شخ�صيني ،واكت�شف �أنه ُيكلـِّف نف�سه �أكرث من و�سعها يف العمل .فقد
كان ي�شرف ويتابع كل �شيء ،مما �أثقل عليه امل�س�ؤوليات وال�ضغوط.
فكان احلل هو �أن ي�سمع �أكرث من موظفي ال�صفوف الأمامية ،ويف ِّو�ض
كل ما ي�ستطيع تفوي�ضه �إلى مديري ال�صف الثاين ،و�أال ي�سمح لنف�سه
بالعمل لفرتة تزيد عن � 8ساعات يومي ًا.

 uق ِّيم الأداء :راقب منحنيات الأداء على الدوام وعن
كثب ،كي تتدارك � َّأي تراجع مفاجئ� .أزِل العقبات
التي تعرقل العمل ،وحتول دون ممار�سة َّ
املوظفني
لأدوارهم ،ومن َّثم حتقيق �أهداف امل� َّؤ�س�سة.

رابع ًا :الـدفـع
من بني كل امل�س�ؤوليات القيادية ،تتم َّتع قدرة القائد على متهيد وتعبيد طريق النجاح َّ
ملوظفيه ب�أهمية بارزة .يت�ض َّمن ذلك التح ُّكم يف �سرعة
للم�ضي قدم ًا ،وحتقيق الأهداف املن�شودة .ا َّتبع اال�سرتاتيجيات التالية لتدفع َّ
مبوظفيك �إلى الأمام:
التقدُّم ،وتذليل العقبات ،ودفعهم
ِّ
كتاب في دقائق
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�أ� -أ ِزح العقبات
تتلخ�ص الفاعلية يف حتقيق �أعلى مع َّدالت الإنتاج ب� ِّ
َّ
أقل وقت،
وجهد ،وتكلفة� ،إذ يعترب عن�صر الوقت هو الأكرث تكلفة من بني
هذه العنا�صر ،لتتج َّنب �إهدار الوقت ال ب َّد من اكت�شاف و�إزاحة
العقبات التي حتول دون تق ُّدم الفريق ب�أق�صى �سرعة ممكنة،
ولكي تخلق بيئة عمل قائمة على ال�سرعة والإحلاح عليك مبا يلي:
 uحدِّ ث قائمة امله َّمات :و ِّثق امله َّمات التي يتوالها ك ُّل فرد
يف فريق العمل حتَّى و�إن بدت ثانوية �أو فرعية ،و�ضعها �أمام
اجلميع .حدِّ ث القائمة دوري ًا لتعك�س الواقع.
ِّ � uأ�س�س قاعدة دعم �شاملة :راقب مع َّدالت الأداء والإنتاج
وكافئ املجتهدين واملبدعني ليقتدي بهم من حولهم .و ِّزع
امله َّمات على �أع�ضاء الفريق بالت�ساوي حتَّى ال يت�أ َّثر تد ُّفق
العمل بغياب �أحدهم.
 uجتنَّب الت�ضارب :حني جتمعك بع�ض امل�شروعات بفرق
لتي�سر
عمل �أخرىِّ � ،أ�س�س جمموعة من املبادئ املتفق عليها ِّ
التفاعل بني جميع الأطراف ،وتكفل حتقيق النتائج املرج َّوة،
وميكن ملثل هذه املبادئ حتقيق ما يلي:
 تبادل الآراء ووجهات النظر قبل اتخاذ �أي قرارات �أوالقيام ب�أية مبادرات.
 حتديد قواعد �إدارة االجتماعات ومن يديرها والوقتاملح َّدد ِّ
لكل منها.
 اختيار ممثلي الفرق لينوب ك ُّل منهم عن فريقه. حت ِّري املرونة وال�سرعة يف تفاعل �أع�ضاء الفرق بع�ضهمببع�ض.

الوقت من ذهب
يعترب البطء يف اتخاذ القرارات من �أخطر مبدِّ دات الوقت،
والتي عليك كقائد �أن تت�ص َّدى لها بق َّوة .ففي كثري من الأحيان
تكون �سرعة اتخاذ القرار �أهم من القرار ذاته! وميكنك
ت�سريع عملية اتخاذ القرار كما يلي:
 uا�ستجمع قواك الذهنية قبل �أن ت�شرع يف اتخاذ �أيِّ قرار،
كي ال تبدِّ د الوقت الحق ًا يف �إجراء التعديالت.
 uادر�س املوقف من جميع اجلوانب .ف�إن مل يكن ذا جدوى،
تو َّقف يف احلال؛ فال حاجة لت�ضييع الوقت فيما ال يجدي.
 uابحث وادر�س وفتِّ�ش عن جذور املوقف كي تتخذ القرار
الأن�سب يف �أق�صر وقت ممكن.
 uحدِّ د امل�سار الأمثل للخروج من املوقف وابد أ� يف التنفيذ من
توان.
دون تر ُّد ٍد �أو ٍ

ب -حارب الرت ُّدد
من مل يحاول منا تطوير مهاراته يف �إدارة الوقت ،ليتخ َّل�ص من امل�شتِّتات ،ويختزل قائمة امله َّمات ،بهدف الرتكيز على امله َّمات ال�ضرورية
متعمق ًا قبل اتخاذ �أي قرار� .إال �أنَّ التمادي يف التفكري واال�ستغراق يف حماولة التن ُّب�ؤ بجميع
وامل ؤ� ِّثرة يتط َّلب توفري الوقت تفكري ًا ِّ
االحتماالت املمكنة قد ي�ض ُّرك ولن يفيدك .فربمَّ ا يتخذ بع�ض القادة قراراتهم بحر�ص �شديد ولكن ي�أتي الرت ُّدد  -الناجم عن اخلوف
من الف�شل  -ليحول دون تنفيذها على �أر�ض الواقع وال تقت�صر هذه الظاهرة على القادة فح�سب؛ بل متت ُّد لت�شمل َّ
املوظفني وفرق العمل.
ف�إن واجهتك هذه امل�شكلة ،فعليك مبا يلي:
 uال تت َّو َخ املثالية :كل خطوة نخطوها يف هذه احلياة حتمل بني طياتها جانب ًا من املخاطرة .فحتَّى �أكرث الأ�شياء درا�سة وت�أم ًال قد
وام�ض يف �سبيلك.
تبوء بالف�شل يف اللحظة الأخرية .تخ َّل�ص من �شبح املثالية ،وواجه تر ُّددكِ ،
ام�ض يف طريقك وكفاك �إهدار ًا
 uتق َّبل الف�شل :حتتمل بع�ض �آرائك وتوقعاتك جانب ًا من اخلط أ� ولو بن�سبة �ضئيلة .هذا هو الواقعِ .
للوقت .ف�إن اكت�شفت �أ َّنك اخرتت الطريق اخلط�أ ،فما زالت �أمامك الفر�صة للرتاجع وتعديل امل�سار .املهم دائم ًا هو �أن تتح َّرك.
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 uالقرار الأول �أف�ضل :عادة ما يكون �أ َّول قرار يرد على ذهنك هو القرار الأمثل .فال ُت�ضِ ع وقتك يف البحث عن املزيد من احللول
واخليارات؛ فقط ادر�س القرار الذي بني يديك من كل جوانبه ،واعقد العزم على حتقيقه ..الآن.
 uا َّتبع قيمك :تقودك قيمك �إلى الطريق ال�سليم ومنطقة الأمان .ف�إن تعار�ض �أحد القرارات مع قيمك اجلوهرية ،فتجاهله الآن ،حتَّى ال
تندم الحق ًا.
ق�سم امله َّمات الكربى �إلى مه َّمات �صغرى ميكن �إجنازها قبل انتهاء اجلدول الزمني املح َّدد .و ِّزع امله َّمات ال�صغرى على
ب�سط الأمورِّ :
ِّ u
فريق العمل ليتو َّلى ك ٌّل منهم ما يتقنه ويربع فيه .من �ش�أن هذه الآلية �أن تو ِّفر الوقت وحت ِّفز الفريق على التح ُّرك.
 uا َّتبع قلبك ليتبعك عقلك� :أحيان ًا يبدو �أحد القرارات منطقي ًا وواقعي ًا ،ثم يخرج من يهم�س يف داخلك ِّ
ويحذرك منه يف مثل هذه
احلالة يكون عقلك الباطن قد الحظ ما مل تالحظه �أنت .بالطبع ال نق�صد �أن نتجاهل املنطق ،ونندفع وراء هواج�سنا فقط؛ و� مَّإنا �أن
ُنعمِ ل العقل ون�ستفتي القلب يف ُج ِّل قراراتنا.

التنفيذ طريق الإجناز
لكي ت�ستمر ،وتزدهر ،يف بيئات العمل احلالية ،ال ب َّد �أن تدرك الطفرة الهائلة التي قلبت موازين
واملهام الوظيفية �أو ًال .فلم يعد ب�إمكانك كقائد �أن تمُ لي على مر�ؤو�سيك خططك و�أهدافك
الأدوار
ِّ
وا�سرتاتيجياتك .وحدهم َّ
موظفو ال�صفوف الأولى من ميلكون هذا احلق؛ فمن ُين ِّفذُ ...يخطط� .أي �أنَّ
التنفيذ قد غدا ا�سرتاتيجية يف حدِّ ذاته .فما جدوى اخلطط واال�سرتاتيجيات �إن مل تُنفَّذ ب�شكل يرتقي
بامل� َّؤ�س�سة ،ويح ِّقق �أهدافها ال�شاملة ،وفق ًا للظروف الراهنة بالطبع يظ ُّل القائد م�س�ؤو ًال عن حتديد
ر�ؤية ور�سالة امل� َّؤ�س�سة؛ والأه ُّم من ذلك :مراقبة ومتابعة وتقييم الأداء حتَّى ت�ستقيم الأمور ،وتتحقَّق
�شجعهم على املبادرة والإبداع وحت ُّمل م�س�ؤولية خياراتهم ،وكافئ املتم ِّيزين ،وق ِّوم املتقاع�سني.
الأهدافِّ .
ف�إن فعلت ذلك ف�سوف تتجاوز مع فريقك كل التو ُّقعات وتتوالى يف م�ؤ�س�ستك الإجنازات والنجاحات.
المؤلفة:
الورا ستاك :مستشارة وخبيرة في زيادة الفاعلية وتعظيم اإلنتاجية ،من خالل تفعيل دور فرق
العمل ،وتحسين بيئات العمل ،وترسيخ القيم في ثقافة المؤسسات.
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“�صار التنفيذ ا�سرتاتيجية يف
حد ذاته ,فنحن ال “ن ِّ
ِّ
خطط”
طريقنا �إلى العظمة فح�سب؛
و� مَّإنا “نخطوه” وننجزه .فال
جمال �أو وقت للف�صل بني
عمليتي التخطيط والتنفيذ،
لأنهما وجهان لعملة واحدة”.

الورا ستاك

