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ثوان...
في
ٍ
ينتمي الإن�سان يف حياته لعدة بيئات منها بيئة
العمل وبيئة الأ�سرة ،وال �شك �أن االهتمام بالفرد
من خالل دعم هذه البيئات وتزويدها باملقومات
الالزمة هو مفتاح النجاح لبناء �أجيال من القادة
واملبدعني يف الأ�سرة واملدر�سة والعمل ،وحتقيق
ال�سعادة والر�ضا للجميع.
ويتطلب دعم البيئات التحفيزية توفري جمموعة من املقومات التي ت�ضمن
جناح البيئات يف ت�أ�سي�س �أفراد مبدعني يف جماالتهم وقادرين على االبتكار
والتميز ،ولعل �أهم هذه املقومات الت�شجيع والتحفيز الذي ي�ش ِّكل دافع ًا
كبري ًا لبذل املزيد من اجلهد واملثابرة على العمل.
�أي�ض ًا من �أهم املقومات ت�شجيع العمل اجلماعي الذي ي�شحذ العقل ويطلق
العنان لتكامل الأفكار اخلالقة وحتويلها �إلى �إجنازات على �أر�ض الواقع.
كما �أنه من ال�ضروري �أن نعطي م�ساحة كافة من احلرية للفرد ليقوم
بالعمل الذي مييل �إليه وبالتايل يبدع فيه ب�شكل �أكرب.
رئي�س للبيئة التحفيزية
وال نن�سى هنا �أهمية اجلانب الإن�ساين كمق ِّو ٍم ٍ
فعندما ي�شعر الإن�سان بالراحة والهدوء والطم�أنينة يف حياته اخلا�صة تكون
لديه قدرة وتركيز �أكرب على النجاح واالبتكار والتفوق يف حياته العملية.
وكالعادة تقدم مبادرة «كتاب يف دقائق» ال�شهرية اخلا�صة مب�ؤ�س�سة حممد
بن را�شد �آل مكتوم جمموعة جديدة من ملخ�صات �أهم الكتب العاملية والتي
ت�س ِّلط ال�ضوء على كيفية قيادة فريق العمل ،وخطوات تن�شئة جيل �سعيد من
الأبناء و�أهمية التفكري الإيجابي.
ويحمل الكتاب الأول عنوان «فريق من القادة  ...كيف مت ِّكن فريقك من
حت ُّمل امل�س�ؤولية واملبادرة والإجناز» ،ويناق�ش �سبل قيادة القائد �أو املدير
لفريق العمل ،و�أ�سا�سيات �إدارة العالقات بني �أع�ضاء الفريق .كما يتناول
طرق مواجهة التحديات التي يتعامل معها املديرون واملوظفون الطاحمون
لتحقيق النتائج.
ويعرفنا الكتاب الثاين «�أبناء ال�سعادة  ...خطوات تن�شئة جيل من الأبناء
املبتهجني والآباء الهانئني» على مفهوم الطفولة ال�سعيدة ودورها يف بناء
�شخ�صيات الأطفال� .إلى جانب دور ال�سعادة لدى الفرد يف حتقيق معدالت
�أداء �أعلى يف العمل والعالقات الإن�سانية.
ويتحدث كتاب «�إعادة التفكري يف التفكري الإيجابي  ...الغو�ص يف �أعماق
علم التحفيز اجلديد» عن �أهمية التحفيز و�أدواته يف حياتنا للنجاح وحتقيق
الأمنيات ،وقوة التفا�ؤل و�أنواعه� .آملني �أن حتوز امللخ�صات اجلديدة
�إعجا َبكم وتز ِّودَكم بالفائدة.
جمال بن حويرب
العضو المنتدب لمؤ سسة محمد بن راشد آل مكتوم
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التحـدي والفر�صـــة
�سواء كنت رئي�س ًا تنفيذي ًا �أو مدير ًا �أو م�شرف ًا على فريق
فمن امل�ؤكد �أنك تعرف مدى �صعوبة قيادة ٍ
متناغم
فريق
ٍ
وف َّع ٍال ومنتج .ف�أنت ت�شغل الوظيفة التي جتعل ُك َّل من حولك
يبدون وك�أنهم يتعمدون �إطالة وتعطيل االجتماعات و�إثارة
امل�شكالت وزرع العقبات وجتاهل القرارات .فعندما حتاول
زيادة �سرعة الأداء وتطوير العمل وحتليل اجتاهات ال�سوق
واملناف�سني� ،سيطلب منك املوظفون التدخل حلل امل�شكالت،
واال�ستماع ملزيد من املناق�شات ،حتى �ست�شعر وك�أنك حتمل
كل هموم العامل على كاهلك ،يف ظل وجود عدد قليل من
الأع�ضاء وامل�ساعدين القادرين واملت�أهبني مل�ساعدتك.
ومن املرجح �أنك �ستت�ساءل كل يوم�« :ألي�ست هناك طريقة
�أف�ضل؟!»
تنتج معظم امل�شكالت من الطريقة التي يتم بها بناء ِفرق العمل
و�إدارة العالقات واالت�صاالت والإجراءات بني �أع�ضائها .فعلى
�سبيل املثال� :إذا كان املدير خبري ًا ومت َّمر�س ًا وواثق ًا من نف�سه
ف�إن معظم �أع�ضاء الفريق �سيت�صرفون من هذا املُنطلق؛ �أي
�أنّهم �سيعتمدون على رئي�س الفريق �أكرث من الالزم و�سي�شعرون
باخلوف وعدم الأهلية التخاذ قرارات �إدارية م�ستقلة دون
الرجوع �إليه ،ولن يكونوا مبادرين بل �سيت�صرفون كتابعني
دائم ًا� ،إن مل ميكنهم ويحفزهم ويدربهم ويفو�ض لهم �أعمالهم
ويحملهم م�س�ؤولياتهم .لأنه يف ظل اخلوف وحجب املعلومات
وعدم التوا�صل املفتوح لن يعرف كل ع�ضو من الفريق مدى
م�ساهمته وال مدى ت�أثري قرارته و�أفعاله و�أقواله؛ ويف مثل
هذه احلالة فمن الطبيعي �أن تكون الأخطاء كثرية ومتكررة،
والإنتاجية منخف�ضة .ويف ظروف كهذه ف�إنك �ست�ضطر كمدير
وقائد فريق �إلى العمل لي ًال ونهار ًا لت َع ِّو�ض جهو َد الفريق امل�شَ َّتتة،

و�ست�شعر بال�ضغوط وتعاين من الإنهاك و�أنت حتاول حتقيق نتائج قوية مع جمموعة من املوظفني التابعني وغري املبادرين .فكما يكون فريقك و�آليات
عمله وتكوينه وعالقاته وم�ستوى تفاعله تكون نتائجك .فنحن ال ن�ستطيع �أن نح�صل على نتائج �أعلى و�أكرب من م�ؤهالت موظفينا واملنظومات والهياكل
الإدارية التي تنتظمهم .فنتائجنا هي نتاج ن ُِظمنا وعاداتنا وعالقاتنا وتفاعالتنا.

كون فريق ًا قائد ًا
فريق من القادة ُي ّ
كيف ُيكنك �إعداد بيئة تواجه بنجاح
كل التحديات التي يتعامل معها املديرون
واملوظفون الطاحمون �إلى حتقيق نتائج �أداء
ممتازة؟ هناك حل واحد فقط :عليك �أو ًال
�إعداد بيئة عمل يكون فيها جمي ُع الأع�ضاء
قاد ًة؛ بيئة يكون فيها كل ع�ضو متعاون ًا ومبادر ًا
ومتحم ًال للم�س�ؤولية ،وعلى ا�ستعداد لأن
يتعامل مع الق�ضايا واملهمات ال�صعبة .والأهم
من ذلك �أن يراقب نف�سه ،ويكون م�ستعد ًا
للخ�ضوع للمراجعة وامل�ساءلة واملحا�سبة على
نتائجه ال�شخ�صية ونتائج الفريق �أي�ض ًا؛
ومثل هذه البيئة تختلف كُل َّي ًة عن بيئة العمل
االتباعية التي يتدخل فيها املدير يف كل
نف�سه م�س�ؤولي َة نتائج
�صغرية وكبرية ،و ُي َح ِّمل َ

�أفراد فريقه؛ نظر ًا لرقابته الل�صيقة عليهم
�أو عدم تفوي�ض ال�صالحيات مع امل�س�ؤولية
لهم .وانطالق ًا من هذا ال�سيناريو على املدير
�أن يكتفي بالن�صح والتوجيه ب�شكل معتدل،
لكي يكر�س معظم وقته للعمل للأعمال
اال�سرتاتيجية وامل َع َّقدة وذات املنظور البعيد.
وهنا يفرت�ض �أن تكون عالقته مع الفريق
متوازنة؛ فبد ًال من �أن يكون مدير ًا تقليدي ًا
ُيدير الأع�ضاء ح�سب املزاج وعلى �أ�سا�س
فردي ،عليه �أن يكون معلم ًا ويركز على
ال�صورة الكربى وال�شاملة ،وكيفية التعامل مع
الأزمات ويف ظل ال�ضغوط و�أن ين�أى بنف�سه
عن املو�ضوعات ال�صغرية ولكن يبقى متاح ًا
مل�ساعدتهم عند احلاجة فقط.

عندما يعامل املدير موظفيه كقادة حقيقيني ويبتعد عن الفردية والأنانية ويركز على الأهداف العامة واملهمات الكربى ف�سيجد �أفراد فريقه
مفعمني بالطاقة وحم ّفزين �إلى احلد الذي يجعل كل ع�ضو منهم قائد ًا م�ستق ًال بذاته .ولن يكونوا جمموعة من املتذمرين الذين يبحثون عن
م�صاحلهم ال�شخ�صية على ح�ساب ال�صالح العام ،بل �سي�صبحون حق ًا فريق ًا من القادة ويحاولون َ
تخ ِّطي احلدود وال�سعي �إلى حتقيق �أف�ضل
�أداء ممكن .و�سيكون هذا َ
احللُ ال�سهلُ املمتن ُع ابتكار ًا �إداري ًا عظيم ًا رغم ب�ساطته وعفويته وفطريته.

الفرق ذاتية الإدارة
بناء َ

ُ�سي واملُدار ذاتي ًا يتك َّون من موظفني يعملون من تلقاء �أنف�سهم لتحقيق هدف عام ،بعيد ًا عن خ�صو�صية و�شخ�صية كل ع�ضو من �أفراده.
الفريق امل ّ
يقوم �أع�ضاء هذا الفريق بتحديد �أن�شطتهم اليومية والتخطيط لها و�إدارتها كما �أنهم يعملون يف ظل القليل من الإ�شراف� ،أو عدم وجود �إ�شراف مبا�شر
�أ�صالً .ومع تطور الفريق يتطور �أع�ضا�ؤه �أي�ض ًا ،على �أن تكون من �أهدافهم الأ�سا�سية حتويل كل موظف �إلى قائد ملتزم بدرجة كبرية ،ومرن وذي خربة
وا�ستقاللية عالية .وهناك �أربعة مناهج �أو مداخل ميكن اعتبارها حج َر الأ�سا�س يف بناء ِفرق ذات � ٍ
أداء عايل امل�ستوى وهي:

 -1منــوذج تطويــر الفريــق ذو اخلمـ�س مراحــل
منوذج بناء الفريق املُك ّون من خم�س مراحل هو �إطار عمل مت اكت�شافه عند
حماولة ت�سهيل الو�صول �إلى املطلب الطبيعي لأع�ضاء الفريق وهو حتقيق الكفاءة
�سية ذاتي ًا �أن تتطور مع
الفائقة والإدارة الذاتية .وي�سمح هذا النموذج للفِ رق املُ ّ
مرور الوقت من خالل عالقاتهم ببع�ضهم وعالقاتهم بقائدهم .وعند ا�ستيعاب
امل�سية ذاتي ًا �أ�سهل بكثري.
وتطبيق عملية التطوير ي�صبح تكوين الفِ رق ّ
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املراحل اخلم�س لنموذج تطوير الفريق

املرحلــــة الأولــــى :يف هذه املرحلة يبد�أ
الفريق عمله معتمد ًا على قائد الفريـق الذي
يقوم باتخ ــاذ جميـ ــع القـ ــرارات الأ�سا�سي ــة
والعملية .ورغم �أن كل الفرق تبد�أ عملها
بحما�س يف البداية� ،إال �أنها �ستفاج أ� بكثري
من املفارقات لأن الأمور لن ت�سري ب�سهولة
كما كان متوقع ًا ،ولن يخلو الأمر من العرثات
وبروز بع�ض املعوقات وحدوث انتكا�سات .ولهذا
ال�سبب يجب �أن يتدخل قائد الفريق بني احلني
والآخر ،حتى يت�أكد من �أن الأع�ضاء يتفهمون
كيف يتطور فريقهم ،وكيف يتم التعامل مع
حاالت الغمو�ض ،ولكي يرون قائد الفريق وهو
يتعامل مع مو�ضوعات �شائكة وغري متوقعة

يف البداية ،ويف �أثناء تكوين روابط وتطور
�شخ�صية الفريق.

ب�سلطة كاملة تدريجي ًا �أي�ض ًا ،لي�شاهد الأمور
ُ
وهي حتدث ولو من م�سافة ق�صرية نوع ًا ما.

املرحلــة الثانية :بالتدريج �سي�صبح الفريق
�أقـ ــل اعتم ـ ــاد ًا عل ــى القائد .وبانتقال الفريق
�إلى هذه املرحلة� ،سيحاول مواجهة �أهدافه
ومقا�صده والت�أكد من � ّأن اجلميع يدركون الهدف
ويتفقون عليه .وعاد ًة ال يتم االنتقال �إلى هذه
املرحلة ب�شكل �سريع كما يعتقد البع�ض؛ بل يظل
على قائد الفريق �أن يقوم بالتن�سيق والإر�شاد،
حيــث � ّإن الفريـ ــق يبـد�أ يف التــدرج وال�سيــر
بخطوات �صغرية مثل الطفل الذي مي�شي �أولى
خطواته ،بينما يتوقف القائد عن الت�صرف

املرحلـــة الثالثــــة :يف هذه املرحلــة يبد�أ
الأع�ضاء يف تعلّم �أدوارهم ويتح ّدوا مع ًا.
وتبد�أ «ال�صورة الكلية» والر�ؤية ال�شاملة تت�ضح
ملزيد من الأع�ضاء تدريجي ًا ،و�سيقدم قلة من
الأع�ض ــاء �أنف�سهـ ــم ب�صورة جديدة ،ويبد�أون
بلعب بع�ض الأدوار القيادية ب�شكل حقيقي،
و�إن كان حمدود ًا .ويف هذه املرحلة حتديد ًا
يبد�أ الفريق بالرتكيز على الأداء والتعامل مع
الق�ضايا ال�صعبة وحل امل�شكالت الفردية التي
تواجه بع�ض الأع�ضاء.

املرحلـــة الرابعة :هنا ُي�صبح معظم �أع�ضاء الفريق قادرين على تقدمي �أنف�سهم لتويل
الأدوار القيادية يف نطاق تخ�ص�صاتهم ال�ضيقة؛ حيث يتوا�صل الأع�ضاء ب�شكل جيد ويتعلم
بع�ضهم من بع�ض .كما �سيعملون بن�شاط ويهتمون بالأداء اجلاد ويحاولون حتقيق العديد
من �أهدافهم ومقا�صدهم به َّم ٍة عالية .كما �سريتفع �سقف امل�شاركة ويتطلع الفريق �إلى ت َو ِّل
م�س�ؤولية جميع العمليات والإجراءات التي تخ�ص خططه و�أهدافه .ويف هذه املرحلة يلعب
املدير دور املُدرب �إلى جانب دور املدير ،ويعترب نف�سه �أحد �أع�ضاء الفريق ،ويتوقع من اجلميع
�أن يتفاعلوا وي�شاركوا مثله؛ مما ي َو ِّفر له وقت ًا كافي ًا للرتكيز على الأعمال والأهداف الكبرية.
املرحلة اخلام�سة :هنا ي�صل الفريق �إلى �أعلى م�ستوياته ويبد�أ العمل بالت�سيري ذاتي ًا فعالً .وهنا ي�شرتك اجلميع يف �إدارة ال ِفرق ويتعاملون مع
امل�شكالت و�إجناز املهمات مبا�شر ًة ،حيث ال يعود �أع�ضاء الفريق تابعني؛ بل قاد ًة م�س�ؤولني ومناف�سني طموحني ،فال يقبلون �سوى الأداء املمتاز ،فرتتقي
وترية الأداء وي�شعر كل الأع�ضاء بطاقة �إيجابية ،وي�صلون �إلى مرحلة الن�ضج التي ي�صعب �إيقافهم بعدها ،فتخرج كلمة الف�شل من قامو�سهم ،ويبد�أون
يف الإبداع واالبتكار.
قد يحتاج الفريق �إلى �سنوات من العمل والتعلم والتعاون حتى ي�صل �إلى املرحلة اخلام�سة ،ولكن الأخبار الطيبة هي �أن التطور الطبيعي
ِ
العظيم �سلوك ًا يومي ًا
عادات النجاح والتفوق ،وي�صبح الأداء
واملرحلي هو ما ي�ضمن النجاح الدائم ملنظومة الفريق ،حتي يتق َّم�ص الأع�ضا ُء
ُ
ي�صعب الرتاج ُع والتنازل عنه.
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 -2مقيا�س هريمان لأمناط التفكري ()HBDI
طَ ّورت هذه الأداة بوا�سطة «نيد هريمان» مبتكر نظرية ال�سيادة الدماغية
تو�ضح طريقة التفكري
�أو «منط التفكري ال�سائد» .و ُيعد هذا املقيا�س �أدا ًة ّ
املف�ضلة لدى كل �إن�سان .وعند ا�ستيعاب �أف�ضلية التفكري والت َعلُّم لدى كل
ع�ضو يف الفريق ومن يعملون معه؛ يتمكن �أع�ضاء الفريق من زيادة �سرعة
تعلُّمهم ،والتعلم من الآخرين وم�شاركتهم النجاح من خالل التفاعل
والتكامل.
بتوافر هذه املعلوماتٌ ،يكن لفريقك:
 uزيادة قدرات �أع�ضاء الفريق يف التوا�صل.
� uإبراز االختالفات وتوظيفها يف تطوير الأداء وزيادة الف ّعالية.
 uتوجيه طاقات الفريق لالبتكار باعتباره مورد ًا عقلي ًا متاحا.
 uبناء بيئة عمل تفاعلية ومفتوحة للت َعلُّم والإبداع اجلماعي.

منوذج �أمناط التفكري الغالبة:
�أ-
املنطقية
التحليل
االهتمام باحلقائق
االهتمام بالأرقام
ب-
التنظيم
الرتتيب
التخطيط

االهتمام بالتفا�صيل

د-
نظرة �شاملة
ر�ؤية م�ستقبلية
التكامل
االبتكار
ج-
توطيد العالقات مع
الآخرين
االهتمام بامل�شاعر
احل�س اجلمايل
العاطفة

 -3التوا�صل بني �أع�ضاء الفريق
ُي�شكّل التوا�صل بني �أع�ضاء الفريق �إطار ًا �أو
جما ًال لرت�سيخ لغة م�شرتكة ُت�ستخدم يف �إعطاء
وتلقي التعليقات والتعليمات حول املو�ضوعات
ال�صعبة التي تتم مناق�شتها .فعندما ي�شق
فريقك طريقه يف الإدارة الذاتية� ،ستواجهك
م�سائل كثرية �شائكة مثل« :من امل�س�ؤول عن
ماذا؟» .وميكنك و�ضع �أ�س�س ومناذج للتوا�صل
يتم تدريب اجلميع على ا�ستخدامها .وميكن
لهذا النموذج الب�سيط �أن يت�ضمن ما يلي:
� uإ�ضافة قيمة من خالل التغذية الراجعة
وطلب مدخالت من الآخرين ب�شكل �صريح
ومبا�شر .فبعد ما تعلم �أع�ضاء الفريق �أن
يفكروا بذهن مفتوح ميكن طلب �آرائهم
و�أفكارهم ،مع حثهم على حتدي ر�أي املدير
واختبار كل وجهات النظر ومناق�شتها.

 uالإن�صات بق�صد الفهم .والهدف هنا هو
احل�صول على املعلومات قبل �أن ُت�صدر
ُحكم ًا �أو ُتق ّيم فكر ًة.
 uتقدمي مدخالتك بطريقة ماهرة وجديرة
باالحرتام .وتت�ضمن هذه املهارة ا�ستخدام
عبارات غري مثرية للغ�ضب مثل «يبدو» �أو
«�أعتقد» حتى ت�ستطيع �إي�ضاح وجهة نظرك
وتو�صيلها بطريقة مقنعة وغري انفعالية.
ت�ساعد �إدارة هذه الأنواع من «احلوارات
احل�سا�سة» داخل الفريق على تق�صري عمر
اخلالفات والتوفيق بني اجلميع و�إ�شاعة روح
الفريق ،لأن احلوار القائم على االحرتام
املتبادل وال�شفافية والتنفيذ الإيجابي �سي�ؤدي
بالطبع �إلى زيادة الثقة بني �أع�ضاء فريقك.

“

جوهر القيادة وروح المبادرة والرغبة في الريادة موجودة دائمًا في كل فريق ،وما
تحتاجه الفرق لكي تتفوق وتتألق هو تحريك تلك الروح واستثمارها.

“

 -4بــدء عمـــل الفريــــق
هناك جمموعة متنوعة من الأدوات التي ُيكن ا�ستخدامها ،واخلطوات التي ُيكن اتخاذها عند بدء عمل فريقك:

 uاتفاقيات الأداء :وهنا يتفق فريقك على الأهداف واملقا�صد التي ينوي حتقيقها؛ فالأداء املرغوب هو ما يجب �أن يقود جميع النقا�شات
ويحدد كل االجتاهات .ومن �أمثلة العنا�صر واملقومات التي يجب االتفاق عليها :ما نوع الثقافة التي يحتاجها الفريق لتحقيق �أهدافه؟ وما هي املعرفة
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التي يجب م�شاركتها؟ فعندما يعرف �أع�ضاء
فريقك ما املتوقع من كل منهم ف�سيكونون
قادرين على تركيز طاقتهم ب�شكل �إيجابي
ويف االجتاه ال�صحيح.

ال�صريحـ ـ ـ ــة ،واحتـ ــرام اخل�صو�صي ـ ــة.
� -3أدوار وا�ضح ــة حـ ــول امله ــام والعمليات
والتوا�صـ ــل وحفـظ ال�سج ــالت وتب�سيط
وجدولة و�إدارة االجتماعات.

 uقواعد و�أدوار حمددة :لكي تكون
االنطالقة ف ّعالة ،يجب �أن يق�ضي فريقك
بع�ض الوقت يف تنظيم نف�سه؛ لأن الفريق
املُنظّ م يحتاج �إلى:
 -1اتفــاق وا�ض ــح ُيلخ�ص هدف ــه ومبادئـ ــه
الإر�شادي ــة ونطاقــه.
 -2قواعد �سلوك ُمتفـ ـ ــق عليه ـ ــا مث ـ ــل:
التعامــل باحتـرام ،واحل�ضور يف املوعـ ــد،
الفـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادة الراجع ـ ـ ـ ــة
والإن�ص ـ ـ ـ ــات ،و إ

 uمنوذج الت�صنيف� :ستحتاج عند
بدء العمل �إلى منوذج ب�سيط ُيحدد عدد
الأفراد الذين يحتاجهم فريقك لإجناز
العمل املطلوب .ف�إذا كان فريقك م�س�ؤو ًال
عن الرد على ات�صاالت العمالء ،يجب �أن
يت�ضمن النموذج عدد املكاملات التي يتوقع
الفريق �أن يتلقاها بنا ًء على اخلربة ال�سابقة
واالحتماالت امل�ستقبلية .مثل هذه الأداة
توفر لكل ع�ضو يف الفريق �إطار عمل لتحديد

كم ًا وكيف ًا ،وحتقيق
م�ستوى الأداء املطلوب َّ
القيمة امل�ضافة واحلاجة �إلى م�ساهمة
اجلميع.
 uجمموعات املمار�سة :هي جمموعات
من الأفراد يت�شاركون يف اهتمامات �أو ق�ضايا
�أو �أعمال ميار�سونها ويتعلمون كيف ي�ؤدونها
ب�شكل �أف�ضل وبانتظام .تكون هذه املجموعات
معنية مب�شاركة املعرفة والتعلم اجلماعي
وامل�ساعدة يف تر�سيج و�إدامة العالقات.
و�سي�ؤدي فريقك ب�شكل �أف�ضل عندما
يح�صل على الدعم �أو يقدمه باالن�ضمام �إلى
جمموعات املمار�سة ،وبهذا مير الفريق عرب
مراحل تطور الفريق اخلم�س.

 uالقيمة املُ�ضافة للعمالء :ي�ستخدم الفريق معادلة القيمة املقدمة جلمهوره وعمالئه
وهي« :اجلودة �أو الفائدة التي يح�صل عليها امل�ستهلك �أو متلقي اخلدمة مقابل ال�سعر
الذي يدفعه» .هذه الأداة ت�ساعد الفريق يف الرتكيز على القيمة التي �سيوفرها لعمالئه
مقارنة باملناف�سني .ويتم ح�ساب تلك القيمة وفق املعادلة التالية:

قيمــة ما يدفعــه العميــل لفريقنـا
القيمة امل�ضافة للعميل =
قيمة ما يدفعه العميـل للمناف�سني
ومن الوا�ضح �أن قيمة هذه الأداء القيا�سية تكمن يف تركيز بو�صلة وجهود الفريق يف االجتاه
ال�صحيح دائم ًا عرب ح�ساب املح�صلة النهائية التي �سيح�صل عليها املعنيون :العمالء �أوالً،
وجناح الفريق وا�ستدامته ثاني ًا.

عملية اتخاذ القرار
ت�ستخدم ال ِفرق الناجحة منوذج ًا واحد ًا من
النموذجني امل�شهورين يف عملية اتخاذ القرار
وهما:
 uاملوافقة ب�إجماع الآراء.
 uالت�صويت بالأغلبية.
يف حالة املوافقة ب�إجماع الآراء يتبنى اجلميع
القرار ويدعمونه بالكامل .وعند ا�ستخدام
ت�صويت الأغلبية يوافق اجلميع على دعم
القرار املُتفق عليه من ِقبل الأغلبية .وهذه
هي عملية اتخاذ القرار التي نُو�صي بها
لل ِفرق الناجحة:
 uتو�ضيح وجالء الأمر حول ما يجب �أن ُيقرره
فريقك :ما القرار الذي يجب اتخاذه؟
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 uالت�شــاور والتحــاور بطريق ــة منفتحــة
وبكل �شفافية حول املو�ضوعات ووجهات
النظر والبدائل املطروحة.
 uبعد ا�ستطالع جميع وجهات النظر،
وعندما ي�شعر فريقك �أنه ا�ستوعب و َف ِهم
املو�ضــوع الـ ــذي هــو ب�صدده ،اطلب من
اجلميع �أن يتفقـ ــوا علـ ــى �أحـ ــد منوذجي
اتخاذ القرار( :املوافقة ب�إجماع الآراء �أو
الت�صويت بالأغلبية).
 uاتخاذ القرار.
 uت�أكيد القرار و�أهمية دعم كافة �أع�ضاء
الفريق له.
 uو�أخري ًا  ..توثيق القرار.

ال ِف َر ُق مثل الأفرادَ ُ :
تقِّق ما ُت َخ ِّطط له

وه ّي�أت من �أجلها»ُ .ويكنك
«ال ِفرق ُمهي�أة دائم ًا وب�شكل م�ؤكد ورائع لتحقيق النتائج التي ا�ستعدت لها ُ
اعتبار هذا املبد�أ هو نقطة البداية �أو خط االنطالق الدائم لإعداد فريقك وبدء ن�شاطه.
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ف�إذا جاءت نتائج فريقك ُم ّيبة للآمال ،فيك ُمنك وفق هذا املبد�أ تف�سري ذلك بالعودة �إلى درا�سة البنية التحتية لفريقك والتي ت�شمل :ا�سرتاتيجياتك
و�سيا�ساتك ونظم العمل لديك .وتعترب �إعادة النظر هذه على درجة عالية من الأهمية حتى تتمكن من عالج امل�شكلة على �أ�سا�س �أن الطريقة التي
يعمل بها فريقك ُيكن تغيريها� .إذ ُيكنك تغيري الإجراءات و�إعادة ت�صميم الفريق وتدفق عملياته وخطوط �سري �إجراءاته ،وهكذا ميكن لفريقك
�أن يعيد جتديد نف�سه بطريقة ُمنظّ مة ومنتظمة وتطوير بيئة عمل ُ َت ِّكن كل ع�ضو من �أن يكون قائداً.
وهناك جمموعتان من الأدوات ت�ستخدمان بانتظام لإعادة جتديد الفريق:

 -1امل�ســـح البيئـــي
يبد�أ النجاح دائم ًا مب�سح بيئة العمل .فكل
ال ِفرق عبارة عن «نظم مفتوحة» تن�ش أ� وتعي�ش
وتزدهر يف البيئة التي ت ؤ� ّثر فيها .احلقائق
ال�سيا�سي ــة وو�سائ ــل الإع ــالم والتقلب ــات
االقت�صادي ــة العاملي ــة؛ كلها �أمثلة للعوامل
البيئية التي ت�ؤثر على احتي ــاج ــات العمالء
وتوجهات فريق ــك خلدمتهــم .امل�سح البيئي
ّ
ا�ستعرا�ض ودرا�سة ملا يحدث خارج حميط
فريقك يف البيئة اخلارجية التي ت�ؤثر عليه
داخلي ًا؛ فهو ا�ستطالع وحتليل لالحتياجات
املتغرية من حولك .وهناك �أربع فئات من
املجموعات التي تخ�ضع للمتغريات يف كل

�سوق وبيئة وت�شمل:
 uالعمالء.
 uاملعنيني وذوي امل�صالح.
 uاملناف�سني.
 uامل�ؤثرين الداخليني واخلارجيني.
اخلطوة الأولى يف امل�سح البيئي هي حتديد
ما تعرفه بالفعل حول هذه املجموعات ،وما
الذي ال تعرفه وحتتاج �إلى معرفته ،وكيف
�ستح�صل على املعلومات التي حتتاجها.
و ُيعد �إجراء �أبحاث حول العمالء والأطراف
املعنية طريق ًة جيد ًة لتو�سيع معرفتك وجمع
ما حتتاج �إلى معرفته.

وهناك مثال عملي لقيمة هذه الطريقة .ففي عملية م�سح الحتياج ــات وتوقعات العمالء كان �أحد الفرق م َك ِّلف ًا بجمع امل�ستحقات ل�صالح
م�ؤ�س�سة كربى .قبل القيام با�ستطالع العميل ،اعتقد قادة الفريق �أن �أكرث ما يهم عميلهم هو التح�صيل ال�سريع ،ومن ثم َ َّت تركيز جهودهم
على �سرعة التح�صيل ال غري .ومع ت�صاعد �شكاوى العميل وتعبريه عن عدم ر�ضاه ،مت ا�ستق�صاء ر�أيه واحلوار مع متخذي القرار لديه فكانت
ال�صدمة كبرية .كان العميل معني ًا بالدرجة الأولى بدقة التح�صيالت وزيادة ن�سبتها ال �سرعتها� .إذ كان العميل ميلك مالءة مالية قوية ولديه
�سيولة ال جتعل �سرعة التح�صيل عام ًال م�ؤثر ًا .ومن ثم �أعيد توجيه �سيا�سة التح�صيل نحو رفع ن�سبة التح�صيالت ،مع حتديد احلد الأق�صى
للبت يف كل حالة .فقد قبل العميل الت�ضحية بعامل ال�سرعة ل�صالح الدقة يف املتابعة ورفع ن�سبة التح�صيالت كل �شهر وكل ف�صل وكل عام،
بد ًال من زيادة ال�سرعة واعتبار ن�سبة كبرية من امل�ستحقات ديون ًا م�شكوك ًا فيها.
�أما اخلطوة الثانية يف م�سح البيئة فهي توثيق النتائج واال�ستنتاجات للت�أكد من ا�ستيعاب الأفكار واختيار اخلطط املنا�سبة لكل حالة بناء على
توقعات كافة الأطراف املعنية.

 -2حتليــل العمليــة
بعد ا�ستيعاب احتياجات العميل والطرف
ُوجه تركيزنا �إلى الداخل؛ �أي نحو
املعني ،ن ّ
حتليل عملياتك بعناية و�إدراك كيفية عملها
بطريقة جيدة� .إذ يجب �أن تعيد ترتيبها ح�سب
�أولوياتها ،وا�ستك�شاف العقبات يف العمليات
التي ُتبطئ من �سرعتك ،ومالحظة �أي
انحرافات عن الإجراءات واملعايري ،وحتديد
من الذي ميتلك كل عملية ،لكي ُتقرر كيف يتم
اتخاذ القرارات .وهناك �سبع �أدوات لتحليل
العمليات هي:
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 uر�سم خارطة العملية :اخلارطة هي
�أداة ت�ساعد على ت�ص ّور �سري العمل وحتديد
النقاط التي يجب �أن متر بها العملية
لكي ت�ضيف قيمة .و ُتعد خرائط العمليات
�أداة �ضرورية لتحقيق التوا�صل الوا�ضح
وال�شفاف يف عمل كل م�ؤ�س�سة.
 uت�صنيف العمل :تق�سيم العمل �إلى فئات:
عمل �أ�سا�سي وعمل �إ�ضايف؛ عمل ا�سرتاتيجي
وعمل تكتيكي؛ عمل متكيني داخلي لتطوير
الفريق وعمل تناف�سي خارجي ي�صب يف

م�صلحة العميل؛ عمل معياري ُمطابق
وعمل ا�ستثنائي غري معياري وم�ؤقت .ومن
الوا�ضح جد ًا �أن الت�صنيف ي�ساعد دائم ًا يف
حتديد الأولويات وي�سهل قيا�س النتائج.
 uحتليـــل القيمـــة :حتديد املهام ذات
القيمة امل�ضافة ،وكذلك ا�ستبعاد املهام التي
ال ت�ضيف قيمة.
 uحتليــــل العوائــــــق� :أداة ت�س ــاعد
يف حتديد النق ـ ــاط امل�س�ؤول ـ ــة ع ـ ــن
�إبطـ ــاء �سرعـ ـ ــة الأداء وتقييد الفريـ ـ ــق

و�شل حركت ــه ،ومن ثم التخل�ص منها.
 uحتليل التباين وعدم التطابق� :أداة
الكت�شاف الأخطاء والتخل�ص من العيوب.
� uإدارة العملية :تبد�أ عندما يكتمل
حتليل العملية حيث ُيحدد الفريق َمن

�سيتولى كل عملية ومن �سيملكها ويلتزم
بهـ ــا وك�أنـ ــه �صاحبه ــا احلقيق ــي الذي
�سريعاها.
 uحتليل القرارات :هنا ُيلقي الفريق
نظرة على القرارات املتعلقة بكل عملية.

بعد ا�ستكمال وا�ستخدام الأدوات ال�سبع يف
حتليل العملية ،ت�صبح اخلطوة التالية هي
جمع الأفكار واملخرجات و�إعادة توجيهها
لإجراء التح�سينات املمكنة يف التخطيط
والتطوير التنظيمي.

التحــ ُّول القيـــادي
تخطيط عمليـــة َ

بعد ا�ستكمال التحليل وو�ضع اخلطط يبد�أ
تنفيدهـ ــا .و ُيعد تخطيط عملي ـ ــة االنتق ـ ــال
الدقيق والتحول التنظيمي �أمر ًا جوهري ًا يف
�إدارة التغيري .ولأن الن ــا�س يت�شبث ــون دائمـ ـ ًا
بالو�ضع القائم وي�ست�سهلون وي�ستمرئون حالة
ال�سكون والركون �إلى ما اعتادوه عليه ،فمن
املهم الت�أهب ملواجهة هذا ال�شعور الطبيعي
يف مقاومة التغيري .ولكي تتم عملية االنتقال
ب�سال�سة ُنو�صي بخم�سة �أنواع من خطط
التح ُّول:
َ
 -1خطة �إدارية لتحديد َمن �سيتول العمل
اليومي �أو املدى القريب ،ومن �س ُيكلف
بقيادة التغيري و�إدارة الر�ؤية على املدى
البعيد.
 -2خطة عمل لتحديد �أن�شطة التحول وترتيبها
الت�سل�سلي وتوقيتها.
 -3خطة التزام الأطراف املعنية لتحديد َمن
�سيلتزم بالتخطيط ،و�أين �سيكون موقعهم
وما هي �أدوارهم.
 -4خطة تقييم للت�أكد من �سري الأمور كما هو

م�أمول ول�ضمان ا�ستمرار التغيري والتحول
والتطور.
 -5خطة تثبيت لردع �أي نزعة فطرية واعية
�أو الواعي ــة للعـودة بامل�ؤ�س�سـ ــة �إلى الو�ض ــع
القدي ــم.
ونظر ًا �إلى �صعوبة تنفيذ وا�ستدامة اخلطط
اخلم�س ال�سابقة ،يجب �أن يتوالها الأع�ضاء
املنا�سبون يف فريق التحول حتى تكون خططك
اخلم�س متوافق ًا بع�ضها مع بع�ض ،وميكن
مراقبتها وتقييمها بعناية .كما يجب �إبالغ
كل ع�ضو ب�أنه مبجرد �أن يبد�أ التنفيذ وامل�ضي
قدم ًا ،فلن تكون امل�شاركة اختيارية ،بل هي
�إجبارية وملزمة ونهائية .و�أية �إعادة نظر يف
عملية التحول ،تتم بعد االنتهاء منها ولي�س
�أثناء تطبيقها .وهذه هي الطريقة الوحيدة
لإلزامهم بالعمل وهم يتحولون من موظفني
وتابعني� ،إلى قادة وم�ؤثرين .وهذا يعني
�أن عملية التخطيط تكون دائم ًا ت�شاركية
وت�شاورية ،و�أن عملية التنفيذ تكون دائم ًا
جماعية و�إلزامية.

الإدارة املرئيــــــة

وم َّ�سرية ذاتي ًا،
حتى و�إن اتبعت جميع اخلطوات والعمليات ال�سابقة لكي تبني فرق ًا فعالة ُ
يبقى هناك عامل جديد ُيكنك �إ�ضافته ملعادلة الفريق القائد ،حتى حتافظ وتبقى يف
امل�ستوى اخلام�س للأداء .وهذا العن�صر هو الإدارة املرئية.
الإدارة املرئية نهج مت اختباره عرب الوقت ،وهو يقوم على مبد�أ الدمج بني عنا�صر الإدارة
املُتفق عليها ومنها :ت�صميم النظم وو�ضع الأنظمة و�إدارة املوارد الب�شرية و�إدارة الأداء،
وبني الفنون اجلميلة مثل :الر�سم والت�صوير واملو�سيقى ،بهدف حت�سني �أداء الفريق عن
طريق:
وموجهة بالبيانات.
 uحتويل مكان العمل �إلى بيئة ُملهمة وموحية ومعروفة ُ
 uامل�ساعدة على االرتقاء مب�ستوى املوظفني ح�سي ًا وجمالي ًا وفكري ًا وتنفيذي ًا.
فمن الوعي والذكاء واحلنكة والدهاء �أن ت�ستخدم مكان العمل لإر�سال ر�سائل رائعة تدعم
عنا�صر �إعداد الفريق الأخرى وت�ساعد يف اعتبار فريقك وبيئة عملك مثا ًال ميكن االقتداء
به والتعلم منه.
ملخصات لكتب عالمية تصدر عن مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم
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الإدارة املرئيـــة م�صدرهــــا العقـــل

طبق ًا لنظرية امليول وال�سيادة الدماغية ينتج
كل جانب من املخ طريقة خمتلفة من التفكري.
وطبق ًا لهذه امليول ال�سائدة ف�إن كل ع�ضو يف
فريقك يف�ضل طريقة تفكري �أكرث من الأخرى.
ولهذا جاءت الإدارة املرئية لت�ستخدم نهج ًا كام ًال
و�شام ًال يخاطب جميع �أع�ضاء فريقك .ويتم
هذا بالتوا�صل من خالل ا�ستخدام ُم َّططات
ور�سومات بيانية وجداول وكلمات و�صور � ...إلخ،
مت و�ضعها يف �إطار �أو �شكل ا�سرتاتيجي .و ُي�ساعد
هذا النهج على مل�س وحتريك قلوب وعقول �أع�ضاء
الفريق ،ويرتقي بهم �إلى املرحلة اخلام�سة.
فعلي �سبيل املثال:
 uقــام �أحد ف ــرق االت�صـ ــال بالعمـ ـ ـ ــالء
بتجه ــيز منطق ــة �إلـ ـ ــى ج ـ ـ ــوار مكـ ـ ــاتب
الفريـ ـ ــق ويعـ ــر�ض فيهـ ــا فيديوه ــات ثالثية

الأبعاد لعم ــالء يتحدثون عن جتربتهم.
 uوكان فريق �آخر يعمل يف بيئة عمل ذات
م�ساحـ ــات وا�سعــة و�ضعت فيهـ ــا امللفات �أما
النوافذ فحجبت ال�ضوء عن املوظفني وعر�ضت
امللف ــات للتلف .ومع التغيري يف النظرة املرئيـ ــة
نقلت امللفـ ــات لتال�ص ــق اجلدران املقابل ــة،
و�أعيد توزيع املوظفني ليواجه بع�ضهم بع�ض ًا
ويروا النوافذ يف نف�س الوقت.
 uويف فريق ثالث و�ضعت �شا�شات تليفزيونية
على مر�أى من اجلميع لعر�ض النتائج �أو ًال
ب�أول ،ومل يتم عر�ضها يف قاعة اال�سرتاحة التي
زودت ب�ألعاب حركية مثل «التن�س» و «البليارد»
على مقربة من منا�ضد تناول القهوة ،ومت
تزيني اجلدران بخرائط للعامل واملحيطات
مع حتريك املياه باجتاهات خمتلفة وك�أن

الرياح تغري �سرعتها من حني �إلى �آخر.
 uويف فريق رابع و�ضع مكتب رئي�س الفريق
يف منت�صف مكان العمل من دون فوا�صل �أو
حواجز لي�شاهده اجلميع ،بينما منح الأع�ضاء
احلق يف �إنزال �ستائرهم كلما رغبوا يف �شيء
من اخل�صو�صية .والر�سالة املق�صودة هنا
هي � ّأن دور القائد هو الدعم ولي�س ال�سيطرة،
وهذه عالمة على الثقة املتبادلة ودليل
على ن�ضج الفريق وامل�ساواة بني �أع�ضائه.
مثل هذه ال�صور وغريها ُت ّ�سن مت�سوى التوا�صل
والعمل اجلماعي ،وت َر ِّ�سخ �أ�س�س َ
حت ُّمل امل�س�ؤولية
وتق ّبل املثول للمحا�سبة ،والقدرة على التجديد
واالبتكار؛ وهذا يعني ارتقاء الفريق �إلى املرحلة
اخلام�سة والنهو�ض مب�ستوى الأداء.

تطبيـــق الإدارة املرئيـــــة

ميكن ت�شكيل فريق الإدارة املرئية من بع�ض �أع�ضاء الفريق ومن خرباء خارجيني .ومن املهم دعم الفكرة من قائد الفريق ومعظم الأع�ضاء ،و�إعطاء
الفريق هام�ش ًا من احلرية يف االبتكار والتنفيذ .وميكن تنفيذ مبادرة الإدارة املرئية �أي�ض ًا على خم�س مراحل:

املرحلة الأولى :التخطيط
يف البداية ت�أ ّكد من �أنّ الإدارة املرئية منا�سبة لفريقك؛ وهل �سيدعم �أع�ضاء فريقك هذه
الفكرة؟ وهل هي مالئمة لثقافة امل�ؤ�س�سة و�شخ�صية الفريق التي حتاول بناءها؟ ف�أنت ال
تريد يف النهاية �أن تُر�سخ جمموعة من الأفكار املتناق�ضة.

املرحلة الثانية� :إعداد �إطار عمــل
هنا تبد�أ عملية تثقيف الفريق حول �أهمية الإدارة املرئي ــة وفوائدهـا .ابـد�أ ب�إعطاء الفريق موا َد مقروءة عن الفكرة �أو �إح�ضار خرباء يف املج ــال
لتقدي ــم حما�ضرات �أو زيارة م�ؤ�س�سة تطبق هذه الفكــرة بالفعــل .و�إذا كانت �أي م ــن عملياتك ت�سري بطريقة م�شكوك فيها ،ف ــالآن ه ــو الوقت املنا�سب
لإجراء بع�ض التعديالت .و�ستكون بحاجـة �أي�ض ًا �إلى فح�ص وموافقة يقوم بها ق�سم �إدارة املراف ــق وال�صيـانة والت�سهيـالت لتحديد مكـان و�صالحي ــة
كــل عن�صر مثل :هـل الإ�ضــاءة منا�سبة؟ ه ــل الألوان م�ؤثرة؟ وهـل هنـاك ت�ش ــوي�ش وت�ضارب �أم ان�سجـام وتنا�سق؟ وهل هناك تطابق وتوافق بني
الإن�سان واملكان وبني الوظائف والأدوات؟

املرحلة الثالثة� :إن�شاء املكـــــان
للبدء يف �إن�شاء مكان العمل عليك مراجعة طريقة �سري العمل .هل مت و�ضع الأ�شخا�ص املنا�سبني بع�ضهم �إلى جانب بع�ض؟ وهل �ستوافق �إدارة املرافق
وال�صيانة على التعديالت مبا ت�سمح به الأنظمة الإدارية والإدارة العليا؟ وهل كل �أدوات العمل من �أجهزة و�أثاث ت�ؤدي وظائفها يف �أماكنها؟ يجب
الت�أكد �أي�ض ًا من �أن مكان العمل ُيح ّفز ال�سلوك الإيجابي بحيث يتوا�صل �أع�ضاء الفريق ب�سهولة وي�ستطيعون حتية الزائرين بحما�س �أي�ض ًا؟ وهل يبعث
مكان العمل املزيد من الطاقة لزيادة الإنتاجية؟ وهل مكان تقدمي العرو�ض منا�سب �أم يف�ضل تغيري الألوان والإ�ضاءة وفر�ش الأر�ضية �أو تغيري موادها
وا�ستبدال بع�ض الأجهزة لتتنا�سق مع بقية العنا�صر اجلمالية املرئية؟
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املرحلـــــة الرابعــــة :الرتكيز على العمالء
والبيانات

بعد االنتهاء من الأ�سا�سيات ،ميكن تعليق �شا�شات الفريق مع الأخذ
باالعتبار :مهمات العمل و�إبهار العمالء واملوردين .وهنا يجب �أن يركز
الفريق على مهماته َومن �سيتولى خدمة (العمالء) ومتى ،ومن �أي مكان.
بيانات تاريخية و�أرقام ًا قيا�سية ،وبع�ض
ميكن �أن حتتوي �شا�شات العر�ض
ٍ
ق�ص�ص النجاح .وقد حتتوي معلومات عن املنتجات واخلدمات الرئي�سة.
يجب �أن حتظي هذه ال�شا�شات باهتمام وانتباه اجلميع من خالل م�شاركة
معظم �أع�ضاء الفريق يف اقرتاح حمتواها وتوزيعها ومواعيد عر�ضها .ومع
هذه املرحلة �ستالحظ حدوث اختالف جذري وتطور حقيقي يف منظور
وروح الفريق مما ي�ساعد يف تطبيق املرحلة اخلام�سة.

املرحلة اخلام�سة :الرتكيز على املوظفني
واالعتناء بالتفا�صيل

الآن ميكن الرتكيز على املوظفني ونظم عر�ض بيانات �أداء الأفراد
و�أدوارهم وم�شاركاتهمُ .يكنك مث ًال ن�شر بيانات �أداء كل ع�ضو على حدة،
�أو نتائج الفريق جمتمعة .بالإ�ضافة �إلى ت�صوير ون�شر �شهادات التقدير
والك�ؤو�س والنتائج اال�ستثنائية الفردية واجلماعية .فلنتخيل مث ًال ،ن�شر
�صور احتفاالت التكرمي واملنا�سبات التي ينبغي توثيقها واالعتناء بها.
فلي�س هناك �أروع من �أن يرى العمالء واملعنيون �صور املوظفني الذين
�سيخدمونهم وهم يتقدمون يف تتابع �أنيق َّ
ومنظم لتلقي خدمات ا�ستثنائية
م َو َّثقة بال�صور .فهذا يعني احتفا ًء مرئي ًا بالعمل الرائع الذي ي�ؤديه الفريق
على �شكل حوائط �شرف ،وب�أح�سن ع�ضو يف الفريق كل �شهر ،وبال�صور
املفاجئة للموظفني �أثناء العمل.

عامل من القــــادة
لن تنجح طرق و�أدوات العمل القدمية يف عامل اليوم يف �إجناز الأعمال
وحتقيق النتائج املمكنة يف القرن احلادي والع�شرين؛ حيث يتطلع العاملون
اليوم ب�شغف �إلى امل�شاركة ومواجهة التحديات واحل�صول على التمكني من
خالل التفوي�ض احلقيقي ،كما يتطلعون �إلى حتمل امل�س�ؤولية الكاملة عن
�أدائهم و�أعمالهم؛ لأنهم ال يريدون �أن يكونوا �أجزا ًء يف عجلة تدور ب�سرعة،
ويتم �إيقافها ليتم ا�ستبدال تلك الأجزاء بقطع غيار غري �أ�صلية.
وباملقابل ،عندما يتحول اجلميع �إلى قادة  -كما ر�أينا  -ف�إن الفوز يطول
كل الأطراف حني ي�صبح املوظفون �أكرث ارتباط ًا واندماج ًا وحما�س ًا،
و�سيطورون مهارات فردية وجماعية مل يكونوا يتوقعونها ،و�سيدركون
القيمة التي يقدمونها لذواتهم وم�ؤ�س�ساتهم وجمتمعاتهم .وعلى هذا
امل�ستوى من التفكري والتطوير والتي�سري يف �إدارة التغيري ،يتحقق هدفان
متكامالن :يحقق الفريق �أهدافه ،ويعي�ش �أع�ضا�ؤه حاالت دائمة من املتعة
وال�سعادة املنبثقة من ا�ست�شعار معاين العمل والإجناز ،وهم ي�صعدون
بفريقهم وم�ؤ�س�ستهم وعاملهم �إلى �أرقى م�ستويات الأداء والعطاء.
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" ِإ ﱠن ا ْﻟ َﻘ َﻠ َ
ﻴﺮ ﻣِ ْ
ـﺮى "
ـﻦ أَ ﱢ
ِﺑ َﻜ ِ
ـﺜ ٍ
ي ُﻗ ﱠ
ـﻮ ٍة أُ ْﺧ َ
اﻟﺴ ُﻤﻮّ ﱠ
َاﺷﺪ آَل َﻣ ْﻜ ُﺘﻮم
ﺤ ﱠﻤﺪ ِﺑﻦ ر ِ
ﺻ ِ
َ
اﻟﺸﻴْ ُﺦ ُﻣ َ
ﺎﺣ ُ
ﺐ 
ﺑ َ
ﻢ وَ ا ْﻟ َﻤ ْﻌﺮِ َﻓ ُﺔ،
ِﻬ ِﺬهِ ا ْﻟ َﻤ ُﻘﻮ َﻟ ِﺔ ﻳُﺮْ ِ
اﻣ َﻬﺎ ا ْﻟ ِﻌ ْﻠ ُ
ِﻢ اﻟ ﱠﺘ ْﻨ ِﻤﻴ َِﺔ ا ْﻟ ُﻤ ْ
ﺳ ُﻤﻮ ه دَ ﻋَ ﺎﺋ َ
ﺳﻲ ُ
اﻣ ِﺔ وَ ِﻗﻮَ ُ
ﺴ َﺘ َﺪ َ
َ
َ
ﻄﻮ ِر ا ﱠﻟ ِﺬي ا ْﻧ َ
وَ ُﻫ َﻤﺎ ر ََﻛﺎﺋ ُِﺰ اﻟ ﱠﺘ َ
ﻄ َﻠ َﻘ ْ
َاﺷﺪ آل َﻣ ْﻜ ُﺘﻮم،
ﺴ ُﺔ ُﻣ َﺤ ﱠﻤﺪ ﺑِﻦ ر ِ
ﺖ ِﻣ ْﻦ أ ْﺟﻠ ِِﻪ ُﻣ َﺆ ﱠ
ﺳ َ

ﻮس ﱠ
وَ ا ْﻟ َﻬﺎدِ َﻓ ُﺔ ِإ َﻟﻰ َﻧ ْ
ﻻ ْﺑﺘ َ
ﺸﺮِ ا ْﻟ َﻤ ْﻌﺮِ َﻓ ِﺔ وَ َﺗ ْﻌﺰِ ﻳﺰِ َﺛ َﻘ َ
َض
اع وَ ا ِ
اﻟﺸﺒ ِ
ﺎﻓ ِﺔ ا ْﻟ ِﺈﺑ َْﺪ ِ
َﺎب ﺑ َِﻐﺮ ِ
ِﻜﺎ ِر ِﻓﻲ ُﻧ ُﻔ ِ
ﻃﺮِ ُ
ﺎت ﻋَ َﺮ ِﺑﻴﱠﺔٍ ر َِﻛﻴ َﺰ ُﺗ َﻬﺎ ا ْﻟ َﻤ ْﻌﺮِ َﻓ ُﺔ وَ َ
ﺎء.
ﻳﺠﺎدِ ُﻣ ْﺠ َﺘ َﻤ َﻌ ٍ
ﻳﻘ َﻬﺎ اﻟ ﱠﺘ ْﻨ ِﻤﻴ َُﺔ وَ ًﻏﺎ َﻳ ُﺘ َﻬﺎ ا ِ
ِإ َ
ﻻ ْزدِ َﻫﺎ ُر وَ اﻟﺮﱠ َﺧ ُ
َاﺷﺪ آَل َﻣ ْﻜ ُﺘﻮم َﺗ ْﻬ ِﺪ ُ
ف
َات وَ ا ْﻟ َﺒﺮ ِ
ﺴ ُﺔ ُﻣ َﺤ ﱠﻤﺪ ﺑِﻦ ر ِ
ِإ ﱠن ا ْﻟ ُﻤﺒَﺎدَ ر ِ
َاﻣ َﺞ ا ﱠﻟﺘِﻲ أَ ْﻃ َﻠ َﻘ ْﺘ َﻬﺎ ُﻣ َﺆ ﱠ
ﺳ َ
ﺎت َﻗﺎﺋ َِﻤﺔٍ ﻋَ َﻠﻰ ْ
ﻴﻌ َﻬﺎ ِإ َﻟﻰ ِﺑ َﻨﺎءِ ُﻣ ْﺠ َﺘ َﻤ َﻌ ٍ
ﺎل ِإ ْﺛﺮَاءِ
َﺟ ِﻤ ُ
اﻗﺘ َ
ِﺼﺎدِ ا ْﻟ َﻤ ْﻌﺮِ َﻓ ِﺔَ ،
اء ِﻣ ْﻦ ِﺧ َﻠ ِ
ﺳﻮَ ً
ﺎت ﺑِﺎ ْﻟ ِﻔ ْﻜﺮِ وَ ﱠ
اﻟﺜ َﻘ َ
ﻴﻦ اﻟ ﻠ َﻐ ِﺔ ا ْﻟ َﻌ َﺮ ِﺑﻴ ِﱠﺔ وَ َﺗ ْﻌﺰِ ﻳﺰِ َﻣ َﻜﺎ َﻧﺘ َ
ِﻬﺎ َﻟ َﺪى
ا ْﻟ ُﻤ ْﺠ َﺘ َﻤ َﻌ ِ
ﺎﻓ ِﺔ  ،أَوْ دَ ﻋْ ِ
ﻢ وَ َﺗ ْﻤ ِﻜ ِ
َات وَ ﱠ
َﺎل ا ْﻟ َﻘﺎدِ َﻣ ِﺔ  ،وَ َﻛ َﺬﻟ َ
اﻟﺜ َﻘ َ
ض اﻟ ﱠﻨ َﺘ ِﺎجَ ا ْﻟ ِﻔ ْﻜﺮِ ﱢي ِﻟ ْﻠ َﺤ َ
ﺎت ا ْﻟ ُﻤ ْﺨ َﺘﻠ ًِﻔ ِﺔ ،
ﺎﻓ ِ
ﻀﺎر ِ
ا ْﻟ َﺄ ْﺟﻴ ِ
ِﻚ ﻋَ ْﺒ َﺮ ﻋَ ﺮْ ِ
ﺎق ﺑِﺎﻟ ﱠﺘ َ
ﻴﻞ ِﻣﻦ ا ْﻟ ُﻤﺒ ِْﺪﻋِ َ
ﺿ َ
ﺑِﺎ ْﻟ ِﺈ َ
ﻄﻮ ِر
ﻴﻞ وَ إِﻋْ َﺪادِ ِﺟ ٍ
ﻴﻦ َﻗﺎدِ ٍر ﻋَ َﻠﻰ دَ ْﻓ ِﻊ ا ْﻟ ُﺄ ﱠﻣ ِﺔ ِﻟ ﱢﻠ َﺤ ِ
ﺎﻓ ِﺔ ِإ َﻟﻰ َﺗ ْﺄ ِﻫ ِ
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ﻲ.
ا ْﻟ َﻌﺎ َﻟ ِﻤ ﱢ
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