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ثوان...
في
ٍ
ال �شكَّ � َّأن املعرفة تعترب من �أهم املعايري التي تقود
امل�ؤ�س�سات �إلى النجاح ،لذا ينبغي توافرها يف جناحي
العمل اللذين ي�شمالن املديرين والأفراد العاملني يف �أي
م�ؤ�س�سة على ح ٍّد �سواء؛ لأن مهمة القائد الأ�سا�سية تتمثَّل
يف و�ضع وتطبيق ر�ؤية ور�سالة وقيم معينة ،ف�إذا امتثل
اجلميع �إلى هذه الر�ؤية والر�سالة والقيم بهدف الو�صول �إلى غاية م�شرتكة ،فهذا
يعني �أنهم جنحوا يف و�ضع حجر الأ�سا�س لكل ما �سي�أتي بعد ذلك من �إجنازات،
فالقائد الناجح يجعل من املعرفة �أداة لقيادة فريقه ،و�إلهامهم ومتكينهم من حتقيق
النجاح.
ول َّأن املعرفة ت�ش ِّكل اال�ستعداد لتقومي الأفراد العاملني وفق خربتهم وكفاءتهم ،فال
ب َّد من �أن يت�صف القائد الذي يقود فريقه لأول مرة بعدة �صفات تعينه على حتقيق
النجاح ،وجتعل منه قائد ًا ملهم ًا لفريقه ،و�أه ُّم هذه ال�صفات :الر�ؤية ال�صائبة،
والقدرة على اتخاذ القرار ال�صائب يف الوقت املنا�سب ،واحل�س املرهف ،والتفاين
يف العمل ،والعمل على م�شاركة فريقه يف القرارات ،و�أن يبعد كلمة «م�ستحيل» من
قامو�سه ،وهنا حت�ضرين مقولة �سيدي �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل
مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي «رعاه اهلل» حينما يتحدث
عن القيادة« :ال مكان لكلمة م�ستحيل يف قامو�س القيادة ،ومهما كانت ال�صعوبات
كبرية ف� َّإن الإميان والعزمية والإ�صرار كفيلة بالتغلب عليها».
ومن خالل مبادرة «كتاب يف دقائق» �إحدى مبادرات م�ؤ�س�سة حممد بن را�شد �آل
مكتوم ،والتي د�أبت على تقدمي �أف�ضل امل�ؤلفات والكتب العاملية يف �شتى املجاالت من
خالل ملخ�صات �ش ِّيقة جلميع الق َّراء ،ن�ضع اليوم بني �أيديكم جمموعة من الكتب التي
ت�س ِّلط ال�ضوء على مو�ضوعات تتناول القيادة ،والإبداع واالبتكار ،و�أهمية التنظيم يف
حياة الأفراد.
حيث نتعرف من خالل الكتاب الأول «�سحر التنظيم  ...كيف نتخل�ص من الفو�ضى
�إلى الأبد» �إلى �أهمية النظام يف حياة الأفراد ،وتغيري نظرتهم �إلى �أنف�سهم
وتطلعاتهم ،وكيفية التعامل مع ممتلكاتهم عن طريق التنظيم ،و�ضرورة التخل�ص
من الأ�شياء الزائدة التي ال ت�ستخدم ،مما يولد بداخلهم م�شاعر تلقائية وحقيقية
متنحهم الطاقة الإيجابية ،والقدرة على اال�ستمرار واملثابرة.
�أما الكتاب الثاين « قفزات ذكية  ...كيف يخت�صر اخلارقون واملبتكرون طريق
النجاح» في�س ِّلط ال�ضوء على العمل اجلاد ،وا�ستثمار الطاقة الكامنة التي ت�ؤهلنا
بدورها الكت�شاف وا�ستثمار الفر�ص التي مل تكن متوقعة يف حياتنا.
ويتناول الكتاب الثالث «قائد للمرة الأولى  ...كيف تقود فريقك اجلديد وتلهمه»
عنا�صر القيادة الناجحة عن طريق بث روح الإلهام يف نفو�س الآخرين ،ومتكينهم
من بناء عالقات �إيجابية تدفع بيئة العمل �إلى التقدم والنجاح.
ويف اخلتام �أمتنى �أن تنال مو�ضوعات املجموعة اجلديدة من «كتاب يف دقائق»
ا�ستح�سانكم ،و�أن ترفد خميالتكم باملزيد من الإبداع يف جوانب حياتكم كافة.
جمال بن حويرب
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نهنئك قد �أ�صبحت قائد ًا
ال ي�صبح معظم املديرين قادة ناجحني �إال بعد التع ُّر�ض
لتحديات جديدة وارتكاب �أخطاء متكررة والتعلُّم منها.
ولكن لي�س من ال�ضروري �أن مير القادة بكل هذه املراحل؛
لأنه ميكنهم �أي�ض ًا التعلُّم من �أخطاء الآخرين وجتاربهم
الإيجابية ،وتوفري تكاليف الكثري من الأزمات وحاالت
التخ ُّبط واحلرية ،ولزيادة �سرعة االنطالق و�صعود قمة
القيادة حتى بالن�سبة للقادة املبتدئني.
�أول م�شكلة يواجهها القادة املُبتدئون هي عدم �إدراكهم
لطبيعة مهمتهم القيادية ب�سبب اختالف املهارات املطلوبة
للقيادة عن املهارات الالزمة للإدارة والتنفيذ الروتيني
الفعلي لإجراءات العمل.
تختلف القيادة بطبيعتها كثري ًا عن الإدارة .ففي حني تت�ض َّمن
الإدارة �أن�شط ًة مثل التنظيم والتن�سيق والإفادة و�إعداد
التقارير ،تتمحور القيادة حول الإلهام والتمكني والإبداع
واالبتكار اجلماعي .ورغم �أن طبيعة الأهداف القيادية ال متنع
القادة من ال�ضلوع يف عمليتي التنفيذ الفعلي لإجراءات العمل
واملتابعة والإبالغ� ،إال �أن متكينهم مل�ساعديهم يجب �أن يغنيهم
عن الدخول يف التفا�صيل اليومية للعمل والغرق فيها .ومن
�سين�ص ُّب هنا على �إلهام الآخرين ومتكينهم
ثم ف�إن تركيزنا
َ
من ا�ستثمار �أف�ضل �إمكاناتهم للو�صول مع فرقهم �إلى حتقيق
�أهداف م�شرتكة ومثمرة وذات مغزى.

ا�ستعد لقيادة فريقك اجلديد
عند ّ
تول من�صب القيادة لأول مرة ابد أ� عملك بحما�س وعلى
الفور حدد الر�سالة التي تريد نقلها �إلى �أع�ضاء فريقك ،ثم
ا�شرع يف تكوين و�إثراء الفريق� .ضع خطة حم َّددة ور ِّكز على
بناء العالقات املعزِّ زة للعمل وبث روح الإلهام .واحر�ص على
�أن يتطابق ما تقوله مع ما تفعله وما ت�ؤمن به من حيث املبد�أ.
فالقيادة املرتكزة على املبادىء هي ما مييز القائد العظيم عن
القائد العادي.

عنا�صر القيادة الناجحة

عالقاتك تعرب عن �سلوكياتك .ولكنك لن ت�ستطيع حتقيق التوافق بينهما �إال بعد حتقيق التوافق بني مكان العمل والقيم واملواقف �أوالً .وبالتايل عليك
�أن تبد أ� مهمة القيادة من العن�صر الأخري �أو الهدف النهائي؛ �أي من مكان �أو بيئة العمل مرور ًا بالقيم واملواقف و�صو ًال �إلى العالقات وال�سلوكيات.
ٍ
�صعوبات عديد ًة يف البداية .ف�أنت ُماط بتوقُّعات الآخرين من كل جانب :توقُّعات مديرك و�أقرانك،
وعلى اعتبار �أنك قائد ُمبتدئ ،ف�سوف تواجه
وتوقُّعات �أع�ضاء فريقك �أي�ض ًا .ف�إن مل ت ِ
نب لنف�سك �أر�ض ًا �صلبة تقف عليها ،فلن ت�ستمر مهمتك القيادية لفرتة طويلة.

 -1بيئة العمل :كن وا�ضح ًا يف املهمة التي ر�سمتها لنف�سك ولفريقك وللعمل
تعترب بيئة العمل من �أهم اخليارات التي
�سيتعي عليك اتخاذها يف بداية عملك .حاول
َّ
فهم ال�سياق الذي تعمل فيه وترجم هذا الفهم
�إلى �سياقٍ �آخر تر�سمه لفريقك .يت�ض َّمن
هذا ال�سياق احلدود التي ر�سمها الآخرون
لك والقرارات التي ميكنك �أنت وفريقك
اتخاذها .يف البداية �ستت�صف بيئة العمل

بالغمو�ض و�ستحمل طابع الإثارة واخلطورة
�أي�ض ًا .ولذلك ت�أكد من درا�سة كافة املخاطر
والفر�ص القائمة التي تقع خارج جمال عملك
وخارج حدود م� َّؤ�س�ستك ،من دون جتاهل
املخاطر الداخلية �أي�ض ًا .رمبا مل ي�سبق لك
درا�سة البيئة اخلارجية للعمل ،ولكنها �صارت
الآن من م�س�ؤولياتك الوظيفية الأ�سا�سية.

القيم :التزم �أنت وفريقك بر�سالة امل� َّؤ�س�سة ور�ؤيتها وقيمها

ي�ؤ ِّكد كل قائد ُم�ضرم على �أنَّ مهمة القائد الأ�سا�سية تتم َّثل يف و�ضع وتطبيق ر�ؤية ور�سالة وقيم مع َّينة .ف�إذا امتثل اجلميع لهذه الر�ؤية والر�سالة
والقيم بهدف الو�صول �إلى غاية م�شرتكة ،فهذا يعني �أنهم جنحوا يف و�ضع حجر الأ�سا�س لكل ما �سي�أتي بعد ذلك من �إجنازات.

 -2املوقف :اتخذ خيارات مهمة تتعلَّق با�سرتاتيجية الفريق وو�ضعه وثقافته
مت ِّثل ا�سرتاتيجية الفريق و�شخ�صيته احلالية وثقافته نقطة حمورية ت�صل بني بيئة العمل والقيم والعالقات وال�سلوكيات .ت�ساعدك هذه العنا�صر
الثالثة على حتديد الطريقة التي �ستح ِّقق بها مهمة امل� َّؤ�س�سة .ف�إذا �أردت تغيري ال�سلوكيات املتَّبعة والتي تعك�س ثقافة امل� َّؤ�س�سة و�سري العالقات فيها
تغي موقفها �أي ت�ضع ب�صمتك على ثقافتها .اتخذ خيارات مهمة تتعلق با�سرتاتيجية العمل (التي ميكن �أن يتب َّناها �شخ�ص �آخر كا�سرتاتيجية
فعليك �أن ِّ
فرعية له) ،وت�أكد من توافق و�ضع الفريق وثقافته مع تلك اخليارات.

 -3العالقات� :أ�سا�س القيادة
تغي عاداتك ونظرتك لدورك
ال يتحقق بث روح الإلهام يف نفو�س الآخرين ومتكينهم �إال ببناء عالقات �إيجابية وداعمة .ولكن انتبه ،ف�أنت الآن ِّ
الوظيفي تغيري ًا �شام ًال ،وهذا لن يحدث بني ع�شي ٍة و�ضحاها .لذلك يعترب االنتقال من مرحلة تنفيذ العمل �إلى مرحلة تفوي�ض غريك بتنفيذه من �أكرب
التحديات التي �ستظل تواجهها طوال فرتة عملك كقائد.

�إذا كان عدد �أع�ضاء فريقك يقل عن  10اتبع منهج املبادرة يف القيادة
�إذا �شرعت يف تكوين فريق �صغري �أو االن�ضمام
�إليه ُّ
ف�شق طريقك يف القيادة بالرتكيز على
بيئة العمل والقيم .فاملهم حق ًا هو البيئة
التي تعمل فيها والقيم امل�ؤ ِّثرة التي تتبعها.
وميكنك مع م�ضي الوقت بناء بقية العنا�صر
على الأ�سا�س الذي و�ضعته من خالل هذين
العن�صرين .حدِّ د مكمن امل�شاكل و�ضع طرق ًا

حللها وبعد ذلك قم بتكوين �أول فريق لك
واخرت �شركاءك بعناية .وتذ َّكر �أ َّنه لي�س من
ال�ضروري �أن يتمتع جميع �أع�ضاء الفريق
مبهارات ا�سرتاتيجية وت�شغيلية وتنظيمية،
ولكن يجب �أن حتظى �أنت بها ،ويجب �أن
ي�سري �أع�ضاء فريقك على خطاك؛ ال �سيما يف
البداية.
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�ضم فريقك  20ع�ضو ًا فاعتربهم امتداد ًا لأ�سرتك
�إذا َّ
يف هذه املرحلة يحتل عن�صر ال�سلوك
موقع ًا �أكرث �أهمية� .ضع اال�سرتاتيجية التي
�ستعمل بها وحدد املواطن التي ميكنك فيها
حتقيق �أعلى معدالت النجاح ،وا�ست ِعن مبا

�ستتو�صل �إليه لإر�شادك �إلى كيفية زيادة
َّ
عدد �أع�ضاء فريقك والإمكانات التي يجب
�إ�ضافتها �أوالً .بالن�سبة ِ
للف َرق التي يرتاوح
عدد �أع�ضائها بني � 10أفراد و 30فرداً،

تعرف �إليهم جميع ًا وتعامل معهم وك�أ َّنهم
�أفراد �أ�سرتك .ويف هذه املرحلة ميكنك
تطبيق املمار�سات الفطرية والتلقائية يف
العمل و�إدارة الأفراد.

ا�ستعد لقيادة فريقك اجلديد
�ستجد نف�سك يف اليوم الأول من عملك  -مثل غريك من القادة املُبتدئني  -بال خطة ومعك قائمة طويلة من الأهداف ،ولي�س لديك فكرة عن
الن�شاط الذي �ستبد أ� منه رحلتك يف قيادة الفريق �أو طريقة تفوي�ض العمل �أو كيفية التوا�صل مع �أع�ضاء الفريق .وقد تق�ضي الأيام الأولى يف
مكتبك ت�ضع اخلطط واال�سرتاتيجيات ،و�ستت َع َّلم الحق ًا � َّأن مكتبك هو �آخر مكان كان يجب �أن تبد�أ فيه.
تتبع بع�ض امل� َّؤ�س�سات امل�ستنرية طريقة �أف�ضل لبدء العمل .ف�إن كنت حمظوظ ًا ،ف�ستعمل يف م� َّؤ�س�سة توظِّ ف متخ�ص�صني يف جتهيز القائد
ت�سلُّم دوره الوظيفي اجلديد .تخ َّيل الفارق عندما جتد مكتب ًا خ�صي�ص ًا لك ،وعليه كل ما حتتاج �إليه من �أجهزة كمبيوتر وكلمات
وم�ساعدته على َ
مرور وهواتف وملفات ومعلومات ،بالإ�ضافة �إلى جدول االجتماعات واللقاءات التدريبية والتوجيهية ملدة  30يوم ًا.

البداية يف ثالث خطوات
ُ .1كن مبادر ًا :يعترب اليوم الأول يف العمل
حلظة فارقة يف حياة الأ�شخا�ص الوافدين
�إلى م�ؤ�س�سة جديدة .ينطبق هذا كذلك
على ترقية �أحد العاملني وانتقاله ملن�صب
قيادي داخل م�ؤ�س�سته .ميكنك يف � ٍأي من
هذين املوقفني ت�سريع دورة العمل من خالل
املبادرة ،لأن اال�ستعداد يولِّد قدر ًا هائ ًال من
الثقة بالنف�س ،وللمبادرة �أبلغ الأثر يف تق ُّدم
العمل وازدهاره.
 .2حدد ر�سالتك :لكل �شيء ر�سالة .و�سوف
ي�ستنبط �أع�ضاء فريقك ر�سائل خمتلفة
من كل ما �ستقوله وتفعله ،وكل ما ال تقوله
وال تفعله .لذلك من الأف�ضل لك �أن حتدد

ر�سالتك وتختار الر�سائل التي تريد �أن
يراها وي�سمعها �أع�ضاء فريقك والوقت
املنا�سب لتل ِّقيها بد ًال من �أن جتعل ال�صدفة
والآخرين يحددون هذه الر�سائل نياب ًة
عنك.
كون فريقك� :ستف�شل حتم ًا �إذا حاولت
ِّ .3
القيام بكل �شيء بنف�سك ومن دون دعم
�أع�ضاء فريقك وم�ساندتهم .ب�صفتك
قائد ُمبتدئ ،ف� َّإن جناحك �سريتبط بنجاح
الفريق ككل .فلن يحذو �أحد حذوك ما مل
تثبت للجميع �أنَّك ت�ستحق �شرف القيادة.
ولتحقيق ذلك يجب �أن تتوغل يف ن�سيج
الفريق لكي تتمكَّن من قيادته.

تول املن�صب اجلديد
�إدارة املخاطر قبل ِّ

يتمثل الوقت املنا�سب لدرا�سة كل االحتماالت املمكنة قبل اتخاذ �أي قرار يف الفرتة الواقعة بني تل ِّقيك لعر�ض الوظيفة وقبولك للعر�ض .و�أي ت�أخري
يف هذه اخلطوة �أو جتاهلها �سي�ؤثر بال�سلب على احتماالت جناحك .ت�أكد من �أنَّ الوظيفة منا�سبة لك .وحاول التخفيف من �آثار املخاطر ال�شخ�صية
والوظيفية والتنظيمية املحتملة من خالل الإجابة عن الأ�سئلة التالية.

التقييم الذاتي للمخاطر

الأ�سئلة التالية �أ�سا�سية وعليك �أن جتيب عنها و�أنت تدر�س العر�ض الوظيفي املقدم لك مل�ساعدتك على التقليل من املخاطر والتخفيف من �آثارها.

�أ�سئلة املخاطر التنظيمية

 .1ما امليزة التناف�سية املُ�ستدامة للم� َّؤ�س�سة؟
 .2هل هناك خماطر مت�س قاعدة العمالء احلاليني؟
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 .3هل توجد خماطر مت�س العالقات مع ال�شركاء واملعنيني وذوي امل�صالح يف امل� َّؤ�س�سة؟
 .4هل تتمتع امل� َّؤ�س�سة بالإمكانات املطلوبة لتحقيق النجاح على املدى الطويل؟
 .5هل ت�شكِّل امل� َّؤ�س�سات املناف�سة خطر ًا على م�ستقبل امل� َّؤ�س�سة؟
 .6هل هناك ظروف خارجية من �ش�أنها الت�أثري على م�ستقبل امل� َّؤ�س�سة؟

�أ�سئلة املخاطر الوظيفية

عب �أي �شخ�ص عن خماوفه ب�ش�أن هذا الدور الوظيفي؛ و�إن كانت الإجابة
 .1هل َّ
بنعم ،ما الإجراءات التي مت اتخاذها لدرء هذه املخاوف؟
 .2ما �سبب وجود هذا املن�صب وما حاجة امل� َّؤ�س�سة �إليه من حيث املبد�أ؟
 .3ما �أهداف هذا الدور والنتائج املطلوب حتقيقها وما املطلوب منك �أن حت ِّققه؟
 .4ما ت�أثري هذا الدور على بقية �إدارات وم�شروعات و�أق�سام امل� َّؤ�س�سة؟
 .5ما نوع التعامالت التي تتوقع حدوثها مع امل�ساهمني الأ�سا�سيني؟
 .6ما م�س�ؤولياتك بالتحديد؟ وما �صالحيات ُ�صنع واتخاذ القرارات التي تتمتع بها
وم�س�ؤولياتك جتاه املر�ؤو�سني املبا�شرين؟

�أ�سئلة املخاطر ال�شخ�صية

 .1ما الذي جعل امل� َّؤ�س�سة تعر�ض عليك هذه الوظيفة؟
 .2هل هذه هي امل� َّؤ�س�سة �أو الوظيفة اللتان ميكنهما متتني �شخ�صيتك وتعزيز مواطن قوتك مع مرور الوقت؟
 .3هل �ستتطلع �إلى الذهاب لعملك ب�شغف بعد ثالثة �شهور �أو ثالثة �أعوام من الآن؟
 .4هل �ستتمكَّن من الت�أقلم مع ثقافة امل� َّؤ�س�سة؟
 .5هل تعرف من هو �أف�ضل منك لقيادة هذا الفريق وهل ا�ست�شرته يف الأمر؟
 .6كيف �سينعك�س من�صبك اجلديد على �أ�سرتك وحياتك ال�شخ�صية �أي�ض ًا؟

بيئة العمل  -العمل من مواطن القوة
تع َّرف �إلى ال�سياق التاريخي للم� َّؤ�س�سة والبيئة التناف�سية وبيئة الأعمال و�آخر النتائج املتحققة .ال ترتدد يف طرح �أية �أ�سئلة ،وادر�س الآثار املُحتملة
واملرتتبة على توليك للمن�صب .وكقائد ُمبتدئ ،ركِّز كثري ًا على تاريخ القادة ال�سابقني للفريق ،مع ت�سليط ال�ضوء على القرارات والعمليات والإجراءات
التي حققت جناحات والقرارات التي قادت �إلى الف�شل.

القيم � -أو بيت الق�صيد

تع َّرف �إلى الر�سالة والر�ؤية والقيم احلالية للم� َّؤ�س�سة .ال �شك �أنك �ستعيد النظر يف كل �شيء الحق ًا ،ولكن ميكنك البدء مبا هو ُم َّت َبع وقائم و�أمر واقع
بالفعل .كقائد ُمبتدئ ،ركِّز على تطوير ما يفكر فيه �أع�ضاء الفريق بالفعل بد ًال من فر�ض �أفكارك اخلا�صة على اجلميع و�أنت ما زلت مت�سك ب�أول
اخليط.

ال�سلوك  -طريقة الت�صرف هي طريق الفوز
تعرف �إلى اال�سرتاتيجية احلالية للم� َّؤ�س�سة وموقفها وثقافتها لتندمج مع فريقك
َّ
ب�سال�سة .ميكنك كقائد ُمبتدئ درا�سة امل�ساهمني وال�شركاء وحتليلهم حتلي ًال دقيق ًا،
بالإ�ضافة �إلى �أخذ مالحظات بكل ما يجري حولك قبل �أن حتاول تغيري م�سار الأمور.
فكما قالت «دايان تري�سي» يف كتابها «الإدارة بالفطرة» يف ثمانينيات القرن املا�ضي:
«ال تظن �أنك قائد �آخر الزمان و�أنك قادر على تغيري كل �شيء بلمح الب�صر ،من
امل�ؤكد �أن هناك �أ�شياء كثرية �ستتغري ،ولكن ال تغري �شيئ ًا قبل �أن تعرف ملاذا يتم
بطريقته احلالية».
ملخصات لكتب عالمية تصدر عن مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم
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العالقات  -طريقة التوا�صل
العالقات هي �أ�سا�س القيادةَ .ف ِّكر جيد ًا فيما يجب قوله وعدم قوله ،وادر�س
بت�أنٍ ما يجب فعله وما يجب االمتناع عنه حتى ال تقع يف بع�ض ّ
الزلت التي ميكن
تفاديها.

ادر�س ر�سالتك وطريقة توا�صلك مع الآخرين جيد ًا
� .1أ�سا�س التغيري :ابحث عن العن�صر الذي �سيجعل فريقك يدرك �ضرورة التغيري.
 .2الر�ؤية :ار�سم �صورة مل�ستقبل �أف�ضل ي�ستطيع فريقك تخ ُّيله ويتوق �إليه.
 .3الإجراءات� :ضع قائمة بالإجراءات التي ميكن لفريقك اتخاذها.
 .4خري الكالم ما قل ودل :خاطب فريقك بعبارات ق�صرية تنقل جوهر ر�سالتك.
 .5ت�أكيد الر�سالة :ر ّكز على الأ�شخا�ص والأ�شياء التي ميكنها نقل ر�سالتك وتر�سيخها يف
نفو�س الآخرين.
 .6و�سائل التوا�صل :حدد طريقة التوا�صل املنا�سبة.
 .7اخلطوات :التزم باخلطة التي و�ضعتها للتوا�صل مع الآخرين.

تو�ضيح اخلطوات الغام�ضة قبل البداية
متثّل مرحلة ما قبل البداية الفرتة التي تقع
بني قبولك للوظيفة والتاريخ الفعلي للبدء.
يف هذه املرحلة ،ميكنك اال�ستعداد ملمار�سة
دورك اجلديد واملبادرة يف بناء العالقات.
 uاال�ستعداد ال�شخ�صي :هيئ �أ�سرتك
للمرحلة القادمة وز ّود مكتبك بالتجهيزات
الأ�سا�سية.
 uالتع ّلم اال�ستباقي :اجمع املعلومات
ال�ضرورية وادر�سها جيداً.
 uاحلوارات :حدد املعنيني الذين عليك
مقابلتهم �شخ�صي ًا �أو التح ّدث معهم عرب
الهاتف قبل اليوم الأول (ر ّتبهم من الأكرث
�أهمية �إلى الأقل �أهمية وفق ًا ملا يلي:
 امل�ساهمون الذين ميكن مقابلتهم�شخ�صي ًا قبل البدء؛
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 امل�ساهمون الذين ميكن االت�صال بهمقبل البدء.
 امل�ساهمون الذين يجب مقابلتهممبا�شرة بعد البدء.
 امل�ساهمون الذين ميكن مقابلتهم الحقاً؛ املعنيون الذين يف�ضل جت ّنبهم متاماً.ر ّكز يف احلوارات الأولى على توثيق
العالقـ ــات مع النا�س �أوالً ،ميكنـ ــك القيـ ــام
ب�س�ؤاله ـ ـ ـ ــم ع ـ ـ ــن ت�ص ّوراتهـ ـ ـ ــم ب�شـ ـ ـ ـ ـ�أن
و�ضع امل� َّؤ�س�سة ومواطن قوتها و�إمكاناتها
و�أولوياتها ومواردها وثقافتها والطرق التي
يف�ضلونها للتوا�صل معهم.
 uتدفق املعلومات :حدد الأ�شخا�ص
املعنيني مبعرفة معلومات مع ّينة يف ٍ
وقت
حم ّدد والطرق املف�ضلة للح�صول على
املعلومات.

الأيام الأولى
حدد الأ�شخا�ص الذين �ستقابلهم يف اليوم و�أوقات املقابالت ومدة كل مقابلة
والإ�شارات التي �سرت�سلها �أثناء حديثك مع الآخرين لتعزيز ر�سالتك .ميكنك �شرح
الكثري من النقاط باال�ستعانة بالق�ص�ص .تعود هذه الق�ص�ص �إلى �أ�شخا�ص ترتاوح
م�ستوياتهم الوظيفية بني املُبتدئ واملتو�سط واملُخ�ضرم .ال تركّز على املنا�صب �أو
امل�ستويات �أو التفا�صيل التي ال ترتبط بو�ضعك احلايل مبا�شرة ،بل على الدر�س
املُ�ستفاد من كل ق�صة.
كمن�سقة يف ق�سم املوارد الب�شرية يتبعها مر�ؤو�س واحد� ،إلى
انتقلت �سارة من دورها ّ
مديرة لق�سم املوارد الب�شرية يف م�ؤ�س�سة للتعليم عن ُبعد ،و�أ�صبحت م�س�ؤولة عن فريق
ي�ضم  40ع�ضو ًا� .أدركت �سارة مبكر ًا � َّأن مفتاح جناحها يكمن يف التوا�صل مع �أع�ضاء
فريقها لكي تكت�سب ثقتهم ب�سرعة .لقد جنحت يف عقد اجتماعات مبا�شرة مع كل
ع�ضو ،وحر�صت يف تلك االجتماعات على الإن�صات بعناية ملا يقوله ك ٌل منهم .ثم
اجتمعت بالفريق اال�سرتاتيجي لتك ِّون فكرة وا�ضحة عن مواطن قوة فريقها ونقاط
�ضعفه والفر�ص املتاحة �أمامه والتهديدات التي تواجهه ،وكذلك عن ر�ؤية امل�ؤ�س�سة.
درو�س للقادة املُبتدئني من فكرة �سارة:
 uكن منظّ م ًا والتزم بخطة حمددة دائم ًا.
 uوفِّق بني ما تفعله وبني ا�سرتاتيجية امل�ؤ�س�سة.
ابن عالقات ُتعزز م�صداقيتك لكي ُتدث تغيري ًا عميق ًا.
ِ u

�إجراءات الفرتة الفا�صلة بني قبول الوظيفة وتاريخ البدء
فيما يلي مثال على قيمة اال�ستثمار يف بناء
العالقات قبل بدء العمل .ال �شك �أنَّ �إجراء
حمادثات مع امل�ساهمني واملعنيني قبل اليوم
الأول �أم ٌر مثمر ،حيث ي�ستطيع القائد يف
هذا الوقت التح ُّكم يف وقته قبل االنخراط يف
تفا�صيل وظيفته اليومية.
االنطباعات الأولى القوية
تو َّلى «مالك» مهام من�صبه كمدير تنفيذي
لأحد الأندية .ومنذ اليوم الأول جنح يف
ال�سيطرة على كل ما يقع يف نطاق عمله .وعلى
الرغم من �أ َّنه �أ�صيب بالقلق يف الليلة التي

�سبقت يومه الأول يف العمل� ،إال �أ َّنه ا�ستخدم
طاقته الإيجابية يف التوا�صل ونقل ر�سالته �إلى
الفريق بقوة  -وهذا عن�صر مهم وم ؤ� ِّثر يف كل
مراحل ومناذج الإدارة االنتقالية.
النجاح من �أول يوم
جنح مالك فيما يلي:
غي اجتاهاته ووالءه على الفور وحت ّدث عن
َّ u
نف�سه كجزء من امل� َّؤ�س�سة اجلديدة.
� uأثنى على َمنْ �سبقوه من مديرين وعلى
�أع�ضاء فريقه احلايل ،ومتنى �أن يحذو
حذوهم وي�ضيف �إلى جناحاتهم.

 uربط بني ما قاله وما فعله وبني ر�سالته
والنقاط التي ذكرها و�أو�ضح مدى �شغفه
وحما�سه للعمل مع فريقه.
� uأ�صغى �أكرث مما حتدث و�س�أل �أكرث مما
�أجاب وطلب وا�ستن�صح �أكرث مما وعظ.
 uاجتمع مع فريقه التنفيذي للتع ُّرف �إلى مهام
�أع�ضائه ومعرفة ما �سبق �أن قاموا به بالفعل.
 uتع َّرف �إلى مواطن قوة امل� َّؤ�س�سة ونقاط
�ضعفها من وجهة نظرهم.
� uأنهى يومه بعقد اجتماع �ضم كل العاملني
من جميع الأق�سام ليق ّدم نف�سه وي�ستعر�ض
الأولويات مع فريقه.

ال تقبل من�صب ًا قيادي ًا ال ت�ستحقه
ت�شري الإح�صائيات �إلى � َّأن  %40من التنفيذيني الذين يغريون وظائفهم �أو يرتقُّون يف�شلون يف �أول ثمانية ع�شر �شهر ًا� .أجريت الدرا�سات على
مدى  15عام ًا وجرى اختبارها وقد �أثبتت دقتها .ويتمثَّل �أحد �أ�سباب الف�شل يف عدم قدرة املديرين على حتديد الوقت املنا�سب للتحول من
مرحلة االندماج (يف الفريق) �إلى مرحلة التطوير (و�إحداث تغيري) ،بالإ�ضافة �إلى ف�شلهم يف متكني �أع�ضاء فريقهم من م�ساعدتهم.
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عنا�صر جناح القيادة
ال�سلوكيات والعالقات واملواقف الذهنية والقيم وبيئة
العمل
 uال�سلوكيات هي الت�صرفات وامل�ؤثرات ال�شعورية التي ترتك �أثر ًا عميق ًا
ودائم ًا يف نفو�س الآخرين.
 uالعالقات هي �أ�سا�س القيادة .فلن تتمكن من القيادة من دون توا�صل
ف َّعال.
 uاملواقف الذهنية وهي النقاط املحورية التي حتدد بو�ضوح كيف �سينجح
فريقك.
 uالقيم هي �أ�سا�س عمل �أي فريق ناجح .فكن وا�ضح ًا ب�ش�أن املبادئ
اجلوهرية وم�صدر �أهميتها.
 uبيئة العمل هي التي حتدد �سياق كل �شيء .ادر�س مكان عملك بعمق
واهتمام و�شمول.

املوقف الذهني :اتخذ خيارات مهمة بخ�صو�ص ا�سرتاتيجية الفريق وثقافته
ميثل املوقف نقطة حمورية تقع بني بيئة العمل والقيم من ناحية ،وبني العالقات وال�سلوكيات من ناحية �أخرى .بينما تتح ّول اال�سرتاتيجية املتفق
عليها يف �أي م�ستوى� ،إلى �أهداف واجبة التحقيق يف امل�ستوى التايل.

القيم :احر�ص �أنت وفريقك على االمتثال لر�سالة امل�ؤ�س�سة ور�ؤيتها وقيمها
تت�ألف القيم من �شقني :ي�شمل ال�شق الأول كال من الر�سالة والر�ؤية ،بينما تعرب املبادئ عن ال�شق الثاين .ولي�س لديك خيار يف تغيري هذين
ال�شقني .فالر�ؤية هي ال�صورة التي ر�سمتها للنجاح ،واملبادئ هي العنا�صر التي لن تتخلى عنها يف �سبيل حتقيق ر�سالتك ور�ؤيتك .وباحتاد
هذين ال�شقني مع ًا ،تت�ضح الغاية املثلى واملق�صد النبيل.

بيئة العمل :كن وا�ضح ًا ب�ش�أن ر�سالتك واملواقع
واحلاالت التي حتتاج �إلى �إجراءات حمددة
يلعب ال�سياق دور ًا مهم ًا للغاية يف العمل؛ فهو الذي يعمل فيه فريقك،
وهو نتاج و�صنع اخليارات ال�سابقة التي عا�شتها امل� َّؤ�س�سة� .أما ال�سياق
اخلارجي فهو البيئة التي يك ِّونها كل العامل من حولك .ولذا يعترب فهم
ال�سياق املحيط عن�صر ًا مهم ًا من العنا�صر التي يجب االعتماد عليها عند
اتخاذ قراراتك.

تطبيق عنا�صر جناح القيادة من اخلارج �إلى الداخل
العالقات هي �أ�سا�س القيادة ومنبع ال�سلوكيات .ولكنك �ستف�شل يف بنائها حتم ًا ما مل حتقق التوافق بينها يف بيئة العمل عرب القيم وال�سلوكيات
الإيجابية .ولهذا نقرتح عليك تطبيق عنا�صر العمل القيادي من اخلارج �إلى الداخل؛ �أي بدء ًا من بيئة العمل ،وعرب القيم واملواقف ،و�صو ًال �إلى
العالقات وال�سلوكيات.
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بيئة الأعمال :تقييم العنا�صر اخلم�سة

باعتبارك قائد ًا ُمبتدئ ًا� ،ست�ستفيد من اتباع
بع�ض �أُ ُطر العـمـ ــل وتطبيقه ـ ــا على طريقة
تفكريك .من �أمثلة هذه الأُ ُطر تقييم العنا�صر
اخلم�سة لفهم بيئة الأعمـ ــال من خـ ــالل النظر
�إلى العمـ ــالء وال�شركـ ــاء والإمكانــات واملوارد
واملناف�سني وظروف العمل الداخلية:

العمالء
العمالء هم جوهر من يح�صلون على املنتجات
تقدمها امل�ؤ�س�سة ،وي�شملون
�أو اخلدمات التي ِّ
العمالء املبا�شرين وهم الذين يدفعون راتبك يف
الواقع ،وعمالءهم وعمالء عمالئهم �أي�ض ًا .ويف
النهاية ،يوجد م�ستخدمون نهائيون �أو عمالء
تنتهي عندهم ال�سل�سلة ،ف�ض ًال عن الأ�شخا�ص
الذين ي�ؤثرون على القرارات التي تتخذها .وعليك
�أن ت�ضع كل ما �سبق يف اعتبارك وتدر�سه بت� ٍأن.

ال�شركاء
يقدمون
وهم املو ِّردون وحلفاء الأعمال والذين ِّ
منتجات وخدمات تكميلية وم�ساندة ملنتجات
وخدمات م�ؤ�س�ستك .ولكن ما يربط كل ه�ؤالء
بع�ضهم ببع�ض هو � َّأن ارتفاع معدالت �أدائهم
يرتبط بارتفاع معدالت �أدائك .لذلك من
م�صلحتهم �أن ي�ساعدوك على النجاح.

املناف�سون
املناف�سون هم امل�ؤ�س�سات والأفراد الذين ميكن
�أن يخدموا ويوردوا للعمالء بد ًال منك .ولذا
من املهم معرفة املناف�سني املحتملني ودرا�ستهم
با�ستفا�ضة ،ومعرفة �أهدافهم وا�سرتاتيجياتهم
و�أو�ضاعهم ومواطن قوتهم ونقاط �ضعفهم لفهم
وتوقُّع اخلطوات التي قد يتخذونها يف امل�ستقبل.

الإمكانات
الإمكانات هي القدرات التي �ست�ساعدك يف
تقدمي منتج مميز �أو خدمة متف ِّردة لعمالئك.
تت�ضمن هذه القدرات كل �شيء؛ بدء ًا م ـ ــن
الو�صـ ــول �إلــى املـ ــواد ور�أ�س املـ ـ ــال وامل�صان ــع
واملعدات والأ�شخ ــا�ص وبراءات االخـ ــرتاع .ركِّز
على الأ�شخا�ص وامل�صانع واملمار�سات.

ظروف العمل
ت�شمل الظروف الأحداث واملعطيات اجلارية
يف بيئة العمل .ولت�صورها وحتديدها بدقة،
ت�أمل االجتاهات االجتماعية وال�سيا�سية
والدميوغرافية واالقت�صادية ال�سائدة وحدد
كيف �ست�ؤثر على امل�ؤ�س�سة على املدى الق�صري
واملتو�سط والطويل.

تاريخ امل�ؤ�س�سة

تلعب معرفة تاريخ ن�ش�أة امل�ؤ�س�سة وتطورها دور ًا ف َّعا ًال يف فهم االجتاه الذي ت�سري فيه امل�ؤ�س�سة .احر�ص قدر الإمكان على ا�ستيعاب الدافع
الكامن وراء �إن�شاء امل� َّؤ�س�سة والتع ُّرف �إلى م� ِّؤ�س�سيها و ِف َرقها الأولى وكيفية تط ُّورها وكل ما ي�صاحب ذلك من حكايات و�أر�شيف مكتوب وق�ص�ص
تروى .فكل هذه الق�ص�ص حقيقية� ،أو على الأقل يف �أذهان بع�ض �أع�ضائها .قم بهذه اخلطوة على نطاق وا�سع على م�ستوى امل�ؤ�س�سة وعلى
نطاق م�ص َّغر على م�ستوى فريقك املبا�شر .ط ِّبق هذه اخلطوة �أي�ض ًا على نطاق �شخ�صي لفهم �شخ�صيات �أهم �أع�ضاء الفريق وتاريخ كفاحهم.

نتائج امل�ؤ�س�سة يف ال�سنوات الأخرية

النتائج الأخرية هي ال�شق الثالث املك ِّون ل�سياق امل�ؤ�س�سة بعد بيئة الأعمال وتاريخ امل�ؤ�س�سة .وقد تنده�ش �إذا عرفت �أنَّ �أي م�ؤ�س�سة مرتفعة الأداء
وناجحة يف حتقيق �أهدافها تكون �أقل انفتاح ًا وتقب ًال للتغيري من امل�ؤ�س�سات ذات الأداء ال�ضعيف .فم�ستوى ثقة �أع�ضاء الفريق الذي اعتاد الفوز يكون
�أعلى من م�ستوى ثقة �أع�ضاء الفريق الذي تع َّر�ض  -وما زال يتعر�ض  -لكبوات وعرثات.

الإجماع على تف�سري تقييم املواقف
كاف .فنجاحك لن يكتمل حتى يتفق �أع�ضاء
تتمحور القيادة حول �إلهام الآخرين ومتكينهم .وفهم �سياق القيادة �أمر �ضروري قطع ًا ،ولكنه غري ٍ
فريقك على تف�سري واحد لل�سياق .فمن املتو َّقع �أن يكون لكل ع�ضو يف الفريق ت�ص ُّوره اخلا�ص .ولي�س من املفرت�ض �أن يتفق جميع الأفراد على �سياق
العمل ،ولكن يجب �أن ُيجمع �أع�ضاء الفريق على �أهم عنا�صره ومقوماته ومعطياته� ،أما �شعور كل فرد جتاه هذه العنا�صر فلي�س بالأمر ا َ
جل َلل.

نقاط ال�ضعف

نقاط القوة

التهديدات

الفـــر�ص

حتليل «�سوات»
يعترب �إجراء حتليل ( SWOTملعرفة مواطن القوة ونقاط ال�ضعف الداخلية مقابل الفر�ص
والتهديدات اخلارجية) من الو�سائل التقليدية واجليدة للح�صول على �إجماع حول مواطن
القوة وال�ضعف والفر�ص والتهديدات وم�شكالت الأعمال وامليزات التناف�سية املُ�ستدامة.
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اتخذ خيارات وا�ضحة ب�ش�أن ما يحتاج �إلى تدخلك املبا�شر وما ميكن لفريقك التعامل معه

هنا �ستكون م�ستعد ًا لتحديد خياراتك واتخاذ قراراتك ب�ش�أن مواطن ومناطق العمل التي حتتاج �إلى تدخلك ،والأجزاء التي ال تتطلب �إ�سهاماتك.
ا�ستغل مواطن قوتك .كلنا نعرف � َّأن الإ�ضافة �إلى مواطن القوة ت�ؤتي نتائج مثمرة و�أكرث و�ضوح ًا من النتائج الناجمة عن معاجلة نقاط ال�ضعف.
ف�إ�ضافة  10يف املائة �إلى نطاق عمل امل�ؤ�س�سة حيث تتمتع بح�صة �سوقية كبرية �أ�سهل دائم ًا من �إ�ضافة  10يف املائة �إلى منطقة ال تتمتع فيها امل�ؤ�س�سة
بت�أثري وتواجد ت�سويقي قوي.

اال�سرتاتيجية
تتمحور اال�سرتاتيجية حول و�ضع اخليارات وحتديدها ل�سد الفجوات بني الأهداف
واحلقائق الواقعة .فهي تدور حول توليد املوارد وتخ�صي�صها يف املكان املنا�سب وبالطريقة
ال�صحيحة ويف الوقت املنا�سب بحيث ت�ؤتي ر�سالتك ور�ؤيتك و�أهدافك وغاياتك ثمارها،
مع مراعاة قيم امل�ؤ�س�سة .وتتم َّثل مهمتك كقائد يف قيادة الفريق نحو و�ضع �أكرث اخليارات
اال�سرتاتيجية فاعل َّية وتطبيقها لالنتقال من الواقع احلايل �إلى الوجهة املن�شودة.

خطوات عملية التخطيط اال�سرتاتيجي

�ست�ساعدك العملية التالية يف و�ضع خطة
ا�سرتاتيجية قوية وف َّعالة.
حدد الوجهة التي تريد الو�صول
�أوالًِّ :
�إليها
يبد أ� التخطيط اال�سرتاتيجي بتحديد الوجهة
املن�شودة على املدى الطويل ،ومعامل هذه
الوجهة يجب �أن تكون م�ستمدة ٍ
ب�شكل مبا�شر
من الر�سالة والر�ؤية .ومن املهم �أن ت�سبق هذه
اخلطوة مرحلة درا�سة الواقع احلايل ،ل َّأن
البدء بت�أمل الواقع من �ش�أنه �أن يحد من نطاق
و�آفاق التفكري ،بينما ي�ؤدي التفكري يف الغاية
�إلى طرح �أفكار �أو�سع نطاق ًا و�أ�شمل �أثر ًا ،وهذا
هو ما يحدث دائم ًا.
ثانياً :ق ِّيم احلقائق الظاهرة يف الواقع
احلايل و�ضع �سيناريوهات م�ستقبلية
اخلطوة التالية هي حتليل الو�ضع احلايل.
وهذا يت�ض َّمن مراجعة العنا�صر اخلم�سة
املتمثِّلة يف العمالء وال�شركاء والإمكانات
واملناف�سني وظروف العمل ،ف�ض ًال عن �إجراء
حتليل ( SWOTمواطن القوة ونقاط ال�ضعف
والفر�ص والتهديدات) .بينما يهدف و�ضع
ال�سيناريوهات �إلى توقُّع التغيريات املحتملة
يف البيئة (التغيريات االجتماعية وال�سيا�سية
والدميوغرافيـ ـ ــة والتنظيمي ـ ــة واالقت�صاديـ ــة
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وما �إلى ذلك) والتي من �ش�أنها الت�أثري على
اخليارات اال�سرتاتيجية .وبوجه عام ،تقع
هذه التغيريات خارج نطاق �سيطرة امل�ؤ�س�سة
�أو الفريق ،وخا�ص ًة يف وقتنا احلايل الذي
ي�شهد تط ُّورات تكنولوجية �سريعة .وبالتايل،
ال ت�ستطيع امل�ؤ�س�سة اختيار ال�سيناريوهات
التي �ستحدث ،ولكن ميكنها تقدير االحتماالت
الناجمة عن حدوث كل �سيناريو .وهذا ي�ساعد
يف حتديد النتائج املتوقّعة من تطبيق اخليارات
اال�سرتاتيجية املختلفة.

ثالثاً :حدِّ د خيارات �سد الفجوات بني
الأحداث الواقعية وبني التط ُّلعات
بعد ذلك حدِّ د اخليار اال�سرتاتيجي الذي قد
يثمر عن قيمة �إ�ضافية (�أو يقلل من اخل�سائر
بقدر الإمكان يف بع�ض احلاالت) .كُن مبدع ًا
التو�صل �إلى جمموعة من اخليارات
وحاول
ُّ
التي ميكنها معاجلة امل�شكالت القائمة يف
امل�ؤ�س�سة ودفعها للأمام .وبالن�سبة للأفكار،
ادر�س مواطن قوة امل�ؤ�س�سة الرئي�سة لتطبيق
اخليارات الهجومية وت أ� َّمل امل�شكالت الأ�سا�سية
لتطبيق اخليارات الدفاعية.
رابعاً :ق ِّيم اخليارات يف ظل �سيناريوهات
خمتلفة
يف هذه اخلطوة ،حدِّ د اخليار الذي يثمر عن
تطبيق القيم التي تتما�شى مع ثقافة امل�ؤ�س�سة،

مع تقليل املخاطر يف ظل �سيناريوهات
خمتلفة ومتغرية مبرور الوقت .ق ِّيم اخليارات
وال�سيناريوهات التي ت�ساعد على َت ُّقق
جمموعة من التوقُّعات امل�ستندة �إلى افرتا�ضات
وا�ضحة .يف هذه املرحلة ،قم ب�إ�شراك
امل�ساهمني الأ�سا�سيني لفهم عنا�صر التقييمات
واالفرتا�ضات وامل�ساعدة يف حت�سينها.
خام�ساً� :ضع خطط �أعمال تف�صيلية
بعد و�ضع خياراتك اال�سرتاتيجية� ،ضع
خطة �أعمال تف�صيلية تتناول الإجراءات
اال�سرتاتيجية والت�شغيلية والتنظيمية املطلوبة
لتطبيق كل خيار حمدد .وبالن�سبة لكل
خيار ا�سرتاتيجي ،ادر�س متطلبات املوارد
وتخ�صي�صها وقواعد الأعمال والدوافع امل�ؤثرة
يف قطاع الأعمال وخطط �إدارة الأداء وامل�ساءلة
والتدابري واملعايري والأهداف.
والتكيف
�ساد�ساً :اتخاذ الإجراءات
ُّ
والتكرار من �أجل اال�ستمرار
بعد تطبيق اخلطة التف�صيلية مبا�شرة ،راقب
تق ُّدمها با�ستمرار ،مقابل الأهداف التي و�ضعتها
يف البداية ل�ضمان حدوث ما توقَّعت حدوثه يف
الوقت املنا�سب .ول�ضمان ا�ستمرار تركيز �أع�ضاء
فريقك على الو�صول �إلى الوجهة املن�شودة،
ا�ستعر�ض من � ٍآن �إلى �آخر �أبرز الإجنازات التي مت
حتقيقها ٍ
ب�شكل منتظم.

النجاح ال�سريع �أ�سطورة مثالية ي�صعب حتقيقها
من املعروف على نطاق وا�سع أ�نَّه ال يوجد �شيء ا�سمه النجاح بني ع�شية
و�ضحاها� ،أو النجاح ال�سريع واحلتمي .النجاح يتطلب العمل لأعوام طوال.
ملاذا؟ ي�أتي النجاح احلقيقي من طرح فكرة �أف�ضل وبذل جهود �أكرب
وتطبيقها بدقة والتزام وتوفري املوارد ال�صحيحة واملحافظة عليها والتف ُّوق
على مناف�سيك على مدى فرتة زمنية ممتدة.

اطرح فكرة �أف�ضل
ابحث عن م�شكلة �صعبة احلل ،وحلها .والتزم بتطبيق احلل وحت�سينه
با�ستمرار .لقد حت ّدثت م�ؤخر ًا مع «�سكوت كورنيت» الذي � َّأ�س�س موقع
 About.comويتولَّى الآن م�س�ؤولية موقعي  Keep.comو Swizzle.com
فقال« :يف عاملنا املعا�صر ،نحن نواجه عدد ًا هائ ًال من املناف�سني .ولذلك،
عليك �أن تكون خمتلف ًا .لأنك عندما تن�سخ �أفكار الآخرين و�إبداعاتهم ،فلن
حتقق �أي �شيء».

ط ِّبق الفكرة بفاعل َّية
يكمن �أ�سا�س جناح املبادرات والأفكار املبدئية يف حتقيق معدالت مبيعات
مرتفعة .ويتطلّب ذلك طرح �أفكار �أف�ضل وتطبيقها بفاعل َّية .فال �أحد ينكر
�أهمية الأفكار ،فهي اخلطوة الأولى لأي ابتكار عظيم .ولكن هذه الأفكار ال
ت�ساوي �شيئ ًا �إن مل يبادر �شخ�ص ما �إلى تنفيذها وو�ضعها مو�ضع التطبيق.

املوارد املنا�سبة
تتوقف املوارد املنا�سبة ملبادرتك على احتياجاتك .ويف الوقت احلايل،
ظهرت العديد من فر�ص التعهيد التي ال تتطلب �أن يكون لدى الكثري من
ال�شركات بنية �أ�سا�سية �ضخمة .فعندما مت �شراء �شركة  Instagramمبليار
دوالر مثالً ،مل يكن يعمل بها �سوى ثالثة ع�شر موظف ًا فقط.

�ضاعف جهودك با�ستمرار
ترتاوح فرتات حتقيق النجاح بني خم�سة و�سبعة �أعوام ،هذا �إذا �صمدت
واجتازت الأعوام الثالثة الأولى .فعلى �سبيل املثال ،ال يعرف معظم النا�س
ب� َّأن �إمرباطورية  Twitterالتي حققت جناح ًا �ساحق ًا عانت يف �أول عامني
من �إن�شائها قبل �أن تتمكَّن من البدء يف �إثبات وجودها.
يدور العام الأول حول احللم .وغالب ًا ما يكون هذا العام رائع ًا وحاف ًال
بالتجارب اجلديدة؛ حيث تكون التوقُّعات منخف�ضة والأخطاء ال تكلِّف
كثري ًا .يف هذه املرحلة ميثِّل العاملون من �أع�ضاء فريقك كل �شيء .فالنا�س
يتخيلون ويزداد �شغفهم عندما ُيل َهمون ،حيث يدفعهم حب اال�ستطالع �إلى
االجتهاد يف العمل واملجازفة .وهذا يعني �أنك �ستكون قائد ًا حمظوظ ًا �أو
عبقري ًا �إن ا�ستطعت تكوين فريق ال يريد وال يقبل �أع�ضا�ؤه العمل يف �شركة
تقليدية وذات �أفكار غري ابتكارية.
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