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ثوان...
في
ٍ
الإيجابية هي كلمة ال�سر القادرة
على فتح �أبواب النجاح والو�صول �إلى
ال�سعادة املن�شودة� .إن �إيجابية امل�شاعر
والقدرة على التوا�صل والتفكري
الإيجابي من �ش�أنه بناء بيئة حميطة
حمفزة على االبتكار والإبداع وت�ساهم يف تعزيز فر�ص النجاح يف
عالقاتنا العملية والعائلية .واجلدير بالذكر � َّأن �إيجابية الفرد يف عمله
وعالقاته االجتماعية هي النواة لبناء جمتمع مثمر قادر على العطاء
امل�ضاعف مما يرفع م�ستويات الإنتاج الفكري والثقايف واالقت�صادي
وي�ؤ�س�س لدولة قوامها املعرفة وعمادها االبتكار ور�ؤيتها دميومة النماء.
ويف هذا الإطار حر�صت م�ؤ�س�سة حممد بن را�شد �آل مكتوم ،ومن خالل
مبادرتها «كتاب يف دقائق»� ،أن تقدم جمموعة جديدة من ملخ�صات
�أهم الكتب العاملية ،التي تتناول مو�ضوعات مهمة ،تناق�ش مفهوم
الإيجابية ك�سبيل نحو حتقيق ال�سعادة وجتاوز التحديات التي يواجهها
املديرون اجلدد ،وكيف تكون ال�صحة قرار ًا نتخذه.
ملخ�ص كتاب «كيف جند ال�سع ــادة» �سري�سم لكم خارطة الطريق
للو�صول �إلى ال�سعادة ،من خالل الفهم ال�صحيح حلاالت وم�شاعر
الإن�سان وتقلباتها ،حيث ي�سلط ال�ضوء على علم ال�سعادة و�أنواعها من
ال�سعادة العاطفية �إلى ال�سعادة الأخالقية وال�سعادة التقديرية .وين ِّوه
الكتاب �إلى �أهم العيوب التي ت�ؤثر على �سعادة الإن�سان مثل الرتكيز
على �أمو ٍر و�إهمال �أمو ٍر �أخرى وميل اخليال �إلى الت�أثر مب�شاعر اللحظة
احلا�ضرة.
ويف ملخ�ص كتاب «التحديات التي يواجهها املديرون اجلدد» �سنتعرف
على احللول العملية ملعظم امل�شكالت الإدارية .و�أهمية التوا�صل بني
املدير واملوظفني وخا�صة عند احتدام الأزمات .فيما ُيجمل الكاتب
التحديات التي تواجه القائد �أو املدير بتحديات مع الذات والتعامل
مع الوقت ،و�صقل املهارات التنظيمية ومهارات التوا�صل ومهارات حل
امل�شكالت
متر�ض م َّر ًة �أخرى» �إلى م�س�ألة مهمة مت�س
وينقلنا الكتاب الثالث «ال
ْ
حياة اجلميع وهي ال�صحة و�أهم الأ�سباب العتاللها ،والتي حددها
وال�سمية املفرطة ،وكالهما
الكتاب يف �سببني هما التغذية املختلة ُ
يت�سلالن �إلى حياتنا اليومية من خالل �ستة م�سارات :طبية ووراثية
وبدنية ونف�سية ومواد �سامة وتغذية .وي�شري الكتاب �إلى �أكرث الأغذية
يقدم
التي ت�ؤثر �سلب ًا على �صحتنا مثل ال�سكر والدقيق الأبي�ض ،كما ِّ
إن�سان �إلى ٍ
طبيب ِ
لنف�سه.
ال�س ُبلَ ليتح َّول ال ُ
للق َّراء ُّ
وختام ًا� ،أمتنى �أن حتوز الدفعة اجلديدة مللخ�صات مبادرة «كتاب يف
دقائق» �إعجا َبكُم و�أن تز ِّو َدكُم مبنفع ٍة حقيق َّي ٍة يف حياتكم وحيا ِة�أبنائكم
ِ
ِ
املجاالت.
خمتلف
اليوم َّية يف
جمال بن حويرب
العضو المنتدب لمؤ سسة محمد بن راشد آل مكتوم
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الإدارة الآليـــــــة
يدير معظم املديرين اجلدد �أعمالهم بطريقة �آلية �أو تلقائية
حيث تبقى عالقاتهم يف بيئة العمل عار�ضة وع�شوائية وغري
هادفة ما دامت الأمور على ما يرام .وحني تخرج الأمور عن
م�سارها املعتاد  -وهذا ما يحدث دائم ًا  -ت�صبح عملية
التوا�صل �أكرث زخم ًا و�إحلاح ًا و�أكرث فاعلية .ثم يزداد تفاعل
املديرين يف العمل عندما حتتدم الأزمات في�ضطرون للتدخل
وممار�سة ما ُي�سمى جماز ًا عمليات «�إطفاء احلرائق»؛ �أي
العمل بع�شوائية واالهتمام بالأمور امللحة وحل امل�شكالت ،على
ح�ساب التخطيط والإبداع و�إجناز اجلوهري قبل الهام�شي.
حتدث الأزمات وتتفاقم امل�شكالت غالب ًا ب�سبب منط الإدارة
الآلية �أو «الال�إدارة» مبعنى �أدق ،واعتقاد املديرين ب�أن كل
�شيء على ما يرام وهو اعتقاد ناجت عن غياب النظام و�أدلة
الإجراءات وتدفق العمليات التي جتعل املديرين اجلدد
يدورون يف حلقة مفرغة كما يلي:
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حتديات املدير اجلديد

لقد وقع عليك االختيار و�صرت �أنت املدير اجلديد وعليك يف
�أيامك الأولى القيام مبهمتني حا�سمتني هما:
 تر�سيخ مكانتك كقائد يتمتع ب�شخ�صية قوية ويتفاعل بقوةمع املوظفني.
 التع ُّرف �إلى املوظفني باختالف �شخ�صياتهم ومنا�صبهمومهامهم.
فبمجرد ت�سلُّم من�صبك اجلديد �ستكون مطالب ًا بتنفيذ هاتني
ب�شكل متزامن ،فهل �أنت م�ستعد؟
املهمتني ٍ

ت�أثري ترقيتك على زمالئك
عندما تتقلَّد من�صبك اجلديد ف�سينتابك �شعور باحلاجة �إلى �إثبات الذات .ومن املهم طبع ًا �أن
تبد�أ مبمار�سة مهماتك بقوة وثقة ولكن �أي�ض ًا ب�شي ٍء من احلكمة والتوازن.
من املهم �أن تدرك حجم التغيري الذي طال حياتك و�أنت تتولَّى م�س�ؤولية قيادة الفريق ،ولكنك
ل�ست م�ضطر ًا لتربير �أنك كنت ال�شخ�ص املنا�سب والأجدر بهذه امل�س�ؤولية .كل ما عليك هو
توجها ِتك و�سلوكيا ِتك الإيجابية تعرب عن منطك يف القيادة
�أن ُتبا�شر مهما ِتك بثقة و�أن جتعل ُ
و�أ�سلوبك يف العمل.

هل مت تعيينك من خارج
امل�ؤ�س�سة؟
�إذا كنت مدير ًا من خارج امل�ؤ�س�سة فعليك �أن
تتعرف �إلى كل موظَّ ف ومن�صبه لكي تكت�شف
كيف ت�سري الأمور وطبيعة عمل كل ع�ضو
يف الفريق .ومن املحتمل �أن يتم �إر�شادك
وتزويدك مبعلومات عن طبيعة العمل وثقافة
امل�ؤ�س�سة ،لكنك �ستكت�شف �أن املعلومات التي
ح�صلت عليها قليلة وغري دقيقة ال �سيما
فيما يتعلق بتوقعات ر�ؤ�سائك و�شخ�صيات
مر�ؤو�سيك .ومن هنا �ستبد�أ بالبحث عن

حتديات
�إدارة الذات

امل�صادر املنا�سبة لكي ُتعلِّم نف�سك وت�ستوعب
مهماتك اجلديدة يف امل�ؤ�س�سة والطريقة املُثلى
لإدارة مواردها ،مثل:
 uال�صورة ال�شاملة :ر�ؤيتها ودورها وقيمتها
وثقافتها.
 uموقع فريقك يف امل�ؤ�س�سة وعالقته بالأق�سام
الأخرى.
 uمعايري الأداء والتوقعات الداخلية
واخلارجية من فريقك.
 uالأنظمة واملعايري والإجراءات التي تعمل
امل�ؤ�س�سة وفق ًا لها.
ابد�أ بتحديد امل َوظَّ فني القادرين على
م�ساعدتك يف التعلُّم مثل :الفنيني والزمالء

اجلديرين واملديرين املبا�شرين امل�س�ؤولني عن
�إر�شادك وتوجيهك.
وكما �ستجد لدى موظفيك الكثري من الأ�سئلة
عنك وعن توقعاتك و�أ�سلوبك يف العمل ف�ستجد
لديهم �أي�ض ًا الكثري من الإجابات .وعادة
ما يحدث هذا التعارف املتبادل عرب �سل�سلة
من جل�سات الع�صف الذهني وحلقات تبادل
الأفكار التي تتناول الأ�سئلة التالية:
 uما الذي يجب تغيريه يف بيئة العمل؟
 uما الذي يجب تثبيته وتر�سيخه؟
 uما هي الأولويات التي يجب البدء بها؟
 uما املهمات وامل�شروعات وامل�س�ؤوليات
املنوطة بكل موظف؟

�ستكون الإدارة الفعالة للذات جزء ًا من �أ�سلوبك القيادي القوي والتفاعلي والدائم .لأنك حني تدير ذاتك ت�ساعد
موظفيك على �إدارة ذواتهم �أي�ض ًا؛ لأن الرتكيز على الأ�سا�سيات هو مهمتك الأ�سا�سية .وهناك �أربع مهارات
عليك الت�أكد من متكُّن فريقك منها ،وهي:
 مهارات التوا�صل مهارات �إدارة الوقت ومهارات حل امل�شكالت -املهارات التنظيمية

التعامـــل مــــع م�شكــــــالت
�إدارة الـــوقت

يتمنى كل املوظفني يف كافة امل�ؤ�س�سات ويف
خمتلف بيئات العمل يف العامل �أن ُيتاح لهم
املزيد من الوقت لإجناز مهماتهم مع احل ِّرية
التحكُّم يف مواعيد عملهم .يف حني َي ِ
عتب
يف َ
املديرون اجلديرون وقت املوظفني مورد ًا
�أ�سا�سي ًا يجب ا�ستثماره .وهناك دائم ًا حاالت
ال�شد َ
واجلذب ب�ش�أن مورد الوقت هذا.
من َّ

بد ًال من الدخول يف حالة ال�شد واجلذب مع
موظفيك ت�أكد �أو ًال من �إملامك باملتطلبات
احلقيقية لأوقات ومهمات العمل .فاملوظفون
يقدرون املرونة التي ميكنك حتويلها �إلى
ِّ
مكاف�آت حتفيزية مقابل الأداء املتميز .ف�إذا
كان بالإمكان �أداء بع�ض الأعمال يف مواعيد
مرنة فمن غري املنطقي الدخول يف خالفات
ال ُم َ�س ِّوغ لها ب�ش�أن احل�ضور واالن�صراف
ومواعيد الإجناز وت�سليم امل�شاريع �أي�ض ًا.
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كيف تتعــــامل مــع من يهدرون الوقت؟
والث َّية يكون الوقت هو �أكرث املوارد ندرة .فعندما
حتديد الأولويات هو حجر الأ�سا�س يف كل برامج وخطط �إدارة الوقت .ففي بيئات العمل احل َّية َّ ِ
ال�صعب الذي يجب �أن يتع َّلمه ويدركه
ترتاكم املهام ف�ستكون بحاجة �إلى حتديد الأولويات وفق ًا لأهميتها �أو ًال ومدى �إحلاحها ثاني ًا .ولكن يبقى اجلز ُء
ُ
كافة املوظفني وهو القدرة على التفريق بني املهم وبني الأقل �أهمية.
ً
فعندما يتعلق الأمر بر�ؤية ال�صورة الكلية للعمل على املدير �أن ي�ساعد املوظفني يف حتديد �أولويات وا�ضحة ثم متابعتها معهم حتى يت�أكد متاما من �أن
يخ�ص�صون اجلز َء الأكرب من وقت العمل للمهم ثم الأهم ثم الطارىء والعاجل والأقل �أهمية.
جميع موظفيه ِّ

كيف ُت ِّفز وت َع ِّلم املوظفني �سلوكيات
االلتزام باملواعيد؟

عندما تعمل مع موظف ُينا�ضل من �أجل االلتزام باملواعيد النهائية ثمة قاعدة
نجز هدف ًا حمدد ًا يف
ب�سيطة وهي :ابد�أ �صغري ًا .عليك تعليم املوظف كيف ُي ِ
موعده متام ًا وكيف يفي بجميع موا�صفات ومتطلبات هذا الهدف؛ ثم ع ِّلمه
وبالتدريج كيفية �إجناز مهمات �أكرب ف�أكرب  ..وهكذا .ومع مرور الوقت �سوف
تلم�س جناح املوظفني يف تنفيذ م�شروعات ذات �أهداف وتطلُّعات �أعلى ويف
نطاق مواعيد نهائية �أطول.

كيف ت�سـاعد موظفـيــك على
التوا�صــل والتفـاعل بع�ضهم
مع بع�ض؟
ٍ
�سنوات عدة  -ومن خالل عملنا يف
على مدار
ا�ست�شارات التنمية الب�شرية والتدريب املوجه
والت�أليف � -ساعدنا الكثري من امل�ؤ�س�سات على
و�ضع معايري وا�ضحة للتوا�صل بني املوظفني
الداخليني :وهو ما نطلق عليه «مدونة قواعد
ال�سلوك» وذلك ا�ستناد ًا �إلى القائمة التالية
التي حتوي �أف�ضل املمار�سات:

 uا�ستمع �ضعف ما تتحدث.
 uال تقاطع �أحد ًا �أو ت�سمح لعقلك بال�شرود
�أثناء حديث الآخرين.
 uعندما ي�أتي دورك ابد�أ بطرح �أ�سئلة عامة
ثم �أ�سئلة �أكرث تركيز ًا لتو�ضح مدى �إملامك
مبا قاله الطرف الآخر.
 uت َف َّهم وتعاطف وتخيل نف�سك دائم ًا مكان
الطرف الآخر.
� uأظهر االحرتام واللطف واملجاملة وح�سن
اخللق.
 uا�ستعد جيد ًا قبل الدخول يف نقا�ش لتكون

منظــمٍ يف العمــل؟
كيف ت�ســـاعد موظفيـــك علـى و�ضـــع وت َب ِّني � ٍ
أ�سلوب َّ
عرب جل�سات الع�صف الذهني والتوجيه والتدريب ال�شخ�صي ،كثري ًا ما ي�س�ألنا املديرون عن كيفية
التعامل مع املوظفني غري املنظَّ مني ،ال �سيما يف طرق و�إجراءات التعامل مع املعلومات .وكنا نو�ضح
لهم دائم ًا ب�أن املعلومات من حيث �أهميتها ومدى �إحلاحها ،تنق�سم �إلى الأنواع التالية:
إجراءات فورية.
قرارات و�
 معلومات مهمة وعاجلة؛ وهذه يجب �أن نتعامل معها فور ًا ونتخذ ب�ش�أنهاٍ
ٍ
 معلومات مهمة وغري عاجلة؛ وهذه نتعامل معها الحق ًا ،ولن نن�ساها �إذا ما وثقناها وو�ضعناها�ضمن قوائم �أعمالنا الالحقة.
ً
 معلومات عاجلة وغري مهمة؛ وهذه يف الغالب الأعم تخ�ص زمال َء و�أق�ساما �أخرى ،وعلينا حتويلهالهم فور ًا لكي من ِّك َنهم من التعامل معها وفق احتياجاتهم ومرئياتهم.
 معلومات غري مهمة وغري عاجلة؛ وهذه يتم ا�ستبعادها فور ًا حتى ال ت�شتتنا و َحت ِّول تركيزنا عن
جوهر �أعمالنا.
ووظيفتك كمدير جديد وجدير هنا هي �أن تعمل مع فريقك املبا�شر على تعريف وحتديد منط كل
نوع من تلك الأنواع ،ثم ترتك لكل ع�ض ٍو من فريقك حرية الت�صرف باملعلومات؛ دخو ًال وخروج ًا.
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موجز ًا ومبا�شر ًا ووا�ضح ًا يف حديثك.
 uقبل الإبالغ عن م�شكلة حاول التو�صل �إلى
حل واحد حمتمل على الأقل.
حت َّمل م�س�ؤولية كل ما تقوله وتفعله.
َ u
قدم �أعذار ًا فقط عندما تخطىء؛ بل
 uال ُت ِّ
اعتذر وافعل كل ما بو�سعك لإ�صالح الأمر.
 uال ُتفرط يف �إ�ضفاء نربة اجلدي ـ ـ ــة على
حديثك ،ولكــن تعامـ ــل مــع التزام ــاتك
وم�س�ؤولياتك بجدية دائم ًا.
وقدر �إجنازاتهم
ِ � uأ�شد مبوظفيك دائم ًا ِّ
مهما كانت �صغرية.

كيف ُتــدَ ِّرب املوظفـــــني
على حل امل�شكالت؟
يف كثري من الأحيان ي�س�ألنا املديرون عن
كيفية التعامل مع املوظفني الذين «ال يتمتعون
مبهارة حل امل�شكالت».
وهذا ال�س�ؤال �أي�ض ًا يجعلنا نت�ساءل« :كم عدد
امل�شكالت التي مل جتدوا لها حلو ًال يف ال�سابق؟
وملاذا ال ت�ضعون للموظفني حلو ًال جاهز ًة
لال�ستعانة بها؛ على الأقل بالن�سبة للم�شكالت
التي تتكرر ب�صورة منتظمة حتى ال يرتبكون �أو
يخطئون يف حلها عندما تواجههم وحدهم؟»
متثل احللولُ اجلاهزة �أف�ضل املمار�سات
التي مت التو�صل �إليها وحتويلها �إلى �إجراءات
قيا�سية وعملية وتعميمها على كافة �أق�سام

امل�ؤ�س�سة و�إداراتها لتكون عون ًا للموظفني يف
ت�أدية �أدوارهم.
وتعترب قائمة املراجعة الب�سيطة الو�سيلة
املعتمدة والأكرث �شيوع ًا ويت َل َّخ�ص دو ُرها يف
تذكري املوظف باملهام التي عليه �أن ي�ؤديها.
وال�س�ؤال الذي جتيب عنه كمدير هو :ما و�سائل
امل�ساعدة املهنية املتاحة مل�ساعدة املوظفني يف
�إتقان �أف�ضل املمار�سات للتعامل مع امل�شكالت
املتكررة حتى ال يحتاجوا للم�ساعدة يف كل
مرة؟
�إذا كانت تلك الو�سائل املعيارية متاحة بالفعل
فيجب �أن تت�أكد من ا�ستخدام جميع �أفراد
فريقك لها .ف�إن مل تكن لديك و�سائل مهنية
ومعيارية ف ّعالة فعليك �أن تتعاون مع مر�ؤو�سيك
املبا�شرين وتطلب م�ساعدة ر�ؤ�سائك �أي�ض ًا
البتكار مثل هذه الو�سائل.

تطوير احل�س الفطري واحلكم ال�صائب يف حل امل�شكالت
الإجراءات وحدها ال تكفي� .إذ ميكنك �أن تبذل
كل ما بو�سعك لتوقع حدوث كل موقف وم�ساعدة
املوظفني على اال�ستعداد للتعامل معه ومع ذلك
لن تتمكن من احلد�س بكل �شيء .ففي معظم
الأوقات �سيكون على املوظفني االعتماد على
�أحكامهم وتقديراتهم ال�شخ�صية م�ستخدمني
حا�ستهم الفطرية .واحلكم ال�صائب ينبع من
�إدراك العالقة بني �أ�سباب امل�شكلة وت�أثرياتها.
تتيح لنا مهارة التقييم والتقدير و�إ�صدار

احلكم ال�صائب على الأمور �إمكانية التعلم من
املا�ضي والعمل ب�أثر رجعي با�ستخدام النتائج
والت�أثريات لتوقع الأ�سباب املحتملة ومعرفة
القرارات والأفعال التي �أدت �إلى الو�ضع
القائم.
ف�إذا كنت حتاول جاهد ًا �أن ت�ساعد موظفاً
على حت�سني ح�س التقييم واحلكم لديه ف�أدر
معه حوار ًا مبا�شر ًا ب�ش�أن اخلطوات التي
يتخذها ال�ستخال�ص الدرو�س واملنهجيات

من خرباته ال�سابقة .ويف �أحد املواقف
و�أثناء حوارك املبا�شر معه اطرح عليه
ال�س�ؤال التايل� :أيهما �أف�ضل �أن نفكر �أو ًال
بال�سبب �أم بالنتيجة؟ ومن �أين يبد�أ احلل
يف ر�أيك؟ وهل تتوقف �أحيان ًا وتفكر ملي ًا
قبل اتخاذ قراراتك وتبد�أ يف التنفيذ؟ وهل
تتوقع النتائج املحتمل ــة م�سبق ًا؟ وهل تفكر يف
كل ت�صرف باعتباره �سل�سلة من اخليارات
التي َّ
يتمخ�ض ُكل منها عن عواقب حمددة؟

حتديات �إدارة الأداء

التطوير والتح�سني امل�ستمر هو مفتاح احلفاظ على م�ستويات �أداء مرتفعة وذلك من خالل �إدارة الأداء ب�شكل منتظم.

كيف تتعامل مع املوظف ذي
الإنتاجيـــة ال�ضعيفـــة؟

�إذا مل ي�ستطع �أحد املوظفني �إجناز القدر
الكايف من الأعمال فهذا يعني �أن هناك ثالثة
احتماالت� :إما �أنه بحاجة �إلى تنفيذ املزيد من
املهام� ،أو �أن ينفذها ٍ
ب�شكل �أ�سرع� ،أو كالهما
مع ًا .ومن ثم ،عليك �أن تكون قادر ًا على تعليم
املوظفني كيفية �إجناز �أعمالهم ب�شكل �أ�سرع.
وفيما يتعلق مب�ساعدة �أحد املوظفني على ت�سريع

وترية الإجناز �إليك هذه املفاج�آت التي يجب
�أن تبحث عنها يف درا�ستك للزمن واحلركة:
 uهل ي�ؤدي املوظف عمله بطريقة
خاطئة؟
 uهل ي�ؤدي املوظف مهام غري �ضرورية؟
 uوهل هناك خطوات غري �ضرورية
كامنة يف بع�ض املهام الوظيفية؟
 uوهل يواجه املوظف عقبات مل تو�ضع
يف االعتبار؟
ملخصات لكتب عالمية تصدر عن مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم
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كيف ت�ساعد �أحد موظفيك يف حت�سني
جودة عمله؟
ِ u
اق�ض معه بع�ض الوقت واعمال مع ًا على تقييم خمرجات عمله النهائي.
ُ
 uراجع م�ستوى مهام العمل التي ينجزها الآن وم�ستوى املهام الأخرى التي �أ�س ِن َدت
�إليه �سابق ًا و�أجنزها بالفعل ،وراقبه �أثناء قيامه باملهمة مو�ضوع امل�شكلة .وت�أكد
من �أنه يلتزم بقائمة املراجعة عند قيامه باملهام املختلفة.
6
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 uحت َّقق من كل �إجراء يتخذه املوظف �أثناء تنفيذه للمهمة املطلوبة
خطو َة بخطوة ،و�إجرا ًء تلو �آخر ،وقارن كل خطوة و�إجراء
ب�أف�ضل املمار�سات التي ث ُبتت فعاليتها يف هذا ال�صدد.
 uابد�أ بتدريبه مللء الثغرات يف �أدائه.
 uخالل كل مرحلة من مراحل �أداء املهمة ،ت�أكد من ا�ستخدامه
الفعلي لقوائم املراجعة.

� uإذا تبني �أن املوظف يلتزم ب�أف�ضل املمار�سات فابد�أ بالبحث عن
امل�شكالت الأخرى املحتملة.
 uاخرت �إجرا ًء واحد ًا حمدد ًا يف املرة الواحدة لتح�سينه وتفادي
اخلط�أ فيه وال تت�س ّرع يف الو�صول �إلى النتائج املبتغاة.
 uمبجرد االنتهاء من حت�سني جودة �إحدى املهام انتقل �إلى املهمة
الأخرى وهكذا.

ماذا تفعل عندما يكون املوظف الذي يعمل حتت
�إ�شرافك �أكرث �إملام ًا مبهام العمل منك؟
هذا يعني �أن خربتك يف �إدارة العمل غري
مكتملة .ويكمن التحدي الذي تواجهه يف
تر�سيخ مكانتك وم�صداقيتك كم�شرف على
الأداء لت�صل �إلى م�ستوى اخلبري.
فكيف ت�ضع مقايي�س �أداء هادفة ،وت�ضع نف�سك
يف مكانة ت�ساعدك يف تقدمي �إفادة راجعة
منتظمة لت�صحيح امل�سار؟

اخلطوة الأولى :ابد�أ رحلة التعلُّم مبراقبة
ذلك املوظف الكفء عن كثب وقيادته مع
مرور الوقت .ركِّز فيما يفعله حتديد ًا وكيف
ي�ؤدي دوره الوظيفي.
اخلطوة الثانيــة :يف كل خطوة من خطوات
تنفيذ مهام العمل اعترب نف�سك عمي ًال فطن ًا
واعترب املوظف م�ست�شار ًا حمرتف ًا ا�ستعنت به.
فعندما تقود موظف ًا حمرتف ًا عليك �أن تعرف

معايري الأداء املهنية املتعلقة باملجال الذي
تعمل فيه.
اخلطــوة الثالثـــة� :إذا كنت �ست�ستعني
بخرباء للعمل معك فينبغي الت�أكد من �أنهم
موظفون حمرتفون يحققون �أدا ًء رفيع امل�ستوى
�أو على الأقل يطمحون لتحقيق ذلك .فال
ُيكنك تعيني موظفني متوا�ضعي الأداء �ضمن
فريق ال تعرف طبيعة عمله ٍ
ب�شكل جيد.

حتديات �إدارة االجتاهات وال�سلوكيات
من ال�صعب احلديث عن النمط ال�سلوكي للموظف للأ�سباب التالية:
التوجه قد يكون �شخ�صي ًا مما يعني �أن �سلوكه م�س�ألة خا�صة جد ًا ولي�ست من �ش�أنك.
�أو ًال :لأن هذا ُّ
ثاني ًا :لأن النمط ال�سلوكي قد يكون جزء ًا من طبيعة ال�شخ�ص وهذا يعني �أنه من ال�صعب ورمبا من امل�ستحيل تغيريه.
ثالث ًا :لأن االجتاهات ال�سلوكية تكون غري ملمو�سة حيث نرى �آثارها وال نراها ومن ثم ال ن�ستطيع و�صفها بعبارات وا�ضحة �أو قيا�سها.
امل�شاعر تكمن يف �أعماق الإن�سان �أما ال�سلوكيات �أو �آثارها فيمكن مالحظتها بو�ضوح حيث ميكن للجميع ر�ؤيتها و�سماعها وال�شعور بها .وعندما نتحدث
التوجهات وال�سلوكيات ف�إننا ال نعني هوية �صاحبها و�إمنا نق�صد طريقة ت�صرف �صاحبها .وبغ�ض النظر عن منط �شخ�صية املوظف ،فال ي�سعنا
عن ُّ
�سوى �إدارة ال�سلوك اخلارجي فقط ،وهذا ما يتحتّم علينا القيام به يف كثري من الأحيان.

كيف تتعامل مع االجتاهات ال�سلوكية ال�سلبية؟
عندما يبد�أ موظف ما يف �إظهار �سلوك �سلبي ميكنك �أن تتحدث معه
ب�ش�أن ذلك ال�سلوك خالل حوارك املبا�شر املعتاد معه .واحر�ص دائم ًا
على �أال تركز �إال على �سلوك �سلبي واحد يف املرة الواحدة كما يلي:
 -1عليك بو�صف ال�سلوك املعني بكلمات حمددة مثل طريقة تعامله مث ًال
�أو نربة �صوته و�إمياءاته ولغة ج�سده.
 -2اربط هذا ال�سلوك بنتائج العمل امللمو�سة.
 -3ركِّز على متطلبات الأداء و�أف�ضل املمار�سات التي يحيد عنها ذلك
ال�سلوك ال�سلبي.
قدم و�صف ًا لل�سلوك الإيجابي البديل الذي تعتربه معيار ًا للأداء
ِّ -4
املتوقع وم�ؤ�شر ًا �إلى مدى حت َُّ�سن الأداء.
 -5تابع التغريات التي اعرتت �سلوك املوظف خالل حواراتك الالحقة
واملنتظمة معه.
ملخصات لكتب عالمية تصدر عن مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم
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كيف تتعامل مع ال�صراع
بني �أع�ضاء الفريق؟
تتفاقم النزاعات عادة بني �أفراد فريق العمل
فقط عند وجود فراغ يف القيادة املنوطة به.
ف�إن مل تكن لديك �إجراءات عملية ومعيارية
وا�ضحة يتم تطبيقها بانتظام ف�إنك قد ترتك
جما ًال للت�ضارب بني الأ�سلوب والتف�ضيالت.
و�إن مل تكن لديك طريقة منا�سبة يف �إدارة
الأداء يتم العمل بها بالفعل ،ف�سوف حتتدم
املناف�سة جلذب االنتباه واملوارد ومن �أجل
التقدير واملكاف�آت .و�إذا مل ِّ
تو�ضح التوقعات
ب�شكل مف�صل وتتابع م�ستويات الأداء ،ف�إن
املوظفني �سيح ّملون بع�ضهم بع�ض ًا م�س�ؤولية
امل�شكالت التي قد تقع ب�سبب غياب املحا�سبة
أ�س�س وا�ضحة.
احلقيقية ِوفْقَ � ٍ
ب�صفتك القائد امل�س�ؤول ف�إن اخلطوة الأولى
التي يجب عليك اتخاذها هي ملء الفراغ
الإداري .وهذا يعني احلر�ص على توجيه تركيز
كل �أفراد فريق العمل �إلى القيام ب�أدوارهم
املتداخلة ووظائفهم امل�شرتكة فال يبقى
لهم وقت وال طاقة للرتكيز على النزاعات.
ق ِّيم مدى اال�ستفادة من االجتماعات التي

تعقدها مع فريق العمل واحلوارات املبا�شرة
التي جتريها مع �أع�ضاء الفريقَ .ط ِّبق مبادئ
الإدارة الأ�سا�سية بانتظام وعلى نح ٍو مت�سق ثم
اطرح ال�س�ؤال التايل :ما الذي ميكنني فعله
مللء الفراغ الإداري؟
عندما ت�شوب عالقات الزمالء بع�ض ال�ضغائن
والأحقاد تكون �أولى م�س�ؤولياتك هي مواجهة
املوقف مبـا�شرةً .وبالن�سـ ــة لأخط ــاء امل ــا�ضي
فال�س ـ�ؤال املط ــروح ه ــو :م ــا الذي ميكننـ ــي

فعل ـ ــه ومـ ــا الذي ينبغي القيـ ــام به الآن؟
يتعني عليك الإ�صغاء بعناية لكال الطرفني
قبل �أن تتخذ �أي قرارات .وهذا يتطلب منك
االنخراط يف املوقف مبا يكفي لتتم َّكن من
تقييمه كما ينبغي .ف�إما �أن تتخذ قرار ًا
يجب �أن يتعاي�ش معه كل فرد من �أفراد فريق
العمل� ،أو يبقى الو�ضع كما هو عليه الأمر
الذي ُي َّعد قرار ًا يف حد ذاته .ويف كل الأحوال
يجب �أن يت�أقلم كل فرد مع القرار الذي
اتخذته ومي�ضي ُقدُم ًا يف �أداء مهامه.

حتديات �إدارة املوظفني املتميزين
ميثل املوظف املتميز كنز ًا ثمين ًا ومورد ًا قيم ًا للم�ؤ�س�سة ،واملتميزون يعرفون ذلك جيد ًا وكذلك املديرون اجلديرون .وينجذب هذا
النوع من املوظفني �إلى املديرين الذين ُيدركون قيمتهم ويقدرونها ،والذين يبدون ا�ستعداد ًا ال�ستثمار وقتهم يف تعزيز مهاراتهم
وقدراتهم وجعلهم �أكرث �إفادة للم�ؤ�س�سة.

u
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ا�ستثمر �أهـــم مواردك يف تنميــــــة
مهــــارات �أهــــم موظفيـــك :و�أه ـ ــم
مواردك هو وقتك وكل فر�صة ت�سنح
�أمامك لتدريبهم وتطويرهم وتنمية
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مهاراتهم والو�صول بهم �إلى قمة الأداء.
 uكافئ املوظف املتميز وامنحه التقدير
الذي ي�ستحقه وخا�ص ًة عندما يبذل
جهد ًا �إ�ضافي ًا لتحقيق �إجنازات كبرية حتى
و�إن كانت تلك املكاف�أة �أكرب مما متنحه
لأقرانه الذين ال يرتقون �إلى م�ستواه.
 uحاول �أن تتحلَّى باملرونة قدر الإمكان
ب�ش�أن مكان عمل املوظف املتميز ووقت
�إجنازه للعمل طاملا �أنه ُينجز مها َّمه
الوظيفية كما ينبغي وينتهي منها قبل
املوعد املحدد .ففي �أ�سواق العوملة املفتوحة
ميكنك احل�صول على ما تتفاو�ض عليه
و�أنت تعرف �أن كل �شيء قابل للتفاو�ض.

وباعتبارك املدير ف�إن لديك حرية
الت�صرف باملوارد الالزمة لتحفيز
املوظفني املتميزين �أكرث من غريهم
وبالطريقة التي ي�ستحقونها فعالً .فقد
كنا يف املا�ضي نن�صح املديرين مبعاملة
كل املوظفني بالت�ساوي ثم اكت�شفنا �أن
امل�ساواة لي�ست بال�ضرورة عدالً .ف�شروط
وبنود عقود التوظيف ال تقت�صر على
الراتب فقط بل ت�شمل املواعيد ومدة
التوظيف ومكان و�ساعات العمل واملهام
وكل ما هو مطروح للنقا�ش .و�أنت بذلك
تع ّزز موق َفك التفاو�ضي كمدير وال
ت�ضعفه كما يعتقد الكثريون.

كيف حتافظ على موظفيك ي�ساعدك يف �إقناعهم بالبقاء �أو ًال ،وتدريب
من �سيخلفونهم ثاني ًا ،و�إدامة العالقة معهم
املتميزين ومتنع رحيلهم؟
بعد رحيلهم ،فرمبا يق ِّررون العودة للعمل
�إذا كنت على و�شك �أن تفقد موظفك معك يف امل�ستقبل القريب �أو البعيد.
الأكرث مت ُّيز ًا فحاول �أن تطيل فرتة بقائه
قدر الإمكان .وبطبيعة احلال يف�ضل بع�ض �أثناء اللقاءات واحلوارات املبا�شرة التي
املوظفني عند تركهم العمل الرحيل ب�سرعة ،جتريها مع موظفيك ر ِّكز على عملية نقل
ولكن من واجبك حماولة ت�أخري ذلك و�أنت املعرفة امل َك َّثفة من املوظف املتميز الذي
تعمل على و�ضع خطة ُمكمة لإيجاد بديل �سيغادر �إلى املوظف اجلديد الذي �سي�أخذ
له ،وتي�سري عملية االنتقال املعريف ال�شامل ثم مكانه والتي من املفرت�ض �أن تكون قيد
تدريب املوظف البديل مع التمهيد للمرحلة التنفيذ .وت�أكد من تنفيذ هذه العملية
لتج ُّنب النقل ال�شكلي للمعرفة
االنتقالية ب�صورة �سل�سة.
ب�شكل ف َّعال َ
ولذا من املهم دائم ًا �إقناع كل موظف متميز الأ�سا�سية �أو التدريب ال�سطحي للموظف
بتنمية وتطوير مهارات املوظف املنا�سب ،اجلديد .وعليك �أي�ض ًا الت�أكد من �أن عملية
والذي رمبا ي�أخذ مكانه لأي �سبب من نقل املعرفة يجرى توثيقها ب�شكل مف�صل
الأ�سباب على �أن يتم ذلك ب�شكل منهجي مع توافر �أدلة العمل وموارد املعلومات التي
وب�صورة منتظمة .ولذا ف�إن التعامل احل�سن ميكن ا�ستخدامها الحق ًا كم�صادر �أو و�سائل
والتقــدير الـ ــالئق للموظفـ ــني املتميزين تعليمية �أو مواد تدريبية.

حتديات الإدارة يف ظل وجود عوامل خارجة عن �سيطرتك
كثري ًا ما ت�شعر ب�أنه ال حول لك وال قوة جتاه بع�ض العوامل التي تقع خارج
نطاق �سيطرتك ومنها:
 uالتغيري :وهو �أحد الثوابت ال�سائدة الآن ويف كل زمان ومكان وهو
حقيق ٌة م�سلم ٌة تت�سارع وتري ُتها َ
كل يوم.
امل�سلمات فال
 uالتناف�س على املوارد املحدودة :وهذه �أي�ض ًا من َّ
توجد م�ؤ�س�سة يف العامل ت�ستطيع توفري موارد مت�ساوية لكل الإدارات
وامل�شروعات واملبادرات وب�شيكات مفتوحة وميزانية مت َّو ِفرة على
الدوام.
 uاالعتماد املتبادل :وهذا �أي�ض ًا �أم ٌر ال م َف َّر منه يف عامل اليوم
اململوء بالتعقيدات واملت�سم بالتداخالت وامل�شاركات.

u

u

التكنولوجيا والإدارة عن بعد :لقد ات�سعت احلدود وزالت
احلواجز و ُفر�ض عليك كغريك من املديرين �إدارة فرق عمل
متباعدة ،ويف كثري من الأحيان ال يعرف بع�ضها بع�ض ًا.
التنوع :كما �أدت العوملة وتداخل الثقافات و�سرعة االت�صاالت
�إلى زيادة احتماالت العمل مع �أ�شخا�ص من خمتلف اجلن�سيات
وال�سمات واللغات.

مثل هذه العوامل واملتغريات اخلارجية تعترب �أمر ًا واقع ًا وحتديات ال
منا�ص من مواجهتها ومن واجبك فهمها والتعامل معها وم�ساعدة
َ
مر�ؤو�سيك وت�شجيعهم على التكيف معها �أي�ضاً.

الإدارة يف ظل املتغريات

التغيري امل�ستمر وظروف عدم الت�أكد
عليك كقائد �أن تتبنى ثالث ركائز �أ�سا�سية لقيادة مر�ؤو�سيك خالل عملية التغيري وهي:
�أو ًال :تذكري �أع�ضاء الفريق بكل ما هو ثابت با�ستمرار.
ثاني ًا :اال�شرتاك يف و�ضع اخلطط الالزمة ملواجهة املواقف الطارئة مع مر�ؤو�سيك
وذلك بطرح الأ�سئلة التالية:
 ما الذي من املحتمل �أن يتغري؟ ما الذي �سنفعله حتديد ًا يف حالة حدوث ذلك؟ ما ال�سيناريوهات املتوقعة واملتكررة وذات االحتمال الأكرب؟ وما الذي نفعله عند وقوعها؟ثالث ًا :عند حدوث م�شكالت �أو �أزمات مفاجئة ت�أقلم معها وارجتل حلو ًال ذكي ًة لها ال �سيما
عندما تكون البدائل �أ�صعب و�أكرث تكلفة من الو�ضع القائم.
ملخصات لكتب عالمية تصدر عن مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم
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الإدارة يف ظل ُّ�شح املوارد
تتطلب كل مهمة �أو م�س�ؤولية �أو م�شروع
مواردها اخلا�صة بها وعندما تكون تلك املوارد
حمدودة يكون التناف�س للح�صول عليها �ضاري ًا
داخلي ًا وخارجي ًا .وكمدير جديد جدير عليك
�إجناز الكثري بالقليل والعمل يف حدود املوارد
املتاحة لك .ويف كل مرة ُت�س ِند فيها مهمة
تنفيذ م�شروع �أو مهمة �أو م�س�ؤولية جديدة �إلى
ٍ
موظف ما ،اطرح على نف�سك ال�س�ؤال التايل:
هل ميتلك هذا املوظف املوارد الكافية للقيام

بالعمل املكلف به؟
من املهم �أن تكون عملية تخطيط املوارد
مو�ضوع ًا ثابت ًا يف حواراتك املبا�شرة مع كل
موظف يعمل حتت �إ�شرافك املبا�شر .و�أف�ضل
ما ميكنك القيام به عندما ت ِقل املوارد هو
تدريب موظفيك على تقدمي طلباتهم يف �شكل
عر�ض تو�ضيحي ليعتادوا على هذه العملية
با�ستمرار .وميكن ملثل هذا العر�ض �أن يت�ضمن:
 uمو�ضوع العر�ض التو�ضيحي.
 uمزايا العر�ض التو�ضيحيَ :من امل�ستفيد
منه ،ووقت اال�ستفادة ،وحجم املزايا؟

 uالتكاليفَ :م ْن �سيتحمل التكاليف ،ومتى
�س ُي�ستحق دفعها ،وما هو حجمها؟
 uاجلدول الزمني :املوعد النهائي والإجنازات
املهمة املتوقعة خالل كل مرحلة من مراحل
العمل بالإ�ضافة �إلى الوقت الذي �سي�ستغرقه
تنفيذ العر�ض التو�ضيحي والطرف املت�أثر
باقتطاع هذا الوقت وتاريخ البدء.
 uاخلطة :اخلطوات التي مت اتخاذها خالل
مراحل العمل عند تنفيذ كل �إجناز �إلى
جانب الإجراءات الرئي�سية وامليزانيات
والوقت.

اخلطوات الأربع للحلول الطارئة
ماذا لو مل يتمكن موظفوك من احل�صول على املوارد التي يحتاجونها لي�ؤدوا �أدوارهم
منوذجي يف معظم الأحيان؟
الوظيفية ب�شكل
ّ
�إن مل يح�صل موظفوك على املوارد التي يحتاجونها ي�صبح من واجبك تدريبهم على فن ابتكار احللول الطارئة وتنفيذ خطة بديلة �أو ما ن�سميها
دائم ًا اخلطة (ب) وذلك كما يلي:
 uاخلطوة الأولى :التفكري يف م�صدر بديل للح�صول على مورد بديل.
 uاخلطوة الثانية :طرح جمموعة من البدائل املحتملة للمورد الذي تواجه متاعب يف احل�صول عليه.
 uاخلطوة الثالثة :ابتكار طريقة جديدة متام ًا ال�ستكمال املهمة التي ال جتد لها بدي ًال منا�سب ًا .وهذا يعني �أن تبد�أ �أنت وفريقك ب�أداء العمل
ب�شكل خمتلف .ورمبا تكت�شف الحق ًا �أن الطريقة املختلفة �أف�ضل من الطريقة التقليدية التي كنت تنوي تطبيقها.
ٍ
 uاخلطوة الرابعة� :إذا ما َّ
تعذر الو�صول �إلى م�صدر �أو مورد بديل �أو طريقة مبتكرة �سيكون اخليار الوحيد املتبقي هو بذل املزيد من الوقت
واجلهد والطاقة وباملوارد القليلة املتاحة.

الإدارة عرب االعتماد املتبادل
حتدي ًا ذا �شقني:
ُيعد االعتما ُد املتبادلُ ِّ

�أوالً :م�شكلة تعدد املديرين

�ساعد مر�ؤو�سيك املبا�شرين على التعامل مع
«الر�ؤ�ساء الآخرين» الذين ميكن �أن ُيربكوا
عالقا ِتك مبوظفيك باعتبارك رئي�سهم املبا�شر.
عليك �أن تتعاون معهم يف و�ضع خطة مت ِّكنهم من
التعامل مع ه�ؤالء الر�ؤ�ساء على النحو الأمثل.
خالل لقاءاتك املنتظمة مع موظفيك �ضعوا
ٍ
�سيناريوهات و�أ�س�س ًا حمدد ًة للتعامل مع زميلك
«الرئي�س الآخر» والتي قد ت�ش ِّكل �إحدى عقبات
�إدارة الأداء .ولكن ماذا لو كان رئي�سك �أنت
هو من يكلف موظفيك املبا�شرين مبهام عمل
تناف�سية تتعار�ض مع تكليفاتك الروتينية؟
هل �سبق �أن ا�ستبعدك رئي�سك من �سل�سلة
القيادة وذهب مبا�شرة �إلى مر�ؤو�سيك املبا�شرين
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ٍ
ٍ
تعليمات
وجه لهم
و�أ�سند �إليهم
مهمات مع َّينة �أو َّ
حمددة؟ عندما تتع َّر�ض لهذا املوقف ميكنك
الت�صرف كما يلي:
 -1حت َّدث مبا�شرة �إلى رئي�سك بهذا ال�ش�أن.
 -2د ِّرب موظفيك على مهارات و�آداب التعامل
مع رئي�سك عندما ُي�س ِند �إليهم �أعما ًال ب�شكل
مبا�شر.
 -3يف كل مرحلة من مراحل العمل يجب �أن تكون
�أنت ولي�س �أحد �سواك َمن يقرر �أي ًا من املهام
التناف�سية املوكلة �إليهم ت�سبق الأخرى يف
الأولوية ويجب �أن يكون هذا وا�ضح ًا للجميع
مبا يف ذلك رئي�سك الأعلى.
فماذا لو � َأ�ص َّر ر�ؤ�سا�ؤك على التعامل مع
مر�ؤو�سيك مبا�شرة؟ يف هذه احلالة التي تتكرر
كثري ًا ،د ِّرب مر�ؤو�سيك على:
 التم ُّهل والتحقق من متطلبات املهمة ،وطرحالأ�سئلة التالية« :هل �أنا ال�شخ�ص املنا�سب
لهذه املهمة؟ هل �أنت مت�أكد من اختياري

�أنا حتديد ًا لتنفيذ هذه املهمة؟ �إنني �أطرح
هذه الأ�سئلة لأن و�صفي الوظيفي هو (�س)
ومديري املبا�شر هو (�ص)».
 حتديد معايري �إجناز املهمة املنوطة بك :كمت�ستغرق مدة الإجناز وما متطلباتها؟
 حتديد ما �إذا كانت هذه املهمة �ست�ؤثر على�سرعة وم�ستوى �أداء املهمات الوظيفية
الرئي�سية الأخرى.
والآن ماذا تفعل لو فر�ض الر�ؤ�ساء الآخرون
على موظفيك معايري �أداء �أعلى �أو �أقل من تلك
التي و�ضعتها لهم؟ وماذا لو كانت تلك املعايري
مت�ضاربة �أو متناق�ضة؟
 uت�أ َّكد من �إدراك مر�ؤو�سيك التام ملعايري
الأداء التي تتوقعها منهم عندما يعملون حتت
�إ�شرافك املبا�شر.
 uذكِّر مر�ؤو�سيك املبا�شرين ب�ضرورة �إدراك
معايري الأداء التي يتوقعها منهم املديرون
الآخرون عندما يعملون حتت �إ�شرافهم املبا�شر.

ثانياً :انتظار «ال�سلحفاة»
قد ت�شعر بالإحباط عندما تكون م�س�ؤو ًال عن قيادة موظف يتطلب عمله انتظار
�شخ�ص �آخر لإنهاء بع�ض الأمور املتعلقة باملهمة قبل �أن يتمكَّن الأول من
ا�ستكمالها.
د ِّرب موظفيك على ا�ستغالل ما يتمتعون به من ت�أثري يف حالة غياب ممثل ال�سلطة
املبا�شرة لأن هذا هو خيارهم الوحيد الذي ميكن اال�ستفادة منه كما يلي:
 uالت�أثري من خالل الإقناع� :ضع �أمام الزميل املت�أخر �أ�سباب ًا وجيهة حلثِّه
على �إجناز املهمة املكلَّف بها.
 uالت�أثري من خالل الت�سهيل :من خالل م�ساعدتهم لزميلهم املت�أخر ودعمه
يف �أداء دوره حتى ينجز املهمة.
� uأداء التزامات حمددةُ :يعد تخ�صي�ص مكان يف جداول العمل الزمنية
لتو�ضيح الأعمال املطلوب ت�سليمها و�إ�ضافة ر�سائل تذكريية �إليها من الأ�ساليب
الف ّعالة التي ت�سهم يف وفاء املوظف بالتزاماته املكلّف بها �إلى ٍ
حد كبري.

ثالث عقبات كربى �أخرى

نعلم جيد ًا مدى �صعوبة تطبيق �أ�سا�سيات الإدارة بدقة وبتناغم.
لذا ،يجب عليك الت َغلُّب على ثالث عقبات �أخرى لل ُم ِ�ض ِّي ُق ُدم ًا وللنجاح يف
حتمل م�س�ؤوليات من�صبك الإداري:
�أوالً :حاول �إحداث حت ُّول يف �شخ�صيتك وهذا الأمر يتطلب اكت�شاف منابع
جديدة للطاقة والثقة واملثابرة داخلك.
ثانياً :تتطلب العودة �إلى املبادئ الأ�سا�سية للإدارة ا�ستثما َر قد ٍر كب ٍري من
الوقت وب�شكل ُم�سبق ،وهذا ما �ستالحظه يف بداية م�سريتك الإدارية .ولذا
من املهم �أن نن ِّبهك �إلى �أنه �سيتعني عليك اجلمع بني معاجلة امل�شكالت التي
مل تتن َّبه لوقوعها ،وا�ستثمار جزء كبري من وقتك يف جتنُّب وقوع م�شكالت
م�ستقبلية �أخرى.
ثالثاً :عليك �أن تتب َّنى موقف ًا قوي ًا يجنِّبك الوقوع يف �شَ َرك احللقة املفرغة.
املخ�ص�ص
ا�ستثمر ما تتحلَّى به من ان�ضباط وتركيز يف تكري�س الوقت
َّ
ملهامك الإدارية يف التعامل مع الأعمال ال�ضرورية على نح ٍو مت�سق وب�صورة
ُم�سبقة ويف كل مرحلة من مراحل العمل وقبل �أن يت�ضح م�ستوى جودة العمل
�سواء �أكان جيد ًا �أم �سيئ ًا �أم متو�سط ًا.
يف نهاية رحلتك الإدارية املُتخمة بالكثري من التحديات واالقرتاحات تذَ كَّر �أنك
�إن واظبت على �إجراء حوارات مبا�شرة ومنتظمة ُتدير �أنت دف ِّتها مع مر�ؤو�سيك
وتط َّرقت فيها �إلى امل�شكالت اجلوهرية التي تواجهونها يف العمل ف�سيكون
النجاح حليفكم .ولعلك الحظت عرب حمطات رحلة مواجهة التحديات �أن
ٍ
وحوارات وحكم ًة جماعية.
تتطلب جهود ًا
معظم احللول املطروحة كانت ُ
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ﻢ َوا ْﻟ َﻤ ْﻌ ِﺮ َﻓ َﺔ أَ ْﻗ َﻮى
" ِ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 َﻠﻘ ْ
َاﺷﺪ آل َﻣ ْﻜ ُﺘﻮم،
ﺴﺔ ُﻣ َﺤ ﱠﻤﺪ ﺑِﻦ ر ِ
ﺖ ِﻣ ْﻦ أ ْﺟﻠ ِِﻪ ُﻣﺆ 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  ،أوْ 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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