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ثوان...
في
ٍ
يتف ــق اجلميـ ـ ــع عل ــى �أن تعزيــز مفــاهي ــم الإبــداع
واالبتكـ ــار ه ــو حجــر الأ�س ــا�س لبـنـ ــاء جمتمعـ ــات
متطورة ،وقائمة على املعرفة وقادرة على �إنتاجها
واال�ستفادة منها يف ر�سم غد �أف�ضل وحياة �أكرث
�إ�شراق ًا ورفاهية .لكن من املهم �أن ندرك جيد ًا �أن
طريق الإبداع لي�س بال�سهل بل يتطلب مرحلة طويلة من الإعداد اجلدي الذي يبد�أ
من خالل تنمية املواهب والقدرات الكامنة لدى الأجيال اجلديدة والتي �ستوظف
الإبداع واالبتكار خلدمة الأمم.
ولأن املواهب والقدرات تختلف من �شخ�ص �إلى �آخر ،ف�إن االهتمام بها ورعايتها
يتطلب توافر جمموعة من العنا�صر الأ�سا�سية �أهمها �أن يتالءم االهتمام والرعاية
باملوهوبني وقدراتهم ،مع �ضرورة تقدمي الرتبية املنا�سبة لهم والدعم الكايف من
الأهل وجميع من يحيطون بهم ،وخا�صة الأهل الذين عليهم االنتباه مبكر ًا ملوهبة
�أبنائهم .كما يجب �أن يتم تطوير املناهج التعليمية التقليدية لتواكب �شغف املوهوبني
باملعرفة وتر�ضي ف�ضولهم .ففي النهاية تعد الرثوة الب�شرية هي الرثوة احلقيقية
لأي دولة واال�ستثمار يف ر�أ�س املال الب�شري هو �أهم �أنواع اال�ستثمارات التي ت�ضمن
حتقيق تنمية م�ستدامة لأي جمتمع يف جميع املجاالت.
واليوم ومن خالل مبادرة «كتاب يف دقائق» التي �أطلقتها م�ؤ�س�سة حممد بن را�شد
�آل مكتوم ،والتي ع َّودتكم على تقدمي ملخ�صات ممتعة لأف�ضل و�أهم الكتب العاملية
يف �شتى املجاالت ،نعرفكم على جمموعة جديدة من هذه الكتب ،التي تناق�ش
مفاهيم الإبداع والتميز واالبتكار بتعمق ،وتر�شدكم للأ�ساليب ال�صحيحة لنبذ
عادات الت�سويف والت�أجيل و�آثارها ال�سلبية على م�ستويات �أداء الفرد.
ويف الكتاب الأول من امللخ�صات والذي يحمل عنوان «�ستيف جوبز و�أ�سراره يف
االبتكار  ...مبادئ خارقة لنجاحات فائقة» نتعرف �إلى حقيقة العالقة بني الدرا�سة
وتلبيتها للحاجات املعرفية احلقيقية لدى الأفراد والتي ت�ؤدي بهم �إلى االبتكار
و�إنتاج ابتكارات واكت�شافات تنفع العامل .وكيف �أن �إطالق العنان للإن�سان لعمل ما
يحبه ،وت�شجيعه على العمل احلر يطلق الطاقات االبتكارية الكامنة لديه.
ويو�ضح الكتاب الثاين «حل مع�ضلة الت�سويف ...ا�سرتاتيجيات لتغيري عادات
الت�أجيل والتعطيل» الآثار ال�سلبية الناجمة عن م�شكلة الت�سويف ،وانعكا�س ذلك
على �أداء املهمات ،وعالقتها بتحديد �أولوياتنا والأ�ساليب الناجحة حلل مع�ضلة
الت�سويف من خالل اتباع عدة ا�سرتاتيجيات.
�أما الكتاب الثالث «�إطالق ملكات �أبنائنا الفطرية ...كيف نكت�شف ّ
ومنت مواطن
القوة واملواهب والقدرات الفريدة لكل طفل» ،في�سلط ال�ضوء على املفهوم اجلديد
للتميز ،والذي مل يعد مق�صور ًا على من يتمتعون مبعدالت ذكاء عالية �أو يتفوقون
درا�سي ًا .حيث يناق�ش الكتاب العوامل الأكرث ت�أثري ًا على الطفل لي�صبح متميز ًا
وخا�صة فيما يتعلق مبيوله ورغباته.
ويف اخلتام ن�أمل �أن تلقى املجموعة اجلديدة من ملخ�صات «كتاب يف دقائق»
�إعجابكم ومتدكم باملعرفة واخلربات املتجددة.
جمال بن حويرب
العضو المنتدب لمؤ سسة محمد بن راشد آل مكتوم
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ملاذا نحتاج �إلى �أمثال �ستيف جوبز؟
عندما ُد ِعي �ستيف جوبز لإلقاء كلمته ال�شهرية على خ ِّريجي
جامعة �ستانفورد عام  ،2005بد أ� خطابه مبا ميكن اعتباره
أهم �أ�سرار جناحه على الإطالق حني قال« :لكي
واحد ًا من � ِّ
�أكون �صادق ًا و�أمين ًا معكم ،يجب �أن �أعرتف ب�أنَّني مل �أتخ َّرج
يف �أ َّية جامعة ،ولذا ف� َّإن وجودي يف حفلكم هذا يعترب فر�صتي
الوحيدة لأرى كيف يت ُّم التخريج .لقد در�ست يف اجلامعة
أح�ضر الدرو�س التي
تخ�ص�صي وبد�أت � ِّ
�س َّتة �أ�شهرَّ ،ثم تركت ُّ
�أنتقيها لأنَّني �أع�شقها ،مدفوع ًا ب�إح�سا�سي الداخلي وف�ضويل
لالكت�شاف .وعندما �أتذكَّر اليوم ما حدث� ،أت�أكَّد متام ًا من � َّأن
أحب ،هو
ت�ش ُّبثي ب�شغفي و�إ�صراري على �أ َّال �أعمل �إ َّال ما �أع�شق و� ُّ
ما قادين �إلى اخرتاع اخلطوط اجلميلة والت�صاميم الرائعة
لأ َّول حا�سب �شخ�صي يف العامل».
نحن نعي�ش اليوم يف ع�صر يعاين فيه كثريون من البطالة
ال�شديدة رغم تزايد �أعداد اجلامعات حول العامل ،ح َّتى �صارت
تع ُّد بع�شرات الألوف .وبينما يع ُّد اخل ِّريجون اجلدد بع�شرات
املاليني ك َّل عام ،ف� َّإن معظمهم ال يجدون الوظائف املنا�سبة� ،أو
هم ال يعرفون كيف ُيح ِّولون معارفهم ومهاراتهم �إلى ابتكارات
ومنتجات وحلول تنفع العامل ،ناهيك عن �أَنْ ُت َغ ِّ َي العامل .ف�إذا
ت�ص َّورنا هذا العامل بعد ع�شر �سنوات من الآن دون ابتكارات يف
جماالت العلوم والفنون والتقنية والبيئة والغذاء والدواء ،ف� َّإن
ال ُّركود والأزمات التي �ضربت العامل يف �أواخر العقد الأ َّول من
الألف َّية اجلديدة� ،سوف تزداد و�ستكون ال�صورة قامتة .ولذا
ال ب َّد من االبتكار كما قال �ستيف جوبز نف�سه ،وهذا يعني �أن
تتم�سك امل� َّؤ�س�سات والأفراد باالبتكار خالل العقود القادمة وعلى
َّ
الدوام ،كما يعني � َّأن العامل يحتاج فع ًال �إلى عقول ومبدعني
مثل �ستيف جوبز� ،أحد من�شئي م� َّؤ�س�سة «�آبل» املعروفة ورئي�سها
التنفيذي ال�شهري.

كانت كلمة ال�س ِّر لدى جوبز وفريقه هي االبتكار من دون ا ِّتباع قواعد �أو
نظم ثابتة ،فموظَّ فوه ال يلج�ؤون �إلى ور�ش العمل والتدريب فقط لتقوية
ومتتني ملكات االبتكار لديهم؛ فلم يكن �ستيف جوبز يهت ُّم بالتدريب
التقليدي ،بل كان يقول« :ال �أحد ي�سمع هنا  -يق�صد يف معامل �شركته
 عبارات مثل :ه َّيا �إلى املحا�ضرة �أو هذه هي القواعد اخلم�س الرئي�سةاخلا�صة
لالبتكار وعلينا �أن ن َّتبعها جميع ًا» .لك َّنه عمد �إلى و�ضع قواعده
َّ
�شق طريقه وموا�صلة النجاح .االبتكار
لالبتكار ،وهي التي مكَّنته من ِّ
الذي نعنيه هنا ال يتعلَّق بالتكنولوجيا فقط ،و� َّإنا ي�شمل �أي�ض ًا الأفكار
اجلديدة وغري التقليد َّية حللِّ امل�شكالت ،والقواعد التي حت ِّفز اخليال
وتنمي امل�شروعات �أو ترتقى
ِّ
وتعزز القدرات الإبداع َّية وتط ِّور الأفكار ِّ
ٍ
ب�صمات وا�ضح ًة يف كلِّ �أنحاء العامل.
باملهن وامل�سارات الوظيفية ،وترتك
ولهذا �صارت �أفكاره ملهمة للعامل ب�أكمله .ولذا ف� َّإن هذه اخلال�صة لي�ست
�سرية ذاتية لـ�ستيف جوبز ،بل هي عر�ض �أو و�صف للقواعد التي �ساعدته
غي بها العامل كما يرى كثريون.
يف ابتكار �أفكار َّ

قـاعـدة :1اعـمـل مـا حتــب
ظن والديه به عندما ترك
خ َّيب �ستيف جوبز َّ
الدرا�سة يف كلية «ريد» عام  1972بعد ف�صل
درا�سي واحد ،حيث �شعر �أ َّنها لن ت�ضيف �إليه
قيمة ،و�أ َّنها لن ت�ساعده يف حتديد هدفه،
فقرر �أن يرتكها فور ًا واثق ًا من قدرته على
َّ
�شق طريقه اخلا�ص ..بعد �أقلَّ من ع�شر
ِّ
�سنوات �أ�صبحت قيمة جوبز ت�ساوي 100
عامل كرمز عاملي له ت�أثري
مليون دوالر ،و ُي َ
�أ�سطوري .مل يكن جوبز يعرف الطريق الذي

ينبغي عليه ال�سري فيه ،لك َّنه فقط ترك قلبه
يتبع هواه.
مر بها ،يقول
وبالرغم من الأزمات التي َّ
جوبز �إ َّنه ا�ستمتع بكلِّ حلظة يف حياته لأ َّنه
ا�ستجاب لف�ضوله وترك فطرته تقوده ،ما
فن
بدا للجميع وقتها بال جدوى .در�س جوبز َّ
ِّ
الفن ،ورغبته يف
اخلط ل�سببني� :سحر هذا ِّ
�أن يدير الفنون اجلميلة ،وهو القرار الذي مل
�سيغي حياته الح ًقا .بعد ع�شر
يكن يدري �أ َّنه ِّ

ي�صمم �أ َّول حا�سوب يف
�سنوات ،وبينما كان ِّ
�سل�سلة ماكنتو�ش تذ َّكر اختياراته وقراراته
القدمية ،فلوال �أ َّنه ترك الدرا�سة يف الكلية،
فن ِّ
اخلط ،وما كانت
لظل بعيد ًا عن درا�سة َّ
احلا�سبات لتظهر بهذا ال�شكل الرائع .ال
فن ِّ
اخلط على �أفكاره
تربهن ق�صة جوبز مع ِّ
الإبداعية فح�سب ،و� َّإنا تنطوي �أي�ض ًا على
ال�سر املطلق للنجاح يف العمل واحلياة :ا َّتبع
ِّ
قلبك.

املوظف على العمل احلر
ت�شجيع َّ
حتب ال
�صحي ٌح � َّأن جوبز ترك عمله يف م� َّؤ�س�سة «�أتاري» لي� ِّؤ�س�س «�آبل»� ،إال أ�نَّك لكي متار�س ما ُّ
ي�شرتط �أن ترتك وظيفتك لتبد�أ عملك ،فهناك مليونريات ميلكون املال الذي ي�ستطيعون به �أن
اخلا�صة ،و�أن يهن�ؤوا بالعي�ش قرب ال�شاطئ طوال حياتهم ،لكنَّهم
ي� ِّؤ�س�سوا ع�شرات امل�شروعات
َّ
 مع هذا  -يوا�صلون العمل لدى م� َّؤ�س�سات كربى تابعة ملليونريات�آخرين ملج َّرد �أنَّهم يح ُّبون ما يعملون وال يحلمون ب�شغل وظيفة �أخرى
خا�صة لن تتوافر فيها املوارد املتاحة ل�شركة لها
�أو �إن�شاء م� َّؤ�س�سة َّ
وربا �صادفت يف حياتك مندوب مبيعات متمي ًزا
ثقلها يف ال�سوقَّ .
يف عمله وال يرغب هو الآخر يف �إن�شاء م� َّؤ�س�سته اخلا�صة ،وهو
متح ِّم�س جتاه عمله ب�شرط �أن يبيع منتج ًا �أو خدمة ي�ؤمن �أنَّها
تقدم قيمة حقيقية للعمالء .هكذا ن�ستنتج � َّأن من يرتك وظيفته
ِّ
لت�أ�سي�س م�شروعه اخلا�ص ال يفعل ذلك �إال من منطلق واحد فقط،
وهو �أنَّه ال يجد يف عمله احلايل ما يحفِّزه ويلهمه.
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هناك م� َّؤ�س�سات متط ِّورة عديدة ت�شجع االبتكار وحر َّية العمل داخلها ،وت�سمح ملوظَّ فيها بالتجربة واملخاطرة يف �ضوء �شغفهم .يقول جوبز« :فريق
حي على فكرة ت�شجيع االبتكار والعمل احل ِّر داخل م� َّؤ�س�سة كبرية .وتع ُّد م� َّؤ�س�سة جوجل �أي�ض ًا من بني هذه امل� َّؤ�س�سات ،فت�سمح
عمل ماكنتو�ش هو مثال ٌّ
للعاملني بها بق�ضاء  %20من وقتهم يف ممار�سة ما يح ُّبونه ،وهو ما يح ِّقق لهم الر�ضا الداخلي في�ستطيعون ابتكار منتجات غري تقليدية تعود على
امل� َّؤ�س�سة بال َّنفع.
املخ�ص�ص لالبتكار والإبداع.
جدير بالذكر � َّأن �أخبار و اقرتاحات جوجل وجيميل كانت من بني االبتكارات التي �أنتجها الوقت
َّ

قـاعـدة :2اترك ب�صمتك يف العامل
ٍ
كانت لـ�ستيف جوبز قدرة هائلة على جمع النا�س حول فكرة عا َّمة من خالل حتديد ٍ
وجذاب .ومن �أ�شهر مقوالته« :اترك ب�صمتك
هدف
م�شرتك َّ
يف العامل من خالل ممار�سة ٍ
عمل عظيم» .كان جوبز يعرف � َّأن امل�ستقبل ملن ي�ؤمن بقدرته على حتقيق �أحالمه وعلى تغيري العامل من خاللها.

انظر نحو الأفق البعيد
مل يخرتع �ستيف جوبز احلا�سوب ال�شخ�صي
�أو جهاز «�إم بي ثري» ،لك َّنه ا�ستلهم منهما
«املاكنتو�ش» و«الآي بود» .ومل يكن هو أ� َّول من
باع احلوا�سيب مبا�شرة �إلى العمالء ،لك َّنه
ق َّدم طرقًا ت�سويقية جديدة من خالل فكرة
متاجر �آبل .على الرغم من � َّأن عدد ًا قلي ًال من
ال�شركات الكبرية على عالقة وثيقة مب� ِّؤ�س�سيها
كما هو احلال يف �آبل ،مل يكن جوبز �أحد ه�ؤالء
ال�ساعني �إلى ال�شُّ هرة ،فكان يوظِّ ف الأ�شخا�ص
املم َّيزين يف جمالهم ،والذين ي�شعرون بحما�س
جتاه حتقيق احللم .وهكذا يبد�أ ك ُّل اخرتاع يف
�آبل بنظرة �شاملة ،وجرعة عالية من الإلهام،
فاالبتكار ال يكتمل بفرد واحد وال يتوقَّف عليه.

الك ُّل يعرف �ستيف جوبز ،لكن يف بدايات
تاريخ م� َّؤ�س�سة �آبل كان بجانبه �شركاء
مثل �ستيف ووزنياك وجيف را�سكنومايك
ماركوال ،ومتكَّنوا من خالل دمج �أفكارهم من
�إي�صال احلا�سوب �إلى النا�س عا َّمة .لوالهم
ملا كان هناك ماكنتو�ش �أو �آبل ،و أ� َّية فكرة
ابتكرها جوبز مل يكن ل ُيكتب لها النجاح دون
قدرته على الت�أثري يف الآخرين و�إقناعهم
باالن�ضمام �إليه يف رحلته .ف�إذا كان ال�شغف
هو الوقود الذي مي ُّد املبتكرين بالق َّوة لي�سعوا
وراء حتقيق �أحالمه ــم ،فالر�ؤي ـ ــة ه ــي التي
تنري الطريـ ــق وتله ــم الآخريــن مل�صاحبتــه
يف رحـلـتــه.

هــــدف نبيـــــلٌ لالبتكــــــــــار
ٌ

مييل النا�س �إلى الإميان ٍ
بهدف ٍ
نبيل ،لهذا ي�ضع
القادة الناجحون اخلطط النبيلة ذات الر�ؤى
الوا�ضحة لت�شجيع ثقافة االبتكار و�إطالق
العنان خليال �أفراد فريق العمل .يف �أغ�سط�س
� ،2005ضرب لويزيانا واحد من �أعنف
4
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الأعا�صري يف تاريخ الواليات املتحدة ،معروف
با�سم «�إع�صار كاترينا» .وقتها جاهدت �شركة
التيار الكهربي �إنتريجي ح َّتى ال ينقطع التيار،
لك َّنه انقطع عن مليون عميل ،كما فقد 1500
من موظَّ في ال�شركة منازلهم .ن�صح الرئي�س
التنفيذي واين ليونارد موظَّ في ال�شركة ب�أن
يحاولوا اخلروج من �أزماتهم ال�شخ�صية ،و�أ َّال
يتعجلوا العودة �إلى العمل .ما حدث بعدها
َّ
ً
كان باهرا ل ِّأي �شخ�ص ال ي�ستوعب مدى ت�أثري
الهدف النبيل .يف نهاية الأ�سبوع الأول عاد
التيار �إلى �أكرث من ن�صف مليون عميل من
عمالء �إنتريجي ،ومل يكن � ٌّأي من املوظَّ فني

الذين ت أ�ثَّروا بالكارثة م�ضطر ًا للعودة �إلى
العمل ،و� َّإنا كانوا جميع ًا راغبني يف ذلك.
وبزغت تلك الرغبة ل َّأن ليونارد �أ�صقل ثقافة
العمل بر�ؤيته الب�سيطة� :أن ترتك العامل على
مما وجدته عليه� .إنتريجي هي
حال �أف�ضل َّ
لكن موظَّ فيها ي�ؤمنون بر�ؤيتها
�شركة كهرباءَّ ،
الأو�سع� ،أال وهي الت�أثري الإيجابي يف حياة
النا�س .وباملثل ف�شركة �آبل ت�صنع احلا�سبات،
لكن موظَّ فيها ي�ؤمنون بر�ؤيتها الأو�سع؛ �أي
َّ
حت�سن حياة الب�شر .عندما
ب�صناعة �أدوات ِّ
يتوقَّع القادة التم ُّيز من فريق العمل ،يفاج أ�
اجلميع بنتائج تفوق ك َّل التوقُّعات.

 5126حماولة فا�شلة
لي�س غريب ًا �أن يو�صف املخرتع ب�أ َّنه �شخ�ص
فا�شل ،ذلك ل َّأن عدد جتاربه الفا�شلة دائم ًا
ما يفوق عدد التجارب الناجحة .يف عام
� 1978شعر املخرتع الربيطاين جيم�س
داي�سون بالإحبــاط ب�سبب �أداء املك ـ ـ ــان�س
الكهربائية ،املنت�شرة يف الأ�سواق ،والتي
تتو َّقف عن ال�شفط فج�أة �أثناء عملها .كان
�سبب امل�شكلة هو ان�سداد كي�س القمامة يف
ملدة خم�س
املكن�سة .اجتهد و�أ�صر داي�سون َّ
�سنوات ،ويف املحاولة رقم  5127مت َّكن
من اخرتاع مكن�سة تعمل من دون كي�س .مل
ي�ست�سلم من اال�ستمرار يف املحاولة �إلى �أن
خا�صة يف الف�شل،
ح َّقق هدفه ،بل وجد متعة َّ
يجربون
�ش�أنه �ش�أن الناجحني الذين
ِّ

يتحم�سون لها .ف�إن مل ت�شعر
�أفكار ًا جديدة َّ
فج ِّرب �شيئ ًا �آخر ل َّأن
بحما�س جتاه ما تفعل َ
احتماالت النجاح لن تكون يف �صاحلك.
ويقول داي�سون« :ال يزعجني الف�شل .ولطاملا
اعتقدت �أ َّنه ينبغي تقييم التالميذ يف
املدار�س وفق ًا ملحاوالتهم الفا�شلة ،فالطفل
ومير بلحظات ف�شل لي�صل
يجرب
الذي ِّ
ُّ
�إلى هدفه غالب ًا ما يكون مبدعاً» .اختار
�ستيف جوبز وجيم�س داي�سون ال�سري يف
طريقني خمتلفني نحو االبتكار ،لك َّننا نتع َّلم
الق�صتني الدر�س نف�سه :ال تدع هو�سك
من َّ
ميت .حاول �أن تربزه
بالتجريب واملحاولة ُ
�إلى �أن ت�صل �إلى درجة التم ُّيز التي ت�أملها.
ا َّتبع قلبك وال ِ
ت�سر خلف القطيع ،و�ستجد
�شغفك وحما�سك يدفعانك �إلى الأمام رغم
العقبات والنك�سات.

وخـ�ض التجربـــة
قـاعـدة :3ف ِّكـــر ُ

ا�ستغرق علماء النف�س �سنوات يف حماولة
للتو�صل �إلى �إجابة عن ال�س�ؤال التايل« :ما الذي
ُّ
مي ِّيز املبتكرين عن غريهم؟» و�أجريت �أبحاث
�ست �سنوات َّمت
يف جامعة هارفارد على مدار ِّ
خاللها �إجراء حوارات مع ثالثة �آالف م�س�ؤول
�إداري كانت نتائجها باهرة .لكن لو كان
الباحثون �س�ألوا �ستيف جوبز لكان ب�إمكانهم
توفري الكثري من الوقت .وفق ًا للبحث الذي
ق َّدمته اجلامعة ،فمهارة «تداعي الأفكار» هي
املهارة الأولى التي مت ِّيز املبتكرين واملبدعني
عن غريهم؛ وتعني القدرة على الربط بني

�أ�سئلة �أو م�شكالت �أو �أفكار من جماالت خمتلفة
تبدو للوهلة الأولى وك أ�نَّها منف�صلة .وكلَّما
تن َّوعت خرباتنا ومعرفتنا زادت قدرة العقل على
الربط .وتثري الإدخاالت اجلديدة روابط جديدة
مما يولِّد �أفكار ًا مل ي�سبق لها مثيل .تخ َّيل � َّأن
َّ
لديك تو�أم ًاُ ،
وطلب منكما �إن�شاء م�شروع جتاري
جديد خالل �أ�سبوع� .ستجل�س يف حجرتك تد ِّون
�أفكارك ،بينما يفعل �أخوك ما يلي:
( )1يتح َّدث عن امل�شروع مع ع�شرة �أ�شخا�ص
من بينهم مهند�س ومو�سيقي وم�ص ِّمم.
( )2يزور ثالثة من �أ�صحاب امل�شروعات

الإبداعية ليتع َّرف �إلى خططهم.
( )3يبحث خم�س ع ِّينات من منتجات جديدة
يف الأ�سواق.
( )4ي�س�أل نف�سه« :ماذا لو خ�ضت هذه التجربة؟»
من يف ر�أيك �سيخرج بالفكرة الأكرث ابتكار ًا؟
يف هذا املثال يلعب �ستيف جوبز دور تو�أمك،
فمهارته يف الربط بني الأ�شياء التي تبدو
منف�صلة واخلروج ب�أفكار غري م�ألوفة تفوق
مهارة الكثريين .مل يكن دائم ًا يعرف �أين �أو
كيف �ستلتقي النقاط ،ولكن كانت لديه ثقة ب� َّأن
ذلك �سيحدث.

قـاعـدة :4ر ِّوج للأحالم ال املنتجات

طرح جوبز ال�س�ؤال التايل على العاملني يف �شركة �آبل :ما �أ�ضخم �شركة يف جمال التعليم يف
يتو�صل �إلى الإجابة ال�صحيحة �سوى اثنني قاال�« :آبل» .كانت ال�شركة هي املنتج الأكرب
العامل؟ مل َّ
ح�صة �آبل من احلوا�سيب التي ي�ستخدمها
للمنتجات التي تتطلَّبها العملية التعليمية ،فبلغت َّ
املعلِّمون  .%65ور�أى جوبز �أن العاملني بال�شركة �إذا مل يقدروا عميلهم الأ�سا�سي ،ف�سي�ستحيل
التو�صل �إلى منتجات جديدة تل ِّبي احتياجاته.
ُّ
املتخ�ص�صون على
�إ�ضافة �إلى �سوق التعليم ،كانت منتجات �آبل هي الأداة الأ�سا�سية التي ي�ستخدمها
ِّ
نطاق وا�سع يف جمال الن�شر والت�صميم الفني ،حيث بلغت ن�سبة مواقع الإنرتنت التي يت ُّم �إن�شا�ؤها
دل على �شيء ف� َّإنا يد ُّل على � َّأن العقول املبدعة هي العميل
با�ستخدام �أجهزة ماك  ،%64وهذا �إن َّ
الأ�سا�سي الذي يهت ُّم به جوبز .وميكن القول ب�أن  %15-10من مبيعات ماك كانت من م�ستخدمي � -أدوب
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فوتو�شوب ب�شكل �أ�سا�سي ،لهذا �س�أل جوبز جمهور معر�ض ماك ورلد يف بو�سطن« :متى كانت �آخر مرة تك َّونت فيها �شراكة ت�سويقية بني �أدوب و�آبل؟».
مرة �س�ألت �آبل �شركة �أدوب« :كيف ميكننا ت�صميم كمبيوتر لت�شغيل برنامج فوتو�شوب ب�شكل �أ�سرع؟ .قبل خطاب جوبز كانت �آبل
متى كانت �آخر َّ
ظن الكثريون أ� َّنها حتت�ضر� ،أنع�شها جوبز من جديد وو�ضعها على طريق التق ُّدم لأ َّنه كان يعرف عمالءه
عما حولها ،وبينما َّ
متهمة ب أ� َّنها منف�صلة َّ
ويعرف الدور الذي تلعبه �آبل يف حياتهم .وهكذا كان عمالء �آبل احلقيق ُّيون هم مهارات العمالء واحتياجاتهم و�أحالمهم.

�إبداعــــات بالت�شبيهـــات
كان �ستيف جوبز م�ؤمن ًا ب� َّأن الأفكار املبتكرة
تتولَّد من و�ضع منهج جديد لفهم �إحدى
ي�سخر الت�شبيهات وال�صور
امل�شكالت ،وكان ِّ
البالغية لتحفيز الطاقة الإبداعية لدى
موظَّ فيه ليفكِّروا يف م�شكالت العمالء بر�ؤية
خمتلفة .تع ُّد الت�شبيهات البالغية تقنية ف َّعالة
لنقل ر�سالة �إلى امل�ستمع ،حيث ت�ساعده على
ا�ستيعاب املفاهيم اجلديدة ومبقارنة الفكرة
التي ال يعرف امل�ستمع عنها �شيئ ًا بفكرة �سمع

مبا ي�شبهها من قبل ،جند � َّأن فر�ص �إميانه
بالأخرية �أكرب .على �سبيل املثال� :أ�صدرت
م� َّؤ�س�سة �آي بي �إم أ� َّول حا�سوب �شخ�صي يف
�صيف  .1981ويف نوفمرب من العام نف�سه
�أدخل جوبز حت�سينات يف خطة ت�صميمه
للحا�سوب الذي �سيحمل بعد ذلك ا�سم
تو�ضح ما جعل
ماكنتو�ش .كانت اخلطَّ ة ِّ
ماكنتو�ش خمتلف ًا عن املنتجات الأخرى
يقدمها مناف�سون مثل �آي بي �إم.
التي ِّ

و�صف جوبز حا�سوب ماكنتو�ش قائالً« :ح َّتى
ي�صبح احلا�سوب ال�شخ�صي �سلعة تكت�سح
ال�سوق ،ينبغي �أن يكون عملي ًا ورخي�ص ًا و�سهل
اال�ستخدام .فـماكنتو�ش بالن�سبة �إلى �آبل مثله
مثل �سيارة فولك�س فاجن تعمل من دون ذراع
تدوير ،و�سعره معتدل ملن يرغب يف احل�صول
على اجلودة» .وقد �أثارت هذه الر�ؤية
والت�شبيهات البالغية التي قدمها جوبز موجة
حما�س داخل �آبل يف بداية الثمانينيات.

التنب�ؤيــــة
التكنـولـوجيــــا ُّ

ي�ستمتع اخلرباء بالكلمات الط َّنانة مثل« :االبتكار املرتكز على العميل» و«التعاون وا�سع
النطاق» و«الت�سويق ال�شبكي»� ،إلخ .ك ُّل هذه امل�صطلحات ت�شري �إلى �ضرورة االهتمام بالعميل
و�إ�شراكه ب�شكل مبا�شر يف عملية تطوير املنتجات �أو اخلدمات اجلديدة ون�شرها .وعلى الرغم
من � َّأن �آبل ت�ستمع �إلى عمالئها يومي ًا ،فال�س ُّر احلقيقي وراء ابتكارات �آبل ال يكمن يف اال�ستماع
�إلى امل�ستخدمني و� َّإنا يف تقدمي �أ�سلوب جديد متام ًا للتفكري يف احللول .دعا جوبز �إلى
االقرتاب من العميل ح َّتى درجة متكِّن من معرفة احتياجاته قبل �أن يدركها هو .وميكن �أن
نطلق على هذا ا�سم «التكنولوجيا التن ُّب�ؤية» ،وهي ر�ؤية ملا �سيحتاجه العميل يف امل�ستقبل .هذا
ما بد�أ �ستيف جوبز تقدميه مع اجليل الثاين من �آبل ،ويظهر ذلك جلي ًا يف جماالت كاملو�سيقى
تقدم �آبل جهاز الآي بود يف 2001
واالت�صال عن بعد واحلو�سبة املتن ِّقلة .على �سبيل املثال :مل ِّ
لإحداث ثورة ،و� َّإنا حللِّ امل�شكالت التي تواجه عمالءها الذين مل يكونوا ي�ستطيعون تخزين
قدم �ستيف جوبز �أ َّول جهاز
عدد كبري من الأغاين على الأجهزة املنت�شرة وقتذاك ،وبعد �أن َّ
�آي بود قادر على تخزين � 1000أغنية� ،ساعد بذلك عمالءه على حتقيق �أحالمهم.

قـاعـدة :5قل ال لألف �شيء
يف قامو�س �آبل جند الب�ساطة مرادف ًا
للرتكيز .اعرتف جوبز يف معر�ض ماك
ورلد يف نيويورك عام  1998ب� َّأن �آبل كانت
على حا َّفة االنهيار قبل عام ،و�أ َّنها بد�أت
وال�سر
�أولى خطواتها على طريق ال�شفاء،
ُّ
يف ذلك كان تقليل عدد املنتجات التي
تقدمها �آبل .فعندما �أدرك احتياج العمالء
ِّ
موجــه
�إلى نوعني من املنتج ـ ــات� :أحدهم ــا َّ
موجـ ــه
�إلى امل�ستهلكني العــاديني ،والآخـ ــر َّ
املتخ�ص�صــني واملحرتفـ ــني ،خ َّفــ�ض
إ�لـ ـ ــى
ِّ
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عدد منتجات �شركته من
�أ َّدى ذلك �إلى �إنعا�ش م� َّؤ�س�سة �آبل لت�صبح
واحدة من �أجنح امل� َّؤ�س�سات يف �أمريكا .ومن
خالل تب�سيط كلِّ �شيء  -بدء ًا من عرو�ض
املنتجات ،وح َّتى ت�صميم املنتج  -ا�ستطاعت
تتقدم يف �سوق املناف�سة وتخرتع
�آبل �أن َّ
منتجات �سهلة اال�ستخدام �أذهلت املناف�سني
و�أ�سعدت ماليني العمالء حول العامل .على
الرغم من ذلك ،ال يخجل جوبز من قول «ال»
ح َّتى �إن �أغ�ضب ذلك بع�ض عمالئه و�شركائه.

يف �شهر �أبريل ، 2010ن�شر مذكِّرة على املوقع
الإلكرتوين اخلا�ص ب�شركة �آبل مدافع ًا عن
قراره برف�ض تطبيق تقنية فال�ش �أون على
�أجهزة �آي بود و�آي فون و�آي باد لأ َّنها ت�ستهلك
ٍ
منتجات بديلة ميكنها
البطارية ،و� َّأن هناك
�إن�شاء برامج �أكرث تطور ًا للحو�سبة املتن ِّقلة.
كان جوبز دائم الرتكيز على التجربة التي
يقدمها للعميل من خالل منتجات امل� َّؤ�س�سة
ِّ
يظن �أ َّنه قد يحول دون تف ُّرد
ويرف�ض كلَّ ما ُّ
هذه التجربة.

ا�ش ُعر بالعميــــل
ْ

تقدمها ،و� َّإنا يهت ُّم بنف�سه وب�أحالمه وم�ساعدته على حتقيقها من خالل
ال يهت ُّم العميل بنجاح م� َّؤ�س�ستك �أو منتجك �أو اخلدمة التي ِّ
ا�ستيعاب احتياجاته ومتطلَّباته .ين�صح خبري الإعالم االجتماعي مريمان �سكوت بابتكار �شخ�صية مثيل امل�شرتي؛ �أي من ميثِّل جمموعة
حم َّددة من العمالء املحتملني ،ويكون مبثابة ن�سخة من ال�شخ�ص الذي ترغب يف الت�سويق له بحيث تتوافق �شخ�صيته مع العميل
امل�ستهدف؛ فرئي�س اجلامعة يجب �أن يت�ص َّور �شخ�ص َّية الطالب وو ِّ
يل الأمر بطريقة تختلف عن الطريقة التي يت�ص َّور بها ال�سيا�سي
�شخ�ص َّية الناخب .وبا�ستيعاب حقيقي مل�شكالت ال�سوق التي حتلُّها منتجاتك وخدماتك ملثيل امل�شرتي ،تقوم بتحويل عملية الت�سويق
من التمركُز حول منتج حم َّدد ون�صو�ص �إعالنية ال يفهم م�صطلحاتها �أو يهت ُّم بها �سواك �إلى معلومات ق ِّيمة يتطلَّع اجلمهور ملعرفتها،
للتو�صل �إلى قرار ب�ش�أن التعامل مع �شركتك.
وي�ستخدمها ُّ
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ر�ؤية خمتلفة للت�صميم
قررت التخلُّ�ص من الفو�ضى للو�صول �إلى ت�صميم ب�سيط و�أنيق .يف عام � ، 2007أظهر
يتطلَّب االبتكار التحلِّي بال�شجاعة،
َّ
وبخا�ص ٍة �إن َّ
امل�صممون يف �شركة بيور ديجيتال �شجاعة كافية مكَّنتهم من اخلروج بفكرة �إبداع َّية لإنعا�ش �سوق كامريات الفيديو الراكدة ،فخطَّ طوا
ِّ
املقدمة بعد ثالث �سنوات.
لت�صميم �أب�سط كامريا فيديو يف العامل ،وهي كامريا الفيديو القالبة كامريا فليب الأكرث مبيع ًا ،والتي �أ�صبحت يف ِّ
م�صممي الكامريا على �أ�سر قلب
م�صممو الكامريا �أنف�سهم مبنتجات �آبل كم�صدر للإلهام .وفيما يلي القواعد الأربع التي �ساعدت ِّ
�أحاط ِّ
تقدمه �آبل:
العميل وعقله بالو�صول �إلى ت�صميمات على غرار ما ِّ
 -1قاعدة الثالثني ثانية
م�صممو الكامريا االختبار التايل :ك َّلما
ق َّدم
ِّ
َّمت ت�صميم منوذج وعر�ضه على �أحدهم ،كان
على هذا ال�شخ�ص ت�شغيل الكامريا خالل
ثالثني ثانية .وكان على العمالء فهم كيف َّية
عمل املنتج دون اال�ستعانة بدليل اال�ستخدام.
 -2تغليف ب�سيط و�إر�شادات �سهلة
تتم َّيز علبة الكامريا بت�صميم باهر ،ومل

م�صمموها جميع املوا�صفات على
ي�سجل
ِّ
ِّ
ً
َّ
العلبة ،ومت �إرفاق دليل �إر�شادي �سريع بدال من
الدليل التف�صيلي.
 -3موقع ب�سيط
ً
ً
بعك�س املواقع التي تقدِّ م عددا هائال من
املنتجات ،يت ُّم تقدمي نوعني فقط من
الكامريات لزائر موقع كامريا فليب وهما
�ألرتا ومينو .وت�ضاف �إلى ال�صفحة الرئي�سة

الب�سيط ـ ــة روابط �إلكرتونيـ ــة للتع ُّرف �إلى
مما ي�س ِّه ــل
املنتجات و�أماكن ال�شراء والدعمَّ ،
للعميل الو�صول �إلى املعلومات التي يبحث
عنها خالل ثالثني ثانية من دخوله �إلى املوقع.
 -4عر�ض ب�سيط
العر�ض الذي تقدِّ مه امل� َّؤ�س�سة ِّ
يو�ضح فل�سفتها
ِّ
كم كبري من املعلومات
ويلخ�ص ر�ؤيتها .فتقدمي ٍّ
قد ي�أتي بنتائج عك�سية.

:قــدم جتـربـــة مـذهلـــــة
قـاعـــدة ِّ 6
متخ�ص�صون
ال يعمـ ــل مبتــاجـ ــر �آبل �صـ َّراف �أو مدي ــر مبيعات ،بل يعمل بها
ِّ
ومبدعون وم�ست�شارون وخرباء وعباقرة �أي�ض ًا .رغم عدم وجود موظَّ في مبيعات،
ـدم مر َّبع مقارن ًة مبعظم العالمات التجارية الأخرى املعروفة.
ارتفعت مبيعاتها لكلِّ قـ ٍ
افتتحت �آبل �أ َّول متجر توزيع لها يف عام  ، 2001ومل ينجح امل�شكِّكون يف تقييم جناح
ال�شركة لأنَّهم مل يدركوا �أنَّها ال ت�سعى �إلى بناء متاجر ،و� َّإنا �إلى خلق جتارب �شرائية
فريدة .بد أ� جوبز يف الإبداع يف ف�ضاء البيع بالتجزئة ،خ�صو�ص ًا �أنَّه كان يتم َّتع بر�ؤية
�أو�سع من ر�ؤية مناف�سيه ،فكان العمالء يخرجون من متاجر �آبل ي�شعرون بالإلهام.
دخلت �آبل جمال البيع بالتجزئة ب�سبب حاجتها �إلى ذلك .ففي عام  2000اعتمدت
ال�شركة على موزِّعني كبار يف جمال الإلكرتونيات يدفعون املنتج �إلى ال�سوق دفع ًا.
لكن جوبز ر�أى � َّأن �شراء احلا�سوب �أ�صبح بالن�سبة �إلى العمالء من �أكرث التجارب
ال�شرائية �إرهاق ًا لهم مقارن ًة ب�شراء �سيارة ،ف�أدرك �أنَّه �إن مل يح�سن جتربة البيع
ح�صة �سوقية �أكرب .وفيما يلي النقاط التي �ساعدت متاجر �آبل على التم ُّيز:
ف�سيفقد َّ
 uت�صميم �أنيـــق :املتاجر مفتوحة وم�ضاءة
ومك َّيفة ،وال ي�ستخدم يف ت�صميمها �سوى
ثالث مواد� :ستانل�س �ستيل وزجاج وخ�شب
�إ�سكندنايف.
 uالأماكن الناب�ضة باحلياة :تقع معظم
متاجر �آبل داخل مراكز جتارية �أو �أماكن
خم�ص�صة للت�س ُّوق ال و�سط مواقف ال�سيارات
َّ
�أو يف مناطق نائية.
 uجتربة املنتج :ال ي�سمح لك � ُّأي البائعني
باالت�صال بالإنرتنت وجتربة الب�ضائع .لكن
يف متاجر �آبل جتد ك َّل الأجهزة مت�صلة
8
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بالإنرتنت ،بحيث ميكن للعمالء الت�ص ُّفح
كما يرغبون.
 uمكاتب اال�ستعالمات :اقرتح جوبز �إن�شاء
خم�ص�ص ال�ستف�سارات العمالء داخل
مكان َّ
املتجر بحيث يعر�ض ك َّل منتج يف م�ساحة
تبلغ  %25من املتجر ،وامل�ساحة الباقية
لال�ستف�سارات واحللول.
 uتي�سري ال�شراء :لن جتد طابور ًا طوي ًال
يف �آبل للدفع واحل�صول على املنتج .ك ُّل
متخ�ص�ص يتج َّول داخل املتجر ومعه ماكينة
ِّ
�إيزي باي للدفع با�ستخدام كارت االئتمان يف

احلال ،ويت ُّم �إر�سال الإي�صال �إلى العميل عرب
ت�شجع �آبل الدفع نقد ًا.
الربيد الإلكرتوين .وال ِّ
 uالتدريب الفردي :ميكن مل�شرتي
جهاز ماك عرب الإنرتنت� ،أو من �أحد
متاجر �آبل التق ُّدم لتل ِّقي التدريب على
ا�ستخدام � ِّأي برنامج ،ويقوم بذلك �أحد
املد ِّربني املبدعني .وكلَّما ازداد ا�ستمتاع
تقدمها �آبل،
الأ�شخا�ص بالربامج التي ِّ
زادت فر�ص تكرار تعاملهم معها.
فغيت توقُّعات العمالء
وهكذا �أبدعت �آبل َّ
و�أفكارهم عن جتربة ال�شراء.

الب�ساطـــــة ..تكــ�سب

ال تخلط بني احلجم ال�صغري والب�ساطة.
فالت�صميم املُ�ص َّغر هو مفهوم وا�سع يط ِّبقه
النا�س على كلِّ �أنواع املواد ،بدء ًا من العرو�ض
املن�صات
التقدميية َّ
واملعدات امل�ستخدمة على َّ
و�صو ًال �إلى الديكور الداخلي .وفيما يتعلَّق
بالإبداع ،فالقليل ي�ساوي الكثري ،و�أب�سط
الت�صميمات هي ت�صميمات �صغرية احلجم،
لكن لي�ست ك ُّل الت�صميمات �صغرية احلجم
ب�سيطة .فاالعتناء بالت�صميم هو الهدف
ولي�س الو�صول �إلى �أ�صغر حجم .على �سبيل
امل�صمم بعناية
املثال :املوقع الإلكرتوين
َّ
يبدو �أنيق ًا لأ َّنه ي�سمح لزائره بالو�صول �إلى
املعلومات التي يحتاجها ب�سرعة .لذا ينبغي
التخلُّ�ص من � ِّأي زوائد قد ت�ش ِّتت انتباه
كم ٍ
زائد من املعلومات
الزائر .فب�إ�ضافة ٍّ

ين�صرف العميل عن عملية البحث التي زار
املوقع لأجلها .وهناك اجتاهان يف ت�صميم
املواقع الإلكرتونية ال يتم َّيز � ٌّأي منهما
باجلاذبية الكافية؛ فالأ َّول ين ِتج مواقع تع ُّمها
الفو�ضى ومزدحمة بالكالم ،والثاين يبالغ
امل�صممني ُم ِ
غرقون يف
يف االخت�صار .كما � َّأن
ِّ
ي�صممون �صفحات
الإبداع لدرجة جتعلهم ِّ
تعتمد على تقنية الفال�ش التي تبطئ حتميل
مما ُي ِ
فقدها قيمتها.
ال�صفحة عند زيارتها َّ
وفيما يتعلَّق مبوقع �آبل ،فال يربز على
ال�صفحة الرئي�سة �سوى منتج واحد ،و�إذا
رغبت يف التع ُّرف �إلى منتجات �أخرى ميكنك
االختيار من بني الفئات املتاحة .فاجعل
موقعك ب�سيط ًا قدر الإمكان كي ال تفقد
عميلك.

احـر�ص علـــى �إ�ســعــادهــــــم
يت�شابه م� ِّؤ�س�س موقع  Zappos.comل�شراء املالب�س والأحذية طوين ه�سيه مع �ستيف جوبز يف كثري من اجلوانب .بد�أ االثنان
عملهما من الكراج ،والتزما بتح�سني جتربة العميل ال�شرائية ومت َّكنا من تغيري املعنى الذي قد متثِّله �إحدى العالمات التجارية
وال�سر وراء جناح � Zappos.comأن ه�سيه مل يهدف �أبد ًا �إلى بيع الأحذية ،و� َّإنا كان هدفه الت�أ�سي�س لثقافة �إبداعية يف
للعميل.
ُّ
ال�شركة ت�سعد املوظَّ فني والعمالء �أي�ضاً .وفيما يلي القواعد التي جعلت من  Zapposمثا ًال خلدمة العمالء القائمة على الإبداع.

بفريق عمل ودود ،بدء ًا من عامل التو�صيل
وح َّتى موظَّ ف اال�ستقبال وخدمة العمالء،
والك ُّل يعك�س ثقافة امل� َّؤ�س�سة.

وظف من يتوافق مع ثقافتك.
ِّ -2
وظِّ ف الأ�شخا�ص املعجبني بعالمتك
التجارية ومبا متثِّله ،وميكنك �أن تعلِّمهم
كلَّ املهارات الأخرى املطلوبة.
ن�ص
ِ -3ث ْق بفريق العمل .بد ًال من ا ِّتباع ٍّ
حمد ًد كما يفعل معظم موظَّ في مراكز
َّ
االت�صال يف ال�شركات الأخرى ،ال يلتزم
حمدد ٍة.
مد ٍة َّ
بن�ص �أو َّ
موظَّ فو ٍّ Zappos
فمهمتهم الوحيدة هي �إبهار العميل وخلق
َّ
حالة من الو ِّد معه.

“

تتميز Zappos
 -1ان�شر
اجلو الأ�سريَّ .
َّ

 -4ا�ستمتع .ال يخ�شى العاملون يف
 Zapposاال�ستمتاع يف �أثناء العمل ،فال
جمال للمراقبة ،بل يت ُّم حتفيز العاملني
يف ال�شركة لال�ستمتاع بوقتهم دائماً.

أحيانا عندما تبتكر
ترتكب بعض األخطاء.
أفضل ما يمكنك

عمله هنا هو االعتراف
بأخطائك وتجاوزها
بسرعة لمواصلة تحسين
ابتكاراتك األخرى

�ستيف جوبز

“
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قـاعـــدة :7
�أت ِقن تو�صيل الر�سالة
لي�س من ال�سهل �إقناع الآخرين بفكرتك مهما
كانت روعتها� .إليك �سبعة �أ�ساليب للتمكُّن من
ذلك على طريقة �ستيف جوبز.
 -1حلظة الده�شة
قدمها �ستيف جوبز حلظة
يف كلِّ العرو�ض التي َّ
بالن�ص املكتوب يف
تده�ش م�ستمعيه .ال تلتزم
ِّ
مت�س اجلانب
العر�ض ،وحاول اخلروج بفكرة ُّ
العاطفي لدى م�ستمعيك لتقنعهم مبا تقوله.
 -2قاعدة الأق�سام الثالثة
ال ميكن للعقل الب�شري االحتفاظ �إال بثالثة
�أجزاء من املعلومات ،ول َّأن جوبز يعلم ذلك
يق�سم عر�ضه �إلى ثالثة �أق�سام .يف
جيد ًا كان ِّ
قدم ثالثة منتجات
ماك ورلد عام َّ 2007
ثورية :جهاز �إم بي ثري وهاتف وجهاز ات�صال
ثم ك�شف عن املفاج�أة الكربى؛
بالإنرتنتَّ ،
املنتجات الثالثة مدجمة يف جهاز واحد �أال
وهو �آي فون .وهكذا انتقل من قاعدة الأق�سام
الثالثة �إلى حلظة الده�شة.
املن�صة
 -3م�شاركة َّ
قدم جوبز العر�ض كام ًال بنف�سه ،فهو
ق َّلما َّ
يحيط نف�سه عاد ًة بفريق م�ساند� .إن كان
ب�إمكانك م�شاركة العر�ض مع �أحد �أع�ضاء
فريق العمل �أو �أحد العمالء فقم بذلك.
 -4البطل والعدو
العرو�ض التقدميية املمتازة دائم ًا ما يكون لها
عد ٌّو يجذب امل�ستمعني نحو البطل ،وهنا تلعب
عالمتك التجارية �أو منتجك دور البطل.
 -5العر�ض املرئي
عرو�ض �آبل التقدميية ب�سيطة ومرئية وتتبع يف
ت�صميمها ما يطلق عليه علماء النف�س تقنية
تفوق ال�صورة ،التي ت�شري �إلى � َّأن الأفكار ميكن
ا�ستذكارها ب�شكل �أ�سهل �إذا ق ُِّد َمت من خالل
10
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تكد�س �شريحة العر�ض مبعلومات ثقيلة
الن�ص وال�صورة معاً .ال ِّ
ِّ
ت�ش ِّتت امل�ستمع عن الر�سالة الأ�صلية.
 -6عناوين لـ«تويرت»
ت�س ِّهل �آبل لعمالئها احلديث عن منتجاتها ،فتقوم بكتابة العناوين
الرئي�سة لهم� .إن مل تتم َّكن من و�صف �شركتك �أو منتجك �أو اخلدمة
تقدمها يف جملة واحدة ميكن ن�شرها على موقع تويرت ،فال تع ِلن
التي ِّ
وع ْد �إلى رحلة التخطيط لتعيد ابتكار ر�سالتك.
الآن ُ
 -7م�شاركة الأحــــــالم
عاهد �ستيف جوبز نف�سه على تغيري العامل ،ويت�ضح �شغفه بذلك يف
َ
يغي العامل �إذا ظ َّلت
كلِّ عر�ض ِّ
يقدمه .لن تتح َّول � ُّأي فكرة �إلى ابتكار ِّ
حمددة �ستحتاج �إلى �إقناع �شخ�ص
حمبو�سة يف ر�أ�سك .فعند نقطة َّ
�آخر باال�ستثمار �أو ال�شراء �أو الت�أييد .وال عجب � َّأن الكثري من الأفكار
الرائعة ال جتد فر�صة للنجاح ل َّأن �صاحبها مل يتم َّكن من تقدميها
بال�شكل املنا�سب.وهذا هو الفرق بني جوبز والأغلبية العظمى من
متو�سطي الأداء؛ جوبز التزم بتغيري العامل ومل يخ�ش الإف�صاح
القادة ِّ
بذلك .وما دامت لديك �أفكار رائعة ال َتدع افتقارك �إلى مهارات
يدمرها .ما عليك �إال �أن ت�ؤمن بنف�سك وبر�ؤيتك ،وتنتبه
االت�صال ِّ
وتكون على ا�ستعداد دائم للدفاع
يغذيها جنونك،
�إلى العبقرية التي ِّ
َ
عن مبادئك .هكذا تفتح الأبواب �أمام ابتكاراتك وتتم َّكن من بدء
جترب وتبد�أ يف بناء عاملك م�سرت�شد ًا
حياة جديدة رائعة .فحاول �أن ِّ
مببادئ �ستيف جوبز.

كتب مشابهة:

I, Steve

Steve Jobs In His Own Words.
By George Beahm. 2011

Like a Virgin

Secrets They Won›t Teach You at
Business School.
By Richard Branson. 2012

The Apple Experience
Secrets to Building Insanely
Great Customer Loyalty.
By Carmine Gallo. 2012

قراءة ممتعة
«�سوف ي�شكل عملك جزء ًا كبري ًا
من حياتك ،ولكي تكون را�ضي ًا
و�سعيد ًا؛ ال تعمل �إال ما تظنه
عم ًال رائع ًا وعظيماً .العمل
املنا�سب هو ما تع�شقه من �صميم
قلبك .ف�إن كنت مل تعرث على
عمل ُي َح ِّقق لك االن�سجام والوئام،
فعليك موا�صلة البحث حتى
ت�صادف تلك الوظيفة التي
هوى يف قلبك»
�ست�صادف ً

ص.ب214444 :
دبي ،اإلمارات العربية المتحدة
هاتف04 423 3444 :
نستقبل آراءكم على pr@mbrf.ae
تواصلوا معنا على

لخدمات الطباعة والنشر
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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 َ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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