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فريق  على  م�شرفًا  �أو  مديرً�  �أو  تنفيذيًا  رئي�شًا  كنت  �شو�ء 
متناغٍم  فريٍق  قيادة  �شعوبة  مدى  تعرف  �أنك  �ملوؤكد  فمن 
اٍل ومنتج. فاأنت ت�شغل �لوظيفة �لتي جتعل ُكلَّ من حولك  وفعَّ
و�إثارة  �إطالة وتعطيل �الجتماعات  يبدون وكاأنهم يتعمدون 
�مل�شكالت وزرع �لعقبات وجتاهل �لقر�ر�ت. فعندما حتاول 
زيادة �شرعة �الأد�ء وتطوير �لعمل وحتليل �جتاهات �ل�شوق 
و�ملناف�شني، �شيطلب منك �ملوظفون �لتدخل حلل �مل�شكالت، 
و�ال�شتماع ملزيد من �ملناق�شات، حتى �شت�شعر وكاأنك حتمل 
قليل من  �لعامل على كاهلك، يف ظل وجود عدد  كل هموم 
مل�شاعدتك.  و�ملتاأهبني  �لقادرين  و�مل�شاعدين  �الأع�شاء 
ومن �ملرجح �أنك �شتت�شاءل كل يوم: »�ألي�شت هناك طريقة 

�أف�شل؟!«

التحـدي والفر�صـــة

تنتج معظم �مل�شكالت من �لطريقة �لتي يتم بها بناء ِفرق �لعمل 
�أع�شائها. فعلى  و�إد�رة �لعالقات و�الت�شاالت و�الإجر�ء�ت بني 
نف�شه  من  وو�ثقًا  ر�شًا  ومتمَّ �ملدير خبريً�  كان  �إذ�  �ملثال:  �شبيل 
�أي  �ملُنطلق؛  هذ�  من  �شيت�شرفون  �لفريق  �أع�شاء  معظم  فاإن 
�أّنهم �شيعتمدون على رئي�س �لفريق �أكرث من �لالزم و�شي�شعرون 
دون  م�شتقلة  �إد�رية  قر�ر�ت  التخاذ  �الأهلية  وعدم  باخلوف 
كتابعني  �شيت�شرفون  بل  مبادرين  يكونو�  ولن  �إليه،  �لرجوع 
د�ئمًا، �إن مل ميكنهم ويحفزهم ويدربهم ويفو�س لهم �أعمالهم 
�ملعلومات  وحجب  �خلوف  ظل  يف  الأنه  م�شوؤولياتهم.  ويحملهم 
مدى  �لفريق  من  ع�شو  كل  يعرف  لن  �ملفتوح  �لتو��شل  وعدم 
مثل  ويف  و�أقو�له؛  و�أفعاله  قر�رته  تاأثري  مدى  وال  م�شاهمته 
ومتكررة،  كثرية  �الأخطاء  تكون  �أن  �لطبيعي  فمن  �حلالة  هذه 
و�الإنتاجية منخف�شة. ويف ظروف كهذه فاإنك �شت�شطر كمدير 
�س جهوَد �لفريق �مل�َشتَّتة،  وقائد فريق �إلى �لعمل لياًل ونهارً� لتَعوِّ

جمال بن حويرب
العضو المنتدب لمؤ سسة محمد بن راشد آل مكتوم

بيئة  منها  بيئات  لعدة  حياته  يف  �الإن�شان  ينتمي 
�لعمل وبيئة �الأ�شرة، وال �شك �أن �الهتمام بالفرد 
من خالل دعم هذه �لبيئات وتزويدها باملقومات 
�لالزمة هو مفتاح �لنجاح لبناء �أجيال من �لقادة 
وحتقيق  و�لعمل،  و�ملدر�شة  �الأ�شرة  يف  و�ملبدعني 

�ل�شعادة و�لر�شا للجميع. 

ويتطلب دعم �لبيئات �لتحفيزية توفري جمموعة من �ملقومات �لتي ت�شمن 
جناح �لبيئات يف تاأ�شي�س �أفر�د مبدعني يف جماالتهم وقادرين على �البتكار 
د�فعًا  ل  ي�شكِّ �لذي  و�لتحفيز  �لت�شجيع  �ملقومات  هذه  �أهم  ولعل  و�لتميز، 

كبريً� لبذل �ملزيد من �جلهد و�ملثابرة على �لعمل. 

�أي�شًا من �أهم �ملقومات ت�شجيع �لعمل �جلماعي �لذي ي�شحذ �لعقل ويطلق 
�لو�قع.  �أر�س  �إجناز�ت على  �إلى  �الأفكار �خلالقة وحتويلها  لتكامل  �لعنان 
ليقوم  للفرد  �حلرية  من  كافة  م�شاحة  نعطي  �أن  �ل�شروري  من  �أنه  كما 

بالعمل �لذي مييل �إليه وبالتايل يبدع فيه ب�شكل �أكرب.

�لتحفيزية  للبيئة  رئي�ٍس  ٍم  كمقوِّ �الإن�شاين  �جلانب  �أهمية  هنا  نن�شى  وال 
فعندما ي�شعر �الإن�شان بالر�حة و�لهدوء و�لطماأنينة يف حياته �خلا�شة تكون 

لديه قدرة وتركيز �أكرب على �لنجاح و�البتكار و�لتفوق يف حياته �لعملية. 

وكالعادة تقدم مبادرة »كتاب يف دقائق« �ل�شهرية �خلا�شة مبوؤ�ش�شة حممد 
بن ر��شد �آل مكتوم جمموعة جديدة من ملخ�شات �أهم �لكتب �لعاملية و�لتي 
ت�شلِّط �ل�شوء على كيفية قيادة فريق �لعمل، وخطو�ت تن�شئة جيل �شعيد من 

�الأبناء و�أهمية �لتفكري �الإيجابي. 

ن فريقك من  ... كيف متكِّ �لقادة  �الأول عنو�ن »فريق من  �لكتاب  ويحمل 
�ملدير  �أو  �لقائد  قيادة  �شبل  ويناق�س  و�الإجناز«،  و�ملبادرة  �مل�شوؤولية  ل  حتمُّ
�أع�شاء �لفريق. كما يتناول  �إد�رة �لعالقات بني  و�أ�شا�شيات  لفريق �لعمل، 
طرق مو�جهة �لتحديات �لتي يتعامل معها �ملديرون و�ملوظفون �لطاحمون 

لتحقيق �لنتائج. 

ويعرفنا �لكتاب �لثاين »�أبناء �ل�شعادة ... خطو�ت تن�شئة جيل من �الأبناء 
بناء  ودورها يف  �ل�شعيدة  �لطفولة  مفهوم  على  �لهانئني«  و�الآباء  �ملبتهجني 
�شخ�شيات �الأطفال. �إلى جانب دور �ل�شعادة لدى �لفرد يف حتقيق معدالت 

�أد�ء �أعلى يف �لعمل و�لعالقات �الإن�شانية. 

�أعماق  �لغو�س يف   ... �الإيجابي  �لتفكري  �لتفكري يف  »�إعادة  ويتحدث كتاب 
علم �لتحفيز �جلديد« عن �أهمية �لتحفيز و�أدو�ته يف حياتنا للنجاح وحتقيق 
�جلديدة  �مللخ�شات  حتوز  �أن  �آملني  و�أنو�عه.  �لتفاوؤل  وقوة  �الأمنيات، 

َدكم بالفائدة. �إعجاَبكم وتزوِّ

في ثواٍن...
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فريق من القادة ُيكّون فريقًا قائدًا

بناء الفَرق ذاتية الإدارة

1- منــوذج تطويــر الفريــق ذو اخلمـ�س مراحــل

بنجاح  تو�جه  بيئة  �إعد�د  مُيكنك  كيف 
�ملديرون  معها  يتعامل  �لتي  �لتحديات  كل 
�أد�ء  نتائج  �إلى حتقيق  �لطاحمون  و�ملوظفون 
�أواًل  عليك  فقط:  و�حد  حل  هناك  ممتازة؟ 
�الأع�شاء  جميُع  فيها  يكون  عمل  بيئة  �إعد�د 
قادًة؛ بيئة يكون فيها كل ع�شو متعاونًا ومبادرً� 
الأن  ��شتعد�د  وعلى  للم�شوؤولية،  ومتحماًل 
يتعامل مع �لق�شايا و�ملهمات �ل�شعبة. و�الأهم 
م�شتعدً�  ويكون  نف�شه،  ير�قب  �أن  ذلك  من 
و�ملحا�شبة على  و�مل�شاءلة  للمر�جعة  للخ�شوع 
�أي�شًا؛  �لفريق  ونتائج  �ل�شخ�شية  نتائجه 
�لعمل  بيئة  ًة عن  ُكليَّ �لبيئة تختلف  ومثل هذه 
كل  يف  �ملدير  فيها  يتدخل  �لتي  �التباعية 
ل نف�َشه م�شوؤوليَة نتائج  �شغرية وكبرية، وُيَحمِّ

عند  �كت�شافه  مت  عمل  �إطار  هو  مر�حل  خم�س  من  �ملُكّون  �لفريق  بناء  منوذج 
حماولة ت�شهيل �لو�شول �إلى �ملطلب �لطبيعي الأع�شاء �لفريق وهو حتقيق �لكفاءة 
�لفائقة و�الإد�رة �لذ�تية. وي�شمح هذ� �لنموذج للِفرق �ملُ�شرّية ذ�تيًا �أن تتطور مع 
مرور �لوقت من خالل عالقاتهم ببع�شهم وعالقاتهم بقائدهم. وعند ��شتيعاب 

وتطبيق عملية �لتطوير ي�شبح تكوين �لِفرق �مل�شرّية ذ�تيًا �أ�شهل بكثري.

عليهم  �لل�شيقة  لرقابته  نظرً�  فريقه؛  �أفر�د 
�مل�شوؤولية  مع  �ل�شالحيات  تفوي�س  عدم  �أو 
لهم. و�نطالقًا من هذ� �ل�شيناريو على �ملدير 
معتدل،  ب�شكل  و�لتوجيه  بالن�شح  يكتفي  �أن 
لالأعمال  للعمل  وقته  معظم  يكر�س  لكي 
دة وذ�ت �ملنظور �لبعيد.  �ال�شرت�تيجية و�ملَعقَّ
�لفريق  مع  عالقته  تكون  �أن  يفرت�س  وهنا 
تقليديًا  مديرً�  يكون  �أن  من  فبداًل  متو�زنة؛ 
�أ�شا�س  وعلى  �ملز�ج  ح�شب  �الأع�شاء  ُيدير 
على  ويركز  معلمًا  يكون  �أن  عليه  فردي، 
�ل�شورة �لكربى و�ل�شاملة، وكيفية �لتعامل مع 
بنف�شه  يناأى  و�أن  �ل�شغوط  ظل  ويف  �الأزمات 
متاحًا  يبقى  ولكن  �ل�شغرية  �ملو�شوعات  عن 

مل�شاعدتهم عند �حلاجة فقط.

و�شت�شعر بال�شغوط وتعاين من �الإنهاك و�أنت حتاول حتقيق نتائج قوية مع جمموعة من �ملوظفني �لتابعني وغري �ملبادرين. فكما يكون فريقك و�آليات 
عمله وتكوينه وعالقاته وم�شتوى تفاعله تكون نتائجك. فنحن ال ن�شتطيع �أن نح�شل على نتائج �أعلى و�أكرب من موؤهالت موظفينا و�ملنظومات و�لهياكل 

�الإد�رية �لتي تنتظمهم. فنتائجنا هي نتاج ُنِظمنا وعاد�تنا وعالقاتنا وتفاعالتنا.

عندما يعامل �ملدير موظفيه كقادة حقيقيني ويبتعد عن �لفردية و�الأنانية ويركز على �الأهد�ف �لعامة و�ملهمات �لكربى ف�شيجد �أفر�د فريقه 
مفعمني بالطاقة وحمّفزين �إلى �حلد �لذي يجعل كل ع�شو منهم قائدً� م�شتقاًل بذ�ته. ولن يكونو� جمموعة من �ملتذمرين �لذين يبحثون عن 
ي �حلدود و�ل�شعي �إلى حتقيق �أف�شل  م�شاحلهم �ل�شخ�شية على ح�شاب �ل�شالح �لعام، بل �شي�شبحون حقًا فريقًا من �لقادة ويحاولون تَخطِّ

�أد�ء ممكن. و�شيكون هذ� �حَلُل �ل�شهُل �ملمتنُع �بتكارً� �إد�ريًا عظيمًا رغم ب�شاطته وعفويته وفطريته.

ن من موظفني يعملون من تلقاء �أنف�شهم لتحقيق هدف عام، بعيدً� عن خ�شو�شية و�شخ�شية كل ع�شو من �أفر�ده.  �لفريق �ملُ�شرّي و�ملُد�ر ذ�تيًا يتكوَّ
يقوم �أع�شاء هذ� �لفريق بتحديد �أن�شطتهم �ليومية و�لتخطيط لها و�إد�رتها كما �أنهم يعملون يف ظل �لقليل من �الإ�شر�ف، �أو عدم وجود �إ�شر�ف مبا�شر 
�أ�شاًل. ومع تطور �لفريق يتطور �أع�شاوؤه �أي�شًا، على �أن تكون من �أهد�فهم �الأ�شا�شية حتويل كل موظف �إلى قائد ملتزم بدرجة كبرية، ومرن وذي خربة 

و��شتقاللية عالية. وهناك �أربعة مناهج �أو مد�خل ميكن �عتبارها  حجَر �الأ�شا�س يف بناء ِفرق ذ�ت �أد�ٍء عايل �مل�شتوى وهي:
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يبد�أ  �ملرحلة  هذه  يف  الأولــــى:  املرحلــــة 
�لذي  �لفريـق  قائد  على  معتمدً�  عمله  �لفريق 
�الأ�شا�شيـــة  �لقــــر�ر�ت  جميــــع  باتخـــاذ  يقوم 
عملها  تبد�أ  �لفرق  كل  �أن  ورغم  و�لعملية. 
بكثري  �شتفاجاأ  �أنها  �إال  �لبد�ية،  يف  بحما�س 
ب�شهولة  ت�شري  لن  �الأمور  الأن  �ملفارقات  من 
�لعرث�ت  من  �الأمر  يخلو  ولن  متوقعًا،  كان  كما 
وبروز بع�س �ملعوقات وحدوث �نتكا�شات. ولهذ� 
�ل�شبب يجب �أن يتدخل قائد �لفريق بني �حلني 
يتفهمون  �الأع�شاء  �أن  من  يتاأكد  حتى  و�الآخر، 
مع  �لتعامل  يتم  وكيف  فريقهم،  يتطور  كيف 
�لفريق وهو  قائد  يرون  ولكي  �لغمو�س،  حاالت 
متوقعة  وغري  �شائكة  مو�شوعات  مع  يتعامل 

وتطور  رو�بط  تكوين  �أثناء  ويف  �لبد�ية،  يف 
�شخ�شية �لفريق.

املرحلــة الثانية: بالتدريج �شي�شبح �لفريق 
�أقــــل �عتمـــــادً� علـــى �لقائد. وبانتقال �لفريق 
�أهد�فه  مو�جهة  �شيحاول  �ملرحلة،  هذه  �إلى 
ومقا�شده و�لتاأكد من �أّن �جلميع يدركون �لهدف 
هذه  �إلى  �النتقال  يتم  ال  وعادًة  عليه.  ويتفقون 
�ملرحلة ب�شكل �شريع كما يعتقد �لبع�س؛ بل يظل 
�أن يقوم بالتن�شيق و�الإر�شاد،  على قائد �لفريق 
و�ل�شيــر  �لتــدرج  يف  يبـد�أ  �لفريــــق  �إّن  حيــث 
�أولى  بخطو�ت �شغرية مثل �لطفل �لذي مي�شي 
�لت�شرف  عن  �لقائد  يتوقف  بينما  خطو�ته، 

�الأمور  لي�شاهد  �أي�شًا،  تدريجيًا  كاملة  ب�ُشلطة 
ما. نوعًا  ق�شرية  م�شافة  من  ولو  حتدث  وهي 

يبد�أ  �ملرحلــة  هذه  يف  الثالثــــة:  املرحلـــة 
معًا.  ويتحّدو�  �أدو�رهم  تعّلم  يف  �الأع�شاء 
وتبد�أ »�ل�شورة �لكلية« و�لروؤية �ل�شاملة تت�شح 
قلة من  و�شيقدم  تدريجيًا،  �الأع�شاء  ملزيد من 
ويبد�أون  جديدة،  ب�شورة  �أنف�شهــــم  �الأع�شـــاء 
حقيقي،  ب�شكل  �لقيادية  �الأدو�ر  بع�س  بلعب 
حتديدً�  �ملرحلة  هذه  ويف  حمدودً�.  كان  و�إن 
مع  و�لتعامل  �الأد�ء  على  بالرتكيز  �لفريق  يبد�أ 
�لتي  �لق�شايا �ل�شعبة وحل �مل�شكالت �لفردية 

تو�جه بع�س �الأع�شاء.

لتويل  �أنف�شهم  تقدمي  على  قادرين  �لفريق  �أع�شاء  معظم  ُي�شبح  هنا  الرابعة:  املرحلـــة 
ويتعلم  جيد  ب�شكل  �الأع�شاء  يتو��شل  حيث  �ل�شيقة؛  تخ�ش�شاتهم  نطاق  يف  �لقيادية  �الأدو�ر 
�لعديد  حتقيق  ويحاولون  �جلاد  باالأد�ء  ويهتمون  بن�شاط  �شيعملون  كما  بع�س.  من  بع�شهم 
تَويلِّ  �إلى  �لفريق  ويتطلع  �مل�شاركة  �شقف  �شريتفع  كما  عالية.  ٍة  بهمَّ ومقا�شدهم  �أهد�فهم  من 
يلعب  �ملرحلة  هذه  ويف  و�أهد�فه.  خططه  تخ�س  �لتي  و�الإجر�ء�ت  �لعمليات  جميع  م�شوؤولية 
�لفريق، ويتوقع من �جلميع  �أع�شاء  �أحد  �إلى جانب دور �ملدير، ويعترب نف�شه  �ملُدرب  �ملدير دور 
�لكبرية. و�الأهد�ف  �الأعمال  على  للرتكيز  كافيًا  وقتًا  له  ر  يَوفِّ مما  مثله؛  وي�شاركو�  يتفاعلو�  �أن 

املراحل اخلم�س لنموذج تطوير الفريق

املرحلة اخلام�صة: هنا ي�شل �لفريق �إلى �أعلى م�شتوياته ويبد�أ �لعمل بالت�شيري ذ�تيًا فعاًل. وهنا ي�شرتك �جلميع يف �إد�رة �لِفرق ويتعاملون مع 
�مل�شكالت و�إجناز �ملهمات مبا�شرًة، حيث ال يعود �أع�شاء �لفريق تابعني؛ بل قادًة م�شوؤولني ومناف�شني طموحني، فال يقبلون �شوى �الأد�ء �ملمتاز، فرتتقي 
وترية �الأد�ء وي�شعر كل �الأع�شاء بطاقة �إيجابية، وي�شلون �إلى مرحلة �لن�شج �لتي ي�شعب �إيقافهم بعدها، فتخرج كلمة �لف�شل من قامو�شهم، ويبد�أون 

يف �الإبد�ع و�البتكار.

قد يحتاج �لفريق �إلى �شنو�ت من �لعمل و�لتعلم و�لتعاون حتى ي�شل �إلى �ملرحلة �خلام�شة، ولكن �الأخبار �لطيبة هي �أن �لتطور �لطبيعي 
�س �الأع�شاُء عاد�ِت �لنجاح و�لتفوق، وي�شبح �الأد�ء �لعظيُم �شلوكًا يوميًا  و�ملرحلي هو ما ي�شمن �لنجاح �لد�ئم ملنظومة �لفريق، حتي يتقمَّ

ي�شعب �لرت�جُع و�لتنازل عنه.
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�أو  �إطارً�  �لفريق  �أع�شاء  بني  �لتو��شل  ُي�شّكل 
جمااًل لرت�شيخ لغة م�شرتكة ُت�شتخدم يف �إعطاء 
وتلقي �لتعليقات و�لتعليمات حول �ملو�شوعات 
ي�شق  فعندما  مناق�شتها.  تتم  �لتي  �ل�شعبة 
فريقك طريقه يف �الإد�رة �لذ�تية، �شتو�جهك 
عن  �مل�شوؤول  »من  مثل:  �شائكة  كثرية  م�شائل 
ماذ�؟«. وميكنك و�شع �أ�ش�س ومناذج للتو��شل 
وميكن  ��شتخد�مها.  على  �جلميع  تدريب  يتم 

لهذ� �لنموذج �لب�شيط �أن يت�شمن ما يلي:
�لر�جعة  �لتغذية  خالل  من  قيمة  �إ�شافة   u

وطلب مدخالت من �الآخرين ب�شكل �شريح 
�أن  �لفريق  �أع�شاء  تعلم  ما  فبعد  ومبا�شر. 
�آر�ئهم  طلب  ميكن  مفتوح  بذهن  يفكرو� 
و�أفكارهم، مع حثهم على حتدي ر�أي �ملدير 

و�ختبار كل وجهات �لنظر ومناق�شتها.

هو  هنا  و�لهدف  �لفهم.  بق�شد  �الإن�شات   u

ُت�شدر  �أن  قبل  �ملعلومات  على  �حل�شول 
ُحكمًا �أو ُتقّيم فكرًة. 

تقدمي مدخالتك بطريقة ماهرة وجديرة   u

باالحرت�م. وتت�شمن هذه �ملهارة ��شتخد�م 
�أو  »يبدو«  مثل  للغ�شب  مثرية  غري  عبار�ت 
»�أعتقد« حتى ت�شتطيع �إي�شاح وجهة نظرك 

وتو�شيلها بطريقة مقنعة وغري �نفعالية. 

»�حلو�ر�ت  من  �الأنو�ع  هذه  �إد�رة  ت�شاعد 
عمر  تق�شري  على  �لفريق  د�خل  �حل�شا�شة« 
روح  و�إ�شاعة  �جلميع  بني  و�لتوفيق  �خلالفات 
�الحرت�م  على  �لقائم  �حلو�ر  الأن  �لفريق، 
�ملتبادل و�ل�شفافية و�لتنفيذ �الإيجابي �شيوؤدي 

بالطبع �إلى زيادة �لثقة بني �أع�شاء فريقك.

)HBDI( 2- مقيا�س هريمان لأمناط التفكري

3- التوا�صل بني اأع�صاء الفريق

4- بــدء عمـــل الفريــــق

َطّورت هذه �الأد�ة بو��شطة »نيد هريمان« مبتكر نظرية �ل�شيادة �لدماغية 
ح طريقة �لتفكري  �أو »منط �لتفكري �ل�شائد«. وُيعد هذ� �ملقيا�س �أد�ًة تو�شّ
�ملف�شلة لدى كل �إن�شان. وعند ��شتيعاب �أف�شلية �لتفكري و�لتَعلُّم لدى كل 
ع�شو يف �لفريق ومن يعملون معه؛ يتمكن �أع�شاء �لفريق من زيادة �شرعة 
�لتفاعل  خالل  من  �لنجاح  وم�شاركتهم  �الآخرين  من  و�لتعلم  تعلُّمهم، 

و�لتكامل.
بتو�فر هذه �ملعلومات، مٌيكن لفريقك:

u زيادة قدر�ت �أع�شاء �لفريق يف �لتو��شل.
u �إبر�ز �الختالفات وتوظيفها يف تطوير �الأد�ء وزيادة �لفّعالية.

u توجيه طاقات �لفريق لالبتكار باعتباره موردً� عقليًا متاحا.
u بناء بيئة عمل تفاعلية ومفتوحة للتَعلُّم و�الإبد�ع �جلماعي.

منوذج اأمناط التفكري الغالبة:

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

“

“
هناك جمموعة متنوعة من �الأدو�ت �لتي مُيكن ��شتخد�مها، و�خلطو�ت �لتي مُيكن �تخاذها عند بدء عمل فريقك:

�لنقا�شات  جميع  يقود  �أن  يجب  ما  هو  �ملرغوب  فاالأد�ء  حتقيقها؛  ينوي  �لتي  و�ملقا�شد  �الأهد�ف  على  فريقك  يتفق  وهنا  الأداء:  اتفاقيات   u

ويحدد كل �الجتاهات. ومن �أمثلة �لعنا�شر و�ملقومات �لتي يجب �التفاق عليها: ما نوع �لثقافة �لتي يحتاجها �لفريق لتحقيق �أهد�فه؟ وما هي �ملعرفة 

اأ- 
املنطقية
التحليل
الهتمام باحلقائق
الهتمام بالأرقام

ب-
التنظيم
الرتتيب
التخطيط
الهتمام بالتفا�صيل

د-
نظرة �صاملة

روؤية م�صتقبلية
التكامل
البتكار

ج-
توطيد العالقات مع 

الآخرين
الهتمام بامل�صاعر

احل�س اجلمايل 
العاطفة
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�لتي يجب م�شاركتها؟ فعندما يعرف �أع�شاء 
ف�شيكونون  منهم  كل  من  �ملتوقع  ما  فريقك 
�إيجابي  ب�شكل  طاقتهم  تركيز  على  قادرين 

ويف �الجتاه �ل�شحيح.

تكون  لكي  حمددة:  واأدوار  قواعد   u

فريقك  يق�شي  �أن  يجب  فّعالة،  �النطالقة 
�لفريق  الأن  نف�شه؛  تنظيم  يف  �لوقت  بع�س 

�ملُنّظم يحتاج �إلى:
1- �تفــاق و��شـــح ُيلخ�س هدفـــه ومبادئــــه 

�الإر�شاديـــة ونطاقــه.
مثـــــل:  عليهـــــا  ُمتفــــــق  �شلوك  قو�عد   -2

�لتعامــل باحتـر�م، و�حل�شور يف �ملوعــــد، 
�لر�جعـــــــــة  و�الإفــــــــــــــادة  و�الإن�شـــــــــات، 

ت�شتخدم �لِفرق �لناجحة منوذجًا و�حدً� من 
�لنموذجني �مل�شهورين يف عملية �تخاذ �لقر�ر 

وهما: 
u �ملو�فقة باإجماع �الآر�ء. 

u �لت�شويت باالأغلبية.
يف حالة �ملو�فقة باإجماع �الآر�ء يتبنى �جلميع 
��شتخد�م  وعند  بالكامل.  ويدعمونه  �لقر�ر 
دعم  على  �جلميع  يو�فق  �الأغلبية  ت�شويت 
وهذه  �الأغلبية.  ِقبل  من  عليه  �ملُتفق  �لقر�ر 
بها  ُنو�شي  �لتي  �لقر�ر  �تخاذ  عملية  هي 

للِفرق �لناجحة:
u تو�شيح وجالء �الأمر حول ما يجب �أن ُيقرره 
�تخاذه؟ يجب  �لذي  �لقر�ر  ما  فريقك: 

�خل�شو�شيـــــة. و�حتــــر�م  �ل�شريحــــــــة، 
و�لعمليات  �ملهـــام  �أدو�ر و��شحـــة حــــول   -3

وتب�شيط  �ل�شجـــالت  وحفـظ  و�لتو��شــــل 
وجدولة و�إد�رة �الجتماعات.

عند  �شتحتاج  الت�صنيف:  منوذج   u

عدد  ُيحدد  ب�شيط  منوذج  �إلى  �لعمل  بدء 
الإجناز  فريقك  يحتاجهم  �لذين  �الأفر�د 
م�شوؤواًل  فريقك  كان  فاإذ�  �ملطلوب.  �لعمل 
�أن  يجب  �لعمالء،  �ت�شاالت  على  �لرد  عن 
يتوقع  �لتي  �ملكاملات  عدد  �لنموذج  يت�شمن 
�لفريق �أن يتلقاها بناًء على �خلربة �ل�شابقة 
�الأد�ة  هذه  مثل  �مل�شتقبلية.   و�الحتماالت 
توفر لكل ع�شو يف �لفريق �إطار عمل لتحديد 

منفتحــة  بطريقـــة  و�لتحــاور  �لت�شــاور   u

ووجهات  �ملو�شوعات  حول  �شفافية  وبكل 
�لنظر و�لبد�ئل �ملطروحة.

�لنظر،  وجهات  جميع  ��شتطالع  بعد   u

وَفِهم  ��شتوعب  �أنه  فريقك  ي�شعر  وعندما 
من  �طلب  ب�شدده،  هــو  �لــــذي  �ملو�شــوع 
�أحــــد منوذجي  علــــى  يتفقــــو�  �أن  �جلميع 
�أو  �الآر�ء  باإجماع  )�ملو�فقة  �لقر�ر:  �تخاذ 

�لت�شويت باالأغلبية(.
u �تخاذ �لقر�ر.

�أع�شاء  كافة  دعم  و�أهمية  �لقر�ر  تاأكيد   u

�لفريق له.
u و�أخريً� .. توثيق �لقر�ر.

وحتقيق  وكيفًا،  ًا  كمَّ �ملطلوب  �الأد�ء  م�شتوى 
م�شاهمة  �إلى  و�حلاجة  �مل�شافة  �لقيمة 

�جلميع.

جمموعات  هي  املمار�صة:  جمموعات   u

من �الأفر�د يت�شاركون يف �هتمامات �أو ق�شايا 
يوؤدونها  �أعمال ميار�شونها ويتعلمون كيف  �أو 
ب�شكل �أف�شل وبانتظام. تكون هذه �ملجموعات 
�جلماعي  و�لتعلم  �ملعرفة  مب�شاركة  معنية 
�لعالقات.  و�إد�مة  تر�شيج  يف  و�مل�شاعدة 
عندما  �أف�شل  ب�شكل  فريقك  و�شيوؤدي 
يح�شل على �لدعم �أو يقدمه باالن�شمام �إلى 
جمموعات �ملمار�شة، وبهذ� مير �لفريق عرب 

مر�حل تطور �لفريق �خلم�س.

u القيمة املُ�صافة للعمالء: ي�شتخدم �لفريق معادلة �لقيمة �ملقدمة جلمهوره وعمالئه 
�ل�شعر  مقابل  �خلدمة  متلقي  �أو  �مل�شتهلك  عليها  يح�شل  �لتي  �لفائدة  �أو  »�جلودة  وهي: 
�لذي يدفعه«. هذه �الأد�ة ت�شاعد �لفريق يف �لرتكيز على �لقيمة �لتي �شيوفرها لعمالئه 

مقارنة باملناف�شني. ويتم ح�شاب تلك �لقيمة وفق �ملعادلة �لتالية: 

القيمة امل�صافة للعميل =
قيمــة ما يدفعــه العميــل لفريقنـا
قيمة ما يدفعه العميـل للمناف�صني

ومن �لو��شح �أن قيمة هذه �الأد�ء �لقيا�شية تكمن يف تركيز بو�شلة وجهود �لفريق يف �الجتاه 
�ل�شحيح د�ئمًا عرب ح�شاب �ملح�شلة �لنهائية �لتي �شيح�شل عليها �ملعنيون: �لعمالء �أواًل، 

وجناح �لفريق و��شتد�مته ثانيًا.

عملية اتخاذ القرار
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ط له ق ما ُتَخطِّ قِّ الِفَرُق مثل الأفراد: ُتَ
»�لِفرق ُمهياأة د�ئمًا وب�شكل موؤكد ور�ئع لتحقيق �لنتائج �لتي ��شتعدت لها وُهّياأت من �أجلها«. ومُيكنك 

�عتبار هذ� �ملبد�أ هو نقطة �لبد�ية �أو خط �النطالق �لد�ئم الإعد�د فريقك وبدء ن�شاطه.
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فاإذ� جاءت نتائج فريقك ُمّيبة لالآمال، فيكُمنك وفق هذ� �ملبد�أ تف�شري ذلك بالعودة �إلى در��شة �لبنية �لتحتية لفريقك و�لتي ت�شمل: ��شرت�تيجياتك 
و�شيا�شاتك ونظم �لعمل لديك. وتعترب �إعادة �لنظر هذه على درجة عالية من �الأهمية حتى تتمكن من عالج �مل�شكلة على �أ�شا�س �أن �لطريقة �لتي 
يعمل بها فريقك مُيكن تغيريها. �إذ مُيكنك تغيري �الإجر�ء�ت و�إعادة ت�شميم �لفريق وتدفق عملياته وخطوط �شري �إجر�ء�ته، وهكذ� ميكن لفريقك 

ن كل ع�شو من �أن يكون قائدً�. كِّ �أن يعيد جتديد نف�شه بطريقة ُمنّظمة ومنتظمة وتطوير بيئة عمل مُتَ
وهناك جمموعتان من �الأدو�ت ت�شتخدمان بانتظام الإعادة جتديد �لفريق:

1- امل�صـــح البيئـــي

2- تليــل العمليــة

فكل  �لعمل.  بيئة  مب�شح  د�ئمًا  �لنجاح  يبد�أ 
�لِفرق عبارة عن »نظم مفتوحة« تن�شاأ وتعي�س 
�حلقائق  فيها.  توؤّثر  �لتي  �لبيئة  يف  وتزدهر 
و�لتقلبـــات  �الإعـــالم  وو�شائـــل  �ل�شيا�شيـــة 
للعو�مل  �أمثلة  كلها  �لعامليـــة؛  �القت�شاديـــة 
�لعمالء  �حتيـــاجـــات  على  توؤثر  �لتي  �لبيئية 
�لبيئي  �مل�شح  فريقـــك خلدمتهــم.  وتوّجهات 
حميط  خارج  يحدث  ملا  ودر��شة  ��شتعر��س 
عليه  توؤثر  �لتي  �خلارجية  �لبيئة  يف  فريقك 
لالحتياجات  وحتليل  ��شتطالع  فهو  د�خليًا؛ 
من  فئات  �أربع  وهناك  حولك.  من  �ملتغرية 
كل  يف  للمتغري�ت  تخ�شع  �لتي  �ملجموعات 

و�لطرف  �لعميل  �حتياجات  ��شتيعاب  بعد 
نحو  �أي  �لد�خل؛  �إلى  تركيزنا  ُنوّجه  �ملعني، 
عملها  كيفية  و�إدر�ك  بعناية  عملياتك  حتليل 
بطريقة جيدة. �إذ يجب �أن تعيد ترتيبها ح�شب 
�لعمليات  يف  �لعقبات  و��شتك�شاف  �أولوياتها، 
�أي  ومالحظة  �شرعتك،  من  ُتبطئ  �لتي 
وحتديد  و�ملعايري،  �الإجر�ء�ت  عن  �نحر�فات 
من �لذي ميتلك كل عملية، لكي ُتقرر كيف يتم 
لتحليل  �أدو�ت  �شبع  وهناك  �لقر�ر�ت.  �تخاذ 

�لعمليات هي:

�شوق وبيئة وت�شمل:
u �لعمالء.

u �ملعنيني وذوي �مل�شالح.
u �ملناف�شني.

u �ملوؤثرين �لد�خليني و�خلارجيني.
حتديد  هي  �لبيئي  �مل�شح  يف  �الأولى  �خلطوة 
وما  �ملجموعات،  هذه  حول  بالفعل  تعرفه  ما 
وكيف  معرفته،  �إلى  وحتتاج  تعرفه  ال  �لذي 
حتتاجها.  �لتي  �ملعلومات  على  �شتح�شل 
و�الأطر�ف  �لعمالء  �أبحاث حول  �إجر�ء  وُيعد 
وجمع  معرفتك  لتو�شيع  جيدًة  طريقًة  �ملعنية 

ما حتتاج �إلى معرفته.

هي  �خلارطة  العملية:  خارطة  ر�صم   u

�أد�ة ت�شاعد على ت�شّور �شري �لعمل وحتديد 
�لعملية  بها  متر  �أن  يجب  �لتي  �لنقاط 
�لعمليات  خر�ئط  وُتعد  قيمة.  ت�شيف  لكي 
�لو��شح  �لتو��شل  لتحقيق  �شرورية  �أد�ة 

و�ل�شفاف يف عمل كل موؤ�ش�شة. 
u ت�صنيف العمل: تق�شيم �لعمل �إلى فئات: 

عمل �أ�شا�شي وعمل �إ�شايف؛ عمل ��شرت�تيجي 
وعمل تكتيكي؛ عمل متكيني د�خلي لتطوير 
يف  ي�شب  خارجي  تناف�شي  وعمل  �لفريق 

ُمطابق  معياري  عمل  �لعميل؛  م�شلحة 
وموؤقت. ومن  ��شتثنائي غري معياري  وعمل 
�لو��شح جدً� �أن �لت�شنيف ي�شاعد د�ئمًا يف 

حتديد �الأولويات وي�شهل قيا�س �لنتائج. 
ذ�ت  �ملهام  حتديد  القيمـــة:  تليـــل   u

�لقيمة �مل�شافة، وكذلك ��شتبعاد �ملهام �لتي 
ال ت�شيف قيمة. 

ت�شـــاعد  �أد�ة  العوائــــــق:  تليــــل   u

عـــــن  �مل�شوؤولـــــة  �لنقـــــاط  حتديد  يف 
�لفريــــــق  وتقييد  �الأد�ء  �شرعــــــة  �إبطــــاء 

�مل�شتحقات ل�شالح  �لفرق مَكلِّفًا بجمع  �أحد  �لعمالء كان  لقيمة هذه �لطريقة. ففي عملية م�شح الحتياجـــات وتوقعات  وهناك مثال عملي 
موؤ�ش�شة كربى. قبل �لقيام با�شتطالع �لعميل، �عتقد قادة �لفريق �أن �أكرث ما يهم عميلهم هو �لتح�شيل �ل�شريع، ومن ثم مَتَّ تركيز جهودهم 
على �شرعة �لتح�شيل ال غري. ومع ت�شاعد �شكاوى �لعميل وتعبريه عن عدم ر�شاه، مت ��شتق�شاء ر�أيه و�حلو�ر مع متخذي �لقر�ر لديه فكانت 
�ل�شدمة كبرية. كان �لعميل معنيًا بالدرجة �الأولى بدقة �لتح�شيالت وزيادة ن�شبتها ال �شرعتها. �إذ كان �لعميل ميلك مالءة مالية قوية ولديه 
�شيولة ال جتعل �شرعة �لتح�شيل عاماًل موؤثرً�. ومن ثم �أعيد توجيه �شيا�شة �لتح�شيل نحو رفع ن�شبة �لتح�شيالت، مع حتديد �حلد �الأق�شى 
للبت يف كل حالة. فقد قبل �لعميل �لت�شحية بعامل �ل�شرعة ل�شالح �لدقة يف �ملتابعة ورفع ن�شبة �لتح�شيالت كل �شهر وكل ف�شل وكل عام، 

بداًل من زيادة �ل�شرعة و�عتبار ن�شبة كبرية من �مل�شتحقات ديونًا م�شكوكًا فيها.

للتاأكد من ��شتيعاب �الأفكار و�ختيار �خلطط �ملنا�شبة لكل حالة بناء على  �أما �خلطوة �لثانية يف م�شح �لبيئة فهي توثيق �لنتائج و�ال�شتنتاجات 
توقعات كافة �الأطر�ف �ملعنية.



9
ملخصات لكتب عالمية تصدر عن مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم

ل القيـــادي تخطيط عمليـــة التَحــوُّ

الإدارة املرئيــــــة

ويلتزم  �شيملكها  ومن  عملية  كل  �شيتولى 
�لذي  �حلقيقـــي  �شاحبهـــا  وكاأنــــه  بهــــا 

�شريعاها.
�لفريق  ُيلقي  هنا  القرارات:  تليل   u

نظرة على �لقر�ر�ت �ملتعلقة بكل عملية. 

منها. �لتخل�س  ثم  ومن  حركتـــه،  و�شل 
u تليل التباين وعدم التطابق: �أد�ة 

الكت�شاف �الأخطاء و�لتخل�س من �لعيوب.
يكتمل  عندما  تبد�أ  العملية:  اإدارة   u

َمن  �لفريق  ُيحدد  حيث  �لعملية  حتليل 

و�لتحول  �لتغيري  ��شتمر�ر  ول�شمان  ماأمول 
و�لتطور.

و�عية  نزعة فطرية  �أي  لردع  تثبيت  خطة   -5

�أو الو�عيـــة للعـودة باملوؤ�ش�شــــة �إلى �لو�شـــع 
�لقديـــم.

�خلطط  و��شتد�مة  تنفيذ  �شعوبة  �إلى  ونظرً� 
�الأع�شاء  يتوالها  �أن  يجب  �ل�شابقة،  �خلم�س 
�ملنا�شبون يف فريق �لتحول حتى تكون خططك 
وميكن  بع�س،  مع  بع�شها  متو�فقًا  �خلم�س 
�إبالغ  يجب  كما  بعناية.  وتقييمها  مر�قبتها 
كل ع�شو باأنه مبجرد �أن يبد�أ �لتنفيذ و�مل�شي 
هي  بل  �ختيارية،  �مل�شاركة  تكون  فلن  قدمًا، 
�إعادة نظر يف  و�أية  ونهائية.  وملزمة  �إجبارية 
ولي�س  منها  �النتهاء  بعد  تتم  �لتحول،  عملية 
�لوحيدة  �لطريقة  هي  وهذه  تطبيقها.  �أثناء 
موظفني  من  يتحولون  وهم  بالعمل  الإلز�مهم 
يعني  وهذ�  وموؤثرين.  قادة  �إلى  وتابعني، 
ت�شاركية  د�ئمًا  تكون  �لتخطيط  عملية  �أن 
د�ئمًا  تكون  �لتنفيذ  عملية  و�أن  وت�شاورية، 

جماعية و�إلز�مية.

يبد�أ  �خلطط  وو�شع  �لتحليل  ��شتكمال  بعد 
�النتقـــــال  عمليـــــة  تخطيط  وُيعد  تنفيدهــــا. 
يف  جوهريًا  �أمرً�  �لتنظيمي  و�لتحول  �لدقيق 
يت�شبثـــون د�ئمـــًا  �لنـــا�س  �لتغيري. والأن  �إد�رة 
وي�شتمرئون حالة  وي�شت�شهلون  �لقائم  بالو�شع 
فمن  عليه،  �عتادوه  ما  �إلى  و�لركون  �ل�شكون 
�لطبيعي  �ل�شعور  هذ�  ملو�جهة  �لتاأهب  �ملهم 
�النتقال  عملية  تتم  ولكي  �لتغيري.  مقاومة  يف 
خطط  من  �أنو�ع  بخم�شة  ُنو�شي  ب�شال�شة 

�لتَحوُّل:
�لعمل  �شيتول  َمن  لتحديد  �إد�رية  خطة   -1

�شُيكلف  ومن  �لقريب،  �ملدى  �أو  �ليومي 
�ملدى  على  �لروؤية  و�إد�رة  �لتغيري  بقيادة 

�لبعيد. 
2- خطة عمل لتحديد �أن�شطة �لتحول وترتيبها 

�لت�شل�شلي وتوقيتها.
3- خطة �لتز�م �الأطر�ف �ملعنية لتحديد َمن 

موقعهم  �شيكون  و�أين  بالتخطيط،  �شيلتزم 
وما هي �أدو�رهم.

4- خطة تقييم للتاأكد من �شري �الأمور كما هو 

�ل�شبع يف  بعد ��شتكمال و��شتخد�م �الأدو�ت 
هي  �لتالية  �خلطوة  ت�شبح  �لعملية،  حتليل 
توجيهها  و�إعادة  و�ملخرجات  �الأفكار  جمع 
�لتخطيط  يف  �ملمكنة  �لتح�شينات  الإجر�ء 

و�لتطوير �لتنظيمي.

رية ذ�تيًا،  حتى و�إن �تبعت جميع �خلطو�ت و�لعمليات �ل�شابقة لكي تبني فرقًا فعالة وُم�شَّ
�لقائد، حتى حتافظ وتبقى يف  �لفريق  �إ�شافته ملعادلة  يبقى هناك عامل جديد مُيكنك 

�مل�شتوى �خلام�س لالأد�ء. وهذ� �لعن�شر هو �الإد�رة �ملرئية.
�الإد�رة �ملرئية نهج مت �ختباره عرب �لوقت، وهو يقوم على مبد�أ �لدمج بني عنا�شر �الإد�رة 
�ملُتفق عليها ومنها: ت�شميم �لنظم وو�شع �الأنظمة و�إد�رة �ملو�رد �لب�شرية و�إد�رة �الأد�ء، 
وبني �لفنون �جلميلة مثل: �لر�شم و�لت�شوير و�ملو�شيقى، بهدف حت�شني �أد�ء �لفريق عن 

طريق:
u حتويل مكان �لعمل �إلى بيئة ُملهمة وموحية ومعروفة وُموجهة بالبيانات.

u �مل�شاعدة على �الرتقاء مب�شتوى �ملوظفني ح�شيًا وجماليًا وفكريًا وتنفيذيًا.
فمن �لوعي و�لذكاء و�حلنكة و�لدهاء �أن ت�شتخدم مكان �لعمل الإر�شال ر�شائل ر�ئعة تدعم 
عنا�شر �إعد�د �لفريق �الأخرى وت�شاعد يف �عتبار فريقك وبيئة عملك مثااًل ميكن �القتد�ء 

به و�لتعلم منه.
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الإدارة املرئيـــة م�صدرهــــا العقـــل

تطبيـــق الإدارة املرئيـــــة

املرحلة الأولى: التخطيط

املرحلة الثانية: اإعداد اإطار عمــل

املرحلة الثالثة: اإن�صاء املكـــــان

جتربتهم.  عن  يتحدثون  لعمـــالء  �الأبعاد 
ذ�ت  عمل  بيئة  يف  يعمل  �آخر  فريق  وكان   u

�أما  �مللفات  فيهــــا  و�شعت  و��شعــة  م�شاحــــات 
�لنو�فذ فحجبت �ل�شوء عن �ملوظفني وعر�شت 
�مللفـــات للتلف. ومع �لتغيري يف �لنظرة �ملرئيــــة 
�ملقابلـــة،  �جلدر�ن  لتال�شـــق  �مللفــــات  نقلت 
بع�شًا  بع�شهم  ليو�جه  �ملوظفني  توزيع  و�أعيد 

ويرو� �لنو�فذ يف نف�س �لوقت.
تليفزيونية  �شا�شات  و�شعت  ثالث  فريق  ويف   u

�أواًل  �لنتائج  لعر�س  �جلميع  من  مر�أى  على 
باأول، ومل يتم عر�شها يف قاعة �ال�شرت�حة �لتي 
زودت باألعاب حركية مثل »�لتن�س« و »�لبليارد« 
ومت  �لقهوة،  تناول  منا�شد  من  مقربة  على 
و�ملحيطات  للعامل  بخر�ئط  �جلدر�ن  تزيني 
وكاأن  متلفة  باجتاهات  �ملياه  حتريك  مع 

ينتج  �لدماغية  و�ل�شيادة  �مليول  لنظرية  طبقًا 
�لتفكري.  من  متلفة  طريقة  �ملخ  من  جانب  كل 
يف  ع�شو  كل  فاإن  �ل�شائدة  �مليول  لهذه  وطبقًا 
�الأخرى.  من  �أكرث  تفكري  طريقة  يف�شل  فريقك 
ولهذ� جاءت �الإد�رة �ملرئية لت�شتخدم نهجًا كاماًل 
ويتم  فريقك.  �أع�شاء  جميع  يخاطب  و�شاماًل 
طات  ُمطَّ ��شتخد�م  خالل  من  بالتو��شل  هذ� 
ور�شومات بيانية وجد�ول وكلمات و�شور ... �إلخ، 
مت و�شعها يف �إطار �أو �شكل ��شرت�تيجي. وُي�شاعد 
هذ� �لنهج على مل�س وحتريك قلوب وعقول �أع�شاء 

�لفريق، ويرتقي بهم �إلى �ملرحلة �خلام�شة.
فعلي �شبيل �ملثال: 

بالعمــــــــالء  �الت�شــــال  فـــرق  �أحد  قــام   u

مكــــــاتب  جـــــــو�ر  �إلــــــى  منطقـــة  بتجهـــيز 
فيهــــا فيديوهـــات ثالثية  ويعــــر�س  �لفريــــــق 

�أو �إح�شار خرب�ء يف �ملجـــال  �أهمية �الإد�رة �ملرئيـــة وفو�ئدهـا. �بـد�أ باإعطاء �لفريق مو�َد مقروءة عن �لفكرة  هنا تبد�أ عملية تثقيف �لفريق حول 
لتقديـــم حما�شر�ت �أو زيارة موؤ�ش�شة تطبق هذه �لفكــرة بالفعــل. و�إذ� كانت �أي مـــن عملياتك ت�شري بطريقة م�شكوك فيها، فـــاالآن هـــو �لوقت �ملنا�شب 
الإجر�ء بع�س �لتعديالت. و�شتكون بحاجـة �أي�شًا �إلى فح�س ومو�فقة يقوم بها ق�شم �إد�رة �ملر�فـــق و�ل�شيـانة و�لت�شهيـالت لتحديد مكـان و�شالحيـــة 
�ن�شجـام وتنا�شق؟ وهل هناك تطابق وتو�فق بني  �أم  ت�شـــوي�س وت�شارب  �الألو�ن موؤثرة؟ وهـل هنـاك  �الإ�شــاءة منا�شبة؟ هـــل  كــل عن�شر مثل: هـل 

�الإن�شان و�ملكان وبني �لوظائف و�الأدو�ت؟

للبدء يف �إن�شاء مكان �لعمل عليك مر�جعة طريقة �شري �لعمل. هل مت و�شع �الأ�شخا�س �ملنا�شبني بع�شهم �إلى جانب بع�س؟ وهل �شتو�فق �إد�رة �ملر�فق 
و�ل�شيانة على �لتعديالت مبا ت�شمح به �الأنظمة �الإد�رية و�الإد�رة �لعليا؟ وهل كل �أدو�ت �لعمل من �أجهزة و�أثاث توؤدي وظائفها يف �أماكنها؟ يجب 
�لتاأكد �أي�شًا من �أن مكان �لعمل ُيحّفز �ل�شلوك �الإيجابي بحيث يتو��شل �أع�شاء �لفريق ب�شهولة وي�شتطيعون حتية �لز�ئرين بحما�س �أي�شًا؟ وهل يبعث 
مكان �لعمل �ملزيد من �لطاقة لزيادة �الإنتاجية؟ وهل مكان تقدمي �لعرو�س منا�شب �أم يف�شل تغيري �الألو�ن و�الإ�شاءة وفر�س �الأر�شية �أو تغيري مو�دها 

و��شتبد�ل بع�س �الأجهزة لتتنا�شق مع بقية �لعنا�شر �جلمالية �ملرئية؟ 

�آخر.  �إلى  حني  من  �شرعتها  تغري  �لرياح 
�لفريق  رئي�س  مكتب  و�شع  ر�بع  فريق  ويف   u

�أو  فو��شل  دون  من  �لعمل  مكان  منت�شف  يف 
حو�جز لي�شاهده �جلميع، بينما منح �الأع�شاء 
�حلق يف �إنز�ل �شتائرهم كلما رغبو� يف �شيء 
هنا  �ملق�شودة  و�لر�شالة  �خل�شو�شية.  من 
هي �أّن دور �لقائد هو �لدعم ولي�س �ل�شيطرة، 
ودليل  �ملتبادلة  �لثقة  على  عالمة  وهذه 
�أع�شائه. بني  و�مل�شاو�ة  �لفريق  ن�شج  على 

مثل هذه �ل�شور وغريها حُت�ّشن مت�شوى �لتو��شل 
ل �مل�شوؤولية  خ �أ�ش�س حَتمُّ و�لعمل �جلماعي، وتَر�شِّ
�لتجديد  على  و�لقدرة  للمحا�شبة،  �ملثول  وتقّبل 
و�البتكار؛ وهذ� يعني �رتقاء �لفريق �إلى �ملرحلة  

�خلام�شة و�لنهو�س مب�شتوى �الأد�ء.

ميكن ت�شكيل فريق �الإد�رة �ملرئية من بع�س �أع�شاء �لفريق ومن خرب�ء خارجيني. ومن �ملهم دعم �لفكرة من قائد �لفريق ومعظم �الأع�شاء، و�إعطاء 
�لفريق هام�شًا من �حلرية يف �البتكار و�لتنفيذ. وميكن تنفيذ مبادرة �الإد�رة �ملرئية �أي�شًا على خم�س مر�حل:

يف �لبد�ية تاأّكد من �أّن �الإد�رة �ملرئية منا�شبة لفريقك؛ وهل �شيدعم �أع�شاء فريقك هذه 
�لفكرة؟ وهل هي مالئمة لثقافة �ملوؤ�ش�شة و�شخ�شية �لفريق �لتي حتاول بناءها؟ فاأنت ال 

تريد يف �لنهاية �أن ُتر�شخ جمموعة من �الأفكار �ملتناق�شة.
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لخدمات الطباعة والنشر

املرحلـــــة الرابعــــة: الرتكيز على العمالء 
والبيانات

�الأخذ  مع  �لفريق  �شا�شات  تعليق  ميكن  �الأ�شا�شيات،  من  �النتهاء  بعد 
يركز  �أن  يجب  وهنا  و�ملوردين.  �لعمالء  و�إبهار  �لعمل  مهمات  باالعتبار: 
�لفريق على مهماته وَمن �شيتولى خدمة )�لعمالء( ومتى، ومن �أي مكان. 
ميكن �أن حتتوي �شا�شات �لعر�س بياناٍت تاريخية و�أرقامًا قيا�شية، وبع�س 
ق�ش�س �لنجاح. وقد حتتوي معلومات عن �ملنتجات و�خلدمات �لرئي�شة. 
يجب �أن حتظي هذه �ل�شا�شات باهتمام و�نتباه �جلميع من خالل م�شاركة 
معظم �أع�شاء �لفريق يف �قرت�ح حمتو�ها وتوزيعها ومو�عيد عر�شها. ومع 
وتطور حقيقي يف منظور  �ختالف جذري  �شتالحظ حدوث  �ملرحلة  هذه 

وروح �لفريق مما ي�شاعد يف تطبيق �ملرحلة �خلام�شة.

املرحلة اخلام�صة: الرتكيز على املوظفني 
والعتناء بالتفا�صيل

�الأفر�د  �أد�ء  بيانات  عر�س  ونظم  �ملوظفني  على  �لرتكيز  ميكن  �الآن 
و�أدو�رهم وم�شاركاتهم. مُيكنك مثاًل ن�شر بيانات �أد�ء كل ع�شو على حدة، 
�لتقدير  �شهاد�ت  ون�شر  ت�شوير  �إلى  باالإ�شافة  �لفريق جمتمعة.  نتائج  �أو 
ن�شر  مثاًل،  فلنتخيل  و�جلماعية.  �لفردية  �ال�شتثنائية  و�لنتائج  و�لكوؤو�س 
بها.  و�العتناء  توثيقها  ينبغي  �لتي  و�ملنا�شبات  �لتكرمي  �حتفاالت  �شور 
�لذين  �ملوظفني  �شور  و�ملعنيون  �لعمالء  يرى  �أن  من  �أروع  هناك  فلي�س 
م لتلقي خدمات ��شتثنائية  �شيخدمونهم وهم يتقدمون يف تتابع �أنيق ومنظَّ
مَوثَّقة بال�شور. فهذ� يعني �حتفاًء مرئيًا بالعمل �لر�ئع �لذي يوؤديه �لفريق 
وبال�شور  �شهر،  كل  �لفريق  وباأح�شن ع�شو يف  �شرف،  �شكل حو�ئط  على 

�ملفاجئة للموظفني �أثناء �لعمل.

عامل من القــــادة
�الأعمال  �إجناز  يف  �ليوم  عامل  يف  �لقدمية  �لعمل  و�أدو�ت  طرق  تنجح  لن 
وحتقيق �لنتائج �ملمكنة يف �لقرن �حلادي و�لع�شرين؛ حيث يتطلع �لعاملون 
�ليوم ب�شغف �إلى �مل�شاركة ومو�جهة �لتحديات و�حل�شول على �لتمكني من 
عن  �لكاملة  �مل�شوؤولية  حتمل  �إلى  يتطلعون  كما  �حلقيقي،  �لتفوي�س  خالل 
�أد�ئهم و�أعمالهم؛ الأنهم ال يريدون �أن يكونو� �أجز�ًء يف عجلة تدور ب�شرعة، 

ويتم �إيقافها ليتم ��شتبد�ل تلك �الأجز�ء بقطع غيار غري �أ�شلية.
وباملقابل، عندما يتحول �جلميع �إلى قادة - كما ر�أينا - فاإن �لفوز يطول 
وحما�شًا،  و�ندماجًا  �رتباطًا  �أكرث  �ملوظفون  ي�شبح  حني  �الأطر�ف  كل 
و�شيدركون  يتوقعونها،  يكونو�  مل  وجماعية  فردية  مهار�ت  و�شيطورون 
هذ�  وعلى  وجمتمعاتهم.  وموؤ�ش�شاتهم  لذو�تهم  يقدمونها  �لتي  �لقيمة 
�إد�رة �لتغيري، يتحقق هدفان  �مل�شتوى من �لتفكري و�لتطوير و�لتي�شري يف 
متكامالن: يحقق �لفريق �أهد�فه، ويعي�س �أع�شاوؤه حاالت د�ئمة من �ملتعة 
ي�شعدون  وهم  و�الإجناز،  �لعمل  معاين  ��شت�شعار  من  �ملنبثقة  و�ل�شعادة 

بفريقهم وموؤ�ش�شتهم وعاملهم �إلى �أرقى م�شتويات �الأد�ء و�لعطاء.
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" ِإنَّ اْلَقَلَم َواْلَمْعِرَفَة أَْقَوى 
ٍة أُْخـَرى " ِبَكـِثيٍر ِمـْن أَيِّ ُقـوَّ
د ِبن َراِشد آَل َمْكُتوم ْيُخ ُمَحمَّ ُمّوالشَّ َصاِحُب الس�

اْلِعْلُم َواْلَمْعِرَفُة،  اْلُمْسَتَداَمِة َوِقَواُمَها  ْنِمَيِة  ه َدَعاِئَم التَّ اْلَمُقوَلِة ُيْرِسي ُسُمو� ِبَهِذِه 
َمْكُتوم،  آَل  َراِشد  ِبن  د  ُمَحمَّ َسُة  ُمَؤسَّ أَْجِلِه  ِمْن  اْنَطَلَقْت  الَِّذي  ِر  َطو� التَّ َرَكاِئُز  َوُهَما 
َباِب ِبَغَرِض  َواْلَهاِدَفُة ِإَلى َنْشِر اْلَمْعِرَفِة َوَتْعِزيِز َثَقاَفِة اْلِإْبَداِع َواِالْبِتَكاِر ِفي ُنُفوِس الشَّ

َخاُء.  ْنِمَيُة َوًغاَيُتَها اِالْزِدَهاُر َوالرَّ ٍة َرِكيَزُتَها اْلَمْعِرَفُة َوَطِريُقَها التَّ ِإيَجاِد ُمْجَتَمَعاٍت َعَرِبيَّ

َتْهِدُف  َمْكُتوم  آَل  َراِشد  ِبن  د  ُمَحمَّ َسُة  ُمَؤسَّ أَْطَلَقْتَها  الَِّتي  َواْلَبَراِمَج  اْلُمَباَدَراِت  ِإنَّ 
ِإْثَراِء  ِخَلاِل  ِمْن  َسَواًء  اْلَمْعِرَفِة،  اْقِتَصاِد  َعَلى  َقاِئَمٍة  ُمْجَتَمَعاٍت  ِبَناِء  ِإَلى  َجِميُعَها 
َلَدى  َمَكاَنِتَها  َوَتْعِزيِز  ِة  اْلَعَرِبيَّ َغِة  الل� َوَتْمِكيِن  َدْعِم  أَْو   ، َقاَفِة  َوالثَّ ِباْلِفْكِر  اْلُمْجَتَمَعاِت 
 ، اْلُمْخَتِلًفِة  َقاَفاِت  َوالثَّ ِلْلَحَضاَراِت  اْلِفْكِريِّ  َتِاَج  النَّ َعْرِض  َعْبَر  َوَكَذِلَك   ، اْلَقاِدَمِة  اْلَأْجَياِل 
ِر  َطو� ِبالتَّ َحاِق  ِللِّ ِة  اْلُأمَّ اْلُمْبِدِعيَن َقاِدٍر َعَلى َدْفِع  َتْأِهيِل َوِإْعَداِد ِجيٍل ِمن  ِباْلِإَضاَفِة ِإَلى 

اْلَعاَلِميِّ .


