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يجي  عندما ُدِعي �شتيف جوبز لإلقاء كلمته ال�شهرية على خرِّ
2005، بداأ خطابه مبا ميكن اعتباره  جامعة �شتانفورد عام 
»لكي  قال:  الإطالق حني  اأ�شرار جناحه على  اأهمِّ  واحدًا من 
ج  اأتخرَّ باأنَّني مل  اأعرتف  اأن  واأمينًا معكم، يجب  اأكون �شادقًا 
يف اأيَّة جامعة، ولذا فاإنَّ وجودي يف حفلكم هذا يعترب فر�شتي 
اجلامعة  يف  در�شت  لقد  التخريج.  يتمُّ  كيف  لأرى  الوحيدة 
ر الدرو�س التي  �شي وبداأت اأح�شِّ �شتَّة اأ�شهر، ثمَّ تركت تخ�شُّ
الداخلي وف�شويل  باإح�شا�شي  اأع�شقها، مدفوعًا  لأنَّني  اأنتقيها 
د متامًا من اأنَّ  ر اليوم ما حدث، اأتاأكَّ لالكت�شاف. وعندما اأتذكَّ
، هو  ت�شبُّثي ب�شغفي واإ�شراري على األَّ اأعمل اإلَّ ما اأع�شق واأحبُّ
الرائعة  والت�شاميم  اجلميلة  اخلطوط  اخرتاع  اإلى  قادين  ما 

ل حا�شب �شخ�شي يف العامل.« لأوَّ

ملاذ� نحتاج �إلى �أمثال �ستيف جوبز؟

البطالة  من  كثريون  فيه  يعاين  ع�شر  يف  اليوم  نعي�س  نحن 
ال�شديدة رغم تزايد اأعداد اجلامعات حول العامل، حتَّى �شارت 
بع�شرات  اجلدد  يجون  اخلرِّ يعدُّ  وبينما  الألوف.  بع�شرات  تعدُّ 
املاليني كلَّ عام، فاإنَّ معظمهم ل يجدون الوظائف املنا�شبة، اأو 
لون معارفهم ومهاراتهم اإلى ابتكارات  هم ل يعرفون كيف ُيحوِّ
َ العامل. فاإذا  اأَْن ُتَغريِّ ومنتجات وحلول تنفع العامل، ناهيك عن 
رنا هذا العامل بعد ع�شر �شنوات من الآن دون ابتكارات يف  ت�شوَّ
فاإنَّ  والدواء،  والغذاء  والبيئة  والتقنية  والفنون  العلوم  جمالت 
ل من  كود والأزمات التي �شربت العامل يف اأواخر العقد الأوَّ الرُّ
ولذا  قامتة.  ال�شورة  و�شتكون  تزداد  �شوف  اجلديدة،  الألفيَّة 
اأن  يعني  وهذا  نف�شه،  �شتيف جوبز  قال  كما  البتكار  بدَّ من  ل 
�شات والأفراد بالبتكار خالل العقود القادمة وعلى  ك املوؤ�شَّ تتم�شَّ
ومبدعني  عقول  اإلى  فعاًل  يحتاج  العامل  اأنَّ  يعني  كما  الدوام، 
�شة »اآبل« املعروفة ورئي�شها  مثل �شتيف جوبز، اأحد من�شئي موؤ�شَّ

التنفيذي ال�شهري.

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

الإبــداع  مفــاهيـــم  تعزيــز  اأن  علـــى  اجلميــــــع   يتفـــق 
جمتمعــــات  لبـنــــاء  الأ�شـــا�س  حجــر  هـــو  والبتكــــار 
اإنتاجها  على  وقادرة  املعرفة  على  وقائمة  متطورة، 
اأكرث  وحياة  اأف�شل  غد  ر�شم  يف  منها  وال�شتفادة 
اأن  جيدًا  ندرك  اأن  املهم  من  لكن  ورفاهية.  اإ�شراقًا 

طريق الإبداع لي�س بال�شهل بل يتطلب مرحلة طويلة من الإعداد اجلدي الذي يبداأ 
من خالل تنمية املواهب والقدرات الكامنة لدى الأجيال اجلديدة والتي �شتوظف 

الإبداع والبتكار خلدمة الأمم. 

اآخر، فاإن الهتمام بها ورعايتها  اإلى  ولأن املواهب والقدرات تختلف من �شخ�س 
يتطلب توافر جمموعة من  العنا�شر الأ�شا�شية اأهمها اأن يتالءم الهتمام والرعاية 
الكايف من  املنا�شبة لهم والدعم  الرتبية  باملوهوبني وقدراتهم، مع �شرورة تقدمي 
الأهل وجميع من يحيطون بهم، وخا�شة الأهل الذين عليهم النتباه مبكرًا ملوهبة 
اأبنائهم. كما يجب اأن يتم تطوير املناهج التعليمية التقليدية لتواكب �شغف املوهوبني 
باملعرفة وتر�شي ف�شولهم. ففي النهاية تعد الرثوة الب�شرية هي الرثوة احلقيقية 
لأي دولة وال�شتثمار يف راأ�س املال الب�شري هو اأهم اأنواع ال�شتثمارات التي ت�شمن 

حتقيق تنمية م�شتدامة لأي جمتمع يف جميع املجالت. 

واليوم ومن خالل مبادرة »كتاب يف دقائق« التي اأطلقتها موؤ�ش�شة حممد بن را�شد 
دتكم على تقدمي ملخ�شات ممتعة لأف�شل واأهم الكتب العاملية  اآل مكتوم، والتي عوَّ
تناق�س  التي  الكتب،  هذه  من  جديدة  جمموعة  على  نعرفكم  املجالت،  �شتى  يف 
لنبذ  ال�شحيحة  لالأ�شاليب  وتر�شدكم  بتعمق،  والبتكار  والتميز  الإبداع  مفاهيم 

عادات الت�شويف والتاأجيل واآثارها ال�شلبية على م�شتويات اأداء الفرد. 

يف  واأ�شراره  جوبز  »�شتيف  عنوان  يحمل  والذي  امللخ�شات  من  الأول  الكتاب  ويف 
البتكار ... مبادئ خارقة لنجاحات فائقة« نتعرف اإلى حقيقة العالقة بني الدرا�شة 
البتكار  اإلى  بهم  توؤدي  والتي  الأفراد  لدى  احلقيقية  املعرفية  للحاجات  وتلبيتها 
واإنتاج ابتكارات واكت�شافات تنفع العامل. وكيف اأن اإطالق العنان لالإن�شان لعمل ما 

يحبه، وت�شجيعه على العمل احلر يطلق الطاقات البتكارية الكامنة لديه. 

عادات  لتغيري  ا�شرتاتيجيات  الت�شويف...  مع�شلة  »حل  الثاين  الكتاب  ويو�شح 
ذلك  وانعكا�س  الت�شويف،  م�شكلة  عن  الناجمة  ال�شلبية  الآثار  والتعطيل«  التاأجيل 
مع�شلة  حلل  الناجحة  والأ�شاليب  اأولوياتنا  بتحديد  وعالقتها  املهمات،  اأداء  على 

الت�شويف من خالل اتباع عدة ا�شرتاتيجيات. 

اأما الكتاب الثالث »اإطالق ملكات اأبنائنا الفطرية ...كيف نكت�شف ومنّت مواطن 
القوة واملواهب والقدرات الفريدة لكل طفل«، في�شلط ال�شوء على املفهوم اجلديد 
للتميز، والذي مل يعد مق�شورًا على من يتمتعون مبعدلت ذكاء عالية اأو يتفوقون 
متميزًا   لي�شبح  الطفل  على  تاأثريًا  الأكرث  العوامل  الكتاب  يناق�س  حيث  درا�شيًا. 

وخا�شة فيما يتعلق مبيوله ورغباته. 

دقائق«  يف  »كتاب  ملخ�شات  من   اجلديدة  املجموعة  تلقى  اأن  ناأمل  اخلتام  ويف 
اإعجابكم ومتدكم باملعرفة واخلربات املتجددة.

في ثواٍن...
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باع قواعد اأو  كانت كلمة ال�شرِّ لدى جوبز وفريقه هي البتكار من دون اتِّ
فوه ل يلجوؤون اإلى ور�س العمل والتدريب فقط لتقوية  نظم ثابتة، فموظَّ
بالتدريب  يهتمُّ  جوبز  �شتيف  يكن  فلم  لديهم؛  البتكار  ملكات  ومتتني 
التقليدي، بل كان يقول: »ل اأحد ي�شمع هنا - يق�شد يف معامل �شركته 
ا اإلى املحا�شرة اأو هذه هي القواعد اخلم�س الرئي�شة  - عبارات مثل: هيَّ
ة  ه عمد اإلى و�شع قواعده اخلا�شَّ لالبتكار وعلينا اأن نتَّبعها جميعًا«. لكنَّ
البتكار  النجاح.  وموا�شلة  طريقه  �شقِّ  من  نته  مكَّ التي  وهي  لالبتكار، 
اأي�شًا الأفكار  ا ي�شمل  الذي نعنيه هنا ل يتعلَّق بالتكنولوجيا فقط، واإمنَّ
ز اخليال  التي حتفِّ والقواعد  امل�شكالت،  التقليديَّة حللِّ  وغري  اجلديدة 
ترتقى  اأو  امل�شروعات  ي  وتنمِّ الأفكار  ر  وتطوِّ الإبداعيَّة  القدرات  ز  وتعزِّ
باملهن وامل�شارات الوظيفية، وترتك ب�شماٍت وا�شحًة يف كلِّ اأنحاء العامل. 
ولهذا �شارت اأفكاره ملهمة للعامل باأكمله. ولذا فاإنَّ هذه اخلال�شة لي�شت 
�شرية ذاتية لـ�شتيف جوبز، بل هي عر�س اأو و�شف للقواعد التي �شاعدته 

يف ابتكار اأفكار غريَّ بها العامل كما يرى كثريون.

ه فقط ترك قلبه  ينبغي عليه ال�شري فيه، لكنَّ
يتبع هواه.

يقول  بها،  مرَّ  التي  الأزمات  من  وبالرغم 
لأنَّه  بكلِّ حلظة يف حياته  ا�شتمتع  اإنَّه  جوبز 
ما  تقوده،  فطرته  وترك  لف�شوله  ا�شتجاب 
بدا للجميع وقتها بال جدوى. در�س جوبز فنَّ 
، ورغبته يف  اخلطِّ ل�شببني: �شحر هذا الفنِّ
اأن يدير الفنون اجلميلة، وهو القرار الذي مل 
يكن يدري اأنَّه �شيغريِّ حياته لحًقا. بعد ع�شر 

خيَّب �شتيف جوبز ظنَّ والديه به عندما ترك 
الدرا�شة يف كلية »ريد« عام 1972 بعد ف�شل 
درا�شي واحد، حيث �شعر اأنَّها لن ت�شيف اإليه 
هدفه،  حتديد  يف  ت�شاعده  لن  واأنَّها  قيمة، 
على  قدرته  من  واثقًا  فورًا  يرتكها  اأن  ر  فقرَّ
ع�شر  من  اأقلَّ  بعد  اخلا�س..  طريقه  �شقِّ 
 100 ت�شاوي  جوبز  قيمة  اأ�شبحت  �شنوات 
تاأثري  له  عاملي  كرمز  وُيعاَمل  دولر،  مليون 
اأ�شطوري. مل يكن جوبز يعرف الطريق الذي 

ل حا�شوب يف  م اأوَّ �شنوات، وبينما كان ي�شمِّ
وقراراته  اختياراته  ر  تذكَّ ماكنتو�س  �شل�شلة 
اأنَّه ترك الدرا�شة يف الكلية،  القدمية، فلول 
، وما كانت  لظل بعيدًا عن درا�شة فنَّ اخلطِّ
ل  الرائع.  ال�شكل  بهذا  لتظهر  احلا�شبات 
تربهن ق�شة جوبز مع فنِّ اخلطِّ على اأفكاره 
على  اأي�شًا  تنطوي  ا  واإمنَّ فح�شب،  الإبداعية 
ال�شرِّ املطلق للنجاح يف العمل واحلياة: اتَّبع 

قلبك.

قـاعـدة 1:�عـمـل مـا حتــب

ف على �لعمل �حلر ت�سجيع �ملوظَّ
�س »اآبل«، اإل اأنَّك لكي متار�س ما حتبُّ ل  �شة »اأتاري« ليوؤ�شِّ �شحيٌح اأنَّ جوبز ترك عمله يف موؤ�شَّ
ي�شرتط اأن ترتك وظيفتك لتبداأ عملك، فهناك مليونريات ميلكون املال الذي ي�شتطيعون به اأن 
هم  ة، واأن يهنوؤوا بالعي�س قرب ال�شاطئ طوال حياتهم، لكنَّ �شوا ع�شرات امل�شروعات اخلا�شَّ يوؤ�شِّ

�شات كربى تابعة ملليونريات  - مع هذا - يوا�شلون العمل لدى موؤ�شَّ
د اأنَّهم يحبُّون ما يعملون ول يحلمون ب�شغل وظيفة اأخرى  اآخرين ملجرَّ

لها  ل�شركة  املتاحة  املوارد  فيها  تتوافر  لن  ة  �شة خا�شَّ موؤ�شَّ اإن�شاء  اأو 
ا �شادفت يف حياتك مندوب مبيعات متميًزا  ثقلها يف ال�شوق. ورمبَّ

�شته اخلا�شة، وهو  اإن�شاء موؤ�شَّ الآخر يف  يف عمله ول يرغب هو 
اأنَّها  يوؤمن  اأو خدمة  يبيع منتجًا  اأن  ب�شرط  �س جتاه عمله  متحمِّ
م قيمة حقيقية للعمالء. هكذا ن�شتنتج اأنَّ من يرتك وظيفته  تقدِّ

لتاأ�شي�س م�شروعه اخلا�س ل يفعل ذلك اإل من منطلق واحد فقط، 
زه ويلهمه. وهو اأنَّه ل يجد يف عمله احلايل ما يحفِّ
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مييل النا�س اإلى الإميان بهدٍف نبيٍل، لهذا ي�شع 
القادة الناجحون اخلطط النبيلة ذات الروؤى 
واإطالق  البتكار  ثقافة  لت�شجيع  الوا�شحة 
العنان خليال اأفراد فريق العمل. يف اأغ�شط�س 
اأعنف  من  واحد  لويزيانا  �شرب   ،2005

هــــدٌف نبيـــــٌل لالبتكــــــــــار

بالتجربة واملخاطرة يف �شوء �شغفهم. يقول جوبز: »فريق  فيها  العمل داخلها، وت�شمح ملوظَّ ة  رة عديدة ت�شجع البتكار وحريَّ �شات متطوِّ هناك موؤ�شَّ
�شات، فت�شمح  �شة جوجل اأي�شًا من بني هذه املوؤ�شَّ �شة كبرية. وتعدُّ موؤ�شَّ عمل ماكنتو�س هو مثال حيٌّ على فكرة ت�شجيع البتكار والعمل احلرِّ داخل موؤ�شَّ
ق لهم الر�شا الداخلي في�شتطيعون ابتكار منتجات غري تقليدية تعود على  للعاملني بها بق�شاء 20% من وقتهم يف ممار�شة ما يحبُّونه، وهو ما يحقِّ

فع. �شة بالنَّ املوؤ�شَّ
�س لالبتكار والإبداع. جدير بالذكر اأنَّ اأخبار و اقرتاحات جوجل وجيميل كانت من بني البتكارات التي اأنتجها الوقت املخ�شَّ

قـاعـدة 2:�ترك ب�سمتك يف �لعامل
اب. ومن اأ�شهر مقولته: »اترك ب�شمتك  ة من خالل حتديد هدٍف م�شرتٍك وجذَّ كانت لـ�شتيف جوبز قدرة هائلة على جمع النا�س حول فكرة عامَّ

يف العامل من خالل ممار�شة عمٍل عظيم«. كان جوبز يعرف اأنَّ امل�شتقبل ملن يوؤمن بقدرته على حتقيق اأحالمه وعلى تغيري العامل من خاللها.

بدايات  يف  لكن  جوبز،  �شتيف  يعرف  الكلُّ 
�شركاء  بجانبه  كان  اآبل  �شة  موؤ�شَّ تاريخ 
را�شكنومايك  وجيف  ووزنياك  �شتيف  مثل 
نوا من خالل دمج اأفكارهم من  ماركول، ومتكَّ
لولهم  ة.  عامَّ النا�س  اإلى  احلا�شوب  اإي�شال 
فكرة  ة  واأيَّ اآبل،  اأو  ماكنتو�س  هناك  كان  ملا 
ابتكرها جوبز مل يكن لُيكتب لها النجاح دون 
واإقناعهم  الآخرين  يف  التاأثري  على  قدرته 
ال�شغف  كان  فاإذا  رحلته.  اإليه يف  بالن�شمام 
ة لي�شعوا  هو الوقود الذي ميدُّ املبتكرين بالقوَّ
وراء حتقيق اأحالمهـــم، فالروؤيـــــة هـــي التي 
مل�شاحبتــه  الآخريــن  وتلهـــم  الطريــــق  تنري 

رحـلـتــه. يف 

الأعا�شري يف تاريخ الوليات املتحدة، معروف 
با�شم »اإع�شار كاترينا«. وقتها جاهدت �شركة 
التيار الكهربي اإنتريجي حتَّى ل ينقطع التيار، 
ه انقطع عن مليون عميل، كما فقد 1500  لكنَّ
الرئي�س  ن�شح  منازلهم.  ال�شركة  في  موظَّ من 
باأن  ال�شركة  في  موظَّ ليونارد  واين  التنفيذي 
يحاولوا اخلروج من اأزماتهم ال�شخ�شية، واألَّ 
بعدها  حدث  ما  العمل.  اإلى  العودة  لوا  يتعجَّ
كان باهرًا لأيِّ �شخ�س ل ي�شتوعب مدى تاأثري 
عاد  الأول  الأ�شبوع  نهاية  يف  النبيل.  الهدف 
من  عميل  مليون  ن�شف  من  اأكرث  اإلى  التيار 
فني  املوظَّ من  اأيٌّ  يكن  ومل  اإنتريجي،  عمالء 

اإلى  للعودة  م�شطرًا  بالكارثة  تاأثَّروا  الذين 
ذلك.  يف  راغبني  جميعًا  كانوا  ا  واإمنَّ العمل، 
اأ�شقل ثقافة  ليونارد  وبزغت تلك الرغبة لأنَّ 
على  العامل  اأن ترتك  الب�شيطة:  بروؤيته  العمل 
هي  اإنتريجي  عليه.  وجدته  ا  ممَّ اأف�شل  حال 
فيها يوؤمنون بروؤيتها  �شركة كهرباء، لكنَّ موظَّ
حياة  يف  الإيجابي  التاأثري  وهي  األ  الأو�شع، 
النا�س. وباملثل ف�شركة اآبل ت�شنع احلا�شبات، 
اأي  الأو�شع؛  بروؤيتها  يوؤمنون  فيها  موظَّ لكنَّ 
عندما  الب�شر.  حياة  ن  حت�شِّ اأدوات  ب�شناعة 
يفاجاأ  العمل،  فريق  من  التميُّز  القادة  ع  يتوقَّ

عات. اجلميع بنتائج تفوق كلَّ التوقُّ

ال�شخ�شي  احلا�شوب  جوبز  �شتيف  يخرتع  مل 
منهما  ا�شتلهم  ه  لكنَّ ثري«،  بي  »اإم  جهاز  اأو 
ل من  »املاكنتو�س« و»الآي بود«. ومل يكن هو اأوَّ
ه  لكنَّ العمالء،  اإلى  مبا�شرة  احلوا�شيب  باع 
فكرة  خالل  من  جديدة  ت�شويقية  طرًقا  م  قدَّ
متاجر اآبل. على الرغم من اأنَّ عددًا قلياًل من 
�شيها  ال�شركات الكبرية على عالقة وثيقة مبوؤ�شِّ
كما هو احلال يف اآبل، مل يكن جوبز اأحد هوؤلء 
ف الأ�شخا�س  هرة، فكان يوظِّ ال�شاعني اإلى ال�شُّ
املميَّزين يف جمالهم، والذين ي�شعرون بحما�س 
جتاه حتقيق احللم. وهكذا يبداأ كلُّ اخرتاع يف 
اآبل بنظرة �شاملة، وجرعة عالية من الإلهام، 
ف عليه. فالبتكار ل يكتمل بفرد واحد ول يتوقَّ

�نظر نحو �لأفق �لبعيد
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اأ�شئلة اأو م�شكالت اأو اأفكار من جمالت خمتلفة 
وكلَّما  منف�شلة.  وكاأنَّها  الأولى  للوهلة  تبدو 
تنوَّعت خرباتنا ومعرفتنا زادت قدرة العقل على 
الربط. وتثري الإدخالت اجلديدة روابط جديدة 
اأنَّ  تخيَّل  مثيل.  لها  ي�شبق  مل  اأفكارًا  د  يولِّ ا  ممَّ
لديك تواأمًا، وُطلب منكما اإن�شاء م�شروع جتاري 
ن  جديد خالل اأ�شبوع. �شتجل�س يف حجرتك تدوِّ

اأفكارك، بينما يفعل اأخوك ما يلي: 
اأ�شخا�س  ع�شرة  مع  امل�شروع  ث عن  يتحدَّ   )1(

م. من بينهم مهند�س ومو�شيقي وم�شمِّ
امل�شروعات  اأ�شحاب  من  ثالثة  يزور   )2(

حماولة  يف  �شنوات  النف�س  علماء  ا�شتغرق 
ل اإلى اإجابة عن ال�شوؤال التايل: »ما الذي  للتو�شُّ
اأبحاث  واأجريت  غريهم؟«  عن  املبتكرين  ز  مييِّ
متَّ  �شنوات  �شتِّ  مدار  على  هارفارد  جامعة  يف 
م�شوؤول  اآلف  اإجراء حوارات مع ثالثة  خاللها 
كان  لو  لكن  باهرة.  نتائجها  كانت  اإداري 
باإمكانهم  لكان  جوبز  �شتيف  �شاألوا  الباحثون 
الذي  للبحث  وفقًا  الوقت.  من  الكثري  توفري 
هي  الأفكار«  »تداعي  فمهارة  اجلامعة،  مته  قدَّ
واملبدعني  املبتكرين  ز  متيِّ التي  الأولى  املهارة 
بني  الربط  على  القدرة  وتعني  غريهم؛  عن 

ف اإلى خططهم. الإبداعية ليتعرَّ
منتجات جديدة  نات من  عيِّ يبحث خم�س   )3(

يف الأ�شواق.
)4( ي�شاأل نف�شه: »ماذا لو خ�شت هذه التجربة؟« 
ابتكارًا؟  الأكرث  بالفكرة  �شيخرج  راأيك  يف  من 

تواأمك،  دور  جوبز  �شتيف  يلعب  املثال  هذا  يف 
تبدو  التي  الأ�شياء  بني  الربط  يف  فمهارته 
تفوق  ماألوفة  غري  باأفكار  واخلروج  منف�شلة 
اأو  اأين  يعرف  دائمًا  يكن  مل  الكثريين.  مهارة 
كيف �شتلتقي النقاط، ولكن كانت لديه ثقة باأنَّ 

ذلك �شيحدث.

5126 حماولة فا�سلة 
لي�س غريبًا اأن يو�شف املخرتع باأنَّه �شخ�س 
فا�شل، ذلك لأنَّ عدد جتاربه الفا�شلة دائمًا 
عام  يف  الناجحة.  التجارب  عدد  يفوق  ما 
جيم�س  الربيطاين  املخرتع  �شعر   1978

املكـــــــان�س  اأداء  ب�شبب  بالإحبــاط  داي�شون 
والتي  الأ�شواق،  يف  املنت�شرة  الكهربائية، 
ف عن ال�شفط فجاأة اأثناء عملها. كان  تتوقَّ
القمامة يف  ان�شداد كي�س  امل�شكلة هو  �شبب 
ة خم�س  ملدَّ داي�شون  واأ�شر  اجتهد  املكن�شة. 
ن  متكَّ  5127 رقم  املحاولة  ويف  �شنوات، 
من اخرتاع مكن�شة تعمل من دون كي�س. مل 
اأن  اإلى  ي�شت�شلم من ال�شتمرار يف املحاولة 
ة يف الف�شل،  ق هدفه، بل وجد متعة خا�شَّ حقَّ
بون  يجرِّ الذين  الناجحني  �شاأن  �شاأنه 

�شون لها. فاإن مل ت�شعر  اأفكارًا جديدة يتحمَّ
ب �شيئًا اآخر لأنَّ  بحما�س جتاه ما تفعل فَجرِّ
�شاحلك.  يف  تكون  لن  النجاح  احتمالت 
ويقول داي�شون: »ل يزعجني الف�شل. ولطاملا 
يف  التالميذ  تقييم  ينبغي  اأنَّه  اعتقدت 
فالطفل  الفا�شلة،  وفقًا ملحاولتهم  املدار�س 
لي�شل  ف�شل  بلحظات  وميرُّ  ب  يجرِّ الذي 
اختار  مبدعًا«.  يكون  ما  غالبًا  هدفه  اإلى 
يف  ال�شري  داي�شون  وجيم�س  جوبز  �شتيف 
نا نتعلَّم  طريقني خمتلفني نحو البتكار، لكنَّ
تني الدر�س نف�شه: ل تدع هو�شك  من الق�شَّ
تربزه  اأن  حاول  مُيت.  واملحاولة  بالتجريب 
اإلى اأن ت�شل اإلى درجة التميُّز التي تاأملها. 
و�شتجد  القطيع،  خلف  ت�ِشر  ول  قلبك  اتَّبع 
�شغفك وحما�شك يدفعانك اإلى الأمام رغم 

العقبات والنك�شات.

ـــر وُخـ�ض �لتجربـــة قـاعـدة 3:فكِّ

ج لالأحالم ل �ملنتجات قـاعـدة 4:روِّ
التعليم يف  اأ�شخم �شركة يف جمال  اآبل: ما  العاملني يف �شركة  التايل على  ال�شوؤال  طرح جوبز 
ل اإلى الإجابة ال�شحيحة �شوى اثنني قال: »اآبل«. كانت ال�شركة هي املنتج الأكرب  العامل؟ مل يتو�شَّ

ي�شتخدمها  التي  احلوا�شيب  من  اآبل  ة  ح�شَّ فبلغت  التعليمية،  العملية  تتطلَّبها  التي  للمنتجات 
ف�شي�شتحيل  الأ�شا�شي،  عميلهم  يقدروا  مل  اإذا  بال�شركة  العاملني  اأن  جوبز  وراأى   .%65 املعلِّمون 

ي احتياجاته. ل اإلى منتجات جديدة تلبِّ التو�شُّ
�شون على  اإ�شافة اإلى �شوق التعليم، كانت منتجات اآبل هي الأداة الأ�شا�شية التي ي�شتخدمها املتخ�شِّ

اإن�شاوؤها  يتمُّ  التي  الإنرتنت  مواقع  ن�شبة  بلغت  حيث  الفني،  والت�شميم  الن�شر  جمال  يف  وا�شع  نطاق 
العميل  هي  املبدعة  العقول  اأنَّ  على  يدلُّ  ا  فاإمنَّ �شيء  على  دلَّ  اإن  وهذا   ،%64 ماك  اأجهزة  با�شتخدام 

الأ�شا�شي الذي يهتمُّ به جوبز. وميكن القول باأن 10-15% من مبيعات ماك كانت من م�شتخدمي - اأدوب 
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املبتكرة  الأفكار  باأنَّ  كان �شتيف جوبز موؤمنًا 
اإحدى  لفهم  جديد  منهج  و�شع  من  تتولَّد 
وال�شور  الت�شبيهات  ر  ي�شخِّ وكان  امل�شكالت، 
لدى  الإبداعية  الطاقة  لتحفيز  البالغية 
بروؤية  العمالء  م�شكالت  روا يف  ليفكِّ فيه  موظَّ
الة  خمتلفة. تعدُّ الت�شبيهات البالغية تقنية فعَّ
ت�شاعده على  امل�شتمع، حيث  اإلى  لنقل ر�شالة 
ا�شتيعاب املفاهيم اجلديدة ومبقارنة الفكرة 
التي ل يعرف امل�شتمع عنها �شيئًا بفكرة �شمع 

مرادفًا  الب�شاطة  جند  اآبل  قامو�س  يف 
ماك  معر�س  يف  جوبز  اعرتف  للرتكيز. 
ورلد يف نيويورك عام 1998 باأنَّ اآبل كانت 
بداأت  واأنَّها  عام،  قبل  النهيار  ة  حافَّ على 
وال�شرُّ  ال�شفاء،  طريق  على  خطواتها  اأولى 
التي  املنتجات  عدد  تقليل  كان  ذلك  يف 
العمالء  احتياج  اأدرك  فعندما  اآبل.  مها  تقدِّ
ــه  اإلى نوعني من املنتجـــــات: اأحدهمـــا موجَّ
ــــه  موجَّ والآخــــر  العــاديني،  امل�شتهلكني  اإلى 
ــ�س  خفَّ واملحرتفــــني،  �شــني  املتخ�شِّ اإلــــــى 

اإميانه  فر�س  اأنَّ  جند  قبل،  من  ي�شبهها  مبا 
اأ�شدرت  املثال:  �شبيل  على  اأكرب.  بالأخرية 
يف  �شخ�شي  حا�شوب  ل  اأوَّ اإم  بي  اآي  �شة  موؤ�شَّ
نف�شه  العام  من  نوفمرب  ويف   .1981 �شيف 
ت�شميمه  خطة  يف  حت�شينات  جوبز  اأدخل 
ا�شم  ذلك  بعد  �شيحمل  الذي  للحا�شوب 
جعل  ما  ح  تو�شِّ ة  اخلطَّ كانت  ماكنتو�س. 
الأخرى  املنتجات  عن  خمتلفًا  ماكنتو�س 
اإم.  بي  اآي  مثل  مناف�شون  مها  يقدِّ التي 

اإلى10.   350 من  �شركته  منتجات  عدد 
لت�شبح  اآبل  �شة  موؤ�شَّ اإنعا�س  اإلى  ذلك  ى  اأدَّ
�شات يف اأمريكا. ومن  واحدة من اأجنح املوؤ�شَّ
عرو�س  من  بدءًا   - �شيء  كلِّ  تب�شيط  خالل 
املنتجات، وحتَّى ت�شميم املنتج - ا�شتطاعت 
وتخرتع  املناف�شة  �شوق  يف  م  تتقدَّ اأن  اآبل 
املناف�شني  اأذهلت  ال�شتخدام  �شهلة  منتجات 
على  العامل.  حول  العمالء  ماليني  واأ�شعدت 
الرغم من ذلك، ل يخجل جوبز من قول »ل« 
حتَّى اإن اأغ�شب ذلك بع�س عمالئه و�شركائه. 

و�شف جوبز حا�شوب ماكنتو�س قائاًل: »حتَّى 
تكت�شح  �شلعة  ال�شخ�شي  احلا�شوب  ي�شبح 
ال�شوق، ينبغي اأن يكون عمليًا ورخي�شًا و�شهل 
ال�شتخدام. فـماكنتو�س بالن�شبة اإلى اآبل مثله 
مثل �شيارة فولك�س فاجن تعمل من دون ذراع 
تدوير، و�شعره معتدل ملن يرغب يف احل�شول 
الروؤية  هذه  اأثارت  وقد  اجلودة«.  على 
والت�شبيهات البالغية التي قدمها جوبز موجة 

حما�س داخل اآبل يف بداية الثمانينيات.

رة على املوقع  يف �شهر اأبريل2010 ، ن�شر مذكِّ
عن  مدافعًا  اآبل  ب�شركة  اخلا�س  الإلكرتوين 
على  اأون  فال�س  تقنية  تطبيق  برف�س  قراره 
اأجهزة اآي بود واآي فون واآي باد لأنَّها ت�شتهلك 
ميكنها  بديلة  منتجاٍت  هناك  واأنَّ  البطارية، 
لة.  املتنقِّ للحو�شبة  تطورًا  اأكرث  برامج  اإن�شاء 
التي  التجربة  على  الرتكيز  دائم  جوبز  كان 
�شة  املوؤ�شَّ منتجات  خالل  من  للعميل  مها  يقدِّ
د  اأنَّه قد يحول دون تفرُّ ويرف�س كلَّ ما يظنُّ 

هذه التجربة.

نت فيها �شراكة ت�شويقية بني اأدوب واآبل؟«. فوتو�شوب ب�شكل اأ�شا�شي، لهذا �شاأل جوبز جمهور معر�س ماك ورلد يف بو�شطن: »متى كانت اآخر مرة تكوَّ
ة �شاألت اآبل �شركة اأدوب: »كيف ميكننا ت�شميم كمبيوتر لت�شغيل برنامج فوتو�شوب ب�شكل اأ�شرع؟. قبل خطاب جوبز كانت اآبل  متى كانت اآخر مرَّ
م لأنَّه كان يعرف عمالءه  ا حولها، وبينما ظنَّ الكثريون اأنَّها حتت�شر، اأنع�شها جوبز من جديد وو�شعها على طريق التقدُّ متهمة باأنَّها منف�شلة عمَّ

ويعرف الدور الذي تلعبه اآبل يف حياتهم. وهكذا كان عمالء اآبل احلقيقيُّون هم مهارات العمالء واحتياجاتهم واأحالمهم.

�إبد�عــــات بالت�سبيهـــات

وؤيــــة �لتكنـولـوجيــــا �لتنبُّ
وا�شع  و»التعاون  العميل«  على  املرتكز  »البتكار  مثل:  انة  الطنَّ بالكلمات  اخلرباء  ي�شتمتع 
النطاق« و»الت�شويق ال�شبكي«، اإلخ. كلُّ هذه امل�شطلحات ت�شري اإلى �شرورة الهتمام بالعميل 
واإ�شراكه ب�شكل مبا�شر يف عملية تطوير املنتجات اأو اخلدمات اجلديدة ون�شرها. وعلى الرغم 
من اأنَّ اآبل ت�شتمع اإلى عمالئها يوميًا، فال�شرُّ احلقيقي وراء ابتكارات اآبل ل يكمن يف ال�شتماع 
اإلى  جوبز  دعا  احللول.  يف  للتفكري  متامًا  جديد  اأ�شلوب  تقدمي  يف  ا  واإمنَّ امل�شتخدمني  اإلى 
ن من معرفة احتياجاته قبل اأن يدركها هو. وميكن اأن  القرتاب من العميل حتَّى درجة متكِّ
نطلق على هذا ا�شم »التكنولوجيا التنبُّوؤية«، وهي روؤية ملا �شيحتاجه العميل يف امل�شتقبل. هذا 
ما بداأ �شتيف جوبز تقدميه مع اجليل الثاين من اآبل، ويظهر ذلك جليًا يف جمالت كاملو�شيقى 
م اآبل جهاز الآي بود يف 2001  لة. على �شبيل املثال: مل تقدِّ والت�شال عن بعد واحلو�شبة املتنقِّ
ا حللِّ امل�شكالت التي تواجه عمالءها الذين مل يكونوا ي�شتطيعون تخزين  لإحداث ثورة، واإمنَّ
ل جهاز  م �شتيف جوبز اأوَّ عدد كبري من الأغاين على الأجهزة املنت�شرة وقتذاك، وبعد اأن قدَّ

اآي بود قادر على تخزين 1000 اأغنية، �شاعد بذلك عمالءه على حتقيق اأحالمهم.

قـاعـدة 5:قل ل لألف �سيء
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��ْسُعر بالعميــــل
ا يهتمُّ بنف�شه وباأحالمه وم�شاعدته على حتقيقها من خالل  مها، واإمنَّ �شتك اأو منتجك اأو اخلدمة التي تقدِّ ل يهتمُّ العميل بنجاح موؤ�شَّ
ا�شتيعاب احتياجاته ومتطلَّباته. ين�شح خبري الإعالم الجتماعي مريمان �شكوت بابتكار �شخ�شية مثيل امل�شرتي؛ اأي من ميثِّل جمموعة 
العميل  مع  �شخ�شيته  تتوافق  بحيث  له  الت�شويق  يف  ترغب  الذي  ال�شخ�س  من  ن�شخة  مبثابة  ويكون  املحتملني،  العمالء  من  دة  حمدَّ
ال�شيا�شي  بها  ر  التي يت�شوَّ الطريقة  الأمر بطريقة تختلف عن  الطالب وويلِّ  ة  ر �شخ�شيَّ اأن يت�شوَّ امل�شتهدف؛ فرئي�س اجلامعة يجب 
الت�شويق  التي حتلُّها منتجاتك وخدماتك ملثيل امل�شرتي، تقوم بتحويل عملية  ال�شوق  الناخب. وبا�شتيعاب حقيقي مل�شكالت  ة  �شخ�شيَّ
مة يتطلَّع اجلمهور ملعرفتها،  د ون�شو�س اإعالنية ل يفهم م�شطلحاتها اأو يهتمُّ بها �شواك اإلى معلومات قيِّ من التمرُكز حول منتج حمدَّ

ل اإلى قرار ب�شاأن التعامل مع �شركتك. وي�شتخدمها للتو�شُّ
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�شون  متخ�شِّ بها  يعمل  بل  مبيعات،  مديـــر  اأو  اف  �شـرَّ اآبل  مبتــاجــــر  يعمــــل  ل 
مبيعات،  في  موظَّ وجود  رغم عدم  اأي�شًا.  وعباقرة  وم�شت�شارون وخرباء  ومبدعون 
ارتفعت مبيعاتها لكلِّ قــدٍم مربَّع مقارنًة مبعظم العالمات التجارية الأخرى املعروفة. 
كون يف تقييم جناح  ل متجر توزيع لها يف عام 2001 ، ومل ينجح امل�شكِّ افتتحت اآبل اأوَّ
ا اإلى خلق جتارب �شرائية  ال�شركة لأنَّهم مل يدركوا اأنَّها ل ت�شعى اإلى بناء متاجر، واإمنَّ
فريدة. بداأ جوبز يف الإبداع يف ف�شاء البيع بالتجزئة، خ�شو�شًا اأنَّه كان يتمتَّع بروؤية 
اأو�شع من روؤية مناف�شيه، فكان العمالء يخرجون من متاجر اآبل ي�شعرون بالإلهام.
دخلت اآبل جمال البيع بالتجزئة ب�شبب حاجتها اإلى ذلك. ففي عام 2000 اعتمدت 
عني كبار يف جمال الإلكرتونيات يدفعون املنتج اإلى ال�شوق دفعًا.  ال�شركة على موزِّ
لكن جوبز راأى اأنَّ �شراء احلا�شوب اأ�شبح بالن�شبة اإلى العمالء من اأكرث التجارب 
اإن مل يح�شن جتربة البيع  اأنَّه  اإرهاقًا لهم مقارنًة ب�شراء �شيارة، فاأدرك  ال�شرائية 
ة �شوقية اأكرب. وفيما يلي النقاط التي �شاعدت متاجر اآبل على التميُّز: ف�شيفقد ح�شَّ

1- قاعدة �لثالثني ثانية

كلَّما  التايل:  الختبار  الكامريا  مو  م�شمِّ م  قدَّ
متَّ ت�شميم منوذج وعر�شه على اأحدهم، كان 
خالل  الكامريا  ت�شغيل  ال�شخ�س  هذا  على 
كيفيَّة  فهم  العمالء  على  وكان  ثانية.  ثالثني 

عمل املنتج دون ال�شتعانة بدليل ال�شتخدام.

2- تغليف ب�سيط و�إر�ساد�ت �سهلة

ومل  باهر،  بت�شميم  الكامريا  علبة  تتميَّز 

u ت�سميم �أنيـــق: املتاجر مفتوحة وم�شاءة 

�شوى  ت�شميمها  يف  ي�شتخدم  ول  ومكيَّفة، 
وخ�شب  وزجاج  �شتيل  �شتانل�س  مواد:  ثالث 

اإ�شكندنايف.
معظم  تقع  باحلياة:  �لناب�سة  �لأماكن   u

اأماكن  اأو  جتارية  مراكز  داخل  اآبل  متاجر 
�شة للت�شوُّق ل و�شط مواقف ال�شيارات  خم�شَّ

اأو يف مناطق نائية.
البائعني  اأيُّ  لك  ي�شمح  ل  �ملنتج:  جتربة   u

لكن  الب�شائع.  بالإنرتنت وجتربة  بالت�شال 
مت�شلة  الأجهزة  كلَّ  جتد  اآبل  متاجر  يف 

على  املوا�شفات  جميع  موها  م�شمِّ ل  ي�شجِّ
العلبة، ومتَّ اإرفاق دليل اإر�شادي �شريع بدًل من 

الدليل التف�شيلي.

3- موقع ب�سيط

من  هائاًل  عددًا  م  تقدِّ التي  املواقع  بعك�س 
من  فقط  نوعني  تقدمي  يتمُّ  املنتجات، 
وهما  فليب  كامريا  موقع  لزائر  الكامريات 
الرئي�شة  ال�شفحة  اإلى  وت�شاف  ومينو.  األرتا 

ح  الت�شفُّ للعمالء  ميكن  بحيث  بالإنرتنت، 
كما يرغبون.

u مكاتب �ل�ستعالمات: اقرتح جوبز اإن�شاء 

�س ل�شتف�شارات العمالء داخل  مكان خم�شَّ
م�شاحة  يف  منتج  كلَّ  يعر�س  بحيث  املتجر 
الباقية  وامل�شاحة  املتجر،  من   %25 تبلغ 

لال�شتف�شارات واحللول.
طوياًل  طابورًا  جتد  لن  �ل�سر�ء:  تي�سري   u

كلُّ  املنتج.  على  واحل�شول  للدفع  اآبل  يف 
ل داخل املتجر ومعه ماكينة  �س يتجوَّ متخ�شِّ
اإيزي باي للدفع با�شتخدام كارت الئتمان يف 

احلال، ويتمُّ اإر�شال الإي�شال اإلى العميل عرب 
ع اآبل الدفع نقدًا. الربيد الإلكرتوين. ول ت�شجِّ
مل�شرتي  ميكن  �لفردي:  �لتدريب   u

اأحد  من  اأو  الإنرتنت،  عرب  ماك  جهاز 
على  التدريب  ي  لتلقِّ م  التقدُّ اآبل  متاجر 
اأحد  بذلك  ويقوم  برنامج،  اأيِّ  ا�شتخدام 
ا�شتمتاع  ازداد  وكلَّما  املبدعني.  بني  املدرِّ
اآبل،  مها  تقدِّ التي  بالربامج  الأ�شخا�س 
معها. تعاملهم  تكرار  فر�س  زادت 
العمالء  عات  توقُّ ت  فغريَّ اآبل  اأبدعت  وهكذا 

واأفكارهم عن جتربة ال�شراء.

اإلى  ف  للتعرُّ اإلكرتونيــــة  روابط  الب�شيطـــــة 
ـــل  ا ي�شهِّ املنتجات واأماكن ال�شراء والدعم، ممَّ
يبحث  التي  املعلومات  اإلى  الو�شول  للعميل 
عنها خالل ثالثني ثانية من دخوله اإلى املوقع.

4- عر�ض ب�سيط

ح فل�شفتها  �شة يو�شِّ مه املوؤ�شَّ العر�س الذي تقدِّ
�س روؤيتها. فتقدمي كمٍّ كبري من املعلومات  ويلخِّ

قد ياأتي بنتائج عك�شية.

روؤية خمتلفة للت�سميم
اأظهر   ،  2007 عام  يف  واأنيق.  ب�شيط  ت�شميم  اإلى  للو�شول  الفو�شى  من  التخلُّ�س  رت  قرَّ اإن  ٍة  وبخا�شَّ بال�شجاعة،  التحلِّي  البتكار  يتطلَّب 
طوا  الراكدة، فخطَّ الفيديو  كامريات  �شوق  لإنعا�س  اإبداعيَّة  بفكرة  نتهم من اخلروج  مكَّ كافية  �شجاعة  ديجيتال  بيور  �شركة  مون يف  امل�شمِّ
مة بعد ثالث �شنوات.  لت�شميم اأب�شط كامريا فيديو يف العامل، وهي كامريا الفيديو القالبة كامريا فليب الأكرث مبيعًا، والتي اأ�شبحت يف املقدِّ
مي الكامريا على اأ�شر قلب  مو الكامريا اأنف�شهم مبنتجات اآبل كم�شدر لالإلهام. وفيما يلي القواعد الأربع التي �شاعدت م�شمِّ اأحاط م�شمِّ

مه اآبل: العميل وعقله بالو�شول اإلى ت�شميمات على غرار ما تقدِّ

م جتـربـــة مـذهلـــــة قـاعـــدة 6:قــدِّ
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والب�شاطة.  ال�شغري  احلجم  بني  تخلط  ل 
قه  يطبِّ وا�شع  مفهوم  هو  ر  املُ�شغَّ فالت�شميم 
النا�س على كلِّ اأنواع املواد، بدءًا من العرو�س 
ات  ات امل�شتخدمة على املن�شَّ التقدميية واملعدَّ
يتعلَّق  وفيما  الداخلي.  الديكور  اإلى  و�شوًل 
واأب�شط  الكثري،  ي�شاوي  فالقليل  بالإبداع، 
الت�شميمات هي ت�شميمات �شغرية احلجم، 
احلجم  �شغرية  الت�شميمات  كلُّ  لي�شت  لكن 
الهدف  هو  بالت�شميم  فالعتناء  ب�شيطة. 
�شبيل  على  اأ�شغر حجم.  اإلى  الو�شول  ولي�س 
بعناية  م  امل�شمَّ الإلكرتوين  املوقع  املثال: 
اإلى  بالو�شول  لزائره  ي�شمح  لأنَّه  اأنيقًا  يبدو 
ينبغي  لذا  ب�شرعة.  يحتاجها  التي  املعلومات 
انتباه  ت�شتِّت  قد  زوائد  اأيِّ  من  التخلُّ�س 
املعلومات  من  زائٍد  كمٍّ  فباإ�شافة  الزائر. 

زار  التي  البحث  العميل عن عملية  ين�شرف 
ت�شميم  يف  اجتاهان  وهناك  لأجلها.  املوقع 
منهما  اأيٌّ  يتميَّز  ل  الإلكرتونية  املواقع 
ها  ل ينِتج مواقع تعمُّ باجلاذبية الكافية؛ فالأوَّ
يبالغ  والثاين  بالكالم،  ومزدحمة  الفو�شى 
مني ُمغِرقون يف  يف الخت�شار. كما اأنَّ امل�شمِّ
�شفحات  مون  ي�شمِّ جتعلهم  لدرجة  الإبداع 
تعتمد على تقنية الفال�س التي تبطئ حتميل 
قيمتها.  ُيفِقدها  ا  ممَّ زيارتها  عند  ال�شفحة 
على  يربز  فال  اآبل،  مبوقع  يتعلَّق  وفيما 
واإذا  واحد،  منتج  �شوى  الرئي�شة  ال�شفحة 
ف اإلى منتجات اأخرى ميكنك  رغبت يف التعرُّ
فاجعل  املتاحة.  الفئات  بني  من  الختيار 
تفقد  ل  كي  الإمكان  قدر  ب�شيطًا  موقعك 

عميلك.

 Zappos 1- �ن�سر �جلوَّ �لأ�سري. تتميَّز

بفريق عمل ودود، بدءًا من عامل التو�شيل 
ف ال�شتقبال وخدمة العمالء،  وحتَّى موظَّ

�شة. والكلُّ يعك�س ثقافة املوؤ�شَّ

ثقافتك.  مع  يتو�فق  من  ف  وظِّ  -2

بعالمتك  املعجبني  الأ�شخا�س  ف  وظِّ
اأن تعلِّمهم  له، وميكنك  التجارية ومبا متثِّ

كلَّ املهارات الأخرى املطلوبة.

باع ن�سٍّ  3- ِثْق بفريق �لعمل. بدًل من اتِّ

مراكز  في  موظَّ معظم  يفعل  كما  ًد  حمدَّ
يلتزم  ل  الأخرى،  ال�شركات  يف  الت�شال 
دٍة.  حمدَّ ٍة  مدَّ اأو  بن�سٍّ   Zappos فو  موظَّ
تهم الوحيدة هي اإبهار العميل وخلق  فمهمَّ

حالة من الودِّ معه.

يف  العاملون  يخ�شى  ل  ��ستمتع.   -4

فال  العمل،  اأثناء  يف  ال�شتمتاع   Zappos

العاملني  حتفيز  يتمُّ  بل  للمراقبة،  جمال 
يف ال�شركة لال�شتمتاع بوقتهم دائمًا.

�لب�ساطـــــة.. تكــ�سب

�حـر�ض علـــى �إ�ســعــادهــــــم
الثنان  بداأ  �شتيف جوبز يف كثري من اجلوانب.  مع  والأحذية طوين ه�شيه  املالب�س  ل�شراء   Zappos.com موقع  �س  موؤ�شِّ يت�شابه 
اإحدى العالمات التجارية  له  نا من تغيري املعنى الذي قد متثِّ عملهما من الكراج، والتزما بتح�شني جتربة العميل ال�شرائية ومتكَّ
ا كان هدفه التاأ�شي�س لثقافة اإبداعية يف  للعميل. وال�شرُّ وراء جناح Zappos.com  اأن ه�شيه مل يهدف اأبدًا اإلى بيع الأحذية، واإمنَّ

فني والعمالء اأي�شًا. وفيما يلي القواعد التي جعلت من Zappos مثاًل خلدمة العمالء القائمة على الإبداع. ال�شركة ت�شعد املوظَّ

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:
�أتِقن تو�سيل �لر�سالة

لي�س من ال�شهل اإقناع الآخرين بفكرتك مهما 
ن من  كانت روعتها. اإليك �شبعة اأ�شاليب للتمكُّ

ذلك على طريقة �شتيف جوبز.

1- حلظة �لده�سة

مها �شتيف جوبز حلظة  يف كلِّ العرو�س التي قدَّ
تده�س م�شتمعيه. ل تلتزم بالن�سِّ املكتوب يف 
العر�س، وحاول اخلروج بفكرة مت�سُّ اجلانب 

العاطفي لدى م�شتمعيك لتقنعهم مبا تقوله.

2- قاعدة �لأق�سام �لثالثة

بثالثة  اإل  الحتفاظ  الب�شري  للعقل  ميكن  ل 
ذلك  يعلم  جوبز  ولأنَّ  املعلومات،  من  اأجزاء 
م عر�شه اإلى ثالثة اأق�شام. يف  جيدًا كان يق�شِّ
منتجات  ثالثة  م  قدَّ  2007 عام  ورلد  ماك 
ثورية: جهاز اإم بي ثري وهاتف وجهاز ات�شال 
الكربى؛  املفاجاأة  عن  ك�شف  ثمَّ  بالإنرتنت، 
األ  واحد  جهاز  يف  مدجمة  الثالثة  املنتجات 
وهو اآي فون. وهكذا انتقل من قاعدة الأق�شام 

الثالثة اإلى حلظة الده�شة.

ة 3- م�ساركة �ملن�سَّ

فهو  بنف�شه،  كاماًل  العر�س  جوبز  م  قدَّ قلَّما 
كان  اإن  م�شاند.  بفريق  عادًة  نف�شه  يحيط 
اأع�شاء  اأحد  مع  العر�س  م�شاركة  باإمكانك 

فريق العمل اأو اأحد العمالء فقم بذلك.

4- �لبطل و�لعدو

العرو�س التقدميية املمتازة دائمًا ما يكون لها 
عدوٌّ يجذب امل�شتمعني نحو البطل، وهنا تلعب 

عالمتك التجارية اأو منتجك دور البطل.

5- �لعر�ض �ملرئي

عرو�س اآبل التقدميية ب�شيطة ومرئية وتتبع يف 
تقنية  النف�س  علماء  عليه  يطلق  ما  ت�شميمها 
تفوق ال�شورة، التي ت�شري اإلى اأنَّ الأفكار ميكن 
َمت من خالل  ا�شتذكارها ب�شكل اأ�شهل اإذا ُقدِّ
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ثقيلة  مبعلومات  العر�س  �شريحة  �س  تكدِّ ل  معًا.  وال�شورة  الن�سِّ 
ت�شتِّت امل�شتمع عن الر�شالة الأ�شلية.

6- عناوين لـ»تويرت«

العناوين  بكتابة  فتقوم  منتجاتها،  عن  احلديث  لعمالئها  اآبل  ل  ت�شهِّ
ن من و�شف �شركتك اأو منتجك اأو اخلدمة  الرئي�شة لهم. اإن مل تتمكَّ
مها يف جملة واحدة ميكن ن�شرها على موقع تويرت، فال تعِلن  التي تقدِّ

الآن وُعْد اإلى رحلة التخطيط لتعيد ابتكار ر�شالتك.

7- م�ساركة �لأحــــــالم

عاَهد �شتيف جوبز نف�شه على تغيري العامل، ويت�شح �شغفه بذلك يف 
ل اأيُّ فكرة اإلى ابتكار يغريِّ العامل اإذا ظلَّت  مه. لن تتحوَّ كلِّ عر�س يقدِّ
اإقناع �شخ�س  اإلى  دة �شتحتاج  حمبو�شة يف راأ�شك. فعند نقطة حمدَّ
اآخر بال�شتثمار اأو ال�شراء اأو التاأييد. ول عجب اأنَّ الكثري من الأفكار 
تقدميها  من  ن  يتمكَّ مل  �شاحبها  لأنَّ  للنجاح  فر�شة  جتد  ل  الرائعة 
من  العظمى  والأغلبية  جوبز  بني  الفرق  هو  املنا�شب.وهذا  بال�شكل 
طي الأداء؛ جوبز التزم بتغيري العامل ومل يخ�س الإف�شاح  القادة متو�شِّ
مهارات  اإلى  افتقارك  تَدع  ل  رائعة  اأفكار  لديك  دامت  وما  بذلك. 
وتنتبه  وبروؤيتك،  بنف�شك  توؤمن  اأن  اإل  عليك  ما  رها.  يدمِّ الت�شال 
يها جنونك، وتكوَن على ا�شتعداد دائم للدفاع  اإلى العبقرية التي يغذِّ
بدء  من  ن  وتتمكَّ ابتكاراتك  اأمام  الأبواب  تفتح  هكذا  مبادئك.  عن 
ب وتبداأ يف بناء عاملك م�شرت�شدًا  حياة جديدة رائعة. فحاول اأن جترِّ

مببادئ �شتيف جوبز.

لخدمات الطباعة والنشر

»�سوف ي�سكل عملك جزءً� كبريً� 
من حياتك، ولكي تكون ر��سيًا 
و�سعيدً�؛ ل تعمل �إل ما تظنه 

عماًل ر�ئعًا وعظيمًا.  �لعمل 
�ملنا�سب هو ما تع�سقه من �سميم 

قلبك.  فاإن كنت مل تعرث على 
ق لك �لن�سجام و�لوئام،  عمل ُيَحقِّ

فعليك مو��سلة �لبحث حتى 
ت�سادف تلك �لوظيفة �لتي 

�ست�سادف هوًى يف قلبك«
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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 .


