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مهارات القيادة للمدراء الجدد

إن مــن الشــائع لــدى المــدراء الآن قيــادة فريــق مــن مختلــف الأجيــال، ولــكل جيــل منهــم أســلوب عمــل مختلــف وطــرق تواصــل مختلفــة، 
ي كل عضــو مــن الأعضــاء لتتحقــق قــوة الفريــق ككل.

فيتطلــب مــن المــدراء موائمــة أجــواء الفريــق ومعرفــة كيفيــة إبــراز نقــاط القــوة �ن
ي طبيعــة 

ــات �ن ــة، فتفهــم الختالف ــال مختلف ــن أجي ــون م ــذي يتك ــق ال ي أعضــاء الفري
ــة �ن ــات الجوهري ــن المهــم اســتيعاب الختالف فم

ــل المشــاركة. ــة لتفعي الســلوك والأســاليب هــي أداة مهم

ن  ن مــا بــ�ي ي مؤسســاتهم، أن الموظفــ�ي
ن �ن ي تناقــش مــدى مشــاركة الموظفــ�ي

كــة ديــل كارنيجــي، والــ�ت ي �ش
ي أجريــت �ن

أظهــرت الدراســة الــ�ت
عمــر 40 إىل 49 عاًمــا أقــل انخراطــا وتفاعــاًل مــع مؤسســتهم وقــد يعــود ذلــك لضغــط الحيــاة الأ�يــة واســتقرار حياتهــم المهنيــة.

ــع  ــاًل م ــا وتفاع ــرش انخراًط ــا( أك ــغ متوســط أعمارهــم 30 عاًم ــن يبل ــرت الدراســة أن الشــباب )الذي ــد أظه ــك، فق ــن ذل ــض م وعــى النقي
ن القدامــى والذيــن تتجــاوز أعمارهــم خمســون  مؤسســاتهم، وقــد يكــون ذلــك بســبب تطلعاتهــم لمهنــة جديــدة، أمــا بالنســبة للموظفــ�ي

نجــازات المهنيــة أيًضــا. عاًمــا فمــا فــوق فهــم يريــدون تحقيــق الإ

كاتهــم، والأهــم مــن ذلــك أن نســبة المشــاركة مــع المــدراء  ن ل يحققــون تفاعــاًل مــع مؤسســاتهم و�ش مــال يقــل عــن %66 مــن الموظفــ�ي
ة منخفضــة للغايــة. المتوســطي الخــرب
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وتقديــم  ز  والتحفــري التواصــل  كيفيــة  تعلــم 
جيــل! لــكل  المالحظــات 

جيــل 
الطفرة السكانية 

مواليد 1945 - 1960

ــم  ــك لتحفزه ــن موظفي ــل م ــكل جي ــية ل ــص الأساس ــى الخصائ ــرف ع تع
ــداع! ب ــى الإ ــجعهم ع وتش

ن 	  ــري ــعر بالتم ــب أن يش ــكانية يح ــرة الس ــل الطف ــا لأن جي ــن واعًي ُك
ي العمــل.

والتفــرد عــن زمالئهــم �ن

ــرارات فهــم يشــعرون 	  ــع الق ي صن
زودهــم بالمصــادر، وشــاركهم �ن

ــة. ــة المتعاون ــون البيئ ــرار ويحب ــع الق ــة صن ي عملي
بأهميتهــم �ن

العمــل 	  ي 
�ن ويرغبــون  العمــل  أخالقيــات  يُقــِدرون  أنهــم  اعلــم 

أنفســهم. ثبــات  لإ طويلــة  لســاعات 

م لهــم المالحظــات المســتمرة المرفقــة بالأدلــة ول تنــى أنهــم 	  قــدِّ
. يحبــون التواصــل المبــا�ش

اثِن عليهم أمام الآخرين.	 

ي العمل
جيل الطفرة السكانية والنخراط �ز

ــة  ي عملي
ــاهمون �ز ــم يس ــم لأنه ــن رضاه ز ع ــ�ي ــن الموظف ّ %61 م ــرب ع

ز ــ�ي ــاركة الموظف ــة مش ــرار« -دراس ــع الق صن

- ديل كارنيجي
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جيل إكس
مواليد 1960 - 1980

ي عــز الطفــرة الســكانية فواجهــوا 
دخــل جيــل إكــس ســوق العمــل �ن

مصطلحــات جديــدة مثــل »تخفيــض العمالــة« و«التعهيــد الخارجــي«، 
ــى  ــب ع ــم، فيج اماته ن ي الرت

ــذر �ن ــلطة والح ي الس
ــك �ن ــون للش ــا يميل كم

 : ــىي ــا ي ــوا م ــص ويقدم ــذه الخصائ ــوا ه ــن أن يدرك المديري

داريــة التقليديــة واعطهــم مســاحة 	  حررهــم مــن الممارســات الإ
ــا،  ي يريدونه

ــ�ت ــة ال بداعي ــة الإ ــم بالطريق ــليم مهامه ــداع وتس ب لالإ
ي مشــاريع متعــددة تمكنهــم مــن تحديــد 

وادعهــم للمشــاركة �ن
ي إظهــار 

الأولويــات ليشــعروا بالســيطرة، وامنحهــم فــرص الختيــار �ن
ــم. ــق نجاحاته ــم وتحقي إبداعه

امنحهــم فــرص لتطويــر مهاراتهــم مــن خــالل تقديــم المهــام 	 
ــب  ــا يح ــؤوليات، كم ــل المس ــون تحم ــم يحب ــم، فه ــة له الصعب
هــذا الجيــل التعلــم وينتهــزون فــرص التدريــب بعنايــة، كمــا أنهــم 
يؤمنــون بــأن الســتثمار بقدراتهــم الحاليــة وبرامــج التدريــب ســبيل 

ــي. ــاء الرضــاء الوظيف ــة وبن ــم المهني ــق نجاحاته لتحقي

ن 	  اعطهــم فرصــة النمــو مــن خــالل مشــاركتهم مــع الموظفــ�ي
ــاج المــدراء إىل موائمــة أهــداف  ــا مــا يحت ــة، فغالًب والمــدراء بفاعلي

ــة. ك ــداف ال�ش ــع أه ــة م ــم المهني موظفيه

بأنفســهم، 	  الأشــياء  ي واكتشــاف 
الــذا�ت التعلــم  شــجعهم عــى 

ي 
�ن براعتهــم  ويظهــروا  ن  ســباق�ي يكونــوا  بــأن  المــدراء  فيحتــاج 

يجابيــة، فــال تنى أن تُشــعرهم  المهــارات القياديــة وخلــق البيئــة الإ
بالتقديــر، فهــم يحبــوا أن يشــعروا بالتقديــر، فخــذ رأيهــم واطــرح 
الأســئلة، مثــالً: »مــا هــو أفضــل منهــج يمكــن أن نتخــذه برأيــك؟« أو 

ــف تخطــط لحــل هــذه المشــكلة؟«. »كي

ــكل 	  ــاء بش ــدك البن ــم نق ــدم له ــم وق م رأيه ــرت ــم واح ــتمع له اس
، وتذكــر أنهــم يحتاجــون معرفــة مــا يفعلونــه  محــدد ومبــا�ش
لبنــاء  يحســنونه  كيــف  معرفــة  ويحتاجــون  الصحيــح  بالشــكل 

الناجــح. ي 
المهــ�ن مشــوارهم 

 ديل كارنيجي
ن - دراسة مشاركة الموظف�ي

ن أظهــروا ثقتهــم  %38« مــن الموظفــ�ي

ــك  ــس ذل ــة ويعك ــدرات القيادي ي الق
�ن

رضــا مدراءهــم عنهــم«
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جيل الألفية
مواليد 1980 -2000

ن  يُشــِكل الســتخدام المفــرط لوســائل التواصــل الجتماعــي فجــوة واســعة بــ�ي
ي عــز انطــالق التقنيــة، 

جيــل إكــس والجيــل القديــم، وقــد نشــأ هــذا الجيــل �ن
ن بالتقنيــة جيــًدا ويعرفــون كيــف يتعاملــون معهــا  ن ملمــ�ي فمعظــم الموظفــ�ي

ات التقنيــة والمهــام المتعــددة. ومــع التغــري

ن الأ�ة والعمــل مهًمــا لجيــل الألفيــة، وأبــرز مــا يحفزهــم  ويعتــرب التــوازن بــ�ي
ي تنفــذ 

هــو فــرص التعلــم والتطــور المســتمرة، كمــا ينجذبــون للمنظمــات الــ�ت
مهامهــا بشــكل مختلــف وغــري متوقــع.

: لتواصل فعال مع جيل الألفية اتبع ما يىي

نهــم وتواصــل معهــم عــرب 	  لهامهــم وتحفري اســتخدم الصــور البرصيــة لإ
ونيــة المختلفــة، فهــم يتقنــون التعامــل معهــا، ول تنــى  لكرت الأجهــزة الإ

ون باســتيعابهم ال�يــع. ن ة، فهــم يتمــري أن توجههــم بصــورة مبــا�ش

واهتمامــك 	  امــك  احرت واظهــر  قــرب  عــن  عــى شــخصياتهم  تعــرف 
نك عــى اهتماماتهــم وأهدافهــم  ــري ــن خــالل ترك بحياتهــم الشــخصية م
كــة، ووفــر  وقيمهــم الشــخصية وحــاول موائمتهــا مــع أهــداف ال�ش
ي تمكنهــم مــن النمــو وتحمــل المســؤولية عــى 

لهــم فــرص التعلــم الــ�ت
 . الصعيــد الشــخصي

ي ســيتعلمون منهــا، فهــم يحبــون التجــارب 	 
كلفهــم بالمشــاريع الــ�ت

الجديــدة والتحديــات المختلفــة، فــال تنــى 
ــة، فذلــك يحفــز 	  أن تتحــدى قدراتهــم وإبداعهــم واهتماماتهــم بإيجابي

البتــكار لديهــم وســتتفاجأ بالأفــكار الخارجــة عــن الصنــدوق وشــجعهم 
ــة فهــم بارعــون فيهــا. ــات والوســائط الحديث عــى اســتخدام التقني

أ بيئــة إيجابيــة ممتعــة بعيــدة عــن الرســمية والتكلــف وابــدأ بتفويض 	  أنــىش
ــرن،  ــل الم ــل العم ــة يفض ــل الألفي ــى أن جي ــة، ول تن ــام بسالس المه
ي الواقــع، وكلفهــم 

فغالًبــا مــا يكــون زمالئهــم بالعمــل اصدقائهــم �ن
ــى  ه ع ــري ــم وتأث ــة عمله ــم قيم ــر له ــة، واظِه ــة الهادف ــال الصعب بالأعم
اماتهــم  ن م اهتماماتهــم الشــخصية والرت كــة واحــرت الفريــق وأهــداف ال�ش
ن  ــ�ي ــيكونون مخلص ــم س ــن أنه ــم اضم ــة، ث ــم الصحي ــة وظروفه الأ�ي

. ــاىلي ــر مث ن لوجــود مدي ــ�ي ــن لعملهــم وممتن ــك ومقدري ل

م تبــادل الآراء، وحــاول التعــرف عليهــم مجدًدا 	  أ بيئــة تشــجع وتحــرت أنــىش
ن والآخــر وافتــح أبوابــك لهــم واشــعرهم بأنهــم ًمرَحــب بهــم  ن الحــ�ي بــ�ي
ــه  ــر المبــا�ش ل ــر الشــخصي مــن المدي ــدا، ول تنــى أن التقدي دائمــا وأب

ن فعالــة بالنســبة لهــم. وقــع خــاص عليهــم ووســيلة تحفــري

أن  ن  الموظفــ�ي مــن   60% يشــعر   «

اتجــاه  عــى  عــاىلي  ًا  تأثــري لديهــم 

كــة.« ل�ش ا

 ديل كارنيجي
ن - دراسة مشاركة الموظف�ي


