�سل�سلة القيادة

و�ضع

ر�ؤية وا�سرتاتيجية

م�شرتكة™

و�ضع ر�ؤية وا�سرتاتيجية م�شرتكة للفريق والتعبري عنها

القادة الفعالون لديهم ر�ؤية ،ويفكّرون على نحو طموح ،ويرون �أن مكانهم احلايل لي�س هو ما يطمحون للو�صول �إليه يف امل�ستقبل ،فيدفعون �أنف�سهم وفريقهم وم�ؤ�س�ستهم �إىل
هذا الو�ضع اجلديد� ،أو ًال يف �صورة ر�ؤية للفريق ،ثم باتباع ا�سرتاتيجية واقعية .ويتحولون من �إدارة الأفراد �إىل �إ�شراك فرقهم ب�صورة كاملة يف عمل هادف عن طريق توفيق
احتياجات امل�ؤ�س�سة مع احتياجات الأطراف املعنية الأ�سا�سية والعمالء والنتيجة النهائية من �أجل زيادة �أهمية فريقهم وم�شاركته �إىل �أق�صى حد ممكن .ثم يعملون على تو�ضيح
الر�ؤية واال�سرتاتيجية والتعبري عنها ب�أ�سلوب حمفز جلميع الأطراف املعنية.
يحتاج كل فريق �إىل ر�ؤية وا�سرتاتيجية هادفة.
الر�ؤية� :إىل �أين نتجه.
اال�سرتاتيجية :كيف ن�صل �إىل هناك.

ر�ؤية الفريق امللهمة
دون ر�ؤية ،يفقد �أفراد الفريق ال�صلة ب�أ�سباب قيامهم بهذه املهام .وت�ساعد ر�ؤية الفريق امللهمة
القادة يف توظيف �أف�ضل املواهب واحلفاظ عليها.

اال�سرتاتيجية املنا�سبة للفريق
ما
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من فريق يحمل حق ًا فطري ًا يف �أن يكون موجوداً ،ومن ثم يجب �أن يكون كل فريق مهم ًا
للأطراف املعنية الرئي�سية .واال�سرتاتيجية املنا�سبة للفريق تلبي احتياجات العمالء
والأطراف املعنية الرئي�سية ،وتبني على قدرات الفريق ،وترتبط با�سرتاتيجيات امل�ؤ�س�سة
الرئي�سية ،وت�ستجيب لل�سياق الأو�سع نطاق ًا ،وت�ضيف قيمة على النتائج النهائية.

اال�سرتاتيجية املنا�سبة للفريق

ر�ؤية الفريق امللهمة

تو�ضح اال�سرتاتيجية املنا�سبة كيف �سنحقق ا�سرتاتيجية امل�ؤ�س�سة ويجب �أن ترتبط
مبا يلي:

القادة الف ّعالون ي�شركون �أفراد الفريق يف عمل هادف وذي مغزى .وي�ضعون ر�ؤية
للفريق تت�سم ب�أنها:

.
 .قدرات الفريق
.ال�سياق اال�سرتاتيجي
 .النتيجة النهائية
احتياجات العمالء

.
.ت�ساعد على تط ّور الفريق
.قابلة للقيا�س
.ترتبط بر�ؤية امل�ؤ�س�سة
طموحة

م�شاركة و�صف �سردي حمفز لال�سرتاتيجية

من ال�ضروري �أن يعرب القادة عن ر�ؤيتهم وا�سرتاتيجيتهم با�ستمرار للأطراف املعنية الرئي�سية على جميع م�ستويات امل�ؤ�س�سة من �أجل حتقيق امل�شاركة ،وجمع املوارد ،وك�سب
الدعم .يكون الو�صف ال�سردي املحفز:

.
.خمت�صراً� :أي ق�صري ًا ومبا�شراً.
.حمفزاً� :أي هادف ًا وملهم ًا.
.د ً
اال على الثقة� :أي قاب ًال للت�صديق وجدير ًا بالثقة.
وا�ضح ًا� :أي حمدد ًا وغري غام�ض.

يهيئ القادة الف ّعالون الر�سالة لتتنا�سب مع احتياجات جمهورهم ،وي�ضعون هذه الر�سالة يف �إطار �إيجابي لرفع م�ستويات امل�شاركة وااللتزام لدى �أفراد الفريق.
الو�صف

املهارة

يفكر القائد على نحو طموح  -وينظر �إىل ما هو �أبعد مما ميكن فعله حالي ًا �أو حتى ما هو ممكن  -ويت�صور ما ميكن �أن يحدث.

و�ضع الر�ؤية

يكون القائد قادر ًا على و�ضع ا�سرتاتيجية عملية ومفيدة تتوافق مع ا�سرتاتيجيات امل�ؤ�س�سة واحتياجات الأطراف املعنية الأ�سا�سية  -ويرتجم الأفكار املعقدة �إىل عمل
منا�سب.

و�ضع ا�سرتاتيجية

يحدد القائد العمالء الداخليني واخلارجيني  -ويفهم احتياجات العمالء وي�صيغها بو�ضوح� ،إىل جانب اال�ستجابة لها بطرق حتقق والء ه�ؤالء العمالء.

الرتكيز على العمالء

يتوا�صل القائد با�ستمرار مع الأطراف املعنية الأ�سا�سية على جميع امل�ستويات  -ويحقق الو�ضوح لكل الأطراف املعنية الأ�سا�سية ويقيم حوار ًا متباد ًال معهم.

توا�صل القائد

يت�ضمن املنتج:

.
.كتاب متارين امل�شارك املزود بخطة تطبيق
.بطاقات اال�سرتاتيجية
.وحدات عند الطلب
التقييم الذاتي
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