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"الریادة المثالیة للفرق رفیعة األداء"
فریق مرسیدس إي كیو فورموال أي وشریكھ الرسمي نیوم

كاثرین بوند، خبیرة األداء التنظیمي 
2022 أغسطس 31میزانا بارتنرز، 

 على فرصة انتداب والعمل ضمن فریق مرسیدس إي كیو (GroW)على مدار العام الفائت، حاز اثنان من خریجي برنامج نیوم 
فورموال أي الغني عن التعریف. ومما ال شك فیھ، فإن برنامج االبتعاث الواعد ھذا یمثل فرصة ال تقدر بثمن للكفاءات المھنیة 

الشابة لتجربة االنخراط في بیئة وثقافة جمعیة رفیعة المستوى، مما یعزز قدرات ھذا الجیل الواعد الذي یضم بین أفراده قادة نیوم 
المستقبلیین. ولعلّ أبرز ما انطوت علیھ أھداف البرنامج ھو قیام المبتعثان بما یلي:

.تطویر المھارات والخبرات الفنیة
 اكتساب فھم أعمق حول الفرق رفیعة األداء وأسس القیادة في بیئة عالیة األداء(HPS) وذلك من من خالل االنخراط ،

في مثل ھذه البیئات الریاضیة.
 على أن یعني ما – األداء عالي فریق في فاعِالً وعضوًا عالٍ أداء ذا المرء یكون أن على "للتدرب'' الفرصة اغتنام

الشخص المباشرة في التفكیر والتصرف مع ضروره "أن یكون " ذو كفاءة عالیة.
 مواصلة التطور على الصعیدین؛ الشخصي والمھني وذلك من خالل تجربة العیش في بلدٍ جدید واالنخراط في ثقافة

وتنظیم وفریق جدیدین وبدور مختلف تمامًا.

من اثنین كفاءات صقل على تقتصر ال بحیث – البرنامج لھذا نتیجة نیوم على ستعود قیّمة" ھنالك"إضافات أن أیضًا الواضح ومن 
المنطقة ھذه قلب إلى الغنیة العملیة الخبرة إلى باإلضافة  الكفاءة عالیة التقنیة المعرفة نقل إلى تتعداھا بل الصاعدة" "النجوم 
إنما فحسب، نیوم مع الشراكة لتعزیز فرصة مجرد البرنامج یكن فلم أي، فورموال كیو إي مرسیدس لفریق بالنسبة أما الملھمة. 

وحس فریدة موھبة ذوي شخصین مدخالت من لالستفادة سانحة فرصة ھذه العمل ورشة في الرائدة األلمانیة العالمة رأت 
الخطى. سریع نھج على وسیرھا الرفیع بأدائھا تتمیز لشركة ینتمیان كونھما عن فضالً والشباب، الحماسة روح تجمعھما ابتكاري 

األدوار لشغل باإلضافة الفریق، ضمن وسریع كامل بشكلٍ المنتدبین دمج ھو االبتعاث ذلك وراء القصد كان النحو، ھذا وعلى 
األساسیة في البرنامج العام.

البشریة اإلمكانات عن نعرفھ مما الكثیر استلھام تم حیث - راسخ أمر الشبیھة األعمال وبیئة األداء رفیعة الریاضة بین التآزر إن 
وبالطبع، للمخاطر، التعرض شدیدة الرفیعة الریاضیة والبیئات الضغط عالیة البیئات في البحوث نتائج من الفریق أداء ومعاییر 

تزوید إلى المستندة الرؤیة وممارسة مفھوم أن ثبت وقد األعمال. عالم في سالسة بكل وممارستھا الرؤیة ھذه تطبیق یمكن 
قدراتھم لصقل للغایة فعالة طریقة ھي الكفاءة عالیة ریاضیة بیئة ضمن للعمل شیقة بتجربة الرفیعة اإلمكانات ذوي الموظفین 

قطاع یبحث ما غالبًا المنطلق، نفس ومن األعمال. بیئة إلى مجددًا  والخبرة المنظور ھذا نقل على والعمل مستقبلیین كقادة 
األعمال عن الریاضیین الذین ینتقلون من حیاتھم المھنیة في مجال الریاضة الستقطابھم كموظفین وقادة محتملین في المستقبل.

وتنمیة صقل في أي فورموال كیو إي مرسیدس فریق برفقة نیوم خریجا قضاھا السنةالتي أسھمت كیف الورقة ھذه وتوضح 
فضالً الكفاءة، عالیة رؤیتھما من استفادة أقصى بتحقیق المنتدبین قیام كیفیة على خاص بشكل ستركز كما المنتدبین. ھاذین قدرات 

تطلعاتھما وتعزیز نیوم، في األساسیة أدوارھما التخاذ العودة وأخیرًا المھنیة، حیاتھما في تقدمھما أثناء التعلم مواصلتھما عن 
القیادیة.

التطویر الشخصي والمھني
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المنظور في كبیر تغییر على تنطوي عندما سیما ال والمھني، الشخصي للتطویر ذھبیة فرصة المذكورة االبتعاث تجربة تمثل 
ودور فریق إلى  الخریجان ینتقل لم إذ ھذه؛ حالتنا في النظریة ھذه صحة جدًا الواضح من كان وقد والبیئة. للثقافة التقلیدي 
حیث كلیًا، جدیدتین وثقافة بلد مع ویتأقلمان المعتادة عملھما وبیئة منزلھما یغادرا المدة ھذه طیلة أیضًا كانا بل فحسب، جدیدین 
المھني الصعیدین على الملحوظ تطورھما على ساعد ما المتحدة، المملكة في والعمل العیش تجربة من المنتدبان أستفاد 

معارف شبكة وتكوین محترف وفریق مغایرة ثقافة في االندماج خالل من جدیدة مھارات تطویر من تمكنا كما واالجتماعي، 
ثقتي طورت لقد - بي الخاصة الراحة منطقة عن إبعادي یتم أن الجید "من : المنتدبین أحد قال السیاق، ھذا وفي جدیدة. وحیاة 
ال ومما الحال." بطبیعة سھلة أجدھا ال التي الجدیدة واالجتماعیة المھنیة المواقف مع للتعامل االستعداد أھبة على أكون كي بنفسي 

إال انتقالھما، أثناء األھمیة بالغ أمرًا أي، فورموال كیو إي مرسیدس فریق وكذلك نیوم، فریق من المقدم الدعم كان فقد فیھ، شك 
أنھ تحتم علیھما االستقرار بسرعة في أدوارھما وحیاتھما في المملكة المتحدة.

عملیة تتبع تم فقد – السباق موسم خالل الطریق منتصف في للفریق استیعابھما صعوبة في یكمن للمنتدبین األولي التحدي كان 
(التكنولوجیا الفرعیة فرقھم في أفضل بشكل مھاراتھما من االستفادة كیفیة تحدید والمبتعثین الفریق على وكان بسرعة، اإلعداد 

الفنیة معرفتھما فقط لیس طور قد فریقیھما مع قضیاه الذي الثمین الوقت ھذا أن كالھما وأفاد التصمیم). وھندسة والرقمیة 
تطویر في مساعدتھ عن فضالً – مبتكرة عمل وطرق مختلفة وبرامج أدوات على التعرف فرصة لھما وقدم بل – ومھاراتھما 

مھاراتھما االجتماعیة والتواصلیة، وھو ما سیفیدھما لدى عودتھما لألدوار التي یشغلونھا في نیوم. 

رؤیة رفیعة المستوى

یشكل ھذا أن إلى وخلصا األداء، رفیع فریق من وكجزء الكفاءة عالیة بیئة ضمن العمل في تجربتھما عن المنتدبین كال تحدث 
إال یمثل ال ھذا ولكن التقنیة، ومعرفي مھاراتي طورت "لقد المنتدبین، أحد قال كما وتطورھما. تعلمھما رحلة من األكبر الشوط 

إال الفریق، ضمن مختلفة مجاالت في العمل من الرغم وعلى االستثنائیة". التجربة ھذه من العظیمة استفادتي من  %30أو  20
أن كالھما قد سلط الضوء على نفس الرؤى الرئیسیة الثالثة ذات الكفاءة العالیة والتي استنبطاھا من وحي التجربة:

فریق واحد یسعى نحو تحقیق غرض واضح ومقنع)1

من الرغم وعلى اإلمكان. قدر المنافسة على قادرة السیارات جعل وھو أال - وبسیط ھدف فورموال كیو إي مرسیدس فریق لدى 
الفریق بتوحید كفیل للغایة الواضح الغرض ھذا أن إال مختلفة، وإدارات فرعیة فصائل عدة على تنطوي الفریق تركیبة أن 

لثقافة الزاویة حجر ھذا أن المنتدبین كال وشعر للمؤسسة. الشاملة والرؤیة العام الھدف یخدم دور فرد لكل بأن الشعور وتعزیز 
القیم من واضحة لمجموعة قاد قد الھدف ھذا أن المنتدبان رأى كما الجمعي. والتركیز الشغف تعزیز خالل من العالي األداء 

إال ضآلتھا رغم  %1"نسبة أن وفھم بالتفاصیل، الشدید االھتمام ذلك في بما الفریق، بروح المتجسدة المستوى رفیعة والسلوكیات 
موسم في الرئیسیة النقاط في سیما ال األمور لتصحیح للغایة ضروري الجاد بالعمل االلتزام أن كما الفارق، صنع على قادرة أنھا 

أذھان في متجذرًا بالتأكید كان الذي الواحد" "الفریق بمفھوم العمیق اإلحساس تعزیز في أیضًا الھدف ھذا وساھم السباقات. 
ھذا وفي الثقافة. تلك من جزءًا لكونھما ورضاھما واستمتاعھما شغفھما عن المنتدبان تحدث فقد ذلك، على وبناءً – الجمیع 
الریاضة قطاع من جزءًا تكون عندما ولكن - ھام أمر بالتفاصیل االھتمام إن القول السھل "من قائالً: أحدھما صرح الصدد، 

في األولویات بشأن واضحین یكونوا أن على الجمیع مقنع واحد ھدف وجود وساعد حقًا." ھذا یعنیھ ما تعي ال فأنت والسباقات، 
قویًا تشجیعًا ھناك كان بالمقابل الفردیة، األعمال لجداول ملحوظًا غیابًا ھناك أن بالمحصلة یعني ما وھذا األوقات، من وقت أي 

ألعلى مستویات التعاون حیث عمل األفراد معًا ضمن الفریق الواحد لتحقیق ھذا الھدف المشترك.

طریقة على الحدیث اشتمل إذ نیوم، إلى عودتھما لدى الرؤیة ھذه بھا سیطبقان التي الكیفیة إلى   المنتدبین كال تطرق كما 
فریق بیئة دور عن أیضًا، وتحدثا، المحصلة. في وقیادتھا الفرق على تأثیرھما وكیفیة التمیز على وحرصھما أدائھما في تفكیرھما 
ھذا وفي الدوام. على لدیھما ما بأفضل بالقیام یتعلق فیما وسلوكھما تفكیرھما طریقة تغییر في أي فورموال كیو إي مرسیدس 

أصبحت فقد الوقت. طیلة الذات وتطویر التحسینات، وراء فقط لیس السعي أھمیة مدى ذلك علمني "لقد أحدھما: قال الصدد، 
عادة یوم كل نفسي من أفضل نسخة خلق ومحاولة التعلم على حرصي أصبح كما الدوام على لدي ما أفضل أقدم أن عاداتي إحدى 
وتطبیقھا نیوم إلى الرؤیة ھذه جلب إلى یتطلع كالھما فكان اآلن". آخر شيء بأي القیام أو التفكیر مجرد تخیل أستطیع وال  جدیدة 

على أدوارھما وفرقھما الجدیدة.
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ثقافة التحسین المستمر والدؤوب)2

كیو إي مرسیدس فریق ضمن فیھا ھوادة ال والتي التطور أجل من والسعي المستمر التعلم ثقافة تركت المنتدبین، كال إلى بالنسبة 
لتقییم وشاملة مستمرة دورة ھناك كانت اإلطار، ذات وفي الذاكرة. من إطالقًا محوه یمكن ال دائمًا ایجابیاً انطباعًا أي فورموال 
حاالت إلى یُنظر فیما المناطق. تلك لمعالجة سریعة وبوتیرة ومبتكر تعاوني بشكل العمل ثمّ التحسین، مجاالت وتحدید األداء، 
وراء والسعي المالحظات وإبداء اآلراء بمشاركة الجماعي االلتزام جانب إلى والتحسین، للتعلم فرصة أنھا على واألخطاء الفشل 
التحسین ثقافة من جزءًا المحسوبة والمخاطرة والتجریب، السریع، المشكالت وحل اإلبداع، ویعد الالزمة. التحسینات إدخال 

المستمر ھذه.

المسؤولیة وتحمل المخاوف، عن للتعبیر الفریق قبل من ابتكاره تم الذي األمان عنصر عن المنتدبان تحدث ذاتھ، السیاق وفي 
"عقلیة تكون ما وغالبًا معًا. المشكالت لحل والتعاون واالبتكار الفضول بروح یتمتعا وأن یرام، ما على األمور تكون ال عندما 

طرح تعلما كما  العمل. وبیئات  الكفاءة رفیعة الریاضات بین نموذجي فرق وھي األداء عالیة للبیئات أساسیة سمة ھذه التطور" 
التحدي بین التوازن تحقیق إن بذلك. للقیام اآلخرین مع والعمل للتحسین المستمر سعیھما في فضولیین یكونا وأن  المھمة األسئلة 
یكون عندما ممكن أمر التحدي من عالیة مستویات إنجاز أن المنتدبین من كل الحظ فقد – ھذا صمیم في یكمن ما ھو والدعم 

الصدد، ھذا وفي واستدامتھا. البیئة ھذه خلق في القادة دور إلى أشارا كما النفسیة. السالمة یعزز ما وھذا - بالدعم مصحوبا 
مقنعة حلول إلیجاد الناس یتحدون فھم الالزم. الدعم ویقدمون غیرھم ویفوضون الثقة یبدون القادة "إن قائالً: أحدھما صرح 
على اللوم بإلقاء مقصد أي ذلك في ولیس بھم. المنوطة األدوار بممارسة لھم ویسمحون الدعم لھم ویقدمون كخبراء بھم ویثقون 

أي – نیوم إلى الرؤیة ھذه إحضار كیفیة بشأن واضحًا كالھما كان وبالطبع أفضل". حلول إیجاد في رغبة مجرد ھي  بل أحد، 
نیوم في المستمر التطور بیئة على الحفاظ لكیفیة باإلضافة بھا، یحتذى وسلوكیات نموذج تقدیم وكیفیة الفرق، مع مشاركتھا كیفیة 

عندما یكون الشخص في موقع قیادي.

التواصل المباشر والمكثّف)3

الجدیر ومن وأھمیتھ. توقیتھ وحسن التواصل دقة حول تتمحور  المنتدبین كال ذكرھا التي الكفاءة عالیة النھائیة الرؤیة كانت 
یلزم الذین األشخاص كافة دعوة تتم حیث عالیة- بكفاءة أي فورموال كیو إي رسیدس فریق في االجتماعات عقد یتم أنھ بالذكر 

منظمة اجتماعات باختصار فھي للجمیع؛ واضحین المرجوة والنتیجة االجتماع من الغرض یكون أن على ھنالك، تواجدھم 
إلیھا، ویُدعَون المساھمة الجمیع من ویتوقع األصوات، إلى االستماع یتم حیث – للتواصل راسخة "قواعد"  وتحكمھا وموجزة 

في المساعدة لتقدیم مختصین ومسؤولین واضحة إجراءات ثمة كما الحلول، تقدیم على التركیز على االجتماعات ھذه تنطوي كما 
أحد ذكر الصدد، ھذا وفي الصلة. ذات األطراف مع بوضوح األساسیة والمعلومات القرارات مناقشة ویتم  اجتماع. كل نھایة 

إلى یحتاجون الذین - والفرق األفراد - اآلخرین األشخاص في الفرق "تفكر قائالً: األوسع، الفریق داخل التواصل میزة المنتدبین 
لذلك، المناسبین األشخاص لتضمین ویسعون حلھا یحاولون التي المشكلة ومناقشة التفكیر في تنھمك فھي والمعرفة. المشاركة 

- نیوم إلى جلبھا یمكن مضافة وقیمة ثاقبة رؤیة باعتباره ھذا المنتدبین كال تعلما وقد الفریق". أعضاء من كونھم اشتراط دون 
أمرًا الفعال التواصل یعتبر المتزامنة، واألولویات المشاریع من العدید بھا یوجد التي الخطى سریعة والبیئة الكبیرة المنظمة ففي 
األطراف جمیع وإشراك واضحة قرارات واتخاذ لالجتماعات مناسبة "سلوكیات" یتطلب ھذا أن تحدید تم وقد األھمیة. بالغ 

كیفیة بشأن واضحین  المبتعثان كان فیما إھمالھا. السھل من ولكن بسیطة عادات جمیعھا وھي - األساسیات وإبالغ الرئیسیة 
تطبیق ھذه الرؤیة على أدائھم، وعلى فرقھم لدى عودتھما إلى نیوم، وفي حال تقلدھما أحد المناصب القیادیة في المستقبل. 

الملخص

البرنامج. ھذا في شاركا اللذین للمنتدبین واضحًا أي فورموال كیو إي مرسیدس فریق في لتجربتھما اإلیجابي اإلنمائي التأثیر كان 
تحقق ذلك، ومع الفریق. مع عملھم فترة خالل المھنیة التقنیة مھاراتھما تعزیز تم فیما التطور، لھذا شخصیًا جانبًا أیضًا برز كما 

وسلوكھما عقلیتھما تأثر كیفیة عن مماثلة قصة  المنتدبین كال وذكر الكفاءة. عالیة بیئة في االنغماس جراء األكبر التطور 
مؤشر بمثابة المستمر التحسین إلى للحاجة فھمھا وكان تُنسى. ال بصورة بھما المنوطة المھمة في أساطي بدور یقومان بصفتھما 

كانا ولقد نیوم. في أخرى مرة المھنیة حیاتھما مواصلة مع النھج ھذا في قدمًا بالمضي شغفھما یوازیھما العالیة الكفاءة على 
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المراقبة فرصة خالل ومن نیوم، في الثقافة وعلى فرقھما على التأثیر خاللھا من یمكنھما التي السبل أفضل بشأن أیضًا واضحین 
الكفاءة ذوي القادة عمل كیفیة حول رؤیتھما تشكیل في بدءا المستوى، رفیعة الریاضات بیئة في القادة عمل كیفیة في والتفكیر 

العالیة، وكیفیة بلوغ مستوى األداء الرفیع في قیادة الفرق والحفاظ علیھ. 

مرسیدس فریق مع والعمل االبتعاث فترة طوال أي فورموال كیو إي مرسیدس وفریق نیوم من منھما كالً تلقاه الذي الدعم كان 
الفردیین والداعمین المرشدین عن تحدثا كما لھما. المتاحة الفرص تعزیز لضمان ف األھمیة بالغ أمرًا عام لمدة استمرت التي 

ولقد اآلخرین. للمبتعثین التوجیھي الدعم تقدیم في الخاصة رغبتھما عن أعربا كما تجربتھما، نجاح في أساسیًا عامالً باعتبارھم 
وتوقع أي فورموال كیو إي مرسیدس فریق في محددة أدوارًا یلعبان كانا أنھما فحقیقة - كذلك مھمًا عنصرًا الدور وضوح كان 

وتطویر تقدمھم بغرض تحدیھم في أیضًا مھمًا عنصرًا كانت المراقبة) أو الدعم دور في فقط (ولیس المھمة إنجاز في المساھمة 
ثقتھم وضمان أن تكون التجربة ذات ثمار یانعة على النحو األمثل. 


