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ي تناولت أسلوب القيادة عند إيلون ماسك  
ومنها  من قراءة  العديد من المقاالت الت 

ي    تمقاال عىل سبيل المثال  
  Fingerprint for Successومنصة      Forbsمجلة  ف 

تناولت    ي 
الت  الكتابات  ها من  ، وغير ي

والمهت  الشخصي  التطوير  ي 
ف  وىه متخصصة  

  يمكن تحديد أهم مالمح أسلوب  القيادة الذي  يعتمد عليه. قصة نجاح ماسك. 

التنفيذي  ن  إيلو  الرئيسي  ي  ماسك 
كت  أكير     Tesla and SpaceXلشر هو واحد من 

كا ي جنوب  إولد    . ت الناجحةرواد األعمال ابتكارا والقدرة عىل بناء الشر
يلون ماسك ف 

عام   ي     1971أفريقيا 
الت  المشكالت  ي    واجهتهومن 

ة    حياتهف  في  خالل  التنمر  هو 

ي كان يتعامل معه    السيئةالدراسة، ومشكلة أخرى ىهي العيش مع والده والمعاملة   
الت 

 . سفر إىل الواليات المتحدة األمريكية ورفضة ال بها 

الثا المرحلة  انتهاء  و نوية  بعد  أمريكا  إىل  وادي  سافر  ي 
ف  وعمل  الجامعة  من  تخرج 

كة  يمع شقسيلكون  ال كات عىل دليل لل   وىه   Zep2قة واسسوا شر عالنات عن الشر

نت   ، إ  بويمكن تصنيف أسلو .  االني  ي القيادة عىل انه أسلوب تحويىلي
يلون ماسك ف 

كير  عىل التحسير  المستمر ، لدية  
فهو يركز عىل أفضل طريقة للقيام بالعمل  والي 

دائما خارج  يفكر  فهو  وأهدافه  رؤيته  فريقه  حول  توحيد  ويعمل عىل  ة  أفكار كبير

 الصندوق. 

 يلون ماسك: إ أسلوب القيادة عند اهم عنارص 

ي   ير السرفض  و     م التقليد األعىموىه عد  االبتكار: 
ير مدروسة  ى اتجاه بطريقة غ أ  ف 

ي  
و ال تماما.  والتشكيك ف  ي أي ة التأكد من المبادئ األ ر وضع الراهن  وض 

ساسية  ف 

فيه. يعمل    للدخول  ي   سىع 
ويبت  المري    خ   عىل  السيطرة  إىل  يسىع  صواري    خ    فهو 

فهو   الكهربائية.   السيارات  ي 
ويبت  الحالية  السيارة  يركز عىل    جريءويعطل صناعة 

تحويل    عىلوالقدرة  ن يكون لديهم القدرة عىل االبتكار.  أويتوقع من فريقة    المستقبل

 ىل أفعال. إفكار األ
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ي     اللهام: 
ى  اليرى إيلون ماسك انه ف  كات الكير هم  أ عىل العمليات    تركز  كثير من الشر

،  ويرى   م  انه قائد ملهم للغاية  عىل الرغ  ماسك  عملوا  الكثير من الذين    من التفكير

نه لديه القدرة عىل بث الحماس  إال أ كاره غير قابلة للتحقيق   ف من هناك الكثير من أ

وعاته   لمشر متحمسير   وجعلهم  الموظفير   ي 
الناس  وخططهف  جعل  عىل  وقدرته   .

 يؤمنون برؤيته. 

: أرسعة الت ي نمو األعمال واالبتكار تساهم هذه الصفة     ثير
رغم من أهمية الوعىل    . ف 

وعات تحبط بعض الشخاص  نها أحيانا  أ   ال إهذه الصفة   ي بعض المشر
عند ماسك ف 

ي  
ف  وقتا طويال  يقضوا  ان  وبعد  وعات  المشر العمل عىل إحدى  منهم  يطلب  الذين 

وعيغير رأيه العمل يصل إىل مئات الساعات   . المشر

أهداف قد تبدو مستحيلة ويضع معايير عالية    ععنه انه يض  من المعروف    وح: الطم

ي حاجة  
ي نفس الوقت يدرك تماما أن فريقة ف 

ىل  درجة عالية من السالمة  إلفريقة وف 

تبة عىل    )  النفسية ويقصد بها أنه يمكن ان يفشلوا دون خوف من التداعيات المي 

، ويقول ماسك "      (  عقابالو   ختوبيالالفشل من لوم و  من أجل متابعة األهداف 

 ". فأنت  ال تبتكر بما يه الكفاية. تجرب وتفشل ذا لم ، إخيار   الفشل

اعمل    شخصية مسيطرة:   " ماسك  تستطيع  بأقصيقول   work like hell"  ما 

ي األسبوع.  وذلك لتحسير  احتماالت    100ىل  إ  80ويقصد بها أن تعمل من  
ساعة ف 

ي المنت النجاح. فهو يقول ا
ء الخطأ ف  ي

،  ج  سواء كان سيارة او مركبة فضاء نه يرى السر

ي التطوير.  هألن الجانب الصحيح ال يهم
، ورؤية الخطاء تساهم ف   ألنه هو الطبيىعي

ي    : القدرة عىل قول ال 
وهذا ما    ،  ن يعرف مت  يقول ال أ  ،  قائد ال وهذه نقطة مهمة ف 

ماسك إليون  مع  المجلس    2017  عام    حدث  ي 
ف  منصبة   من  استقال  عندما 

ي البيت األ 
عىل الرغم    ،  كا من اتفاقية باريسير م سحاب أ نض  بسبب ايب االستشاري ف 

اجع    عمله وبالتاىلي القائد منصب . كما انه رأي انها تؤثر عىل  المن أهمية   يحتاج  الي 

 ة. أهدافه الشخصية والتنظيمي  ال يحقق ما يقوم به   وقول ال عندما ال 

واالست التعلم:   ر مراالفضول  ي 
 
أسلوب    ف ي 

ف  أساسي  الحياة هو عنرص  التعلم مدى 

ي يقود بها ماسك  تعتمد عىل  القول المأثور القديم ال. الطريقة  قيادة إليون ماسك
ت 

 shooting  forخطأت  فسيقع سهمك بير  النجوم  أ  " صوب نحو القمر حت  لو 

the moon  so that even if you miss, you will end up among the 

stars   . يعمل من فراغ ولكنه يحيط نفسه بمجموعة من الموظفير     إليون ماسك  ال

ا ومنف ومن ، ولديه االستعداد للتعلم.  تحا عىل  االخريناألكفاء وهذا ما جعله متمير 

ة   ي ذاتية ألندروا  المراجعة السير الناجح هو من  يعتمد عىل  أ يقول    كارنجر ن المدير 

 أذكي منه. يعملون معه  موظفير  



ي نش
ي النهاية حت  تفهم أي شخصية قيادية يجب ان تفهم البيئة الت 

فيها ، وكما  أت  ف 

بداية   ي 
ف  تعرضاليتضح   أن  يواجالوالمعاملة    ر للتنم  همقالة  ي كان 

والده  ه ت  من  ها 

تبحث عن التمير  وتنترص من كل هؤالء  غوط عليه جعلت منه شخصية متمردة  والض

ثير عىل شخصية  أالكثير من هذه األمور كان لها ت  . وتمكنه من السيطرة  المحيطير  به  

ي وضع أهدافه    وطريقته
فالم  أ طفال كان  شغوفا ب  يار فرق عمله.   فعندما كانتخاو ف 

ة اء وقرأ  ضالعلىمي  والسفر إىل الف  لالخيا ي سن الثانية عشر
ي هذا المجال،  وف 

ا ف  كثير

ي  صمم برنامج كمبي
ة  كان يصمم سن الرابعة عشر الوتر لحساب مسارات الصواري    خ وف 

الشخصيات القيادية   نالمستمرة ع   قراءتهقلم. باإلضافة إىل  الالصواري    خ بالورقة و 

ت أينشاتير  واسحاق ني وتن ونيكوال المؤثرة  مثل بنيامير  فرانكلير  وستيف جوبز وألير

مدى    تسال.   شخصيته  شكلت  ي 
الت  والقراءات  فيها  نشأ  ي 

الت  البيئة  تأثير  ويتضح 

ي القيادة.  
 انعكاسها عىل أسلوبه ف 

 

  


