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ا" األعمال  قادة  الرؤية  ليخلق  ويملكون  الرؤية،   عن  ون  ويعت  رؤية  جيدون 

 جاك ويلش    لتنفيذها"بكل جد  ون، ويعملبحماس

 

ال  بدأ ج كة جنر ي شر
بعد تخرجه من جامعة    1960عام    يك إلكن  اك ويلش عمله فر

بدرج ي إلينوي 
وت  ت  الكيميائية.  الهندسة  ي 

فر والدكتوراه  الوظائف  دالماجستنر  ي 
فر رج 

كة حت  وصل  الداخل   كةإشر للرئيس.  ثم رئيسا للشر النائب األول  عام    ىل منصب 

ة من عام    .  1981 الفن  ي     1981خالل 
تنفيذ فر ة كان اصغر رئيس  الفن  ي هذه 

، وفر

ال   يتاري    خ جنر كة حت     ك إلكن  ة  .   2001واستمر بالشر كة  إوخالل فن   سكرئيدارته للشر

بت من    يدارة ورئيس تنفيذإمجلس   ي اقن 
كة   20والت  عاما  ارتفعت قيمة سهم الشر

ي كانت اكنر قليال من  واحد دوالر 
ي   60ن وصلت   أ إىل    1982عام    والت 

نهاية  دوالر فر

كة تم  . 2000عام   ا بسبب تخفيض العمالة  ولكنه   انتقادهعندما توىل إدارة الشر كثنر

ي  
. ركز فر كة  وطورها بشكل كبنر كة ع  قيادته نهض بالشر ىل اختيار أفضل العنارص للشر

ية  ومساعدتهم عىل النمو واالزدهار.  كان ي ر البشر ن  أيرى    ، و برصاحة استثنائية  تمنر

ي العمل  عملية قاتلة أ غياب  
ي    و نقص الرصاحة فر

ي تساهم فر
حيث تمنع األفكار الت 

ر عىل ثالثة أقسام   التطوير وتحقق اإلبداع. كان يقسم الموظفير % وهم  20عملية 

ون   ر جيد  70كافاهم،  يالمتمنر  %  ، تدريبهم  عىل  يركز  ضعفاء كان    %10ون كان 

ورة  ي العمل. كان يرى رصر شخاص الضعفاء  رصاحة ان تتحدث مع األ الفصلهم من 

هم ب تطوير    ءنهم ضعفا اوتخنر بذلك  أ ويجب عليهم  إخبارهم  ، ألن عدم   نفسهم 



النهاية  أن  ممكن   ي 
فر كة. كان جاك ويلش  الفصلهم من  ىل  إيؤدي  دائما  شر فضوليا  

 سئلة  بهدف الحصول عىل أكنر قدر من المعلومات يطرح األ 

ح لهم القائد موضوع التغينر  أن التغينر وبالتاىلي يجب  و ه ر ويرى ان الناس يك ن يشر

. ويرى رصر  التغينر وا وال يقاومون  وقراطية حت  يتغنر البنر التخلص من الفوضر  ورة 

ر المو  كة  لتمكير ر ف ظداخل الشر ي  و     . من النجاح  ير
ة من وقته  فر ي وقتا كبنر

كان يقضر

ر وحداتهم    تقييم وتطوير المدراء حت  يمكنهم من تطوير وتحسير

 

ي القيادة: 
 
 قواعد جاك ويلش ف

ي القيادة وىه:   8هناك 
 قواعد يجب اتباعها فر

للتعلم:  .1 الفرص  قائد  ا  يستغل  يفوز  ان  يمكن  من    النسان  فال  تعلم  إذا  إال 

 فرصة تعلم.   ىهوبالتاىلي  الخسائر 

يمكن لكل شخص     القادة يلهمون االخرين ويجعلونهم يؤمنون برؤيتهم:  .2

ي  هو من يلهم اآلخرين برؤيته  ويجعلهم  أ ن يكون لديه رؤية  أ 
ما القائد الحقيق 

 يستجيبون له  وهذا يحقق النجاح المستدام. 

ي تحقق اابالطاقة االيج .3
القائد الذي يهتم بالطاقة    لنضوج للقائد: ية هي التر

ي قرارات القائد 
ر فر ر  واثقير  . هواختياراتاإليجابية بشكل دائم  يجعل الموظفير

بشعبية: القا .4 تحظ   ال  قرارات  التخاذ  الشجاعة   لديهم  بها    دة  ويقصد 

ر عىل ما  كنر
ي صالح    الن 

كة  وليس ما يتفق مع  رؤية  الهو فر مثل   موظفيهشر

كة. فصل موظف للصال ي الشر
 ح العام فر

ر طالما ان هذا التقرب يحقق نتيجة    القادة فضوليون:  .5 بون من المتشككير
يقن 

ي التنفيذ 
 . إيجابية شيعة ويساهم فر

ويقصد بها تعزيز    يضع القادة امثلة إللهام الموظفي   للتعامل مع المخاطر:  .6

 ثقافة المخاطرة  من خالل تحمل القائد المخاطرة الخاصة به.  وهذا يعزز 

 بيئة العمل ويجعل الموظفون  ال يخافون من الفشل. 



يحتفلون:  .7 يحققها    القادة  ي 
الت  الجماعية  النجاحات  بتحقق  االحتفال  وىه 

 الموظفون وبالتاىلي ضمان استمرارية النجاح. 

 

 

 الدروس المستفادة من ويلش: 

يدير:   يقود وال  رؤية  لج  القائد  وبناء  القيادة  ر  يركز عىل  متحمسير ر  الموظفير عل 

ي كل األ أ للعمل و  
   . شخاص  وتحتاج لمن يعنر عليها ن القيادة موجودة فر

ور التغينر    التغيت  فرصة وليس تهديد:  كة أكنر مرونة  و   يرصر قدرة      نر أكلجعل الشر

ي الحصول   و عىل المنافسة ،  
كة فر كة  ويساعد الشر التغينر يمثل جزء من قيم  الشر

ي مجال األعمال. 
 عىل الفرص الجديدة  فر

ي اإلدارة  القيادة ال    : القيادة تحفز األخرين
ي السيطرة كما هو فر

ي ظل  ا، و تعتر
كة فر لشر

ي تدفق األفكار  والجودة  القيادة  تكون ب
وقراطية المعقدة  وتساهم فر عيدة عن البنر

ي صن
ر األداء. فر  اعة القرارات فىه تلهم األخرين للعمل وتحسير

ويقصد بها تشجيع     ركز عىل األفكار: يعىل التسلسل الهمي ولكن  القائد    عتمد  يال  

كة وبالتاىلي البد 
ر  للتعبنر عن أفكارهم  وما لديهم من حلول لمشكالت الشر الموظفير

كة    ىل منظمة متعلمة. إمن تحويل الشر

ر عىل القيم مثل رضاء العمالء  واالنفتاح عىل   : يس األرقاماجعل القيم أوال ول كنر
الن 

ر األرقام والقيم   ر الكامل عىل األر   يتطلباألفكار . ولتحقيق التوازن بير كنر
قام طوال  الن 

 . الوقت

مارس   ي 
فر ي 
يناهز    2020توفر عمر  القرن    لقب.  عاما   84عن  بمدير  ويلش  جاك 

ين  . العشر

 

 


