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مقدمة

بالتناُقض يتسم عٍرص يف يعانون الجزئيون فالقادة كاملني؛ قادًة تتطلَّب الصعبة األوقات
تعقيًدا، أقلَّ أوقاٍت يف البُْعد األحادية القيادة منهج تبنِّي نجح ربما والتقلُّب. والغموض
والظروف التوجهات، يف الرسيعة ات والتغريُّ األخالقي، بالتعقيد تتسم بيئٍة ظل يف لكن
أن القادة عىل لزاًما أصبح والتكنولوجية؛ االقتصادية واألوضاع والسياسية، االجتماعية

الظروف. تقتيض حسبما وشجاعتهم وقلوبهم عقولهم استخدام عىل قادرين يكونوا

الجزئية القيادة يف العيب ما (1)

األعمال وقادة والعسكريني والدينيني السياسيني القادة كلُّ خذل األخرية، السنوات يف
الرشسة اسرتاتيجيته يف شجاعًة بوش دبليو جورج الرئيس أظهر حني ففي مؤيديهم؛
عىل الحرب سياسة يف والشفقة الحكمة إىل باالفتقار منتقدوه اتهمه اإلرهابيني، ملكافحة
األطفال عىل الكهنة اعتداء مشكلة مع الكاثوليكية الكنيسة قادة تعاُمل كان وربما العراق.
اهتمامهم عدِم من األمل بخيبة أُِصيبوا الناس معظم لكن القساوسة، عىل باإلشفاق يتَِّسم
اتسم وبينما والتعويض. العقاب بشأن قويٍّ موقٍف اتخاذ عن وعزوِفهم بالضحايا، الواضح
يُظِهروا لم فإنهم املدى، القصرية النتائج تحقيق يف والخربة الشديدة بالرباعة األعمال قادُة
احتياجات مواجهة يف منتظٍم نحٍو عىل الصواب لفعل الالزَمنْي الداخيل والثبات الجرأة
مهتمني املوظفني إبقاء إىل والحاجة األداء، أجل من املستمر والضغط املتنافسة، املساهمني

له. ومتحمسني بالعمل
القلب «أو» العقل واحدة؛ صفٍة عىل حرصيٍّا يعتمدون األحيان أغلب يف قادتنا إن أي
الالزمتني األُْخَريني الصفتني تتجاهل فإنك ذلك تفعل عندما الحظ، ولسوء الشجاعة. «أو»
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الشعور متبلد تبدو فقد التحليلية، دقتك إظهار هو فعله تحاول ما كل كان فإذا للنجاح؛
بفعالية التعاُمل عىل القدرة إىل ستفتقر أنك ذلك من واألهم األخالقي، الحس إىل ومفتقًرا
قد التعاُطُف، قواُمها ثقافٍة خلق تحاول وعندما املواقف. من ضيٍق نطاٍق حدود خارج
أما االسرتاتيجي. والحس الفطنة من بمزيٍد يتَّسم قائٌد سيالحظها كان فرًصا تخرس
العواقب تقدير من تُقلل يجعلك فقد وصالبتك، معتقداتك شجاعة عىل الحرصي االعتماد

قيادتهم. تحاول الذين األشخاص ستصيب التي السلبية
«نيويورك صحيفة يف الصحفية األعمدة أحد كاتب — بروكس ديفيد أوضح وقد
فرتٍة بعد الرأي، مقاالت إحدى يف املؤسسية القيادة إخفاقاِت بارع نحٍو عىل — تايمز»
املبدئي تركيزه أن من الرغم فعىل أورليانز؛ نيو لوالية كاترينا إعصار رضب من قصريٍة
سكان مع التعاُمل يف بوش إدارُة أبدتهما اللذين األداء وضعف التعاطف قلة عىل انصبَّ
اتجاٍه من جزءًا كان القيادة يف الفشل هذا أن الحظ فقد السيول؛ غمرتها التي املدينة
املؤسسات، فضائح وإىل للمنشطات، البيسبول العبي تعاطي أزمة إىل بروكس وأشار أكرب.
َفَقَد الشعب أن كيف والَحَظ غريب، أبو سجن يف للسجناء األمريكي الجيش معاملة وسوء

العرشين. القرن سبعينيات خالل حدث الذي نفسه النحو عىل القادة يف الثقَة
الحظنا فقد التنفيذيني، املسئولني تطوير مجال يف ومدرِّبني مستشارين وبصفتنا
استمعنا لقد الجزئية. القيادة إىل يرجع ذلك يف والسبب املؤسسات، مجال يف نفسه االتجاه
التنفيذيني، املسئولني صفوف بني كاملني قادٍة وجود عدم من يَْشُكون تنفيذيني رؤساء إىل
املمكن من «هل وسألونا: بهم. ثقتَهم فقدوا قد املوظفون يكون أن من خوفهم عن ون ويُعربِّ
يفتقرون الذين القادة جانب من والشجاعة، العاطفي، والذكاء املعرفية، القدرات اكتساب

السمات؟» هذه من سمتني أو سمة إىل
سنوات، مدار وعىل الكتاَب. هذا النتيجُة وكانت نفسه، السؤال أنفسنا سألنا طاملا
يف العاطفي والذكاء املعرفية القدرات اكتساب عىل القادة كبار ملساعدة أنفسنا كرَّسنا
الجرأة يف املتمثِّل اإلضايف املطلب عىل منصبٍّا تركيزنا أصبح ومؤخًرا، األحيان. بعض
من الجهود من الكثري بذل إىل يحتاج زال ما املجال هذا أن من الرغم عىل — الشجاعة —
رأيناه وما عملنا يف فعلناه ما فكلُّ ذلك، من الرغم وعىل أيًضا). الجميع جانب (ومن جانبنا
ابتعاد عىل ٌف متوقِّ هذا لكن كاملني، قادٍة تطوير املمكن من أنه يخربنا األكرب العالم يف

شموليًة. أكثَر أسلوبًا وتبنِّيها التقليدية، املعريف التطوير نماذج عن املؤسسات
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مقدمة

نحن من (2)

ُصغنا وكيف أنفسنا عن أكثر ونتحدَّث الوراء إىل قليًال نعود أن ونود األحداث، نسبق إننا
هذه يف ستجدونه الذي — والشجاعة والقلب العقل قيادة نموذج — الثالثي النموذج هذا

الصفحات.
لقد الجزئية. القيادة مشكلة يف ساهمنا كمستشارين فنحن بالخطأ؛ لنعرتْف بدايًة،
املعرفية املهارة إبراز يف جهودنا ساعدت شكٍّ وبال التدريس، مجال يف بنا املنوط فعلنا
أخطائنا، من أيًضا تعلَّمنا فقد الحظ، ولحسن القيادة. يف للنجاح أساسيٍّا مكونًا باعتبارها
الصفات بعض إىل يفتقرون كانوا إْن يفشلون التحليليني القادة أبرع حتى أنه واكتشفنا
الذيحمل وبيرت) ديفيد (كتاب السابق كتابنا يف وجدنا األمر، واقع ويف املعرفية. غري األخرى
التنفيذيني املسئولني كبار أنجب ِمن بعًضا أنَّ التنفيذيون؟» الرؤساء يفشل «ملاذا عنوان
الوعي انعدام وأن الشخصية، ضعفهم بنقاط الوعي إىل يفتقرون كانوا لهم َدرَّسنا الذين
عىل العاطفية القدرَة يمتلكون الذين التنفيذيني الرؤساء أن يعني وهذا سقوطهم. إىل أدَّى
فرصٌة لديهم املعرفية، املهارات امتالك إىل باإلضافة اآلخرين، عىل وتأثريهم أنفسهم فهم

ناجحني. قادًة يكونوا ألن أكرب
«العقالنية»، الصفات لتدعيم «العاطفية» الصفات أهمية عىل نؤكِّد بدأنا وهكذا
اكتسابها قبل الثقة يمنحون أو ضعفهم نقاط بظهور يسمحون الذين القادة أن ووجدنا
يف فعاليًة أكثر الغالب يف يكونون — الطبيعية» «غري القيادة مهارات عليه نطلق ما —
وقد والسيطرة. األوامر إصدار عىل املعتِمدين التقليديني بالقادة مقاَرنًة املواقف بعض

وعاطفيٍّا. معرفيٍّا ر التطوُّ عىل القادَة ساَعَد تنميٍة أسلوَب رنا طوَّ
بطريقته الناقص اليشء هذا جوانب أحَد منا كلٌّ الَحَظ وقد ناقًصا، كان ما شيئًا لكنَّ
اإلدارة يف شاملٍة بخربٍة يتمتع الذي ستيف، فالَحَظ الخاصة؛ خربته خالل ومن الخاصة،
— ريجان الرئيس حكومة يف السوفييتي لالتحاد ا خاصٍّ سفريًا كان إذ — عامليٍّ نطاٍق عىل
القدرة هو ناجحني، قادًة ريجان ورونالد جورباتشوف ميخائيل أمثال القادة جعل ما أن
يف االستشاري النفس علم لقسم سابًقا رئيًسا فبصفته بيرت، أما بمعتقداتهم. املخاطرة عىل
القادة؛ لدى والتواُصل التعاُطف عىل القدرة تنمية عىل باستمراٍر عمل فقد كولومبيا، جامعة
وكيف سبتمرب، ١١ أحداث عقب نيويورك عمدة جولياني شجاعة عىل بنفسه شاهًدا وكان
تنفيذيٍّ رئيٍس نائَب بصفته ديفيد، أما اليأسوالخوف. مع التعاُمل يف نيويورك مدينة ساَعَد
بعٍض مع مباَرشًة عمل فقد إنرتناشونال، هانيويل بينها من كربى، رشكاٍت لعدة سابًقا
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إىل — الطويل املدى عىل نجاحهم أساس أن رأى لكنه التنفيذيني، الرؤساء أذكى من
إىل اللجوء من بدًال الصواب فعل يف رغبتَهم كان — لهم وإخالصهم اآلَخرين احرتام جانب

سياسيٍّا. املناسبة أو السهلة اإلجراءات

ونعلمه ندعمه ما (3)

لفعل االستعداد تعني وهي مفقودة، كانت طاملا التي للصفة شامل مصطلح «الشجاعة»
إظهار عىل القدرَة يمتلكون الذين القادة أن لنا اتضح وقد صعبًا. كان مهما الصواب،
الصعوبات مع التعاُمل عىل قدرًة األكثر هم والعاطفي، املعريف الذكاء جانب إىل الشجاعة
مخاَطرٍة عىل اإلقدام بمعنى الشجاعة وليست املعارص. وقتنا يف املؤسساُت تواجهها التي
اعتماًدا املخاَطرة، عىل لإلقدام االستعداد هو املقصود بل هنا؛ ها املهمة الصفة هي طائشٍة

قوية. وِقيٍَم معتقداٍت عىل
مىض. وقٍت أي من أكثر اآلن إليه حاجٍة يف لكننا فريًدا، وال جديًدا ليس اإلدراك هذا
والقادة، الرشكات مختِلف عىل تجربتها بدأنا الة، الفعَّ للقيادة فهمنا توسيع يف البدء وبمجرد
أنواع كل من التنفيذيون فاملسئولون ساحق؛ نحٍو عىل إيجابيًة كانت االستجابة أن ووجدنا
العقل نموذج أن رأَْوا ما رسعان املختلفة، املواقف أنواع كافة يواجهون الذين الرشكات،

وتبنِّيَه. عليه، والتدرَُّب االختياَر، يستحقُّ كان توصيفه، كان أيٍّا والشجاعة، والقلب
الرشكات أفضل من عدٍد يف القادة أفضل من بعٍض مع يوميٍّا بالعمل محظوظون إننا
لنا توصَّ وفيما أفكارنا تكوين يف الرشكات هذه يف وزمالؤنا عمالؤنا أسهم وقد العالم، يف
املسئولني كبار تدريب لربامج تدريٍس هيئَة بصفتنا معهم نعمل ونحن اكتشافات. من إليه
نعمل إذ التنفيذيني؛ املسئولني لتعليم دلتا مريرس مركز خالل من نقدِّمها التي التنفيذيني،
والصناعات، الرشكات، من مجموعٍة من أتَْوا وقد الرشكات. لتلك ومستشارين كمدرِّبني
عمالئنا بني ومن والشجاعة. والقلب العقل ملنهج األساس ويمثِّلون والخدمات، واملنتجات،
وارنر، وتايم ونوفارتس، أمريكا، أوف وبنك برودكتس، وإيفون جونسون، آند جونسون
وديل، ونايكي، إس، بي ويو ميوتشوال، وواشنطن وكوكاكوال، باملوليف، وكولجيت
الرشكات هذه من عدًدا نذكر وسوف جروب. وسيتي ويونيليفر، وميتسوبييش، وسيمكس،

القادمة. الفصول يف وقادتها
والقلب العقل عىل املعتِمدة القيادة ألهمية اكتشافنا أن أيًضا نالحظ أن ويجب
املهنية حياتنا بداية ففي بنا؛ الخاصة االستشارات رشكة نموِّ مع متوازيًا كان والشجاعة،
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مقدمة

باملهارات القيادة أداء ارتباط عىل التأكيد إىل حاجٍة يف أننا شعرنا القيادة، تطوير يف كخرباء
التي املهارات تلك واإلنتاج؛ والتسويق واملايل االسرتاتيجي التخطيط يف املتمثِّلة التقنية
التنفيذي التطوير رشكة أطلقنا عندما لكن األعمال. مهارات ضمن الحال بطبيعة تُدرس
األعمال كليات عن يميِّزنا كان ما أن أدركنا العرشين، القرن تسعينيات أواخر يف بنا الخاصة
والتدريب. التقييم خالل من املعرفية واملهارات العاطفي الذكاء بني الجمع عىل قدرتنا هو
الرشكة وأصبحنا عاتنا، توقُّ أقىص يفوق نجاٍح إىل ووصلنا الرشكة، نجحت ما ورسعان
رشكاتهم. يف التنفيذيني املسئولني لتطوير الطلب بحسب معدلٍة برامَج تقديم يف الرائدة

املؤسيس بالتغيري يرتبط أن بد ال القيادة تطوير أن الحظنا فقد ذلك، من الرغم وعىل
مريرس مركز وكوَّنا دلتا مريرس لرشكة رشكتنا بعنا ٢٠٠٤ عام ويف التعليم، دعم أجل من
تغيرٍي بمتطلباِت الوفاء فرصُة لنا أُِتيحت الطريقة، وبهذه التنفيذيني. املسئولني لتعليم دلتا
وكذلك املؤسيس، التغيري وهو أََال أكرب، بموضوٍع القيادة تعلُّم وربط عمالئنا، أجل من مهمة
إيجاد رضورة أن نعتقد إننا بأكمله. القيادة مجال يف الوعي ونرش الصف وحدة تحقيق
التطوير مستقبل هو املستدام والثقايف املؤسيس بالتغيري القيادة تعلُّم لربط جديدٍة طرٍق
قيادة إن تأثريه. عىل محاِفًظا القيادة تعليم سيظل خاللها من التي الطريقة وهو التنفيذي،

الشجاعة. إىل للحاجة فهمنا تبلور هنا ومن شجاعًة، تتطلَّب التغيري

قديم موضوع لتناُول جديدة طريقة (4)

ومن القيادة. لتنمية جديد أسلوب وإيجاد جديدٍة، زاويٍة من القيادة إىل النظر إىل نحتاج
القادة من املزيد وإنتاِج املوجودين، القادة نَْسخ يف املؤسسات تستمر سوف ذلك، دون
التي املشكالت مع للتعامل لني مؤهَّ غري لكنهم املعرفية املهارات عىل بكثرٍة يعتمدون الذين
سياسيٍّا قائًدا أو تنفيذيٍّا رئيًسا نرى وعندما يوميٍّا. متزايٍد نحٍو عىل ة ومحريِّ دة معقَّ تصبح
سوء أو التقدير سوء عن كاملًة املسئولية ل لتحمُّ يتقدَّم أو الشفقة، أو الضعف يُظِهر

عظيًما. قائًدا بصفته الشخص بهذا ونحتفي كثريًا نندهش الغالب يف فإننا التنفيذ؛
أي من أكثر اآلن — التنفيذيني املسئولني من وغريهم التنفيذيون الرؤساء يتعاَمل
إظهار إىل حاجٍة يف سيجعلهم وهذا معقدين؛ وعمالء معقدٍة مواقَف مع — مىض وقٍت
حلول لها توجد وال قراًرا، تتطلَّب مواقَف يواجهون إنهم القيادية. الصفات من أكربَ نطاٍق
حلها، محاولة من بدًال معها التعاُمل وسيتعلَّمون تناقضاٍت يواجهون سوف «صحيحة».
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والشجاعة والقلب العقل

وسوف األحيان، بعض يف للَحْدس مناِقٍض نحٍو عىل ف الترصُّ تعلُّم إىل يحتاجون وسوف
أخرى. مواقَف يف َحْدسهم يف يثقوا أن يتعلَّمون

بالعقل االستعانة دون ليسممكنًا دائًما ة واملتغريِّ الصعبة املواقف هذه مع التعاُمل إن
يصبح أن يمكنه ال فقط «العقل» عىل املعتِمد فالقائد ذلك، عىل عالوًة والشجاعة. والقلب
املعتِمد والقائد النزاهة. يف تدريٍب ي تلقِّ أو األخالقيات، يف دورٍة أخذ طريق عن كامًال قائًدا
تدريبيٍة بدورٍة االلتحاق خالل من املخاطرات عىل اإلقدام يف يبدأ لن فقط «القلب» عىل

الجوانب. ومتعددة مستمرة تكون أن بد ال فالتنمية ُمجازفة؛ رياضيًة أنشطًة ن تتضمَّ
املقبلة، الصفحات ويف والتوجيه. والتدريب الخربة من تتألَّف القيادة أن بذلك نقصد
والتدريب، الخربة، من املؤسساُت خاللها من تستفيد التي الطرق أفضل نعرض سوف
التي القيادية الصفات سنناقش التحديد، وجه وعىل كاملني. قادٍة صناعة أجل من والتوجيه
الصفات هي هذه أن ونعتقد العالم. حول القادة آالف وتوجيه تعليم خالل من دناها حدَّ
والشجاعة. والقلب العقل بني يَجمعوا كي املستقبل قادة ِقبَل من بها التحيلِّ يجب التي

الكتاب هذا محتويات (5)

الكاملة؟» القيادة إىل ندعو ملاذا األول: «الجزء التايل: النحو عىل الكتاب محتويات رتبنا
بقية يف نتناولها التي الطرق عن عامًة معلوماٍت يُقدِّم الثاني)، والفصل األول (الفصل
الفصل (من العقل» قيادة الثاني: «الجزء ذلك ييل عربه. سنتناولها الذي والسياق الكتاب
الفصل إىل السابع الفصل (من القلب» قيادة الثالث: و«الجزء السادس)، الفصل إىل الثالث
الثالث الفصل إىل عرش الحادي الفصل (من الشجاعة» قيادة الرابع: و«الجزء العارش)،
قوية أسبابًا يورد الذي عرش) الرابع (الفصل الناضجة» القيادة الخامس: و«الجزء عرش)،
القيام طرق حول تعليماٍت تقديم جانب إىل «مبكًرا»، ناضجني قادٍة إعداد أهمية عىل تُدلِّل

بذلك.
التايل: النحو عىل القيادة يف منهجنا توضيح يمكن

العقل قيادة
باألمور. القيام طريقة يف التفكري إعادة •

الرضورة. عند الحدود تعيني إعادة •
الدويل. العالم تعقيدات فهم •
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مقدمة

املدى. القصرية األهداف إغفال دون االسرتاتيجي التفكري مراعاة •
فيه. توجد أن يمكن مكان أي ويف وخارجها، الرشكة داخل األفكار عن البحث •

نظر. وجهة تكوين •

القلب قيادة
الرشكة. واحتياجات األفراد احتياجات بني املوازنة •

الثقة. خلق •
متنوع. عمل مكان يف حقيقي تعاطف تطوير •

الحقة. االلتزام قيم تبَنَِّي لألفراد تتيح بيئات خلق •
املهم. تحديد •

عليها. والتغلب املحتملة املعيقات فهم •

الشجاعة قيادة
كاملة. غري بيانات ضوء يف املخاطرة عىل اإلقدام •

واملردود. املخاطرة بني املوازنة •
الصعوبات. من بالرغم صارمة بنزاهة ف الترصُّ •

النجاح. أجل من املطلوب فعل نحو بإرصار السعي •
امِلَحن. وجه يف الصمود •

صعبة. قرارات اتخاذ من الخوف عدم •

تطوير مجال يف التقليدي الرتكيز محور ليس الصفات هذه من كثريًا أن الواضح ومن
اتخاذ يف املتمثلة املعتادة املعرفية املهارات عن تختلف العقلية الصفات وحتى القيادة.
التقليدية املهارات أن فكرة ح نُرجِّ ال ونحن ذلك. شابه وما االسرتاتيجي، والتخطيط القرار،
بااللتحاق يبدؤه تقليديٍّا طريًقا يتبع قائٍد أي أن األمر واقع يف نفرتض بل مهمة، غري
القدرات تلك يكتسب سوف رشكة؛ أي يف املبتدئني وظائف َشْغل ثم األعمال، كليات بإحدى

كافية. تَُعْد لم القدرات تلك أن هو نقصده ما املطاف. نهاية يف املعرفية
التوجيه؛ أو التدريب عرب اكتسابها املمكن من ليس السمات هذه كل أن ندرك إننا
أي يساعدك فلن النزاهة، مراعاة عىل الفطرية القدرة إىل مفتقًرا كنت إذا املثال: سبيل فعىل
إال تنشأ ال قد السمات بعض أن أيًضا وندرك اكتسابها. عىل كفاءته، بلغْت مهما أسلوب،
اإلخفاقات. تلك من والتعلُّم بعضها، يف والفشل التجاِرب، من مجموعًة األفراد خوض بعد
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والشجاعة والقلب العقل

الخربة يكتسبون فسوف الكايف، الوقت ُمِنحوا إذا القادة، معظم أن نفرتض نحن
أكثر ستصبح الرشكات أن الفرتاض يكفي بما متفائلون أننا عن فضًال منها، ويتعلَّمون
من الرغم وعىل كاملني. قادًة يصبحوا أن إمكانيُة لديهم أشخاٍص واختيار بتوظيف وعيًا
رفيُع أعمال إدارة ماجستري أحيانًا بصريتَها يُعِمي أو األخطاء بعض ترتكب الرشكات أن
مستقبليني قادٍة توظيف قيمة تدرك فإنها العليا، الدراسات مؤهالت من غريه أو املستوى
إىل باإلضافة وفريدة، عديدٍة بطرٍق تتجىلَّ قوية، ِقيًَما ويمتلكون التعاطف عىل قادرين

العليا. الدراسات مؤهالت َحَمَلة من املتفوقني توظيف
إىل العرضية واإلشارات السابقة، الحاالت وسجالت عملنا، من أمثلٍة وباستخدام
نعرضأسباَب التطويرية؛ العملية هذه بتنفيذ الخاصة واالقرتاحات املجال، هذا يف األبحاث
يفشل «ملاذا بعنوان ألَّفناه كتاٍب إىل السابق يف أرشنا الكاملة. القيادة تطبيق إىل دعوتنا
عرضه ا ممَّ الواقي «الرتياق» يقدِّم الكتاب هذا أن بقوة ونرى التنفيذيون؟» الرؤساء
الرؤساء ينجح «ملاذا عليه نطلق أن املمكن من أيديكم بني املوجود فالكتاب السابق؛ الكتاب
عىل عقولكم آفاَق يفتح سوف أنه من واثقون ونحن القادة)؟» من (وغريهم التنفيذيون
تطرأ التي األهمية الشديدة األفراد مشكالت بعض تفهمون ويجعلكم جديد، قيادٍة نموذج
عىل اعتماًدا املجاَزفَة خاضوا الذين األشخاص قصص خالل من ويُلِهمكم الساحة، عىل

وِقيَم. معتقداٍت
املؤسسة قيادة كفاءة تحسني عىل الكتاب هذا أثُر يقترص أالَّ نأمل املطاف، نهاية ويف
أيًضا ونأمل القرَّاء. من فرٍد كل لدى القيادية اإلمكانيات لتحسني يمتدَّ أن بل فحسب،
والقلب بالعقل القيادة إمكانيات حيال الحماَس مشاركتنا عىل الكتاب هذا يساعدك أن

والشجاعة.

الجبان واألسد الصفيح، ورجل الفزَّاعة، (6)

أدركها قد — والشجاعة والقلب العقل — الثالث البرشية الصفات هذه أهمية أن نعلم
األفالم؛ من يأتي الفكرة لهذه تمثيٍل أوضح ولعل جديدة. ليست فالفكرة عرصنا؛ الناسقبل
أن تذكر ولعلك اإلطالق، عىل األفالم أشهر أحد أوز»، «ساحر فيلم شاهدوا تقريبًا فالجميع
الصفيح، ورجل الفزَّاعة، كانت توتو) وكلبها دوروثي (بجانب الرئيسية الثالث الشخصيات
وكان القلب، عن يبحث الصفيح رجل وكان العقل، عن يبحث الفزَّاعة كان الجبان. واألسد
أدرك لقد والشجاعة. والقلب العقل عن يبحثون كانوا إنهم أي الشجاعة؛ عن يبحث األسد
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مقدمة

وكان كامًال. سيجعله الذي املفقود الجزء عن يبحث كان منهم وكلٌّ كامل، غري أنه منهم كلٌّ
ما استخدام كيفية يعلم يكن لم أو يعلمها، يكن لم لكنه رة متطوِّ غري قدرٌة منهم كلٍّ لدى

لديه.
نفسه باملوقف يمرون الحارض الوقت يف الرشكات قادة من كثريًا أن وجدنا لقد
الشخصية الصفة عن يبحثون فهم واألسد؛ الصفيح، ورجل الفزَّاعة، من كلٌّ به مرَّ الذي
يف الكثري يستثمرون الغالب (ويف كاملني أو ناجحني ما حدٍّ إىل ستجعلهم التي األساسية
التي الصفُة بالفعل لديهم تكون األحيان أغلب ويف ذلك). بفعل يَِعُدونهم الذين َحرة» «السَّ
وضع يف الكتاب هذا يساعدكم أن نأمل رة. متطوِّ غري أو مدَركة غري لكنها عنها، يبحثون

القيادة. لفهم الصحيح الطريق عىل أقدامكم

والشجاعة. والقلب بالعقل القيادة موضوع يف األخرية كلمتنا هو الكتاب هذا أن نعتقد ال
املوضوع هذا يف التفكري عىل مساعدتك هو وهدفنا األوىل، كلمتنا هي هذه األمر، حقيقة يف
الكاملة القيادة أهميِة أسباِب بتوضيح األول، الفصل يف وسنبدأ، ومثرية. جديدٍة بطريقٍة

الحركة. الرسيع املعارص األعمال عاَلم يف
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األول الجزء

الكاملة؟ القيادة إىل ندعو ملاذا





األول الفصل

مقابل يف الكاملة القيادة
اجلزئية القيادة

املشاعر، وإظهار العقل، استخدام إىل تحتاج املعارصة، األعمال بيئة يف قائًدا تكون لكي
عىل تماًما قادرون األشخاص فمعظم واقعي؛ غريَ هدًفا ليس وهذا بشجاعة. ف والترصُّ
املسئولني غالبية فإن الحظ، ولسوء معينٍة. مواقَف يف الثالث الصفات هذه كل إظهار
أنظمٍة ضمن موجودين وإما القدرات هذه إحدى عىل معتمدين إما أصبحوا التنفيذيني
جزئيني، قادًة فيظلون األخرى؛ القدرات بقية اكتساب عىل زهم تُحفِّ أو تُكاِفئهم ال مؤسسيٍة

كاملني. قادٍة إىل حاجٍة يف مؤسساتُهم تكون عندما حتى
توىلَّ طاملا التاريخية، الناحية فمن والتدريب؛ التاريخ من مزيج فهو ذلك سبب أما
تحليل استطعَت إذا بأنك القائل املفهوم بحسب عقولهم، مستخدمني األعمال قادُة القيادة
أن فبإمكانك العقالنية، البدائل من عدٍد بني من واخرتَت البيانات واستوعبَت املوقف
استخدام عىل األعمال إدارة ماجستري َحَملة من أجيال تدرَّبَْت وقد قويٍّا. قائًدا تكون
األحيان أغلب يف التنفيذيني الرؤساء أن املفاجئ من فليس ولذلك، التقليدية؛ األدوات هذه
ليشغلوا النابهني املفكرين تختار فاملؤسسات املوجودين؛ األشخاص أذكى ألنهم يُختارون
أخصائيي أفضل بني من املرىضأطباءَهم بها يختار التي نفسها بالطريقة القادة مناصَب
شدَّدت وقد املعاملة. لطريقة كبريًا اهتماًما يولون ال الحالتني كلتا ويف األمراض، تشخيص
خالل من املعرفيني، القادة عىل الرتكيَز األعمال كلياُت تقدِّمها التي التنفيذية الربامج

والتحليلية. االسرتاتيجية القدرات وإتقان الحاالت سجالت عىل الرتكيز
يواجهها التي باملتطلبات للوفاء كاٍف غري فإنه للقيادة، العقل أهمية من الرغم وعىل
الشخصية، السمات وإظهار التعاطف إبداء عىل القدرة فعدُم الحارض؛ الوقت يف القادة
بعض يف فينفذون مهتمني؛ غريَ ويجعلهم املوظفني من الكثريَ ر يُنَفِّ املثال، سبيل عىل
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تحقيق عن وتعجز اإلبداع إىل تفتقر عقيمٍة بطريقٍة لكن رائعًة اسرتاتيجيًة األحيان
لكن صعبٍة قراراٍت اتخاذ عىل القائد قدرة عدم يعني فقد الشجاعة انعداُم أما االلتزام.
قصٍد دون يخلق ا ممَّ اإلنتاج؛ خطوط وحتى األفراد من بدايًة يشءٍ، بكلِّ تتعلَّق رضورية

والشغف. الطاقة إىل وتفتقر ُد الرتدُّ يسودها ثقافًة
أهمية عىل العقل أهمية تقدِّم زالت ما املؤسسات معظم أن حقيقة من الرغم وعىل
أكثر هو ما يحتاجون األْكفاء القادة أن طويٍل وقٍت منذ عرفنا فلقد والشجاعة، القلب
العقود مدار عىل أُجِريت التي األبحاُث أظهرت وقد الة. فعَّ وتحليالٍت ذكيٍّ عقٍل مجرد من
عالم راَجَع العرشين القرن تسعينيات ففي وتكراًرا؛ مراًرا األمَر ذلك املاضية العديدة
واستنتج الوقت، ذلك حتى القيادة مجال يف أُجِريت التي األبحاث كلَّ هوجان بوب النفس
وهوجان، وكرييف (هوجان القيادية بالكفاءة قويٍّا ارتباًطا ترتبط الشخصية السمات أن
خلق عىل والقدرة العاطفي، النضُج القادِة أفضل تُميِّز التي الصفات بني ومن .(١٩٩٤
أفضل أن يعني وهذا املختلفة. األفراد شخصيات من نطاٍق مع العمل يف واملرونة الثقة،
األْكفاء فالقادُة أخرى؛ قوٍة نقاِط من به يتمتعون ما إىل باإلضافة قلب، لديهم القادة
وهذا تعرتضطريقهم؛ التي العقبات عىل التغلب عىل والقدرَة واملثابَرَة، اإلرصاَر، يُظِهرون

الشجاعة. عليه سنطلق ما
القيادة: دراسة عرب أدركناها التي األخرى األمور من بعًضا إليكم

مثل: كلمات يذكرون وسوف قادتهم، يف يريدونه ا عمَّ األشخاص اسأل •
التعاُمل عىل القدرة إىل باإلضافة و«الرضاوة»، و«اإلرصار»، و«األمانة»، «الذكاء»،
والقلب العقل يف املتمثِّلة رؤيتنا تحت بدقٍة تندرج صفات وهذه الناس، مع

والشجاعة.
بصفاٍت يرتبط بل ذكائهم، بمدى فحسب يرتبط ال قادًة األشخاص اعتبار إن •
الرتكيبة يمتلكون كانوا إذا قادًة اعتبارهم احتمالية وتزداد أيًضا. أخرى

والشجاعة. والقلب العقل عليه نطلق ملا الصحيحة
ومتسلطني، بالثقة، جديرين غري كانوا إذا القادة مسرية تتعرقل أن املحتمل من •
كانوا وإذا وبالعمل، باألفراد تتعلق صارمٍة قراراٍت التخاذ مستعدين وغري
الذين األشخاص إن أي موظفيهم؛ عمل تفاصيل يف التحكم إىل يميلون
مسريتهم تَعرُقِل احتماليُة تزداد والشجاعة، والقلب العقل إىل «يفتقرون»

الصفات. تلك يمتلكون الذين بأولئك مقاَرنًة
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وإظهار املعرفية قدرتهم تجاوز عىل بالقدرة القادة تمتُّع رضورة فكرة فإن ثَمَّ ومن
كما كثريًا تُطبَّق ال كانت إْن حتى باألدلة، جيًدا مدعومة فكرة َلِهي أخرى، إمكانياٍت
الشجاعة أو القلب عىل أساسيٍة بصورٍة يعتمد الذي القائد فإن الحال، وبطبيعة ينبغي.
الذين األشخاص فمعظُم ذلك، من الرغم وعىل الكفاءة. عدم من نفسه القدر عىل هو
أشخاٌص هم الحارض الوقت يف الرشكات يف العليا اإلدارة يف قياديًة مناصَب يشغلون
بهذه فيُوَصمون الشجاعة، أو القلب عىل املعتمدون املديرون أما العقل؛ عىل يعتمدون
أدنى وظيفة لهم ص تُخصَّ أو رفيع، قياديٍّ منصٍب إىل وصولهم قبل يُستبَعدون أو الصفة
نقلهم عىل العادة جرت القلب قادة أن يعني (وهذا ههم لتوجُّ كبرٍي حدٍّ إىل مناِسبة درجة

«مساعدة»). أدوار يف البرشية باملوارد أو باملوظفني متعلقٍة مناصَب إىل
سوف والحًقا أيًضا. وِعْلم فنٌّ َلِهي القيادة إىل والشجاعة والقلب العقل إضافة إن
القيادة جعلت التي األسباب نُبنيِّ أن أوًال نحب لكننا اإلضافة، هذه تتضمنه الذي ما نرى

املعارص. عاملنا يف للغاية رضوريًة الكاملة

القيادي االتجاه هذا لتبنِّي الدافعة العوامل (1)

وشدة البالغ بالذكاء اتصفوا الذين التنفيذيني الرؤساء من مذهلة أعدًدا الحظنا لقد
ديرك كان املثال: سبيل فعىل األخرية؛ السنوات يف يًا مدوِّ فشًال فشلوا ذلك ومع الفطنة،
بريسيل وفيل موريس، فيليب رشكة من مايلز ومايك جامبل، آند بروكرت رشكة من جاجر
الرغم وعىل أيًضا)، (وأمناء للغاية ونجباء أذكياء أشخاًصا ستانيل، مورجان مؤسسة من
منها كثريًا فإن سيطرتهم، عن خارجٍة أحداٍث عن نتجت إخفاقاتهم بعض أن من
الرغم وعىل التفكري. أحادي قيادٍة ملنهج تنفيذيني كرؤساء أتباعهم إىل يعود أن يمكن
والَحْدس، والشجاعة، الوجدانية، املشاركة إىل االفتقار فإن وإرصارهم، حماسهم من
بعض يف مؤسساتهم ومسرية مسريتهم، عرقلة إىل أدَّى بضعفهم؛ لالعرتاف واالستعداد

األحيان.
قريٍب وقٍت وحتى مسريتهم. تتعرقل أالَّ كبرٍي حدٍّ إىل املحتمل من كان املايض، يف
كانوا بل فحسب، مناصبهم عىل الحفاظ الجزئيني القادة باستطاعة يكن لم للغاية،
واعتماًدا وتقلُّبًا شفافيًة، أكثر العاملية األسواق تصبح أن وقبل أيًضا. االزدهار يستطيعون
أن الغريب من يكن ولم الغالب، يف كافيًة البُْعد األحادية القيادة كانت اإلنرتنت، شبكة عىل
الرؤساء كان لقد والسيطرة. األوامر خالل من رشكاٍت يديرون تنفيذيني مسئولني تجد
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وكان االستثناء، وليسوا كبرٍي حدٍّ إىل القاعدَة هم املخاَطرَة يتجنَّبون الذين التنفيذيون
«ضعفاء». قادًة يَُعدُّون املشاعَر يُظِهرون والذين املتعاطفون القادة

القيادة نحو التغريُّ إىل الدافعة العوامل لبعض تحديٌد ييل وفيما األحوال، َِت تغريَّ لكن
الحظناها: التي الكاملة

العاملي الرتابُط (1-1)

نايجل أعلن العاملي»، للمستوى والصعود األعمال إدارة ماجستري «َحَملة بعنوان مقالٍة يف
العالم حول القادة من مائة فيه ُسِئل استقصاءٍ نتائَج تايسون أندريا دي ولورا أندروز
أندروز الحارض. الوقت يف النجاَح قوا يحقِّ كي الشباب التنفيذيون املسئولون يحتاجه ا عمَّ
لألعمال، لندن كلية عميدة هي وتايسون لألعمال، لندن كلية إدارة مجلس عضو هو
األعمال إدارة ماجستري َطَلبَة يُعلِّمون ال يكونوا أن من القلق بدافع االستقصاء هذا وأجريا
وكان العاملية. العمل سوق يف ناجحني يصبحوا كي تعلُّمها إىل يحتاجون التي األموَر
يعتقدون العالم حول التنفيذيون املسئولون كان إذ االستقصاء؛ لنتائج وفًقا مربًَّرا، قلقهما
معرفته إىل يحتاجون ما الَطَلبة تدريس أْي — املحتوى عىل الكلية يف األساتذة تركيز أن
يحتاجون سوف املستقبل يف العامليني القادة إن وتايسون أندروز وقال كافيًا. ليس —
املهارات وهذه املعرفة. جانب إىل والصفات» «املهارات مصطلح عليه أطلقا ما إىل أيًضا
الرشكاُت وتحتاج واملالحظة. واالستماع، األداء، عىل التعليق مهارات تشمل والصفات
مستويات أعىل أفعالُهم وتعكس التغري، ظل يف يزدهرون ومديرين قادٍة إىل العاملية
القلب إىل ذكراها التي الصفات من كثرٍي ترجمة ويمكن الصفات). هي (وهذه النزاهة

األفق». «الواسع العقل إىل باإلضافة والشجاعة،
إحدى إدارة مقتضيات ل تأمُّ عند خاصًة الواقع، أرض عىل اكتشفاه ما وينطبق
مجال يف شخصيٍة عالقاٍت تكوين ه توجُّ يشيع أوًال: بها. العمل أو العاملية الرشكات
أهميًة تقالن ال القادة وطبيعة فشخصية املتحدة؛ الواليات خارج الدول معظم يف األعمال
أخرى، دوٍل مع تجارية معامالت لديك كانت فإذا يبيعونها. التي والخدمات املنتجات عن
الرشكات قادُة ويُقدِّرها عها يتوقَّ الثقة) التواضع، (االحرتام، معينة صفاٍت تُظِهر أن بد فال

رضورية. صفًة القلب توظيف يَُعدُّ ثَمَّ ومن شعوريٍّا؛ ال األجنبية
ا ممَّ أكربَ الحال بطبيعة املخاطُر فستكون عاملي، نطاٍق عىل تعمل كنت إذا ثانيًا:
يكتنفان اللذين والغموض التعقيد إن محلية. مؤسسٍة يف تعمل كنَت إذا عليه ستكون
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قراراٍت اتخاذَ ويتطلبان كبري، تأثري لهما مختلفٍة، ثقافٍة يف العمل أو الدولية املعامالت
املحلية العمل بيئة يف به نشعر الذي اليقني ذلك صحتها؛ من لليقني املعتادة الدرجة دون
يكتنفها بيئٍة ظل يف العمل أثناء بالراحة يشعرون العامليني القادة أفضل إن املألوفة.
الَحْدس عىل املعتمدة املخاطرات تلك مثمرًة؛ املخاطرات جْعل عىل قادرون وهم الغموض،
االجتماعية الظروف فتقلُّب التحليلية. مهاراتهم عىل اعتمادها قدر الشخصية والعالقات
هذا مع التعايُش يستطيعون قادًة يتطلَّب العاملية، العمل سوق يف والسياسية واالقتصادية
األوضاع مواَجهة يف املخاَطرة يتجنبون الذين القادة أما أيًضا. منه االستفادة بل التقلُّب،

أْكفاءً. عامليني قادًة يصبحون فال املتغرية، والظروف امللتبسة
واسرتاتيجيات إجراءات عىل فقط يركِّز أن يمكن ال العاملي العليا اإلدارة قائد ثالثًا:
عندما يفشلون العاملية الرشكات يف القيادية املناصب يف واألشخاص التقنية. الجوانب
األمريكيون التنفيذيون املسئولون يتناول فعندما صهم؛ تخصُّ مجاالت عىل تقترصمعرفتُهم
محيَطنْي وفهُمهم نظِرهم وجهُة تكون أالَّ يجب املثال، سبيل عىل أوروبيني، قادٍة مع العشاءَ
والسياسية، االجتماعية، االتجاهات نَا يتضمَّ أن يجب بل فحسب، األعمال بقضايا علًما
قادرين يكونوا وأن األفق، ِبِسعة كذلك يتحلَّْوا أن بد ال القادة فهؤالء أيًضا؛ واالقتصادية

املتنوعة. السلوكية واألنماط الثقافية الِقيَم م تفهُّ عىل

التنفيذ تعقيد زيادة (2-1)

املؤسسات يف املهامَّ» «ينجزون الذين األشخاص إن تقول الكثريون، يعتنقها خرافة توجد
العزم، شديدو جادُّون آليون أناٌس وإنهم األول، املقام يف عقولهم عىل اعتماًدا يعملون
التنفيذ أن من الرغم وعىل ممتازة. نتائج تحقيق أجل من ويقيسونه يشءٍ كلَّ هون يوجِّ
أن عىل كافيًة أدلًة تشاران ورام بوسيدي الري قدََّم فقد وتركيًزا، توجيًها بالفعل يتطلَّب
كتابَيْهما ويف للمخاطرة. واستعداًدا قويًة اجتماعيٍّ تفاعٍل مهاراِت أيًضا ن يتضمَّ التنفيذ
إنجاز يف ا مهمٍّ دوًرا يلعب العاطفي الذكاء أن يوضحان الحقيقة»، و«مواجهة «التنفيذ»
كذلك ويتناوالن رضوري. أمٌر املهام إنجاز عىل اآلَخرين تشجيع عىل القدرة وأن املهام،
األمور تنفيذ أن إىل مشريَيْن طموحة، أهداًفا قون يُحقِّ الذين لألشخاص كصفٍة الشجاعة

الشجاعة. من قليٍل قدٍر مجرد من أكرب هو ما يتطلَّب الصعبة
املايض ففي سنوات؛ منذ عليه كانت ا ممَّ أعقد الحارض الوقت يف التنفيذ تركيبة إن
املؤسسات قادة من وغريهم التنفيذيون الرؤساء كان تمرُكًزا، أكثر السلطة كانت عندما
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بيئُة كانت وباملثل، وباجتهاد. برسعٍة تنفيذَها عون يتوقَّ وهم توجيهاٍت إصداَر يستطيعون
املستمر، التكنولوجي والتغريُّ العاملية، الرشكات سيطرة من أقل لقدٍر خاضعًة املايض
فالتنفيذ الحارض، الوقت يف أما األهداف. تنفيذ طريق يف تظهر قد التي األخرى والعقبات
اإليضاح ومن والتحليل، املخاطرة ومن والتأثري، السلطة من مزيًجا األحيان أغلب يف يتطلَّب

قلوبهم). عىل االستحواذ (أو واإللهام الناس) إقناع (أو

النمو (3-1)

أن من الرغم وعىل األيام. هذه جيدٍة اسرتاتيجيٍة مجرد من أكثر هو ما النمو يتطلَّب
اتجاهات ومع العمالء، تفضيالت حول املعلومات مع ومتواِفقًة ذكيًة تكون قد االسرتاتيجية
واالسرتاتيجية فحسب. االسرتاتيجية مزاياها عىل اعتماًدا تنجح ما نادًرا فإنها السوق،
أو ابتكار أو طاقة أو حماٍس دون لكن بكفاءٍة تنفيذها يمكن اسرتاتيجيٌة هي املفروضة
يقنعوهم وأن النمو، اسرتاتيجية إزاء األشخاص حماَس يثريوا أن القادة واجب من فعالية.
عىل قادرين سيكونون بأنهم يشعروا وأن الرشكة، ملستقبل القيادة رؤية يف يثقوا بأن
أكثر أصبحوا املؤسسات يف يعملون الذين األشخاص إن الرؤية. تلك تحقيق يف اإلسهام
املستمر والتباُدل األقرص، الخدمة ومدة اإلنرتنت، شبكة خالل من مىض وقٍت أي من وعيًا
والجهد االلتزام، يقدِّموا لن ثَمَّ ومن ثقًة؛ وأقل تشكًُّكا أكثر أيًضا وهم اإللكرتوني؛ للربيد
بالقادة َلمنوط وإنه بالرؤية، آمنوا إذا إال النمو، يتطلَّبها التي االبتكاري والتفكري اإلضايف،

االلتزام. وهذا اإليمان هذا خلق يف املساَعدة
تنافسيٍة بميزٍة تنعم التي الرشكات هي قليلة املخاطرة. عىل أيًضا ينطوي النمو
أو السوق، عىل السيطرة أو أفضل، منتجاٍت لتقديم نتيجًة والعرشين الحادي القرن يف
مجال يف املؤكدة العنارص من ا جدٍّ قليٍل عدٍد سوى يوجد ال كذلك تسعريية، قدرٍة امتالك
أخرى رشكٍة عىل االستحواذ يف تبدأ قد الرشكات أن من الرغم فعىل ع؛ التوسُّ اسرتاتيجيات
القيادُة تتجنَّب قد . نموٍّ مباَدرِة كل يف تخاطر أيًضا فإنها بثقٍة، جديدًة منتجاٍت تُقدِّم أو
منذ عليه كانت ا ممَّ أقل النجاح احتماالت بأن لعلمها نظًرا املبادرات؛ هذه مثَل املحاِفظة
الركوَد إن بكثري. أقل ومخاَطرًة أقل نموٍّا تُقدِّم اسرتاتيجيات ل تفضِّ وربما سنوات، عرش
مستعدين يكونوا أن القادة عىل يُحتِّم ما العقلية؛ هذه تتبنَّى التي للرشكات حقيقي تهديٌد

ا. حقٍّ بها يؤمنون التي النمو اسرتاتيجيات وتنفيذ لدعم
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االبتكار إىل الحاجة (4-1)

وكان أفضل. حلٍّ عن تُسِفر املواقف أحد عىل فريدة نظرٌة أنه «اإلبداع» تعريف كان طاملا
أدائها. طريقة وتغيري املؤسسة عىل الفريدة النظرة هذه تطبيق أنه «االبتكار» تعريف
تبَنِّيه أصبح األخري التعريف لكن املاضية، السنوات يف جيًدا األول التعريف كان وربما
ويأتون عقوَلهم يستخدمون الذين املبدعني القادة إن الحارض. الوقت يف القادة عىل لزاًما
طريقة عىل ضئيًال تأثريًا إلبداعهم يجدون الغالب يف لكنهم جيدون، قادة هم أفضل بحلوٍل

الرشكة. أداء
من انتقالها أثناء الغالب يف تتحطَّم تقدُّميٍة بأفكاٍر الحارض الوقت يف الرشكات تعجُّ
خاطفٍة المعٍة برٍق رشاراِت عن النهاية يف تربو وال التنفيذ. مرحلة إىل التطوير مرحلة
إثارٍة خْلق من أكثر هو ما تحقيق يف األفكار هذه تفشل ببساطٍة أْي الظالم؛ يف أضاءت
يف ذلك بعد وتتبدَّد واعدة، سياسٍة أو عملية، أو خدمة، أو واعد، جديٍد منتٍج حول مبدئيٍة

َقة. ُمحقَّ غري عاٍت توقُّ خضم
اجتمعْت إذا إال تحقيقه يمكن ال وهذا االبتكار، من مناٍخ خلق يف يكمن اليوَم والتحدِّي
ذات ليست املعرفة إدارة أنظمة إن العقل. تُوظِّف قيادٍة مع والشجاعة القلب تُوظِّف قيادٌة
الداخلية؛ الحدوَد تتجاوز وعلنيًة دقيقًة معرفيًة تباُدٍل عملياِت ن تتضمَّ لم إْن كبريٍة قيمٍة
اإلعالن من ويخافون ألنفسهم، الجيدة باألفكار املوظفون يحتفظ الرشكات، من كثرٍي ففي
بعض ويظل التطبيق. يف التحكُّم عن العجز أو التقدير ي تلقِّ عدِم خشيَة املبدع عملهم عن
يف أو األخرى املكاتب أو الوظائف يف اآلخرين مع أفكارهم مشاركة يف مرتدِّدين األشخاص
يف ثقتهم عدم أو معهم عالقاتهم لضعف نظًرا مستواهم؛ عن املختلفة اإلدارية املستويات

بحكمة. واستخدامها لألفكار اآلَخرين حماية
الخوُف فيها يُثبُط ال بيئًة يخلقون قادٍة عن الحارض الوقت يف الرشكات تبحث
يتقبَّلون بل فحسب، نظرهم وجهة ملشاركة فيها سون يتحمَّ ال بيئًة املوظفني، القلُق أو
وترغب رشكاتهم. خارج مصادر من كانت إن حتى وتبنِّيَها، اآلخرين أفكار سماَع كذلك
كثرٍي ففي األفكار؛ توليد عملية عىل االنضباط فرض عىل قادرين قادٍة يف أيًضا الرشكات
خوًفا الجديدة األفكار كلَّ القادة يتبنَّى االبتكار، عن الخاطئ البحث أثناء يف األحيان، من
عن الصادرة األفكار يحابون قد أو باألفكار. املساهمة عن املوظفني الرفُض يثنَي أن من
وتلزم املنظَّم. االكتشاف خالل من املولَّدة األفكار حساب عىل والسلطة املناصب أصحاب
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إىل ا حقٍّ املفيدة الجديدة األساليب وتصعيد القتل، تستحق التي األفكار لقتل الشجاعة
يحتاج نفسها، وبالطريقة النجاح. احتمالية إىل تفتقر التي األخرى ورفض التايل، املستوى
أخطائهم؛ من والتعلُّم الفشل من معقوٍل قدٍر ل لتحمُّ الالزمة الشجاعة إىل أيًضا القادة
من معينًا قدًرا أن القائد يعلن أن بد وال بالفشل، الحاُل بها تنتهي الرائعة األفكار فبعض

االبتكار. مجاَل يالزم الفشل

التوقعات سقف ارتفاع (5-1)

العاملني األشخاص ألن ونظًرا البُْعد. أحاديِّ قائٍد مجرد من أكثر املوظفني معظم ع يتوقَّ
اإلعالم وسائل خالل من والتنمية، القيادة بقضايا ووعيًا تعقيًدا أكثر أصبحوا الرشكات يف
معايري يضعون املوظفني فإن واألصدقاء، الزمالء مع وحواراتهم اإلنرتنت وشبكة التقليدية
ذوي املكاتب موظفي أغلب كان سنوات، عرش تتجاوز ال قريبٍة فرتٍة منذ لقادتهم. أعىل
معقول، ُمرتَّب عىل الحصوَل عون يتوقَّ كانوا إذ كبري؛ حدٍّ إىل خاملني البيضاء الياقات
باألعمال يقومون داموا ما لسنواٍت بوظيفتهم واالحتفاظ معقولة، مزايا عىل والحصول
كان أقل وعدد التطوير؛ أو للتوجيه الخضوع ع يتوقَّ كان منهم وقليل إنجازها. بهم املنوط
وتسهيل العقبات إزالة أو الحيوية، بث أو الَحْدس، توظيف أو م، التفهُّ قادته من ع يتوقَّ

املعلومات. ق تدفُّ
مجرد من أكثر عون ويتوقَّ املعلومات من أكرب قدٌر املوظفني لدى أصبح واليوَم،
وسائل من وغريها اإلنرتنت شبكة إىل كبري حدٍّ إىل يرجع ما وهو وقرارات، توجيهاٍت
الكفاءة أو الذكاء عون ويتوقَّ األحداث، تحدث ملاذا يعرفوا أن يريدون إنهم التكنولوجيا.
وزيادة الحوافز، عىل مباَرشًة تؤثِّر أن يمكن القيادة قرارات أن ويدركون قادتهم، يف
مؤسساٍت رأَْوا فلقد الغد. يف يشغلونها ال قد أو يشغلونها قد التي والوظيفة املرتبات،
أو املوظفني، عن انفصالهم أو قادتها، نظر ِقَرص بسبب للفشل تتعرَّض تُقَهر ال بََدْت
أكرب قدراٍت بنطاِق يتمتَّعون قادٍة مع للعمل يسَعْون فإنهم لذلك، ونتيجًة أمانتهم. عدم

املايض. يف الوضع عليه كان ا ممَّ
يف الرشكة قيادة يستطيعون قادٍة يف يرغبون فإنهم األهمية، من نفسه القدر وعىل
الصناعات مثل تُقَهر ال السابق يف كانت التي فالصناعات والتقلب؛ بالخطر تتسم بيئٍة
النمو من بسنواٍت استمتعْت التي االستهالكية والبضائع املالية، والخدمات الدوائية،
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جديدة. وتقنياٍت جديدة، وترشيعاٍت جدد، بمنافسني دًة مهدَّ فجأًة أصبحْت والربحية،
تزيد عوامل كلها الطاقة؛ ونقص الطبيعية والكوارث واألعاصري واألمن اإلرهاب أيًضا،
االتجاهات؛ جميع من الخوُف بنا يحيط قد الرشكات. كلَّ يواجه الذي التناُفيس التحدِّي
قدًما. امُليض يف مساعدتهم عىل قدرتهم يف الثقَة يستطيعون قادٍة إىل األفراد يحتاج ثَمَّ ومن
قبُل، ذي من أكثر للخطر معرَّضون بأنهم يشعرون الحال بطبيعة املوظفون أصبح لقد
بارعني؛ اسرتاتيجيني مخطِّطني مجرد من أكثَر قادتهم يكون أن عون يتوقَّ السبب ولهذا
الشخصية قوُة لديهم تكون وأن هوهم، ويوجِّ يحموهم، أن قادتهم من عون يتوقَّ إنهم

الصواب. لفعل الالزمة

الكامل القائد صفات (2)

يف نفكِّر عندما مكان. كل يف حولنا إنهم الحارض؟ وقتنا يف الكاملون القادة َمن
أحداث فبعَد أذهاننا؛ يف فوًرا السابق نيويورك عمدة جولياني رودي يربز كامٍل قائٍد
إىل الوصف هذا ويرجع والشجاعة، والقلب العقل من استثنائيٍّا مزيًجا أظَهَر سبتمرب، ١١
كان لقد املايض. يف يظهر كان ما نادًرا القيادية شخصيته من القلب جانب أن إىل كبرٍي حدٍّ
رصامِته بسبب ما حدٍّ إىل القلب ر متحجِّ أيًضا يُعتَرب كان بل وذكي، صارم، بأنه معروًفا
الجماهري، اهتمام من كبريًا قدًرا نالت التي طالقه وإجراءاِت الجرائم، مع التعاُمل يف

له. حدوَد ال الذي وطموِحه
اإلرهابي، الهجوم أعقبت التي املكثفة اإلعالمية التغطية ظل ففي ذلك، من الرغم وعىل
مرسح يف فحسب حاًرضا يكن لم فهو للعاَلم؛ وضعفه العاطفي ترابُطه جولياني أظهر
أظهرْت الصحفية مؤتمراته إن بل الضحايا، وأَُرس اإلطفاء لرجال الدعَم يُقدِّم الجريمة
عدٍد أقىص عن املراسلني أحُد سأله وعندما حقيقيٍّا. وإحساًسا صادًقا تعاُطًفا واستثاَرْت
يمكننا ا ممَّ أكرب سيكون النهائي، العدد عىل نحصل «عندما قائًال: أجاب للضحايا، ٍع متوقَّ
قيََّد إذ املأساة؛ تلك تجاه فعله ردِّ يف واملخاطرة الشجاعة كذلك جولياني أظهر احتماله.»
األفراد من ماليني أزَعَج األمر هذا أن من الرغم عىل نيويورك، يف والخروج الدخول حركَة
غالبًا وهذا عديدة، مواقف يف أعلم.» «ال لقول: ا مستِعدٍّ وكان الرشكات. من العديد وضايََق

املوقف. عىل مسيطًرا الناُس يراه أن يريد قائٍد إىل بالنسبة خطريًا أسلوبًا يُعتَرب
بوضوٍح والتفكري التحليل عىل قدرٍة من دوًما أبداه وما جولياني ذكاء من الرغم وعىل
يتبعها التي األفق الضيقة بالطريقة عقله يستخدم لم فإنه واَجَهها، التي املشكالت يف
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شخصيته يُظِهر فلم اإلعالم، عىل ردوده يف ورصيًحا الذهن متفتَِّح كان بل القادة، بعُض
إضفاء إىل كذلك يلجأ ولم سابًقا؛ ا عامٍّ ِعيًا مدَّ باعتباره العاطفية غري الجافة التحليلية
الرد عند السياسيني من كثريٌ يفعل كما التعميم، إىل اللجوء أو املوقف عىل الغموض
ومزج بالبيانات، القصَص مزج لقد دفاعيٍّا. موقًفا يتخذ لم كما الصعبة؛ األسئلة عىل
ما نادًرا رًؤى َم قدَّ النحو هذا وعىل الشخصية، بتفسرياته التوقيت الجيدة املعلومات

السياسيون. يُقدِّمها
يمزج قائًدا إيفون، لرشكة التنفيذي الرئيس يونج، أندريا تُمثِّل األعمال، صعيد عىل
كانت عندما سنوات عدة منذ جيًدا. نعرفها ونحن والشجاعة، والقلب العقل بني برباعٍة
كان إذ محوريٍّا؛ دوًرا تلعب ِليونج االسرتاتيجية القدرة كانت جذري، ٍ تغريُّ حالة يف إيفون
رشكة ثروات الستعادة سليمٍة عمٍل خطِة ووضُع تسويٍق اسرتاتيجيِة وضُع بها منوًطا
تهدف اسرتاتيجيًة وكانت — املطلوبة االسرتاتيجيَة وفريقها هي أَعدَّْت وعندما تُحتَرض.
— باألداء تهتمُّ عقليٍة تبنِّي إىل بالناس االهتمام من للرشكة التقليدي ه التوجُّ تحويل إىل
إعالنيٍة بحملٍة فاستعانت ذكية؛ مغاِمرًة التنفيذي، الرئيس بصفتها يونج، أندريا كانت
واتخذت املصانع، بعض وأغلقت املرِبحة، غري التجارية العالمات من وتخلَّصت مبتَكرٍة،
إيفون بثقافة املتشبِّعون األفراد يكن لم نفسه، الوقت ويف األداء. لتنشيط أخرى خطواٍت
وبناء التواُصل عىل تركيزها إن ثقة. محلَّ شخًصا تكن لم لو اسرتاتيجيتها عىل ليواِفقوا
العاطفي بالذكاء فريقها يف فرٍد كلُّ يتمتَّع أن رضورة عىل إرصارها إىل باإلضافة العالقات،
صعبٍة قراراٍت اتخاذ إىل أندريا اضُطرَّْت السنوات، مرور ومع الثقة. هذه دَعَم ويُظِهره؛
من الرغم عىل إيفون، موظفي واحرتام والء عىل تحافظ أن واستطاعت باألفراد، متعلِّقة
عىل والحفاُظ الشجاعَة، تطلََّب القرارات هذه مثل اتخاذ إن القدامى. املوظفني ترسيح

القلب. توظيَف تطلََّب القرارات تلك اتخاذ بعد املرتفعة املعنوية الروح

السياقية القيادة (3)

بسياِق دًة محدَّ كانت وجولياني يونج استجابَة أن تالحظ قد السابقني، املثالني من كلٍّ يف
حسبما والشجاعة والقلب العقل توظِّف بسلوكياٍت االنتفاع من تمكَّنَا لقد معني؛ موقٍف
مقابل «السياق زاوية من القيادية املرونة هذه استعراض املفيد ومن األحداث. اقتضت

املحتوى».
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حول التنفيذيني الرؤساء من عدٍد عىل دراسًة مؤخًرا دلتا) (مريرس رشكتنا أْجَرْت لقد
قادة من كفاءًة أكثر كانوا السياق قادة أن واكتشفنا املحتوى، قيادة مقابل السياق قيادة
الذي التقليدي القيادة نوع إىل ينتمون املحتوى فقادة أضعاف؛ ثالثة بمعدل املحتوى
مقابَلة عند قيمٍة إلضافة معرفتهم استخدام إىل بالحاجة يشعرون فهم العقل؛ عىل يعتمد
املتاحة األخرى املوارد عىل التعرُّف خالل من القيمة فيضيفون السياق قادة أما اآلَخرين.
القلب تتطلَّب السياق وفق اإلدارة إن بكفاءة. واستخدامها القاعات إحدى دخول عند
القيمة، إلضافة غريهم عىل باالعتماد املخاطرة إىل يحتاجون القادة فهؤالء والشجاعة؛
تحقيق يف ملساعدتهم مستِعدِّين يكونوا كي اآلخرين األشخاص مع يتواَصلوا أن ويجب
إليكرتيك، جنرال من إميلت وجيف جونسون، آند جونسون من ويلدون بيل أهدافهم.
السياق. قيادة نهج يتبعون تنفيذيون رؤساء كلهم بيبيس؛ رشكة من راينمند وستيف
عىل القدرة من إليهم بالنسبة أهميًة أقلُّ املكان يف األذكى الشخص بمظهر الظهوَر إن

املوقف. يقتيض حسبما والشجاعة والقلب العقل استخدام
بإمكان كان املايض، يف عاملية. بيئة يف يعمل قائٍد ألي محوريٍّا دوًرا السياق يلعب
املواقف؛ معظم يف بكفاءٍة والتعامل املشكالت معظم لحل معرفتهم عىل االعتماُد القادِة
املحدودة صات التخصُّ من مجموعٍة أو بيئٍة إطار يف يعملون القادة كان األحيان، أغلب ويف
املهم من يكون قد األيام، أحد ففي باستمرار؛ السياق فيتغريَّ اليوم، أما نسبيٍّا. والثابتة
اليوم ويف املصانع؛ أحد إغالق أو تصفية إعالن عند التعاُطف إظهاُر التنفيذي للرئيس
للنمو. رائعٍة فرصٍة لخلق آسيويٍّ أو صينيٍّ رشيٍك مع تحالٍُف إبرام عىل يركِّز قد التايل
يف أنه اعتباره يف واضًعا عمٍل، مساَر التنفيذي الرئيس يقرِّر أن يجب املوقفني، كال ويف
جانٍب عىل اإليجابي الجانب ينطوي ما، قراٍر اتخاذَ تتطلَّب التي تقريبًا املواقف جميع
املوجودة، املعلومات تحليل عىل فقط اعتماًدا السليم، القرار اتخاذ عىل القدرَة وأن سلبي،
كانت إذا ما يحدِّد كي فطريٍّا يكون يكاد مخاَطرٍة حسَّ يمتلك أن يجب تقريبًا. مستحيلٌة
قضائيًة دعوى يواجه قد الثالث، اليوم ويف املفيد؛ الحلَّ هو التكاليف تقليل أم املخاطرة
يخلفه قد الذي الرضر ولتقليل املوظفني، أو املساهمني مطالبات أو الفكرية، امللكية بسبب
والقلب العقل من كلٍّ عىل متساٍو اعتماٍد إظهار إىل يحتاج قد األمرين، هذين من أيٌّ

الناشئة. املشكالت إلدارة والشجاعة
املمكن فمن الضعف؛ نقاط من خاليًة أو مثاليًة ليست نصفها التي القائد نوعية إن
أيًضا بفطرته يميل وقد الذكاء. عىل االعتماَد يتطلَّب وقٍت يف الشجاعة إبداء يف يبالغ أن
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بجميع بالًغا وعيًا يملك أن إىل ويحتاج والشجاعة، العقل جانبَِي من أكثر القلب جانب إىل
اآلَخرين الجانبنَْي الستخدام أكرب مجهوٍد بذل إىل يحتاج وربما القيادية؛ شخصيته وجوه
يف ومهارته التواُصل عىل وقدرته تعاُطفه، مثل بسهولٍة يَظهران ال اللذين شخصيته من
ففي القيادية؛ لإلمكانيات الثالثة األجزاء من كلٍّ استخدام هو فالحل ولذلك، االستماع؛
أو املشكالت حل يف جدارًة أثبت الذي أسلوبهم عىل تلقائيٍّا القادة يعتمد األحيان، من كثرٍي
يف معهم نجحت التي والصفات اإلمكانيات أي الفرص؛ من االستفادة أو العالقات تكوين
بإمكانهم أن تلقائيٍّا ويفرتضون املاضية، خربتهم عىل االعتماد يف يبالغون وهكذا املايض.
جزئيني، قادًة النهاية يف فيصبحون اتبعوها؛ طاملا التي بالطريقة التحديات مع التعاُمَل
رشكاتهم. وداخل املهنية حياتهم يف عويصًة مشكالٍت يخلق أن يمكن سنرى، كما وهذا

الجزئية الكفاءة عيب (4)

مع عملنا فلقد النجاح؛ عىل قادرين غريُ الجزئيني القادة أن انطباَع نعطَي أن نريد ال
اسرتاتيجياٍت وضع من تمكَّنْت عمٍل ِفَرَق قادوا الذين النابهني التنفيذيني كبار من الكثري
اإلتيان عىل الغالب يف قادرون األذكياء األشخاص إن تنفيذها. يف والنجاح الربحية عالية
البيانات، تحليل عىل قادرون وهم ناجحة، وخدماٍت منتجاٍت عن تُسِفر مبتكرٍة بأفكاٍر
مختلفٍة طريقٍة بمائة الخالصة العقلية القدرة واستخدام والتحالفات، الرشاكات وتكوين

املؤسسات. لقيادة
قد املثال: سبيل فعىل العقل؛ عىل تعتمد قيادًة السياق يَفرض قد األحيان بعض يف
رئيٍس إىل وتحتاج األقل)، عىل الحارض الوقت (يف السوق يف األوىل هي الرشكات تكون
نوًعا الوضُع يَفرض قد أو املالية. األمور يف وماهًرا قويٍّا اسرتاتيجيٍّا مفكًرا يكون تنفيذيٍّ
العادُة جَرِت املثال، سبيل عىل للربح، الهادفة غري فاملؤسسات الجزئية؛ القيادة من آَخر
تكون ألْن سعْت ألنها القلب جانب عىل يركِّزون تنفيذيني رؤساء ِقبَل من إدارتها عىل
ا ممَّ الثاني؛ املقام يف املال جني وعىل األول، املقام يف الناس عىل ُمنَْصبٌّ هها تََوجُّ رشكاٍت
لم إذا املصداقية. وانخفاض املصاريف من وغريها التربعات جمع نفقات ارتفاع إىل أدَّى
نعلم كما لكن، بها. بأَس ال ستكون الجزئية القيادة فإن ، التغريُّ يف آِخذة الظروف تكن

نتخيَّل. أن يمكن ا ممَّ أرسع تتغريَّ األمور جميًعا،
الجزئية اإلدارة أسلوب فإن املعقدة، واملتطلبات بالتغيري تعجُّ الحالية البيئة وألن
املجاالت من مجالني أو مجاٍل يف ضعفاء األفراد يكون عندما القائد. ضعِف نقاَط يكشف
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مجموعة إىل فيها يفتقرون ملواقف بالتعرُّض املطاف بهم ينتهي الكاملة، لإلدارة الثالثة
فقد الرأي؛ هذا القيادة دراساُت وتؤيد بكفاءة. تحدياتهم مع للتعاُمل الزمة خيارات
ومعرفٌة مرتفٌع ذكاءٍ معدُل لديهم األْكفاء القادة أن لوك وإيد كريكباتريك شييل وجَدْت
اإلرصاَر ويُظِهرون (القلب)، وثقٍة بنزاهٍة ويديرون (العقل)، عملهم بمجاالت واسعٌة

(الشجاعة). والعزيمَة
عىل مستعينني القيادَة األفراد يتوىلَّ عندما تحدث التي التبعات بعض عىل نظرًة لنُْلِق
التحديد، وجه وعىل بعقولهم. أْي التحليلية؛ قدرتهم أو املعرفية قوتهم بنقاط أسايسٍّ نحٍو

ييل: ما التنفيذيون الرؤساء يفعل عندما يحدث ما هذا

األفراد مع تواصٍل مهاراِت بال الفكري النبوغ إن بذكائهم»: األفراد «إخافة •
تستنسخ مؤسسية ثقافة ويدعم مبهر، بارٍد نبوٍغ إىل ل يتحوَّ شجاعٍة أو
مخيفة قدرة لديه كانت التنفيذيني الرؤساء أحد نعرف ونحن القائد. شخصية
خاطفة. لحظٍة يف مىض لعاٍم تعود محادثاٍت أو غامضٍة بياناٍت استدعاء عىل

باإلحصاءات. يُفِحمهم كان مرءوسوه معه يختلف وعندما
فريق جَعَل غروره، يف التحكم أو بإمعاٍن االستماع عن التنفيذي الرئيس َعْجز إنَّ
أحد، يعارضه فلم الحاالت؛ جميع يف تحليله إىل ينصاع األمر نهاية يف إدارته
وتمنع السوقية، حصتها عىل وتسيطر بنجاح، تعمل كانت الرشكة ألن ونظًرا
عندما لكن يرام. ما عىل األمور كانت اسرتاتيجية، بميزٍة الفوز من املنافسني
األجانب املنافسون وقدَّم سبتمرب، ١١ أحداث بعد ركوٍد حالة يف االقتصاد دخل
للعمل فريقه استنفار عن عاجًزا التنفيذي الرئيس هذا كان متفوقة، تكنولوجيا
من الكثريَ فحسب يخرس فلم مطلوبة؛ أنها قرَّر التي اإلجراءات واتخاذ فوًرا
لتغيري اسرتاتيجيته دعم نحو الرشكة دفع عن أيًضا عَجَز لكنه املوظفني، كبار

ذكية. اسرتاتيجيًة كونها احتمالية من الرغم عىل لألفضل، املوقف
باستخدام يقودون الذين األشخاص املوضوعات»: تعقيد عرب األمور «تشويش •
تحليل يف واملبالغة املشكالت يف التفكري يف املبالغة لخطر معرَّضون فقط عقولهم
فحسب كافيٍة بياناٍت تقديم أو بوضوٍح الخيارات تحديد من فبدًال الفرص؛
التحديات من مجموعة هي مشكلٍة أي أن األشخاص هؤالء يعتقد القرار، التخاذ
وقد والبدائل. واألفكار، باإلحصائيات، الجميع كاهل يُثِقلون ثَمَّ ومن العقلية؛
يف يتأخرون أو املوقف، يف العاطفية الجوانب مواَجهِة شجاعِة إىل يفتقرون
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أفكارهم يف يشكِّكون األشخاص يجعل د املعقَّ األسلوب وهذا القرار. اتخاذ
التعقيد. إىل ويذعنون األحيان)، أغلب يف فاعليًة (واألكثر األبسط

مغرمني تنفيذيني مسئولني قابلَت أنك شك ال املحادثات»: عىل «السيطرة •
باستعراض كذلك ويستمتعون ويُفتون، يخطبون فهؤالء أصواتهم؛ بسماع
بالتعبري لآلخرين السماح شجاعة إىل ويفتقرون رة، املتبحِّ وآرائهم معرفتهم
كذلك ويفتقرون خطأ)، عىل أنهم أحدهم يُثِبت أن يخَشْون (فهم آرائهم عن
قد به. يسهموا أن يمكن ما بقيمة ويعرتف باآلخرين يشعر الذي القلب إىل
يَثْنُون النهاية يف لكنهم اإلقناع، عىل هائلٍة وقدرٍة بفصاحٍة القادة هؤالء يتمتَّع
القائد إن الحقيقية. أفكارهم أو مشاعرهم مشاركة عن املباِرشين مرءوسيهم
هذا لكن يشء، كل ويعرف تماًما مسيطر أنه يتوهمون اآلخرين يجعل املسيطر
معلوماٍت عىل اعتماًدا قراراٍت تتخذ التي الرشكات بإيذاء الغالب يف ينتهي الوهم

واحد. لفرٍد الضيقة النظرة عىل اعتماًدا أو العليا، اإلدارة لدى ناقصٍة
ويدير شديٍد بذكاءٍ القائد هذا يتمتع الشفافية»: التزام دون االتجاه «تغيري •
من َ غريَّ أنه يدركون ال املوظفني إن حتى عقله، داخل األمور من الكثري
يتجه أنه يرى وال تائهون؛ اآلخرين أن القائد هذا يدرك ال املتبعة. اسرتاتيجيته
املهمة اإلشارات إىل كذلك يفطن وال اليمني. نحو يتجهون وأنهم اليسار نحو
عدم أو فه ترصُّ سببها اإلشارات هذه وبعض الرشكة، ثقافة ضمن الكامنة
بهم والشعور جيًدا الناس قراءة يستطيع القلب عىل املعتمد القائد إن فه. ترصُّ
عىل تماًما معتمدين يقودون الذين األشخاص لكن الركب، عن يتخلَّفون عندما
عندما املطاف، نهاية ويف اآلخرين. فهم من قليًال قدًرا الغالب يف يمتلكون العقل

األخطاء. ترتاكم وفريقه، القائد يتعاون ال
الرشكة»: إليه ه تتوجَّ الذي باالتجاه اآلخرين األشخاص خربة ربط يف «الفشل •
يتبنَّْون اآلخرين جْعل عىل القدرة عدم يف القائد مشكلة تَكمن األحيان، بعض يف
يف رائًعا مجهوًدا القادة يبذل وقد االسرتاتيجية. يف أو السياسة يف التغيري
فهم التغيري؛ لتبنِّي الناس تحفيز عن يعجزون لكنهم الجديد، االتجاه رشح
تأثريًا اآلخرين األشخاص عىل سيؤثر الجديد االتجاه أن إثبات يستطيعون ال
املثال: سبيل فعىل األفراد؛ مختِلف استجابات فهم عن كذلك ويعجزون إيجابيٍّا.
سيُحِدثه الذي التأثري حيال بالًغا قلًقا الرئيس نائب يُبِدي ملاذا يفهمون ال قد
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أحد يعتقد ِلَم أو إمرباطوريته؛ أو موارده، أو مؤسسته، عىل الجديد االتجاُه
أو قبُل؛ من قطُّ يفعلها لم أموٍر فعَل منه سيتطلَّب االتجاه هذا أن املوظفني
باالتجاه تقريبًا لها عالقَة ال سابقٍة خربٍة عىل يركِّز ربما ثالثًا شخًصا أن كيف
لم القائد ألن فاتًرا الجديد لالتجاه الناس تبنِّي سيكون لذلك، ونتيجًة الجديد؛

له. مقاومتهم أسباَب م يتفهَّ
النتائج عىل تركِّز التي العقلية إن أخرى»: ِقيٍَم دمج دون األداء عىل «الحث •
عقلية يتبنَّْون أشخاٌص يديرها التي واملؤسسات املايض، من رضب هي فقط
صعوبة من الرغم وعىل متشكِّكني. املوظفني تجعل الثمن كان مهما األداء
والثقة، والتعاطف األمانة مثل ِقيٍَم وبني النتائج عىل الرتكيز بني التوازن تحقيق
وحتى ذلك. تحقيق أجل من وجليٍّا واعيًا جهًدا يبذلون الكاملني القادة فإن
إليهم؛ بالنسبة التوازن هذا أهمية يعكسون فسوف بالكامل، ينجحوا لم إن
كوُن فيها وسيصبح باالحرتام، الناس فيها سيشعر عمٍل بيئة إىل يؤدِّي ما
وسيستمر الزمن. مرور مع ا مهمٍّ أمًرا جيًدا رشيًكا أو جيًدا فريٍق عضَو املرء
االهتمام تمنع لدرجٍة ليس لكن متميزٍة، نتائَج تحقيق نحو السعي يف املوظفون
عادًة هي بالنتائج املهووسة املؤسسات فإن الحاالت، أفضل ويف آَخر. يشءٍ بأي
التي إنرون رشكة مصري تلقى سوف الحاالت، أسوأ ويف بغيضٌة. عمٍل أماكُن

املريبة. ممارساتها بسبب أفلست
لقد املحتملني»: بالقادة وتزويدها القادة إلعداد منظومٍة خلق يف «الفشل •
القادة إن النهاية. يف عنها للحديث الجزئية القيادة مشكالت أسوأ أبقينا
املعرفية قدراتهم عليهم تستحوذ ما عادًة فحسب، العقل عىل يعتمدون الذين
ناجح. نحٍو عىل آَخرين قادًة ويصنعون يوظفون كيف يفهمون ال أنهم لدرجة
يُقَهرون. ال أنهم إلقناعهم غرورهم مع عقلهم يتحالف األحيان، بعض ويف
جماعٍة عىل املقترصة املنغلقة واملؤسسات العائالُت، تتوارثها التي والرشكاُت
الغرور بهم يبلغ الحاالت هذه يف فالقادة لذلك؛ خاصٍة بصفٍة معرضٌة معينٍة؛
عندما لكن األبد. إىل سيقودون أنهم يعتقدون يجعلهم مبلًغا األحيان بعض يف
شخص أيَّ يُِعدُّوا لم أنهم يكتشفون تركها، عىل يُجَربون أو مناصبَهم يرتكون
عىل ًرا مدمِّ تأثريًا يُحِدث قد القائد يخلف َمن وجود عدم إن محلهم. ليحلَّ
األزمات، إحدى أثناء فقط العقل عىل املعتمد القائد غاَدَر لو خاصًة الرشكات،
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فيها اضُطر كثريٍة، حاالٍت من املاضية السنوات بضع يف شهدناه ما يفرسِّ وهذا
من موسعٍة، خارجيٍة بحٍث عملياِت إطالق إىل الرشكات إدارات مجالس رؤساء

التنفيذيني. للرؤساء خلفاء إيجاد أجل

الرؤساء من النوع هذا قيادة تحت االزدهار الرشكات تستطيع الحاالت بعض يف
روا يتطوَّ لم العليا اإلدارة يف القادة ألن تنهار؛ فإنها الرشكة، يرتك عندما لكن التنفيذيني،
معتمدة كانت قيادته ألن ونظًرا املسيطرة. شخصيتهم دون املؤسسة إلدارة كاٍف نحٍو عىل
غيابه فإن املهيمنة، وشخصيته الشخيص وحكمه التحليلية مهاراته عىل مفرطة بصورة

فجأًة. الفراغ هذا ملء يمكن وال مللئه؛ وقتًا اآلَخرون يستغرق فراًغا يخلق

الجزئية؟ القيادة إىل أم الكلية القيادة إىل تميل مؤسستك هل (5)

املؤسسات تجمع إذ إجابته؛ الصعب من العنوان هذا يف املطروح السؤال بأن نعرتف
ال الرشكات من متفاقًما عدًدا فإن ذلك، من الرغم وعىل القادة. من النوعني كال بني كافًة
ومساعدًة الرئيسية. القيادية املناصب يف خاصًة بها، العاملني الجزئيني القادة َكمَّ يدرك

التالية: األسئلة يف فكِّْر مؤسستك، يف املوجودين القادة نوع تشخيص يف

تصنيفهم املمكن من الذين قياديٍة، مناصَب يف املوجودين األشخاص نسبة ما (١)
الغرفة»؟ يف موجوٍد شخٍص «أذكى فئة تحت

تبحث هل التوظيف؟ عملية يف والشجاعة القلب ملعياَري اعتباًرا تضع رشكتك هل (٢)
املطلوبة املواصفات تتجاوز أم املعرفية، الكفاءات من بمجموعٍة يتمتعون أشخاٍص عن
السياقات من مجموعٍة خالل من تظهر الصفات، من أوسع نطاٍق إىل االعتبار بعني وتنظر

املختلفة؟
والشجاعة؟ القلب معياَري ن تتضمَّ مؤسستك يف األداء تقييم عملية هل (٣)

واملعرفة، املهارات اكتساب عىل حرصيٍّا تركِّز التنفيذيني املسئولني تطوير عملية هل (٤)
عىل والقدرة األفراد، مع التفاُعل مهاراِت اكتساب إىل االهتمام من نفسه القدر تُوِيل أم
املحورية، والعالقات والتوجيه، الخربات، خالل من املكتَسبِة العاطفي؛ والذكاء املخاطرة،

بالفشل؟ واالعرتاف
عادًة أهي الرشكة؟ يف التنفيذي الرئيس لوصف عادًة املستخَدمة الصفات ما (٥)
عىل يركِّز عالية، تحليليٍة قدراٍت ذو عبقري، اسرتاتيجي «مخطِّط أنه غرار عىل أوصاٌف
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النتائج عىل يركِّز عطوف، لكنه صارم الخربات، د «متعدِّ أم بالتفاصيل»، يهتم النتائج،
شجاع»؟ عاٍل، اجتماعيٍّ بذكاءٍ يتمتع باآلخرين، ويهتم

غالبيتهم؟ لدى السائدة السمات ما العليا، القيادة مستوى األشخاصيف إىل بالنظر (٦)
الثالث؟ أم الشجاعة، سمات أم القلب، سمات أم العقل، سمات هي هل

أم القلب، أم العقل، تتبع ثقافة أنها عىل املؤسسة ثقافة تصنيف يمكن هل (٧)
الثالث؟ أم سمتني، من مزيج أم السمات، هذه إحدى تسيطر هل األساس؟ يف الشجاعة
ستنصحه فهل مؤسستك، يف تنفيذيٍّا رئيًسا أصبحَت األشخاصكيف أحد سألك إذا (٨)
الناس. مع ثقٍة روابَط ن يُكوِّ (٢) املثِمرة. املخاطرات عىل اإلقدام عىل القدرة يُظِهر (١) بأن
جميعها؟ الثالثة باألمور ستنصحه أم الكفاءة؟ شديَد اسرتاتيجيٍّا مخطًِّطا يصبح (٣)

والشجاعة، والقلب العقل بني الصحيح املزيج عن قبُل من رشكتك تساءَلْت هل (٩)
املستقبل؟ يف األعمال وتحديات الرشكة ثقافة بمتطلبات للوفاء املطلوب

سوف القادمة الفصول فإن الجزئية، القيادة إىل ميًال األسئلة هذه عن إجاباتك أظهَرْت إذا
ولحسن ًخا. مرتسِّ القيادة من النوَع هذا التطوير عملياُت تجعل كيف فهم عىل تساعدك
القيادة طريق يف الرشكاِت التطويُر فيها يدفع أن يمكن طرًقا أيًضا سنقرتح فإننا الحظ،

الكاملة.
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القادة صناعة
املتكاملة املنهجية الطريقة

معظم فإن لألسف، لكن كاملني. قادٍة لتطوير الالزمة واألدوات املعرفة اآلن نمتلك إننا
سنني، منذ تتبعها كانت التي نفسها بالطريقة تقريبًا قادتها تصنع زالت ما الرشكات
املؤسسات من كبريًة نسبًة أن للدهشة املثري ومن مختلفة. القيادة متطلبات كانت عندما
أو املسيطرون. هم فرتٍة ألطول البقاء يستطيعون فَمن القيادة؛ يف داروينيٍّا منهًجا تتبنَّى
التقليدي التدريب خالل من القيادة تطوير عمليات عىل املاَل يُغِدقون األحيان بعض يف
والرؤية التعليم عىل حرصيٍّا يركِّز يكاد الذي األعمال، كليات أو املحارضات قاعات يف
اختيار أهمية يدرك باملايضأصبح مقاَرنًة الرشكات من كثريًا أن من الرغم وعىل املعرفيني.
فإن ذلك)، فعل يف صادقة جهوًدا (ويبذل العاطفي بالذكاء يتمتَّعون قادة وإعداد وتقييم
الشجاعة. ومهارات القلب مهارات مع تتكامل ما ونادًرا دائًما، الًة فعَّ تكون ال الجهود هذه
الراسخة التنظيمية املؤسسية املشكالت أن األرجح عىل املتاعب من املزيد يثري وما
يحدث فعندما مرادها؛ تحقيق من القيادة لتطوير املوضوعة الخطط أفضل الغالب يف تمنع
ال القيادية الدروس فإن للمؤسسة، الثقافية األعراف وبني املستهَدفة الكفاءات بني تناُفر
أن فيجد مؤسسته إىل يعود ثم التطوير، عملية أثناء القائد مفاهيم تتغريَّ قد أثرها. يدوم
فيما التطوير برنامج خالل ًما تقدُّ يُحِرز وربما ل. التحوُّ بعد شخصيته تدعم ال ثقافتها
زمالئه من شديٍد النتقاٍد يتعرَّض العمل إىل يعود عندما لكنه أفكاره، عن بالتعبري يتعلَّق

القديمة. سلوكياته إىل يعود تجعله لدرجٍة الجديدة رصاحته بسبب ومرشفيه



والشجاعة والقلب العقل

التطوير أسلوب اتباع عرب عليها التغلُّب املمكن من العقبات هذه أن األمر يف والجيد
التغلُّب كيفية نفهم ولكي املؤسسة. يف التنفيذية اللجنة وإرشاك التزام ومراعاة الصحيح،
تاريخي. سياٍق يف التطويرية املشكالت هذه وضع إىل أوًال نحتاج الحتمية، العقبات تلك عىل

الخارجي التدريب إىل املحارضات أسلوب من االنتقال (1)
التدريب وسائل من وغريه

األشخاصيف يقتيضوْضَع الذي — «الزراعي» التعليم أسلوب كان نسبيٍّا، قريٍب وقٍت حتى
ومساعدًة املؤسسات. يف املتَّبَع الُعْرَف هو — أدمغتهم يف والحقائق األفكار وغْرَس فصٍل،
عن األجانب األساتذة أحد حاَرضَ جيدين، تنفيذيني مسئولني يصبحوا كي لألشخاص
التاريخية. الحاالت سجالت بعض واستيعاِب ومناقشِة بتحليِل األشخاص وكلَّف القيادة
السنوات، مدار عىل بالتأكيد َعْت توسَّ القادة إىل بالنسبة املعرفية الدراسة مجاالت إن
الرغم وعىل النمو. واسرتاتيجيات العاملية اإلدارة إىل االبتكار من يشءٍ، كلَّ تشمل فأصبحت
دراسات تزال فال نسبيٍّا؛ ثابتًة ظلَّْت املعرفية املوضوعات تلك تدريس طرق فإن ذلك، من
املعريف األساس افرتاضأن عىل املعرفية، التنمية طريقة يف زاويٍة حَجَر واملحارضات الحالة

فيه. الرباعة اكتساب فرَص كبرٍي حدٍّ إىل يزيد املجاالت أحد يف املتني
خمسينيات يف نشأ العاطفية الناحية من القادة تطوير إىل االتجاه أن من الرغم وعىل
ملساعدة صة مخصَّ جلسات (وهي التدريب مجموعات يد عىل وستينياته، العرشين القرن
املفتوح الحوار خالل من التفاعلية، املهارات وتحسني عواطفهم مع التواُصل عىل الناس
املعريف للمنهج تابًعا االتجاه هذا يظل أن عىل العادة جرت فقد اآلخرين)، من والتعقيبات
األخرية السنوات يف الرائجة العاطفية التنمية عمليات إحدى نَْت تضمَّ وقد عنه. ومنفصًال
إذ املجازي؛ واملعنى الحريف باملعنى غريبة غريبة؛ بيئات يف الرشكة موقع خارج تجارَب
الجبلية املنتجعات من متنوعة، أماكن يف األشخاَص التجارب هذه عىل القائمون أسَكَن
عىل قون املنسِّ ساَعَدهم حني يف النامية، الدول يف املطرية والغابات الريفية الفنادق إىل
وتجنُّب العصبي، املزاج مثل عملهم، مكان يف َرهم تطوُّ تعيق التي املشكالت مختِلف حلِّ
األحيان أغلب ففي الخارجية، الربامج هذه بعض جودة من الرغم وعىل وغريهما. الرصاع،
يشهدون إنهم الرشكة. داخل تُطبَّق ال الخارج يف تحدث التي ات التغريُّ أن املشرتكون يجد
ويشعرون الجلسات، هذه أثناء أنفسهم عن رائعٍة اكتشافاٍت إىل ويصلون رات» «تطوُّ
العمل مكان إىل عودتهم عند لكن التجربة. هذه بسبب إيجابيًة تغيرياٍت قوا حقَّ بأنهم
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حدٍّ إىل يرجع هذا يف والسبب األمور، إنجاز يف القديم أسلوبهم إىل عادوا أنهم يالحظون
رة. واملطوَّ الجديدة أساليبهم ال القديم القيادي أسلوبَهم تدعم املؤسسة ثقافة أن إىل كبرٍي
ا مهمٍّ دليًال الخارجية الرحالت هذه ترى الكربى املؤسسات فإن ذلك، من الرغم وعىل
والسمات الِقيَم لغرس ممتازًة وسائَل كونها إىل باإلضافة القيادية، التنمية يف االستثمار عىل
للغاية ناجح عاملي بنك وهو — إس بي يو بنك َد حدَّ املثال: سبيل فعىل قادتها؛ يف املرغوبة
وحدات بني العمل عالقات ترسيع األسايسيف العامل بوصفها الثقَة — ُقْرب عن معه نعمل
واحد». «بنك اسرتاتيجية وتنفيذ أفضل نحٍو عىل العمالء خدمة أجل من املختلفة، العمل
بنك لكن مشابهة، ومتطلبات مشابهة اسرتاتيجية لديها الحارض الوقت يف البنوك معظم
بأهمية مباَرشًة يعرتف ألنه عمالئه؛ خدمة نموذج تنفيذ يف البنوك باقَي يتصدَّر إس بي يو
ومؤخًرا التنفيذيني، مسئولية تطوير يف مبتكًرا إس بي يو بنك كان طاملا الداخلية. الثقة
مجال يف األوىل املؤسسَة بصفته البنك هذا البرشية املوارد الستشارات هيويت رشكة أورَدْت
شخٍص، خمسمائة عددهم البالغ الرئيسيني، قادتَه البنك جمع ومؤخًرا القيادة. تطوير
الجبل، تسلُّق خالل من املوضوع ذلك مختربين الثقة، موضوع ملناقشة األلب جبال يف
كذلك واستمعوا األهمية). من نفسه القدر عىل نشاط (وهو مًعا واللعب مًعا والعمل
من يتطلَّب الجاز موسيقى عزف أن ويُعلِّمهم لهم يرشح وهو مارساليس وينتون إىل
القدرة (أي والثقة (املوسيقى)، االسرتاتيجية من كلٌّ لديهم يكون أن العازفني مجموعة

الفور). عىل االرتجال عىل
القيادة تطوير ناحية من الجهود من ا جدٍّ قليٍل سوى يُبذَل لم الشجاعة، صعيد وعىل
أساسيٍّا عامًال باعتبارها واالهتمام الرتكيز من متزايًدا قدًرا ى تتلقَّ لكنها الصدد، هذا يف
املغامرة طابع تحمل التي الخلوية التدريب برامج أن من الرغم وعىل القيادة. عوامل من
فإنها الوقت، من لفرتٍة استخدمناها امُلغامرة) الرياضية األنشطة دورات باسم (املعروفة
التطوير عىل القائمة التنمية برامج منها تعاني التي نفسها املشكالت بعض من تعاني
ومواجهة الحبال، من املصنوع الجرس وعبور النهر، يف العوَّامات ركوب إن العاطفي.
تعطي قد السباق؛ سيارات وقيادة الطالء، كرة منافسات يف بعًضا بعضهم األفراد
التحديات ملواجهة كفريٍق والعمل للسيطرة، خاضعٍة مخاطراٍت يف االنخراط فرصَة األفراَد
سوى تُمثِّل وال العمل، أماكن يف جديدٍة سلوكياٍت إىل مباَرشًة ل تتحوَّ ال لكنها الصعبة،
يف االشرتاك إن ببعض. بعضهم جديدٍة ومعرفٍة العمل فريق أفراد بني مشرتكٍة ذكرياٍت
رئيسيٍة اسرتاتيجيٍة مشكلٍة تجاه صارٍم موقٍف واتخاذ يشء، خارجيٍة بيئٍة يف مغامرٍة
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لسنواٍت معه عملت عمٍل زميِل مع الجلوس أو للخطر، املعرَّضة الرشكة بثروات متعلقٍة
تماًما. آَخر يشءٌ املطلوبة؛ بالجودة ليس أداءه أن وإخباره

نادى وقد كبري. حدٍّ إىل ر نتطوَّ لم لكننا ف، الرصِّ املحارضات أسلوب عن رنا تَطوَّ ربما
لم لكن تكاُمًال، أكثر قياديٍّ بأسلوٍب مينتسبريج وهنري تايسون لورا مثل أكاديميون
الرشكاُت أدرَكِت إذا وحتى املؤسسية. العمل بيئات يف الصدد هذا يف القليل القدر إال يُنَجز
فقد متكامل؛ نحٍو عىل تطويرها تستطيع ال الغالب يف فإنها الكاملة، القيادة إىل الحاجَة
عىل تُركِّز أخرى ودورٌة املعرفية، الناحية عىل تُركِّز تدريبية دورٌة الرشكات لدى تكون
بينهما التكامل تحقيِق أمُر ويصبح مًعا، تجتمعان ال الدورتني لكنَّ التفاعلية، املهارات
استخدام بني الجمع يف التنفيذيني املسئولني ملساعدة جهوٌد تُبذَل وال للمتعلِّم. مرتوًكا
مجال يف مهمٍة أهداٍف تحقيق أجل من املخاطرة عىل والقدرة التفاعلية، واملهارات العقل،
السوق اتجاهات فهم يَُعدُّ املعارص، عاملنا يف ناجًحا عامليٍّا قائًدا تُصِبح ولكي األعمال.
ثقافة إدراَك إن للنجاح. كاٍف غري لكنه رضوريٍّا مطلبًا املنافسني، أو التسعري، أو العاملية،
هات وتوجُّ ِقيَم عىل الثقافة تأثري كيفية وفْهَم إدراكه، عىل ثقافته تأثري ومالحظَة الفرد،

عاملي. نطاٍق عىل للعمل أيًضا الزمة أمور هي اآلخرين؛
يجب بل فحسب، تأقلموا إذا ناجحني يكونوا أن يمكن ال العامليني القادة أن بَيَْد
يمتلكوا وأن الخاصة، ِقيََمهم يفهموا وأن بهم، خاصٌة نظٍر وجهُة أيًضا لديهم تكون أن
مثل دويلٍّ أو عامليٍّ معنٍي تحدٍّ أي مع وللتعامل ملعتقداتهم. وفًقا ف الترصُّ شجاعَة
أْي الثالث؛ الصفات كلَّ القادُة يدمج أن بد ال والتواصل، القرارات، واتخاذ التفاوض،
مواجهة عند العاطفي والذكاء والعقل، الشجاعة، إظهار عىل قادرين يكونوا أن يجب

املختلفة. بالثقافات املتعلِّقة دة املعقَّ املتناقضة املواقف
األشخاص مساعدة يف كبرٍي حدٍّ إىل تفشل القيادة تطوير برامج فإن الحظ، ولسوء

الثالثة. األُُطر هذه بني الدمج عىل
الثالثة؛ األُُطر بني الفصل أسلوَب املؤسسية واإلجراءاُت األكاديمية الهيئاُت دعَمِت لقد
أن فستجد أوروبا، يف أو املتحدة الواليات يف األعمال كليات من كليٍة أي منهَج ْلَت تأمَّ فإذا
دورة أن تجد وقد وغريها. والتسويق، املاليات، مثل «التقنية»؛ املواد عىل تركِّز الدورات
املسئول («تطوير املخاطرة عىل اإلقدام أو العاطفة عن محتًوى تضمُّ دروتني أو واحدة
عىل كبرٍي حدٍّ إىل ُمنَصبٌّ الرتكيز لكن الدورات)، هذه عىل مثاًال يَُعدُّ الدويل» التنفيذي

املعريف. الجانب

40



القادة صناعة

بطبيعة املعرفية. التنميَة تحابي والتكريمات واملكافآت التعيني عمليات فإن وباملثل،
وكثري نجاًحا. واألكثر األكرب الرشكات يف الكليات أفضل من الطالب أفضُل يُعنيَّ الحال،
تعلَّموا التي الكليات وجودِة تقديراتهم عىل ِبناءً املوظفني صغاَر يُعنيِّ املؤسسات من
الوفاء عىل وقدرتهم الوظيفي سجلهم عىل ِبناءً خربًة األكثر املتقدِّمني ويختارون فيها،
املثال، سبيل عىل عاملي، قياديٍّ ملنصٍب التقدُّم فرصة سنحت وإذا الوظيفة. بمتطلبات
الواضح الفهم مثل املعتادة، العقلية بالقدرات قائمًة الرئيسية التعيني معايريُ ن فستتضمَّ
وسجالٍّ والخدمات، للمنتجات التنافسية األفضلية وفهم الرشكة، وأولويات السرتاتيجيات
تكون ال الحاالت، أغلب ويف الوظيفية. املتقدِّم خربة مجال يف بالنجاح مكلًال وظيفيٍّا
عىل والقدرة املحلية، الثقافة مع التكيُّف عىل القدرة يف املتمثِّلة والشجاعة القلب مهارات
املوظفني عىل اإلرشاف عىل والقدرة املحلية، لألسواق وفًقا والخدمات املنتجات تكييف

املنصب. يف التعيني معايري ضمن وتطويرهم؛ وتحفيزهم، املحليني،
تكون العادة ويف املكافآت. وتقديم التكريم يف نفسه األسلوَب الرشكات تستخدم
قابلة نتائج وتحقيق تجاوزها أو األداء عىل القائمة باألهداف الوفاء هي األساسية املعايري
قون يحقِّ َمن هم الرتقيات وأفضل الحوافز أكرب عىل يحصلون الذين واألشخاص للقياس.
إليكرتيك جنرال رشكة أسلوب تبنِّي إىل الرشكات بعض سعت فقط ومؤخًرا النتائج. أفضل
بعض ويف كذلك. النتائج تلك تحقيق أسلوب عىل بل فحسب، النتائج عىل ال الرتكيز يف
غري الصفات حول النقاش لتشمل الوظيفي التعاُقب تخطيط مناقشاُت ع تتوسَّ الحاالت،

أيًضا. التعاطف حتى بل العاطفي، والذكاء باآلخرين، اإلحساس مثل امللموسة
التوظيف نظام من كالٍّ واملادية امللموسة اإلنجازات قياس يحكم األحيان، أغلب ويف
ق حقَّ قد املدير فريق كان إذا ما قياُس مثًال، بكثرٍي، األسهل فمن والتكريم؛ املكافآت ونظام
ثقافًة خَلَق قد أو متضامنًا فريًقا ن كوَّ قد املدير كان إذا ما قياس عن اإليرادات، هدَف
يف القيادة تطوير مجال تدفع األنظمة هذه فإن لذلك، ونتيجًة واملسئوليُة. الثقُة قواُمها

العقل. عىل تعتمد للقياس القابلة الصفات هذه كل ألن نظًرا معريف؛ اتجاٍه

املخاطرة روح تتبنَّى تفاعلية ذكية تطوير عملية خلق (2)

ألن ونظًرا تكبلها. أالَّ يجب لكن للتو، ناقشناها التي بالعوامل تتأثَّر الرشكات معظم
يستطيعون قادٍة إىل أكرب حاجة توجد متزايد، نحٍو عىل ومتقلِّبًا ًدا معقَّ أصبح العالم
لم وإذا الجامد. االسرتاتيجي والتنفيذ التحليل عىل فحسب يعتمدوا أن دون ف الترصُّ
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والتواصل بهم الوثوق املوظفني لغالبية يمكن أشخاًصا التنفيذيني املسئولني كبار يكن
اقتناص يستطيعون قادٍة دون ومن واالنفصال. التشكُّك هي النتيجة فستكون معهم،
يضعف عندما األسعار تقليل أو أخرى، رشكٍة عىل االستحواذ مثل ظهورها، عند الفرص
الرشكات تصبح ركود؛ حدوث قبل املربحة غري األصول من التخلص أو املتنافسني، أحد
الرشكات تدفع منطقية أسًسا ثمة أن الواضح ومن الة. فعَّ وغريَ بطيئًة تدريجيٍّا الكربى

التالية: األربع الخطوات اتخاذ إىل

النظام مشكالت مواجهة األوىل: الخطوة (1-2)

دوًرا األوىل الخطوة هذه تلعب التطوير». عملية تنفيذ قبل النظام بمشكالت «اهتمَّ أوًال:
لإلهمال. تتعرَّض تقريبًا الحاالت جميع ويف الكاملة، القيادة تطوير يف شكٍّ دون حاسًما
أسلوب وهو النظام، مشكالت عالج أجل من غالبًا القيادة تطوير يُستخَدم الواقع يف
ابتكاًرا، أكثر قادٍة إعداد يف الرشكة ترغب عندما املثال: سبيل فعىل مطلًقا؛ ينجح ال
باالبتكار. مرتبطٍة قدراٍت إظهار عىل األشخاص تساعد بحيث تطويٍر عمليَة م تصمِّ فإنها
وربما تقليدي، غري تفكريًا بالفعل األفراد هؤالء يفكِّر قد التطوير، عملية خوض وبعد
هذه وْضَع يحاولون عندما أنهم إال اآلخرين، يف االبتكاري السلوك تحفيِز أساليَب يتقنون
ثقافًة يجدون فقد طريقهم؛ يف عثرٍة حَجَر النظام مشكالُت تقف التنفيذ حيز يف األساليب
القادة هؤالء يحاول عندما لذلك، ونتيجًة االبتكار؛ لدفع املطلوب املخاطرة نوَع تُعاِدي
مقاومة يواجهون فإنهم جديدة، خدمٍة أو جديٍد منتٍج إىل مبتكرٍة فكرٍة تحويل املبتكرون
املال»، من الكثري هذا يكلف «سوف شاكلة: عىل أعذاًرا ويسمعون كافًة، املستويات عىل
املرشوع توقيت «إن أو املهمني» املوظفني من كبرٍي عدٍد من الًة فعَّ مشاركًة «سيتطلَّب أو
لتبنِّي محاوالتهم أن القادة هؤالء يرى أن وبعد اسرتاتيجيتنا». خارج «إنه أو سيئ»،
إىل ويعودون باإلحباط سيشعرون ثالثًا، أو مرتني بالرفض ُقوِبلت االبتكار من أكرب قدٍر

ابتكاًرا. األقل القديمة سلوكياتهم
فإن مقدًما، النظام مشكالت مواجهة يف الرشكات تفشل عندما األمر، واقع ويف
نعرف املثال: سبيل فعىل املؤسسة؛ عىل سلبي تأثري لها يكون أن يمكن التطوير برامج
يُنُهون املديرون كان تدريبها، يف التعاون مهارات عىل تركز كانت التي الرشكات إحدى
تباُدل أجل من الحدود من وغريها الوظيفية الحدود لتخطِّي متحمسون وهم التدريب
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املثال: سبيل عىل جهودهم. أُحِبطت ذلك فْعَل حاَولُوا عندما أنهم إال واألفكار، املعلومات
أمل عىل بينهم فيما يتنافسون أعضاؤه ظلَّ الذي — التنفيذيني املسئولني كبار فريق قرَّر
أدرك املستويات، أحد وعىل الصومعة. عقلية ودعم املعلومات حْجَب — الوظيفي التعاُقب
مرحلَة بلغوا عندما لكن االبتكار، ز يحفِّ سوف اإلدارات بني الحقيقي التعاون أن املديرون
عملية تحسني كيفية مراجعة يف املالية مديري أحد إرشاَك العمليات رئيُس قاَوَم التنفيذ،
الهندسية اإلدارة رئيس مع ُقْرٍب عن العمَل املايل املدير ورَفَض االسرتاتيجي، التوريد
هذه إن األعمال. وحدات عرب املنتجات تطوير تكاليف ب لتعقُّ الصحيحة املقاييس لوضع
الذين الناس بني والتشكُّك اإلحباط من هائًال قدًرا خلَقْت الخفية والسلوكيات هات التوجُّ
أن استنتجوا ثَمَّ ومن التعاون؛ بأهمية تقول التطوير برامج خالل من رسالًة ْوا تلقَّ
القيادة. تطوير برامُج َقتْه حقَّ مكسٍب أي أزال االعتقاد وهذا ومنافقة، جادٍة غري قيادتهم

األساس. من التطوير برنامج تُطِلق أالَّ للرشكة األفضل من كان الحالة، هذه ويف
التوافق نموذج نستخدم ما وكثريًا . تنظيميٌّ تطويٌر القيادة تطويَر يصاحب أن يجب
الطريقة عىل املنهج هذا يركز القيادة. سلوك عىل النظام مشكالُت تؤثِّر كيف لفهم كطريقٍة
رؤيتنا، بحسب والناتج. العمل عىل الرسمي غري والتنظيُم الرسمي التنظيُم بها يؤثِّر التي
إظهار عىل القيادة لتطوير الٍت تدخُّ تصميم قبل الرسمي غري التنظيم فهُم يساعد قد
عىل الصعب من تجعل التي العقباِت الرشكاُت تواِجه أن بد ال النظامية. العراقيل تلك
ثقافة مع تتعارض بطرٍق التفكري أو والشجاعة القلب توظِّف سلوكياٍت إظهار القادة
تَُحول وسياساتُها عملياتُها وكانت تاريخها، عرب محاِفظًة املؤسسة كانت فإذا الرشكة؛
يمكن فقط وعندها والسياسات. العمليات تلك تغيري من بد فال الفرص، اقتناص دون
وتحويل محسوبٍة مخاطراٍت عىل اإلقدام تعلُّم يف األشخاص يساعد أن القيادة لتطوير

وظيفية. سلوكياٍت إىل التعلم ذلك
العاملية، الرشكات إحدى يف التنفيذيني لكبار برنامًجا مؤخًرا أجرينا املثال: سبيل عىل
عضويٍّا نموٍّا ق تحقِّ أن يمكن التي القيادية اإلجراءات عىل منصبٍّا الربنامج تركيز وكان
التي اإلجراءاِت الربنامُج تناول اليوم، وأثناء فحسب). الرشكة موارد عىل يعتمد (أْي
يف عليها والحصول وتوجيهها وقياسها النمو موارد دعم أجل من اتخاذها للقادة يمكن
أن املشرتكني من طلبنا املرشوبات، تناول وأثناء املساء، ويف بهم. الخاصة األعمال وحدات
من شاءوا ما يقدِّموا وأن مالحظاٍت، بطاقات عىل للرشكة املكتوبة» غري «القواعد يكتبوا
دائًما و«احصْل املدير»، تتحدَّ «ال ييل: ما املكتوبة غري القواعد نت وتضمَّ البطاقات. أعداد
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طلب قبل التنفيذية اللجنة أعضاء من عضٍو كلِّ ِقبَل من التقديمية لعروضك دعٍم عىل
مضحكة، حتى كانت بل ضارٍّا، القواعد هذه من الكثري يكن ولم كفريق». اللجنة دعم
التعليم استكمال يمكن وال الرشكة. ثقافة عن مهمًة رسائَل مباَرشًة نقل منها كثريًا لكنَّ

النظام. يف املشكالت هذه كشف عرب إال الحقيقي

التنفيذية اللجنة إرشاك الثانية: الخطوة (2-2)

ما هنا ها ونعني التطوير». لعملية ودعمها التنفيذية اللجنة إرشاك «احرصعىل ذلك، بعد
التنفيذية اللجان تشرتك ال فعندما إرشافية؛ مسئوليٍة أو رمزيٍّ إرشاٍك مجرد من أكثر هو
عن تنحرف العملية فإن كذلك)، تكون ما غالبًا (وهي معها تتوافق وال التطوير عملية يف
عىل يتطوَّرون األشخاص أن هي للتو، أوضحنا كما األكرب، واملشكلة الصحيح. مسارها
هذه يف دوًرا وفريقه التنفيذي الرئيس يلعب ال وعندما النظام. مشكالت عن مستقلٍّ نحٍو

املطلوب. عن تماًما بعيٍد يشءٍ إىل يتحوَّل القيادة تطوير فإن العملية،
بالثقة، متعلقٍة مشكالٍت من تعاني العاملية الرشكات إحدى كانت املثال: سبيل عىل
بني العداوات ُوِجدت كبرٍي حدٍّ إىل املسيَّسة الرشكة وثقافة الشديدة املنافسة وبسبب
هذه اعتماد زيادة ومع سنوات. مدار عىل املسئولني مختِلف وبني املختلفة الوظائف
— بعض عىل بعضها معتمدة وتحالفات فرق — املصفويف الهيكل نظام عىل الرشكة
املساءلة؛ قيمة من وينتقص األمور يعطِّل مكاٍن كل يف املنترش الثقة إىل االفتقار أصبح
إىل وفوَّضوا الرشكة، أنحاء جميع يف الثقة زيادة يف جديد تنفيذي فريق رغب لذلك، ونتيجًة
تطوير برنامج ن وتضمَّ الهدف. هذا لتحقيق ٍص مخصَّ تدريٍب تنفيذَ القيادة تطوير فريق
الرغم وعىل القادة. مئات يجتازه الثقة، لبناء يهدف األبعاد ومتعدَد معقًدا جزءًا القيادة
املستويات وبني الوظائف بني التوتُّرات كانت وظائفهم إىل القادة عاد عندما ذلك، من
يف الثقة إبداءَ رون» «امُلَطوِّ األفراد حاَوَل وعندما املعهودة، بقوتها تزال ال املختلفة الهرمية
إىل املفتقدة القديمة سلوكياتهم إىل عادوا ولذلك بالرفض؛ غالبًا يُقابَلون كانوا اآلَخرين،
القيادة تطوير عن املسئول الرئيس نائُب ويدرك أيًضا. أكثر الثقافة تدهورت بل الثقة،
بأنهم يشعرون لكنهم اإلخفاقاِت، تلك معه يعملون الذين الخارجيون واملستشارون
املؤسسة بتغريُّ أو باالشرتاك ا مهتمٍّ ليس التنفيذي الفريق ألن معالجتها؛ عن عاجزون

القيادة. مجال يف التطويرية الجهود تلك تدعم سوف بطرٍق
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فورتشن مجلة قائمة يف الواردة الرشكات من أخرى كربى رشكٌة بنا استعانت مؤخًرا،
الهدف وكان التنفيذ. عىل يركِّز العليا اإلدارة لقادة اجتماًعا م نصمِّ كي رشكة، ٥٠٠ ألكرب
وحلها. وإظهارها، املؤسسة، هذه يف التنفيذ تعرتض التي التحديات تحديد االجتماع من
تلك يُظِهر الحارضين بني الحوار بدأ سريه وأثناء قناه، ونسَّ االجتماع، أعددنا وهكذا
ففريق تَحدث؛ لم — املشكالت حل أي — التالية الخطوة أن إال واضح. نحٍو عىل املشكالت
هو ل املفضَّ الحل وكان املشكالت. هذه خلق يف مسئوليته َل تحمُّ يستطع لم العليا اإلدارة
عقاِب خالل ومن واملكافآت، والوعي التدريب من مزيٍد خالل من األمور هذه «إصالح»

االجتماعات. قاعة داخل املوجودين غري
متوازيًة تنظيميًة إجراءاٍت يتطلَّب الغالب يف وهو بمفرده، يحدث ال التطوير إن
الفريُق يختار عندما أنه إال القيادة. تطوير مع تتضافر عندما تآُزري تأثريٌ لها يكون
نعرفها رشكة توجد ناقًصا. يصبح التآُزر هذا فإن العملية، هذه من االنسحاَب اإلداري
عدٍد عرب القوي باألداء تتميَّز مركزية، غري عاملية كربى مالية خدمات رشكة وهي جيًدا،
النتائج من الكثري عن الالمركزية هذه أسفَرْت وقد املستقلة، األعمال وحدات من كبرٍي
تُرِيض التي القرارات من أكرب قدٍر واتخاذ القادة، تطوير فرص زيادة مثل: اإليجابية،

ذكاءً. أكثر نحٍو عىل املوارد وتخصيص العمالء،
رة املطوَّ التآُزرية الحلول من املزيد إىل السوق الحتياج فنظًرا ذلك، من الرغم وعىل
يتطلعون الرشكة قادة فإن تلك، األعمال وحدات بني الفاصلة البيضاء» «املساحات يف
قد أعمالهم جداول بنود من أيٌّ منهم أحٌد يعلم ال إذ األولويات؛ تحديد إىل الحال بطبيعة
ويعتقد للرشكة. املطلوب األمثل املستوى دون حالٍّ يمثِّل وأيُّها للرشكة، مهمًة فرصًة يمثِّل
وحدات يف القيادة يُضِعف سوف واضٍح اتجاٍه وتحديد ل التدخُّ أن العليا القيادة فريق
فهم عىل األشخاص مساعدة صوَب لديها القيادة تطوير جهوُد ه تتوجَّ ولذلك، األعمال؛
قيادة وكيفية كافًة، الرشكة أنحاء يف الرشاكة تحقيق كيفية وتعليمهم الالمركزية، معنى
ل بتدخُّ حاليٍّا تطاِلبان التنظيمية والقوى السوق لكن مفيدة، خطوات هذه بكفاءة. الفرق
جزءًا العليا اإلدارة فريق أعضاء كان ولو الفرق. أولويات وتحديد العليا اإلدارة فريق
وال القيادة يمثِّل ل التدخُّ هذا أن سيدركون َلكانوا أيًضا، التطوير عملية ومن الحوار، من

املحدَّدة. األولويات هذه عىل يركِّز أن يمكن التطويري التدريب وأن ينزعها،
قادة يُنِتج التنفيذيني إرشاك دون يحدث الذي القيادة تطوير فإن ع، متوقَّ هو وكما
أو محددٍة واحدٍة مهارٍة نحو التطوير عملية تركيُز ينحرف األحيان أغلب ويف جزئيني.
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ليقرتح موجوًدا التنفيذيني من غريه أو التنفيذي الرئيس يكون وال بعينه؛ معريفٍّ مجاٍل
الرشكات إحدى تمنَّْت املثال: سبيل عىل املشكلة؛ لعالج وشموليًة اتساًعا أكثر نظرًة
الرئيس أن من الرغم وعىل املديرين. بني النمو عقلية دعم يف القيادة تطوير استخدام
(إذ والشجاعة والقلب العقل توظيَف النمو عقليِة لتطلُّب جيًدا مدرًكا كان التنفيذي
امتالك إىل باإلضافة القضية، يف الناس وإرشاك املناسبة، املخاطرات خوض إىل تحتاج
وأصبح تماًما، آخر يشءٍ إىل القيادة تطوير برنامج ل تَحوَّ فقد سليمة)؛ نموٍّ اسرتاتيجيِة
معرفية مهارة وهذه أخطاء، ارتكاب دون الجيد التنفيذ كيفية تعليم عىل منصبٍّا الرتكيز

حال). أي عىل للنمو املناسبة املهارة (وليست بحتة

تشخيصية كأداٍة القيادة تطوير استخدام الثالثة: الخطوة (3-2)

أنها كما الرشكة؛ تُضِعف التي النظام مشكالِت دائًما اإلدارة تَِعي ال الواقعية، الناحية من
من األوَّلية املراحل فإن ذلك، من الرغم وعىل منها. يُنتَظر كما املشكالت بتلك مهتمة ليست
رشكتنا تُنظِّم معها. والتعاُمل املشكالت تلك إىل بااللتفات اإلدارة تُقِنع قد القيادة تطوير
الربامج هذه يف املهمة األجزاء ومن العاملية، الرشكات يف بالعمل التعلُّم برامج من الكثريَ
التعلُّم ويفيد الحقيقية. املشكالت حول العليا اإلدارة وقادة املشرتكني بني فوريٍّ حواٍر دعم
يمكن ظلها يف والشجاعة، والقلب العقل تضمُّ فريدٍة ِقيٍَم ذي مؤقٍت نظاٍم خلق يف بالعمل
املشرتكون ج يتحرَّ فلن الصحيح، النحو عىل ذلك تمَّ وإذا الحوار. من مختلٍف نوٍع إجراء
الرؤية يعزِّز الذي الفطن الصادق التعقيب ذلك — بتعقيبهم العليا اإلدارة تزويد من

الرشكة. مستويات أعىل يف — أخرى بطريقٍة يصدر ال قد والذي املشكالت، ح ويوضِّ
فعندما الكامل»؛ «القائد تطوير عملية من يُيرسِّ الربنامج هذا أن ذلك من واألهم
عن أو املشكالت، إحدى عن التحدُّث من بالخوف شعورهم عن األشخاص يتحدَّث
أعينهم، نُصَب مصالحهم يضعون أنهم يُصدِّقون ال املباِرشين مرءوسيهم بأن شعورهم
األمور تتجاوز التي األبعاد تلك للمشكلة، األخرى باألبعاد واعيًة التنفيذية القيادة تصبح
التدريب فإن القيادة، تطوير محوَر هو االبتكار يكون عندما املثال: سبيل عىل املعرفية؛
وعىل موظفيهم. بني اإلبداعي التفكري دعم عىل تساعد بأساليب القادة إمداَد غالبًا ن يتضمَّ
مقتنعون املديرين أن إىل اإلدارة تنتبه التشخييص العنرص هذا خالل فمن ذلك، من الرغم
ال موظفيهم أن يف يَُشكُّون وأنهم الفشل، عىل شديًدا عقابًا دائًما تُعاِقب الرشكة بأن
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وهذه املؤسسة. وأعراَف تقاليَد تُعاِرض التي أفكارهم ملشاركة الكايف باالرتياح يشعرون
التطوير. عملية يف الحًقا دمجها ويمكن والشجاعة، بالقلب متعلِّقة مشكالت

تخصيصالعملية الرابعة: الخطوة (4-2)

يف والشجاعة والقلب العقل أبعاَد وادمْج املؤسسة، لوضع وفًقا العمليَة ِص «خصِّ أخريًا،
عىل نؤكد أن نريد حاليٍّا لكن الكتاب، طوال التطوير عملية عن نتحدَّث سوف التصميم».
تحت املندرجة تلك حتى أو الجاهزة الرائجة املؤسسية الربامج عىل تعتمد ال أوًال: نقطتني؛
املعتاد؛ يف كذلك يكون ال التكلفة ميسوَر يبدو الذي فالربنامج املمارسات»؛ «أفضل فئة
لعوامل نتيجة هي والقيادة نوعها، من فريدٌة صناعة وكل رشكة وكل ثقافة كلَّ ألن
تختلف ال التي التنافسية املشكالت إىل باإلضافة سواء، حدٍّ عىل وسلبية إيجابية نظامية،
ونقاَط القوة نقاَط واضًعا القيادة تطوير برنامج تنظيم إىل حاجٍة يف أنت آلَخر. مجاٍل من
فإننا االسرتاتيجية، القيادة تطوير بعملية نقوم وعندما عينَيْك. نُصَب رشكتك يف الضعف
أو التنافسية، التحديات أو التنفيذي، الرئيس أجندة أو الرشكة، بسياق دائًما نربطها
الخربات خالل من تعلَّْمنا لقد ذلك. شابه ما أو اإلداري، األداء نظام أو الرشكة، تاريخ
التي الربامج أحد استرياد إن يقول الذي الصعب الدرَس ذلك أحيانًا والصعبة الطويلة

ثقافيًة. مقاومًة الغالب يف يواِجه العليا، اإلدارة يف خاصًة آَخر، مكاٍن يف تصلح
فبعض املعنية؛ الرشكة يف والشجاعة والقلب العقل متطلبات نقيم فإننا وباملثل،
الرشكة تواِجه فقد والشجاعة؛ والقلب العقل عىل بالتساوي تركِّز أالَّ يجب الرشكات
أكثر قراراٍت اتخاذ قادتها من يتطلَّب مما املتناقضة؛ االسرتاتيجية الخيارات من مجموعًة
ويكون تناُفسية، أو بيئية، أو تنظيمية، أزمًة تواِجه وقد البسيطة. الحلول وتجنُّب تعقيًدا
اسرتاتيجيٍة إىل فيحتاجون املحافظ؛ التقليدي الرشكة نهج عن االنحراف قادتها عىل لزاًما
كادٍر إعداُد املؤسسات إحدى عىل لزاًما يكون وقد بنجاح. األزمة مع للتعامل جرأًة أكثر
التطويِر عمليِة عىل ولزاًما الراهن، الوقت يف املوجودة عن ستختلف ملناصب املوظفني من

الجديد. للسلوك قويٍة جدوى دراسِة إعداُد
دعونا لكن املوقف، عنارص عىل اعتماًدا كبريًا، اختالًفا نفسها العملية تختلف وقد

أعددناه. بسيًطا أسلوبًا عليكم نعرض
أو املواضيع من أيٍّ حول تقديميٍّا عرًضا التعلُّم عملية من األول الجزء ن يتضمَّ
الصباحية الجلسة ص تُخصَّ عادًة، تناُولها. بهدف التطويري الربنامج م ُصمِّ التي املسائل
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واملهارات العاملية»، «اإلدارة أو «التعاون» أو «االبتكار» معنى بيان مثل املوضوع؛ لرشح
الربنامج. من املعريف الجانب هو وهذا لها. املوضحة واألمثلة إلجادتها، املطلوبة

لبعض املشاركني أداء ن ويتضمَّ الظهر، بعد جلسٍة أثناء عادًة الثاني الجزء ويحدث
املوضوعات أحد يف تظهر التي الشخصية املشكالت حول التوجيه ي تلقِّ أو التدريبات
مدى عن املشاركني نُحدِّث أن املمكن فمن االبتكار، هو املوضوع كان وإذا املطروحة.
مبتكرين أصبحوا ومتى العمل، يف يجدونها التي االبتكار وعقبات باالبتكار، شعورهم
بأي متعلقًة (أو باالبتكار متعلقة مهمًة املشاركون يُعَطى الجلسة، نهاية ويف وملاذا.
األيام، مدار عىل العمل محيط يف عليها التدرُّب منهم ويُطَلب مطروًحا)، يكون قد موضوٍع

القادمة. القليلة الشهور أو األسابيع، أو
مرحلَة العميل التطبيق هذا ويمثِّل تعلَّموه. ما املشاركون يجرب الثالث الجزء ويف
سلوكياٍت األشخاُص يجرِّب أن يجب األحوال جميع ويف التطوير. عملية يف الشجاعة
بالبيئة (مقاَرنًة «حقيقية» بيئة يف يحدث ذلك أن وبما جديدة، تحدياٍت ويواِجهوا جديدًة
مواقف يف أنفَسهم ويضعون واالرتباك، بالحرج يشعرون قد نتائج. له فإن النظرية)،
شجاعًة تتطلَّب أمور وكلها يفشلون. وربما فيها، بارعني غري مهاراٍت ويمارسون مزِعجة،

واضحة.
نستمع حيث الوقت؛ مرور بعد الربنامج إىل املشاركني عودَة ن فيتضمَّ الرابع الجزء أما
يف فشلهم) (أو نجاحهم مدى حول تعقيباتهم ويقدِّمون تجاربَهم يَِصفون وهم إليهم

والشجاعة. والقلب العقل عىل املعتمدة القيادية السلوكيات بني الدمج

والقلب العقل ِقيَم من مختلفة مقادير إىل الحاجة إدراك (3)
املواقف باختالف والشجاعة

الرشكة تحددها التي القيادة تطوير أهداف اعتبارنا يف نضع نحن السابق، يف أرشنا كما
الوظائف فبعض الربنامج؛ تصميم قبل معينة) لجماعٍة أو معني لفريق (أو معنٍي ملنصٍب
من أكثر للعقل توظيًفا تتطلب املهام وبعض الشجاعة؛ من أكثر للقلب توظيًفا تتطلب
الرشكة، تعامالت يقلص قياديٍّ لفريٍق املطلوب والشجاعة والقلب العقل مقدار إن القلب.
أسواٍق فتح خالل من الرشكة عمل نطاق يوسع تنفيذيٍّ لرئيٍس الالزم املقدار عن يختلف

موقف. بكل الخاصة املتطلبات تلك تراعي عمليٍة تصميم املهم فمن جديدة؛
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— نويل وجيم دروتر، وستيف تشاران، رام بقلم — القادة» إعداد «خط كتاب ويف
ينبغي املؤسسة، يف املختلفة املستويات بني األشخاص انتقال مع أنه املؤلفون ح يوضِّ
يف والِقيَم فاملهارات املستويات؛ تلك حسب عىل ِقيَمهم هات وتوجُّ سلوكياتهم يُكيِّفوا أن
املدير مستوى يف والِقيَم املهارات عن تختلف املثال، سبيل عىل الفردي، املساهم مستوى

مرة. ألول املنصب هذا يتقلَّد الذي
تقييم هو مرٍة ألول املنصب هذا يتقلَّد الذي املديُر فعله إىل يحتاج تغيرٍي أول إن
عىل يقترص ال األمر أن عىل املؤلفون ويؤكِّد أدائه. عىل الرتكيز من بدًال اآلَخرين إسهامات
التي والِقيَم املهارات عن َ التخيلِّ ن يتضمَّ بل والِقيَم، املهارات من جديدٍة مجموعٍة اكتساب

السابق. املستوى يف ناجًحا املدير جعلت
يف والشجاعة والقلب العقل مهارات تظهر كيف انظر بكفاءة، األفراد ولتطوير

املختلفة: التنظيمية املستويات

العقل

التقنية. املهارات تعلُّم املبارش): (املرشف ١ املستوى
وتنسيق األفقية املستويات يف األفراد بني التنسيق املديرين): (مدير ٢ املستوى

األفقية. املرشوعات
االسرتاتيجية. وضع التنفيذي): (املسئول ٣ املستوى

القلب

الثنائية. العالقات إدارة :١ املستوى
الفرق. بني االصطفاف وتحقيق املواهب، ودعم التوجيه، :٢ املستوى

الغموض. مع والتعامل الشخصية، املعوقات مع والتعامل التعقيد، إدارة :٣ املستوى

الشجاعة

بإدارة املتعلقة األخرى الصعبة املوضوعات مع والتعامل قاٍس تقييٍم إعطاء :١ املستوى
األداء.
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التعبري مخاطرة عىل واإلقدام املوارد، وتخصيص الوحدات، بني الرصاع إدارة :٢ املستوى
الرأي. عن

وغري واملوارد، األصول توزيع وإعادة املصانع، (غلق صعبٍة قراراٍت اتخاذ :٣ املستوى
ذلك).

أنك تجد وقد واضح، نحٍو عىل بالتعميم تتَّسم للمستويات املقدمة األوصاف تلك إن
معتمدٍة أو للمستويات، تفصيًال أكثر وصٍف عىل معتمدٍة تعديالٍت إجراء إىل حاجٍة يف
مساعدة هو للتطوير العام الهدف أن من الرغم وعىل برشكتك. الخاصة املتطلبات عىل
هو تحديًدا األكثر الهدف فإن السلوكيات، من الثالثة األنواع هذه بني الدمج عىل األفراد

الصحيح. بالقدر السلوكيات هذه دمج عىل مساعدتهم

التطوير يف األصعب املنطقة الشجاعة: (4)

لقد األمر، حقيقة ويف كبري. حدٍّ إىل مستكشٍف غري مجاٌل الشجاعة تطويُر للحق، إحقاًقا
أنه من الرغم وعىل تعلُّمها. يمكن الشجاعة أن يف يُشكِّك تنفيذيٍّ رئيٍس ِمن أكثَر سمعنا
وجدنا فقد مخاِطر، شخٍص إىل بفطرته املخاطرة يتجنَّب شخٍص تحويل املمكن غري من
املخاطرة. عىل اإلقدام طريق يف تدريجيٍّا متزايدًة اٍت تغريُّ يُحِرزوا أن يمكن األشخاص أن
إظهاَر تجنُّبهم حول تقييًما نعطيهم فإننا الشجاعة، مجاالت يف األفراد مع العمل وعند
لهذا السلبية العواقب فهم يف ونساعدهم صارمة)، قراراٍت اتخاذ رفض (مثل الشجاعة
التي واألساليب باألدوات ونزوِّدهم الشجاعة؛ إظهاَر محاوالتهم يف أيًضا وندعمهم السلوك.
قدٍر إظهار عىل األسلوب هذا زهم يحفِّ األحيان، من كثرٍي ويف الصدد. هذا يف تساعدهم قد

صغرية. أموٍر يف العمل محيط يف الشجاعة من أكرب
الشجاعة أن عىل نابري ورود كالين مريوم املؤلفان يؤكِّد ف» الترصُّ «شجاعة كتاب يف
التالية: الخمس السمات يُظِهر سلوًكا باعتبارها معها تعاَمْلنا إذا خاصًة اكتسابها، يمكن
العوامل بهذه الوعي خالل من والرصاحة. واملخاطرة، والرصامة، واإلرادة، اإلرصار،
اإلقدام وتعلُّم مخاوفهم، عىل التغلُّب لألشخاص يمكن بها املرتبطة السلوكيات وممارسة

قبُل. من يفعلوها لم أموٍر وِفعل املخاطرة، عىل
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القيادة إعداد خط

ا"مر الخامس

ا"مر الثالث

ا"مر األول

ا"مر السادس

ا"مر الرابع

ا"مر الثاني

مدير الرشكة

مدير ا"جموعة

مدير الوحدة

مدير التشغيل

مدير ا"ديرين

مدير اآلخرين

 مدير الذات

سان القادة». إعداد «خط .(٢٠٠١) جيه نويل، يس، دروتر، آر، تشاران، املصدر: :1-2 شكل
صنز. آند واييل جون بإذن نرشه أعيد .٧ الصفحة جويس-بايس، فرانسيسكو:

إحدى يف املخاطرة يتجنَّب أن يمكن نفسه الشخص أن وجدنا األعمال، عاَلم ويف
يرسل األوىل املؤسسة يف أخرى. مؤسسٍة يف للمخاطرة ا مستِعدٍّ يكون وأن املؤسسات،
برصامٍة تُعاِقب اإلدارة إن أي سيئة؛ فكرٌة الفرص اقتناص بأن تُوِحي رسائَل النظاُم
إن قول عىل النظام رسالة تقترص ال األخرى، املؤسسة ويف ويفشل. يخاطر شخٍص أيَّ
مخاطراٍت عىل أَْقَدُموا لو (باستثناء يُعاَقبوا لن ويفشلون يخاطرون الذين األشخاص
يتبنَّْون الذين األشخاص إن أيًضا تقول لكن األخطاء)، تكرار يف واستمروا حمقاء
القائلة السابقة نصيحتنا إىل نعود أخرى ومرًة مختلفة. بطرٍق سيُكاَفئون املخاطرة عقلية
القيادة. تطوير برنامج يف الرشوع قبل الرشكة، يف التنظيمية املشكالت إىل االنتباه برضورة
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قدًرا قادتها يُظِهر أن يف البريوقراطية املؤسسات معظم ترغب ال األمر، واقع ويف
تقودها التي الكربى، فالرشكات ذلك؛ عكس يقال ا عمَّ النظر برصف الشجاعة، من كبريًا
من التقليل خيار إىل دائًما تميل والدعاية، واملساهمني القضائية بالدعاوى متعلِّقة مخاوف
ل تحمُّ سوى يمكنها ال االقتصادية الدورة من األوىل املراحَل جاوَزِت رشكٍة وأي املخاطرة.
أن من الرغم وعىل فيها. املتبع للُعْرف واملعارضة املتمردة السلوكيات من معنٍي مستًوى
ويخاطرون، آرائهم عن ون يُعربِّ الذين األطوار الغرباءَ العباقرَة ل تتحمَّ املؤسسات بعض
الوقت يف الرشكات معظم ومعضلُة القاعدة. وليست االستثناء هي املؤسسات تلك فإن
إذا املهام من الكثري إنجاَز الصعب من وأن الشجاعة؛ من أفضُل اإلذعان أن هي الحارض

املتبع. النهج عن مختلفٍة بطريقٍة فوا ترصَّ أو آرائهم عن الجميع َ عربَّ
يجب بل فرصة، كل مع الشجاعَة القادة جميع يُظِهر أن رضورة هو املقصود ليس
باداروكو جوزيف عليه يُطِلق ما وهذا — الشجاعة هذه يُظِهرون وكيف متى يتعلَّموا أن
النادرة القيادية الخيارات لحظات أْي — الحاسمة» «اللحظات هارفرد جامعة يف الباحُث
عند رأيك عن التعبري إن بك. الخاصة الِقيَم منظومة وتُشكِّل شخصيتَك ا حقٍّ تخلق التي
لكن الشجاعة، مظاهر أحد بالتأكيد هو أخالقيٍّا، ليس أو منِصًفا ليس ما أمًرا بأن الشعور
فعٍل رد أفضل عن يُسِفر ال قد أزمٍة، يف ألذنيه غارًقا املدير يكون عندما رأيك عن التعبري
العقلية عن غاضبٍة خطبٍة إلقاءَ فإن وباملثل، التوقيت. اختيار حسن عن ينمُّ وال ٍع متوقَّ

الشجاعة. عن التعبري ُسبُل أفضل يكونان ال قد االجتماع ومغادرَة للرشكة الفاشية
ومتى كيف لبيان ص يُخصَّ أن يجب القيادة تطوير عملية من جزءًا فإن ولذلك،
األشخاص تساعد أن القيادة تطوير لعملية يمكن املثال: سبيل فعىل الشجاعة؛ تظهر
نظر وجهة سماع عىل يحرصوا أن أيًضا ينبغي آرائهم، عن ون يُعربِّ عندما أنهم فهم عىل
للتفكري أخرى بطريقٍة إقناعهم يحاولوا وأن إليها، استمعوا أنهم يُظِهروا وأن اآلخرين،

الهجوم. أسلوب إىل اللجوء دون

التالية الفصول منا قسَّ اإلمكان، قدر التطبيق وسهَل الفهم سهَل الكتاب هذا نجعل لكي
قيادة الثاني: («الجزء التايل القسم والشجاعة. والقلب العقل تتناول منفصلٍة أقساٍم إىل
الرضورية األساسية املعرفية باملوضوعات املتعلقة الفصوَل يضمُّ املثال سبيل عىل العقل»)
إرساء و«إعادة عملنا»، أماكن يف املهام إنجاز طريقة يف التفكري «إعادة (مثل: اليوم لقادة
الرشكات، عاَلم واقع يف عنها»). والتعبري النظر وجهة و«تكوين املهام»، و«إنجاز الحدود»،
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الفصُل يتناول املثال: سبيل فعىل قاطع؛ نحٍو عىل املعالم واضحَة ليست املوضوعات هذه
بالعقل يتعلَّق ال املوضوع هذا لكن ، عامليٍّ نطاٍق عىل التفكري إعادَة الثالث) (الفصل القادم
األوىل الخطوة هو التفكري إعادة ألن العقل يتناول الذي الجزء يف وضعناه وقد فحسب،
استيعاب مثل عاطفية قضايا تظهر املعريف التنظيم إعادة مع أنه بَيَْد اتخاذها. الالزم
مع بعالقٍة املخاطرة مثل بالشجاعة متعلِّقة أموٌر أيًضا به وترتبط األخرى، الثقافات

الثالث. العالم رشكات من صغريٍة رشكٍة
والقلب العقل سلوكيات دمج عن تتحدَّث فصوًال الكتاب، هذا يف الحًقا وستجد،

العقل. عىل أوًال نركِّز دعونا ذلك، من الرغم وعىل والشجاعة.
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الثالث الفصل

إنجاز التفكرييفطريقة إعادة
عملنا أماكن يف املهام

فعل صعوبُة تزايََدْت التقليدية، املعرفة منظومة يف التفكري إعادة أهمية تزايََدْت مثلما
باستمراٍر تتطلَّب واملنافسة؛ األعمال عالم يف والغموض والتقلُّب، التعقيد، زيادة إن ذلك.
ك التمسُّ البرش طبيعة ومن باملخاطر، وتعجُّ غامضة البيئة هذه لكن جديدة. نظٍر وجهاِت
التناُقض، هذا مواجهة وعند املتقلِّبة. األوقات هذه مثل يف والصحيحة املجرَّبة بالطرق
الرشكات يف سيما ال — الحال بطبيعة التقليدي — األخري الخياَر القادة من كثري يختار

القوية. الثقافات ذات الناجحة
عىل القيادية، السمات تحت املندرجة األمور من ليست التفكري إعادة عىل القدرة إن
السمات من كثرٍي فمثل ذلك، من الرغم وعىل للقيادة. التقليدية التعريفات معظم يف األقل
ومفيدًة متزايٍد، نحٍو للعرصعىل مالئمًة السمة هذه أصبحت العقل، قسم يف نتناولها التي

املعقدة. العاملية البيئة هذه ظل يف خاصٍة بصفٍة
من جزءًا باعتبارها السمة هذه مناقشة من الرغم عىل إننا نقول أن أيًضا يلزم
فأنت والشجاعة؛ القلب سلوكيات أيًضا ن تتضمَّ التفكري إعادة فإن العقل، سلوكيات
القياسية، التشغيل إجراءات يف التفكري إعادة خالل من املعريف بالجانب البدء إىل تحتاج
وتحتاج حولك، من األشخاص عىل التفكري إعادة تأثري لفهم القلب إىل تحتاج ذلك وبعد
فدعونا الراهن، الوقت يف أما أفعال. إىل االلتزام هذا وتحويل للمخاطرة الشجاعة أيًضا
هذه فهم الكثري عىل ا جدٍّ يصعب ملاذا ونُبني السمة، هذه من املعريف الجانب عىل نركِّز

السمة.
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فعله من أسهُل قولُه أمٌر جديدة نظر وجهة إيجاد (1)

سلوكيٍة أساليَب تطبيق من بد ال وأنه حتمي، التغيري أن الرشكات قادة معظم يدرك
إال العمالء. مطالب ولتلبية منافسيهم، عىل متقدِّمني يظلوا كي ومطورٍة ومبتكرة جديدة
الناحية من الحالة. عن جديٍد ٍر تصوُّ إىل أو واٍع سلوٍك إىل ل يتحوَّ ما نادًرا اإلدراك هذا أن
عىل يختلف قد الناس من وقليل تماًما، منطقية تبدو التفكري إعادة فكرة فإن النظرية،
فإن عواقَب، ذات محددٍة إجراءاٍت اتخاذ إىل األمر يصل عندما أنه إال رضورية، كونها

صعوبًة. أكثر يصبح والتقاليد والطقوس والتكتيكات واالسرتاتيجيات السلوك تغيري
العلمية» الثورات «بنية كتاب ومؤلِّف العلوم تاريخ يف الخبري كون، توماس صاغ
التوقعات النقيضمن عىل أنه وجد إذ الفكري»؛ النموذج «تغيري مصطلَح الكتب، من وغريه
داخل يعملون إنهم بل مستقلني، موضوعيني مفكِّرين ليسوا العلماء معظم فإن السائدة،
تدور الشمس أن عىل وإرصاره بطليموس املثال سبيل عىل ويذكر الفكرية. نماذجهم إطار
كوبرنيكوس جاء حتى السنوات ملئات علميًة حقيقًة اعتُِربت فكرة وهي األرض، حول

تلك. التقليدية املعرفة منظومة يف التفكري وأعاد
مفكرون أنهم مقتنعون فهم العلماء؛ يُشبهون األعمال قادة من كثريًا أن نقصده ما
يمكن وهذا السائد. الفكري النموذج رحمة تحت واقعون األمر واقع يف لكنهم مستقلون،
مشكلٍة لحل يسعى الذي اإلنسان «إن كون: الحظ وكما للذات. خطرٍي خداٍع عن يُسِفر أن
إنه . حلٍّ عن يبحث شخٍص مجرد ليس الحايل، واألسلوب الحالية املعرفة قبل من محددٍة

تحقيقه.» يريد ملا وفًقا أفكاره ه ويوجِّ أدواته م ويصمِّ تحقيقه، يريد ما يعلم
أخرى، عوامل توجد الفكري، النموذج إطار داخل البقاء إىل الطبيعي امليل عىل عالوًة

التفكري: إعادة تجنُّب إىل ميَّالني القادة تجعل التالية، العوامل مثل

تحقيق أجل من الشديد الضغط إن النتائج»: تحقيق أجل من «الضغط •
طرٍق يف للتفكري الرضورية املعرفية املساحة إيجاد الصعب من يجعل النتائج
املستقبل يف يفكرون القادة إن قلنا لو األدق من سيكون ربما أو بديلة.
حاجاُت تبدِّدها ما رسعان األفكار هذه لكن ، تتغريَّ سوف األمور أن ويُدِركون
كبريًا جزءًا ق يحقِّ ناجح منتٌج لديه الذي التنفيذي املسئول إن الفورية. العمل
نهاية من يقرتب ربما املنتج أن فكرة استيعاَب يستطيع ال الرشكة، إيرادات من
مؤقٍت تأثرٍي إىل أو املبيعات، فريق كسل إىل املوقف ذلك يعزو بل حياته؛ دورة
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يف التفكري إطالة إن الطقس. حالة إىل يعزوه ربما أو السوق، قوى ِقبَل من
املنتجات تشكيلة طبيعة تغيري يف النظر إمعان أيًضا يعني املنتج زوال احتمالية
تأجيله؛ السهل ومن الوطأة شديَد يكون أن يمكن وهذا ، ككلٍّ املنتجات سمات أو
الضغط ف يخفِّ الذي اإليراد زيادة عىل القائد هذا يركِّز سوف لذلك، ونتيجًة
من بكثرٍي أفضل بديًال هذا ويبدو النتائج. تحقيق أجل من مؤقٍت نحٍو عىل
صداًعا تسبِّب سوف ضخمة مهمة التفكري فإعادة يشء، كل يف التفكري إعادة

هائًال.
الكاملون والقادة الشجاعة، تتطلَّب التفكري إعادة إن الشجاعة»: إىل «الحاجة •
ألنهم يرونه ملا وفًقا والترصف مختلٍف نحٍو عىل األمور رؤية يستطيعون
أنواع كافَة يثري كربى بتغيرياٍت القيام فكرة ل تأمُّ إن الشجاعة. يمتلكون
جديٍد عمٍل نموذِج إعداد إمكانية يف التفكري ومجرد املربكة، السيناريوهات
قادة مع ثنا تحدَّ لقد التنفيذيني. املسئولني كبار معظم يفتقدها شجاعًة يتطلَّب
غضون يف العمل عن رشكاتهم توقُّف احتمالية يدركون أنهم أخربونا رشكاٍت
الشجاعة إىل يفتقرون لكنهم التغيري، عملية يف يبدءوا لم إذا سنواٍت خمس
أو الفرتة، هذه قبل أمورهم تدبَُّر يستطيعوا أن ويأملون الحقيقة، ملواَجهة
أن املمكن من األمر. لتدبُّر األشخاص أحد ع يتطوَّ أن أو ما، يشءٌ يحدث أن
موظفيهم أن حقيقة بينها من كثريٍة، بطرٍق الشجاعة إىل افتقاَرهم يربِّروا
أن يمكن التي الهائلة املقاَومَة جيًدا يدركون فهم للتغيري؛ بعُد مستِعدِّين ليسوا
وبدًال مختلفة، بطريقٍة املهام إنجاَز الرشكُة تحاِول عندما املوظفون يُظِهرها
إن الحايل. الوضع عىل الحفاَظ القادُة ل يفضِّ املقاومة، هذه مع التعامل من
معرش — منهم يطلبوا أن ال املشكالت، حلَّ القادة من عون يتوقَّ األشخاص
إصالحاٍت القادة ذ ينفِّ املوظفني، آمال تخييب ولتجنُّب وا. يتغريَّ أن — املوظفني
تضحياٍت تقديَم املوظفني من تتطلَّب التي املدى الطويلة الحلول من بدًال مؤقتًة

باألمور. للقيام جديدٍة طرٍق وتعلَُّم
العمل، ك َرشَ يف التنفيذيني املسئولني كبار يقع للتفكري»: وقٍت وجود «عدم •
معهم نعمل الذين التنفيذيني ومعظم التفكري. إلعادة وقتًا أنفسهم يمنحون وال
باإلضافة يوميٍّا، اإللكرتوني الربيد رسائل من مئاٍت يواِجهون الراهن الوقت يف
نفسه)، الوقت يف اجتماعان لديهم يكون (وأحيانًا املستمرة االجتماعاِت إىل
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ِقبَل من دائًما املتزايدة األداء وطلباِت اإلنرتنت، عرب الهائل املعلومات وفيِض
من املزيد يف يرغبون الذين املباِرشين املرءوسني عن فضًال والعمالء، الزبائن
رؤية أحيانًا الصعب من يكون الصخب، هذا وسط ويف والتوجيه. االنتباه
األسهل ومن املجريات؛ تغريُّ عىل تدل التي املالحظة الصعبة الدقيقة اإلشارات
حركٍة يف التنفيذيني هؤالء إن العصيبة. الظروف ظل يف اإلشارات تلك نكران
جديدة، موضوعاٍت حول مؤتمراٍت ويحرضون العالم، حول ويسافرون دائمة،
االستدعاء ورسائِل بريي، البالك وأجهزِة الخلوية، الهواتِف عىل ويُِجيبون
وسط ويف التكنولوجية. التنبيهات من وغريها الصوتي، الربيد ورسائِل العاجلة،
منظوٍر من العمَل يَرْون أنهم باعتقاد أنفَسهم يخدعون املستمرة، الحركة هذه
الصاخبة األعمال جداوَل يستبِدلون فاألشخاص األمر، واقع يف أما ومثري. جديٍد
املتمثلة صعوبًة األكثر باملهمة املهمة، الجديدة األفكار يف التجريدي والتفكريَ
إىل الحاجة ويف األمور، إليها ستتغريَّ التي الطريقة يف وجديٍّا كثريًا التفكري يف
القادة من فكثري املطلوب؛ ملواَجهة تنظيميٍة وعمليٍة خطٍة وضع وكذلك التغيري،
أنفسهم وإلزاِم جديدٍة فكرٍة امتالِك بني الَفْرَق يفهمون ال قابَْلناهم الذين

بتنفيذها.
كلِّ وحشُد للهمة، مثبط أمٌر التعقيد الكيل»: التغيري لعملية املتزايدة «التكلفة •
جديدٍة سياسٍة أو جديٍد برنامٍج لتنفيذ حتى أو الرشكة لتغيري الالزمة القوى
دائًما، ترتفع الكيل التغيري تكلفة أن كما مستحيلة. لدرجٍة ًدا معقَّ يبدَو أن يمكن
واملنافسني، يتضاءل، جديٍد برنامٍج أو جديدٍة عمليٍة لتنفيذ الزمني واإلطار
االسرتاتيجيات خيارات نطاَق ويضيِّقون َم التقدُّ يُحِرزون الحال، بطبيعة
االستمراُر كبرٍي حدٍّ إىل األسهل من فإنه سبق، ما كل ضوء ويف الجديدة.

نفسه. القديم االتجاه يف السري يف
قد األشخاص أن من الرغم وعىل قوية، الثقافية الطقوس الطقوس»: «قوة •
فإنهم املهام، إنجاز طريقة يف التفكري إعادة يف رغبتهم يف صادقني يكونون
التي واملؤسسات للرشكة. املكتوبة غري السلوك وقوانني التقاليد لتأثري خاضعون
لكنهم ع التنوُّ بأهمية يعرتفون قد متشاِبهٍة، خلفياٍت بيضمن ذكوٌر دوًما أدارها
اعتاَدْت طاملا التي املؤسسات إن الراهن. الوقت يف تحقيقه يف صعوبًة يجدون
يتوىل الرشكة، داخل شامٍل عمٍل طاقم يد عىل وظائفها من كثرٍي إنجاز عىل
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أن يف صعوبًة تجد قد الثقايف؛ املنظور من مهمٍة بياناٍت وتقديم وتركيب تحليل
بالرواتب، تتعلَّق مهامَّ تنفيذَ الصني يف أو الهند يف البالد خارج ملوظفني تعهد
عن َ التخيلِّ إن املالية. واألنشطة البرشية املوارد أنشطة من وغريها والفواتري،
املوظفني، فاجتماعات املخاَطرة؛ يتطلَّب التفكري إعادة خالل من األعراف هذه
األمور هذه كلُّ الشهرية؛ والتقارير الداخلية، واملذكرات املبيعات، وفعاليات
املخرضمني التنفيذيني إىل وبالنسبة املؤسسة، طقوس تمثِّل كثرية أخرى وأمثلة
بالتغيري مطالبتهم تصبح لسنوات، املؤسسية الطقوس هذه مارسوا طاملا الذين
يُرِيض الذي القرابني تقديم طقس عن التخيلَ معزولٍة قبيلٍة زعيم بمطالبة أشبه
اآللهة وكانت سنة، عرشين طوال الطقس هذا مارسوا قد كانوا فإذا اآللهة.
هذا عن يتخلَّْوا أن يجب فلماذا املحاصيل، لنمو الالزم باملطر عادًة تُزوِّدهم

الطقس؟

التفكري؟ إعادة يف للبدء جيًدا وقتًا الراهن الوقت يَُعدُّ ملاذا (2)

متزايد، نحٍو عىل أقرص االقتصادية الدورات فيه أصبحت وقٍت يف ونعمل نعيش إننا
والقدرة املعلوماتية، فالثورة مستمرة؛ حاجًة العمل نموذج تحدِّي إىل الحاجة وأصبحت
العوامل من له حَرص ال عدٍد إىل باإلضافة العاملية، العمل وسوق املتزايدة، التكنولوجية
وأصبح املايض. يف الوضع عليه كان ا ممَّ كبرٍي حدٍّ إىل أصعب القرار اتخاذ تجعل األخرى؛
عاملية نظرة وتكوين املعقدة، األفكار ومواجهة التناقض، مع التعاُمل اليوم قادة عىل لزاًما
الطرق ومعظم مجديًة، تَُعْد لم فعاليتها واملثبتة املجرَّبة املشكالت حلول فمعظم متكاملة؛
القدرة دون من الرضوريَّنْي. واالبتكار الرسعة إىل يفتقر الُفَرص من لالستفادة التقليدية
القادة من كثريًا نرى ونحن القادة. يتخلَّف سوف التقليدية، الطرق يف التفكري إعادة عىل
تُمكِّن التي البيئة يخلقوا لم لكنهم اها، نتحدَّ كي ُوِجدت العمل نماذج أن يعتقدون الذين

خلقها. عن عاجزون هم أو ذلك، حدوث من
إعادة أصبحت مًدى أي إىل لنا ح ستوضِّ مخترصٍة تاريخيٍة بنظرٍة االستعانة إن
عىل تعتمد املنافسة كانت عندما عاًما عرشين منذ الحارض. الوقت يف رضوريًة التفكري
الرشكة عىل لزاًما كان إذا ما عىل يركِّز التفكري إعادة عملية من األكرب الجزء كان املنتج،
يف ما مرحلٍة ويف وهكذا). والسعر، التعبئة، (مثل باملنتج املتعلِّقة األمور أحد تغيري
يتعلَّق فيما فقط ليس املنافسة، تعريَف تُعيد الرشكات بدأت العرشين، القرن ثمانينيات
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الرسعة بدأت املنتجات. تلك تقديم طريقَة يخصُّ فيما أيًضا بل تُنتجها، التي باملنتجات
البحث يَُعِد لم ولذلك، تناُفسية؛ ميزًة تمنح العوامل من وغريها والتخصيص والتواُفر
من وأصبح املؤسسة، منظومة يف التفكري إعادة عند األساسية الرتكيز نقطَة والتطوير
توصيٍل أجل من الرشكة هيكلة إعادة مثل أكرب تنظيميٍة بمخاطراٍت القيام الرضوري
من أكرب قدٍر عىل ينطوي النظام يف التغيري من النوع هذا مثل إن املحلية. للموارد أرسع

التنفيذ. يف الصعوبة من أكرب وقدٍر املخاَطرة،
والرشكاِت الناجحني القادِة ومعظُم بالتأكيد. رضوري فالتغيري ذلك، من الرغم وعىل
الكثري، وغريها أمريكا، أوف وبنك جونسون، آند وجونسون إليكرتيك، جنرال مثل الناجحة،
يعملون الذي العمل مجال عن ويتساءلون عمالئهم، هوية يف التفكري إعادة إىل يميلون
أعادت لقد لعمالئهم. أفضل خدمٍة تقديم أجل من بجرأٍة مؤسساتهم هيكلة ويعيدون فيه،
وفعلت أخشاب، رشكة باعتبارها عاٍم مائة ملدة وجودها بعد نفسها ابتكاَر نوكيا رشكة
اإللكرتونية الرقاقات صناعة نشاط عدا ما نشاطاتها، كافة عن التخيلِّ خالل من ذلك
وكلٌّ تاريخيٍّا. ٍخ مرتسِّ مجاٍل يف هائلًة تفكرٍي إعادِة خطوَة كانت وتلك والهواتف؛ الصغرية
خدمات، رشكة إىل تصنيٍع رشكة من تحوَّلت يس إم إي ورشكة إم بي آي رشكة من
واالتصاالت اإلعالم لخدمات متكاملٍة رشكٍة إىل للمجالت نٍرش دار من وارنر تايم وتحوَّلت
خدماٍت رشكة أكرب لتصبح بنك سيتي مع إنشوَرنس ترافلرز رشكة واندمجت والرتفيه،

العالم. يف ماليٍة
أن املمكن فمن للنجاح؛ ضمانًا ليس ر التصوُّ إعادة من النوع هذا فإن ذلك، ومع
تي آند تي إيه رشكة أنفقت املثال: سبيل عىل خاطئة؛ بطريقٍة األمور يف التفكري تعيد
الرشكة هيكلة أعادوا فقد القليل؛ إال ق تحقِّ ولم الكمبيوتر، صناعة يف الدوالرات مليارات
هذا بعد قدًما امُليض يف مشكلًة واَجهوا لكنهم الرتايض، مرسوم بعد سنواٍت عدة منذ
رشكة تصبح ثم بياناٍت رشكَة تصبح ألن موتورز جنرال رشكة وسعت الهيكيل. التغيري
عنهما. تخلَّْت ثم يف، تي وَديريكت إس، دي إي رشكتَْي عىل فاستحوذت صناعية، أقمار
بدءًا عنها، وتخلَّت لها حَرص ال رشكاٍت عىل سوني رشكُة استحوذَْت السنوات، مدار وعىل
إعادة فإن ولذلك، السينمائي؛ اإلنتاج استوديوهات وحتى الربتقال عصري رشكات من
الصحيح. النحو عىل التخيُّل إعادة تكون أن الالزم من بل كافية، ليست املؤسسة تخيُّل
بدائل يف والتفكري القائم، الوضع لتحدِّي مستِعدِّين قادًة املؤسسات تحتاج ذلك، ومع
يف تساهم تزال ال قد بل املايض، يف هائٍل نجاٍح تحقيق يف الرشكة ساعدت التي لألمور
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عة املتوقَّ غري املواقف مع التعاُمل عىل قدرًة أكثر هم القادة هؤالء أيًضا. حاليٍّا نجاحها
مختِلف مع للتعاُمل الالزمة الوسائل يمتلكون فهم يوميٍّا؛ تظهر أنها يبدو التي وامُلقِلقة
العبقري الشاب التقني الخبري مع التعاُمل يستطيعون فهم مختلفة؛ بطرٍق األشخاص
مخاطراٍت عىل باإلقدام الرشكَة يطاِلب الذي أو الرشكة، أعراف اتباع يف يرغب ال الذي
إدارة يف يساعدون سوف الذين األشخاص هم القادة وهؤالء قبُل؛ من عليها تُقِدم لم
القواعد تَُعِد لم عوالم يف بكفاءٍة العمل سيتعلَّمون ثَمَّ ومن الجديدة؛ العاملية املبادرات

عليها. تنطبق القديمة
ذلك، من العكس عىل بل تتالىش؛ لن التفكري إعادة عىل قادرين قادٍة إىل الحاجة إن
العاملية املبادرات وابتعاد التغيري، رسعة معدل تزايُد مع القادمة السنوات يف تشتد سوف
األساليب فيها تُطبَّق ال التي النامية الدول إىل واتجاهها واألوروبية اآلسيوية األسواق عن

األعمال. إلدارة التقليدية

جديدة؟ نظر وجهات ز تحفِّ كيف (3)

نظرهم وجهات لتغيري مطلًقا مستعدين يكونوا لن األشخاص بعض أن فيه شكَّ ال ا ممَّ
النزعة إىل الفطري َميْلهم (منها كثرية أسباٍب عىل وبناءً معتقداتهم. تقييم وإعادة
لرؤية جديدٍة طريقٍة يف التفكري يرفضون القائم) الوضع يف مصالح لهم أن أو املحافظة،
يتظاهرون وإما التفكري إعادة يرفضون إما فإنهم لذلك، ونتيجًة بها؛ للقيام أو األمور

التفكري. يعيدون بأنهم فحسب
إعادة يتعلَّموا أن يمكن التنفيذيني من العظمى الغالبية فإن ذلك، من الرغم وعىل
وجيهٍة أسباٍب إيجاد يستطيعون إنهم قول هي ذلك لصياغة طريقٍة أفضل وربما التفكري،
التي التفكري إعادة عقبات وكل مختلفة. بطريقٍة األمور ورؤية مخاوفهم عىل للتغلُّب
ك َرشَ يف والوقوع الفكرية، النماذج وقوة للهمة، املثبط التعقيد — السابق يف ناقشناها
بعَض إليكم الصحيح. التطويري املنهج ظل يف عليها التغلُّب يمكن — العمل أنشطة
التنفيذيني املسئولني وتعليم توجيه من كلٍّ يف الة فعَّ أنها وجدنا التي بذلك، القيام طرق

والصناعات: الرشكات من مختلفٍة مجموعٍة يف

بمنظوٍر األمور رؤية أهمية لبيان العقالني التفسري إن بالبيانات»: •«الصدمة
إقناًعا املمكنة األسباب أكثَر تُقدِّم أن املمكن فمن نجاًحا؛ ق يُحقِّ ما نادًرا جديٍد
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متبعة، لعملية بدائَل يف للتفكري أو جديٍد، بمنظوٍر العاملية االتجاهات لرؤية
الجديدة. األفكار لتلك املعاِرضة الخارجية الدفاعات اخرتاق يف ستفشل لكنك
وهذه تفكريهم، طريقة من وا يُغريِّ كي ُمقِنعٍة بياناٍت إىل األشخاص يحتاج
سبيل فعىل العمل؛ سوق عىل معتِمدة أو بهم خاصة تكون أن يمكن البيانات
أسلوِب حول املباِرشين املرءوسني من تعقيٍب شكَل البياناُت تتخذ قد املثال:
دليٍل شكَل تتخذ قد أو األشخاص، أحد لدى ال الفعَّ غرِي التفصيلية اإلدارة
عن النظر وبرصف املنافسني. أحد نحو تتجه السوق بأن يفيد ديموغرايفٍّ
يف تتمثَّل قوية واحدة رسالًة تنقل أن بد ال البيانات، ستتخذه الذي الشكل
الفشل ذلك إن ناجحة.» ليست حاليٍّا األموَر بها ذ تنفِّ التي «طريقتك التايل:
أسلوبه أن يعتقد الشخص كان إذا خاصًة — صادمة حقيقة يمثِّل الواضح
بطرقهم كني متمسِّ األشخاص تجعل التي املربِّرات تمحو — ناجًحا كان الحايل
أحُد يعرتض أن كافيًا وليس ُمقِنعة. البيانات تكون أن بد ال ثَمَّ ومن التقليدية؛
مشكوًكا دراسًة للقائد يُقدِّم أن أو التفصيلية، اإلدارة أسلوب عىل األشخاص
مواجهة ففي قاطعة؛ تكون أن يجب البيانات إن السوقية. الحصة حول فيها
التي القيادة برامج ومعظم متاًحا. خياًرا اإلنكار يكون ال املقنعة البيانات
الرشكات ع نشجِّ األحيان أغلب ويف الحقيقة. مواَجهة صور بإحدى تبدأ نُجريها
القاعة إىل سرتيت) وول محلِّيل أحد يكون (أحيانًا النقاد أقىس إحضار عىل
إدراك نحو أكثر تدفعهم خارجية نظرة لهم يقدِّم كي املوظفني، مع للتحدُّث
ال التنبيه من النوع هذا أن وجدنا ولقد الرشكة. بأساسيات يتعلَّق فيما الواقع

بثمن. يُقدَّر
باملهارة يتَّسم كبريًا تنفيذيٍّا مسئوًال ه نوجِّ كنَّا الغموض»: تقبُّل «تشجيع •
وعىل به. خاصٍة سلوكيٍة طقوٍس اتباع يف أذنيه حتى غارًقا كان لكنه والخربة،
فإنه فائقة، بكفاءٍة االجتماعات يدير وكان للغاية، منظًَّما كان أنه من الرغم
تشجيع يف أو ، حقيقيٍّ حواٍر استثارة يف االجتماعات تلك يستخدم كان ما نادًرا
الرتابة، هذه من الخروج يف نساعده وكي املشكالت. وحل االبتكاري التفكري
محدَّدة نتائَج ذهنه يف يضع أن دون االجتماع إىل الذهاب يف البدء منه طلبنا
قها يحقِّ أن يريد التي األهداف تدوين يمكنه لن أنه هذا معنى وكان منه.
أن عىل أيًضا عناه شجَّ بل ذهنه. يف أم ورقٍة عىل ذلك أكان سواءٌ االجتماع،
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ماليٍة إحصائياٍت ودون أعمال، جدول دون اجتماعني أو اجتماٍع عقد يُجرِّب
املناقشة غموَض يتقبَّل أن عليه ذلك، عن وعوًضا تقديمية. عروٍض رشائِح أو
هذه أن املسئول اعرتف ِبُحريٍة. ق تتدفَّ التي واألفكاَر املفتوحة، النهاية ذات
مرءوسيه أن وجد وتدريجيٍّا، إلرضائنا. ربما حاَوَل، لكنه أخافته، االحتمالية
الخيارات، واستكشاف آرائهم، عن للتعبري استعداًدا أكثر أصبحوا املباِرشين
الثابتة فكرته إن قبُل. ذي من ومخاطرًة إبداًعا أكثر كانت التي األفكار وتقديم
بدأت عاًما، عرشين ملدة اعتنقها التي الفكرة تلك الناجح، االجتماع مكونات عن

. التغريُّ يف
عملية ألن القيادة تطوير ينجح ال الغالب يف الثقافية»: التقاليد إطار «كرس •
أم ظاهٍر نحٍو عىل وسواءٌ السائدة. الرؤى وتُعزِّز الثقافة تستنسخ التطوير
أعراف مع تتعارض التي واألفكار املعلومات تحظر العملية هذه فإن خفي،
سلوكياٍت أو جديدٍة عقليٍة تكوين يف بصدٍق التنفيذيون يرغب قد املؤسسة.
خفيٍّ نحٍو عىل تُعزِّز ذاتها التطوير عملية لكن الرئيسيني، القادة بني جديدٍة
املبتكرة التصاميم إن الواضحة. الرسالة ر تُدمِّ التي نفسها الثقافية االفرتاضات
بني الجمع (مثل العمل أثناء التعلُّم شكَل عادًة تتَّخذ التي القيادة لتطوير
يف تساعد أن يمكن باملجموعة)، والوعي بالذات والوعي العمل مشكالت حلِّ
املزج خالل من اإلبداعية التنمية تحقيق يمكن الثقافية. التقاليد إطار كرس
واملعلومات والرؤى العمل، ظروف وتحدِّي الشخيص، األداء عىل التعليق بني
االعتماد عىل ويُجَربون املألوفة البيئات خارج األشخاص يُؤَخذ حيث الجديدة؛
املعقدة. العمل مشكالت حل أجل من األمور، إىل للنظر جديدٍة وطرٍق أفكاٍر عىل
العمل أو واملثبتة، املجربة الطرق إىل العودة عىل قادرين غريَ يصبحون وعندما
مختلفة. بطريقٍة وإنجازها األمور رؤية يف يبدءون عندها مريح، نظاٍم ظل يف
بعض ويف أخرى. مرًة ذلك فعلهم احتمالية تزيد مرًة، اإلطار يكرسون وعندما
تطويٍر برنامج خالل من ال طبيعيٍّ نحٍو عىل اإلطار كرس عمليُة تحدث األحيان،
تُقدِّم أن يمكن جديدٍة مؤسسٍة يف وظيفٌة حتى أو البالد خارج فمهمٌة رسمي؛
بديلة طرًقا التوجيُه يستثري قد كذلك التفكري. وإعادة التقييم إلعادة فرًصا
التفكري إعادة جعل هو فاملهم ذلك، من الرغم وعىل املألوفة. املواقف لرؤية
بالعمل التعلم مثل الرسمية الربامج أن كما املعينة، التجربة هذه بعد ملا تستمر
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العقل يدمج بتدريٍب األفراَد تُزوِّد فهي الهدف؛ هذا تحقيق يف فعاليًة أثبتَْت
طويل. ألََجٍل أثره ويمتد والشجاعة، والقلب

يف الفاعلية من مستًوى أدنى ق تحقِّ الثالث الطرق هذه أن نضيف أن بنا حريٌّ
ل يُجمَّ وحيث للتغيري، ُمِلحٌّ برنامٌج يوجد ال حيث النجاح؛ الفائقة «املهذبة» املؤسسات
هذه تفتقر املشكالت. مواجهة من التهذيب يمنعها التي املؤسسات يف أْي السلبي؛ النقد
لذلك، ونتيجًة الجديدة؛ واألفكار املعلومات يف املتمثِّلة التفكري إعادة محفزات إىل املؤسسات
استفزازيٍة أو للجدل مثريٍة مفاهيَم تقديم وتجنُّب بعقلياتهم االحتفاظ عىل األفراد ع يتشجَّ

منغصة. فكرًة التفكري إعادُة تكون البيئة، هذه ويف الرشكة. ثقافة إىل
نقصده: ما عىل مثاًال إليكم

قوٍة بنقاِط ويتمتع املعبَّأة، للسلع كربى مؤسسٍة يف املسئولني كبار أحد كارل
إدارة عرب طريقه شقَّ العاطفي، الذكاء من عاٍل قدٍر عىل قائد فهو مهمة؛
أنه إال األفراد، من للكثري ًها وموجِّ معلًما كان سنواٍت مدار وعىل البرشية. املوارد
وسعر السوقية الحصة ملقياس وفًقا الرشكة، أداء انخفض األخرية السنوات يف
بني َي تُنمِّ أن تحاول فإنها كبري، حدٍّ إىل ناجحًة تزال ال الرشكة أن ومع السهم.
أحد عمل التنمية، هذه من وكجزءٍ باألداء. اهتماًما أكثر جديًدا منهًجا قادتها
باألداء، اهتماًما أكثر مبتكًرا قائًدا يصبح أن عىل يساعده كي كارل مع املوجهني
ولسوء االبتكار. فيها يزدهر العمل لِفَرق معينٍة بيئٍة بخلق يتعلَّق فيما خاصًة
ألسلوب االنتقادات معظم كان اآلخرين، تعقيباِت ه املوجِّ جمع عندما الحظ،
كان سلبيات. أي مالحظة الصعب من كان ولذلك باملديح؛ مغلًفا كارل إدارة
عند طريقه أحيانًا تعرتض محبوبًا يكون أن يف كارل رغبة أن يعلمون الجميع
لكن النتائج، وتحقيق املهام، إلنجاز النهائية باملواعيد والوفاء الرصاع، مواجهة
مدير إن بل بذلك. إلخباره ا مستِعدٍّ كان التحرضُّ البالغة الثقافة هذه يف أحد ال
ه املوجِّ مقرتحات كارل رفض لذلك، ونتيجًة مصارحته؛ يف ًدا مرتدِّ كان كارل
ال ربما وأنه مختلفة، بطريقٍة للفريق قيادته أسلوب إىل النظر برضورة القائلة
يف رغبته وأن أماكنهم، يف بإبقائهم معروًفا الهاميش األداء أصحاب إىل يُسِدي
قراراٍت اتخاذ من األحيان بعض يف تمنعه إليهم واالنتماء الجميع إعجاب إثارة
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املوضوعات هذه يف التفكري إعادة عن عاجز كارل إن رضورية. لكنها صعبٍة
ذلك. لفعل الالزم الحافَز ر توفِّ ال رشكته ثقافة ألن

معاكس: مثاٌل ييل فيما لكْن

يف التفكري إعادة يف بارعة أوتوديسك، لرشكة التنفيذي الرئيس بارتس، كارول
للرشكة التنفيذي الرئيس أصبحت أن ومنذ رشكتها. يف األمور إنجاز طريقة
من أكثر األساسية مفاهيمها يف التفكري إعادة يف املؤسسة ساَعَدِت ،١٩٩٢ عام
املعتِمد التصميم برمجيات يف صة املتخصِّ — الرشكة إىل ْت انضمَّ عندما مرة.
مني املصمِّ من ضيقة وسوٌق واحد أسايس منتٌج لها كان — الكمبيوتر عىل
املطاف نهاية ويف والتنويع، التوسيع يف الفور عىل بارتس بدأت واملعماريني.
والتشييد، البناء وصناعة التصنيع، رشكاِت لتضمَّ العمالء قاعدة ترتيب أعاَدْت
الرشكة أخذت ،١٩٩٩ عام ويف والجسور). (الطرق التحتية البنية ورشكات
ماليني ٤١٠ مقابل لوجيك ديسكريت رشكَة اشرتْت حيث جديد؛ اتجاٍه يف
املتحركة الرسوم أفالم يف تُستخَدم تكنولوجيا عىل واستحوذت ، أمريكيٍّ دوالٍر
أصبحت نسبيٍّا، قصريٍة الزمن من فرتٍة وخالل هوليوود. يف الخاصة واملؤثرات
ديسكريت منتجاُت وأصبحْت اإلعالم، مجال يف ا مهمٍّ العبًا أوتوديسك رشكة
من باملائة ١٥ قًة محقِّ رينجز»، ذا أوف و«لورد «تيتانيك» مثل أفالٍم يف تُستخَدم
اقتصاديٍّا؛ انكماًشا الرشكة واجَهِت سنوات، بضع وعقب أوتوديسك. إيرادات
بيع عىل ركَّزت املرة هذه ويف أخرى، مرًة الرشكة َر تصوُّ بارتس فأعادت
خالل الربمجيات استخدام من العمالءَ مكََّن ا ممَّ االشرتاك؛ بنظام الربمجيات
هذه إن الفرتة. تلك أثناء املجانية بالتحديثات لهم وسمح محدَّدة، زمنيٍة فرتٍة
ق تحقِّ لم جذريٍّا، أوتوديسك رشكة عمل نموذج تشكيَل أعاَدْت التي الخطوة
دورٍة إىل أيًضا ْت أدَّ لكنها أكرب، بدرجٍة عه توقُّ يمكن إيراداٍت َق تدفُّ فحسب

جديدة. برمجياٍت إلنتاج أرسع زمنيٍة

التفكري إعادة عىل قدرتَها بارتس تصف «فورتشن»، مجلة مع أجَرتْها مقابلٍة ويف
ركوَب يُشِبه األمر إن مرات. ثالَث جذريٍّا تغيريًا الرشكة هذه ُت غريَّ «لقد التايل: النحو عىل
َِت وتغريَّ االقتصاد، َ تغريَّ لقد الريح. اتجاه تغريُّ مع وجهته تغيري يجب رشاعيٍّ قارٍب

صبوٌر.» إدارٍة مجلُس لديَّ كان الحظ ولحسن التكنولوجيا،
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نسبي أمر التفكري إعادة (4)

يف حتى النظر إلعادِة ومستِعدُّون عملهم، يف باستمراٍر التفكريَ يُِعيدون قادة يوجد ربما
أننا إال ومحسنة. جديدٍة مفاهيَم لصالح منها التخلُِّص ثم ومناهجهم، أفكارهم أنجح
للغاية؛ متفتحٍة بعقليٍة يتمتعون الذين القادة من النوع هذا أن تجربتنا خالل من وجدنا
يف باستمراٍر التفكري يُِعيدون قادة إىل نحتاج ال فإننا الحظ، ولحسن استثنائي. نوع هو
حول افرتاضاته أو ِقيَمه، أو به، الخاص العمل لنموذج املرء فتحدِّي األمور؛ إنجاز طريقة
يستطيعون الذين والقادُة والقلب، الشجاعة مهارات من كبريًا قدًرا يتطلَّب صحيح، هو ما

كبري. حدٍّ إىل كفاءتهم يُعزِّزون سوف الهدف هذا تحقيَق
فإذا التفكري؛ إعادة تتطلَّب التي النقاط اختياَر القادُة يتعلَّم أن بد ال ذلك، من واألهم
يُِعيدون الذين فاألشخاص عكسية؛ نتائج إىل ذلك يؤدِّي فقد التفكري، إعادة يف تطرَّفوا
متقلِّبني أو رين متهوِّ أشخاًصا الناُس يراهم إراديٍّا، ال الشخصية معتقداتهم يف التفكري
ما فرسعان يوم، كل يف جديٍد بمنهٍج اإلتيان يف استمَرْرَت وإذا األطوار. غرباء حتى أو
تظهر اآلَخر، الجانب عىل إليها. لت توصَّ فكرٍة آِخر من جديٍّا يتخلَّص أن فريقك سيتعلَّم
تسنح وقد مختلفة. بطريقٍة واملواقف األشخاص رؤية الحكمة من يكون عندما الفرص
كلتا من األسايس الهدف هو وهذا التوجيه، أثناء أو القيادة تطوير برامج أحد يف الفرصُة
عىل منفتًحا ويصبح ما، إخفاٍق من القائد يُعاني عندما الفرص تأتي وربما العمليتني.
ويصبح أداؤها، يرتاجع أو الرشكة تنتكس عندما تأتي وقد املهام. إلنجاز جديدٍة طرٍق
فيه تُقدِّم وقٍت أي ويف جديد. تفكرٍي أسلوِب عىل منفتًحا أو القيود» من «متحرًِّرا النظام
لزاًما يصبح بانتظام)، نفَسها تُقدِّم ال أنها خربتنا واقع من (ونزعم نفَسها الفرُص تلك

ومركَّز. جديٍد منظوٍر من الفرص تلك لتحليل االستعداُد القائِد عىل
قائٍد عىل عالمًة بالرضورة التفكري إعادة فيها تصبح ال أخرى أمثلة أيًضا، توجد،
أقوال من مباِرشًة اقتباساٍت ْمنا قدَّ مرٍة فذات والشجاعة. والقلب العقل مهارات بني يمزج
ومنعِزل معاِند وأنه خاطئًة، اسرتاتيجيًة ينتهج قائدهم أن أوضحوا شخًصا عرش خمسة
االقتباسات هذه القائد قرأ رضوريًة. املرونُة تصبح عندما باملرونة التحيلِّ عىل قادٍر وغري
متفقني غري شخًصا عرش خمسة عن صادرة أقوال أنها عىل وأَرصَّ الفور، عىل ورفضها

رؤيته. مع
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التفكري إعادة ورفض أمامه، املوجود الدليل تجاهل ألنه غبيٍّا الشخص هذا كان هل
سيُقِنع وتدريجيٍّا البيانات من بدًال َحْدسه يتبع شجاًعا قائًدا كان أم اسرتاتيجيته؟ يف

لنهجه؟ املقاِومة مؤسسته
لتويلِّ مستشارين املؤسسات تستأجر األحيان من كثرٍي يف أنه نعرتف أن يجب وأخريًا،
املقام يف ُمنصبٌّ ُهها تَوجُّ الرشكات أن يف تكمن األمر وحقيقة عنها. نيابًة التفكري إعادة
تفتقر فهي املهام؛ إنهاء نحو املوظفني قيادة وتريد شحيحة، وموارُدها األنشطة، عىل األول
ممارساتها عن درجًة ١٨٠ تختلف تغيريات إلجراء الالزمة التفكري حرية أو الوقت إىل
الجديد، التفكري من تستفيد أن املمكن من أنها الرشكات تدرك نفسه، الوقت ويف املتبعة.
اتجاهاٍت سلوك عىل ويحثونهم يحفزونهم الذين باملستشارين يستعينون الحالة هذه ويف

جديدة.
باملستشارين، استعانوا إذا املهارة لهذه املؤسسات قادة تجاُهل إمكانية نقرتح ال نحن
جديدٍة عناَرص وتقديم التفكري إعادة عىل بتحفيزهم للمستشارين القادة يسمح أن نأمل بل

جديدة. بطريقٍة األمور رؤية عىل الرشكات تُجِرب الثقافة إىل

حول الحدود ترسيم كيفية هو فيها التفكري إعادة القادة عىل لزاًما التي الجوانب أحد
املختلفة نستعرضالطرق سوف التايل الفصل ويف املؤسسة. وحول عملهم، وحول دورهم،
بها حدَّدوا التي الحدود ترسيم إعادَة القادة عىل املتغري العاَلُم يفرض خاللها من التي

العاَلم. يف وأدوارهم أنفسهم
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احلدود ترسيم إعادة

الحدود أن املؤسسات إدراك تزايد من الرغم وعىل الرشكات. هوية يحدد ما هي الحدود
يزالون ال املؤسسات معظم يف العاملني األفراد فإن املايض، من أصبحت الصارمة امللزمة
التي بالخطوط املديرون ويتمسك جديدة. بطرٍق القائمة الحدود يف التفكري عن عاجزين
الثقافية التقاليد بسبب املورِّدين، عن العمالء تفصل أو غريها عن الوظائف إحدى تفصل
كانت فإذا أخرى؛ ناحيٍة من فوريٍة نتائَج لتحقيق عليهم الضغط وبسبب ناحيٍة، من
والجهد. الوقت بذل عناء تستحق ال فإنها فورية، نتائَج عن تُسِفر ال الحدود ترسيم إعادة
املعقدة األوقات يف الفوىض. فيه تتزايد عالٍم يف نظاٍم بوجود الحدود تُوهمنا كذلك
طرق عىل الحفاظ يف شعوريٍّا ال يرغبون وربما السائد، بالنظام الناس يتمسك املتقلبة
التفكري يتطلَّب محتمٍل منافٍس مع رشاكٍة تكوين إن املثال: سبيل عىل التقليدية؛ االرتباط
الدول يف التجارية األعمال ومزاولة التهديد. عىل باعثٍة بطرٍق املجال داخل العالقات يف
إضايفٍّ قدٍر واستدعاء الحدود ترسيم إعادة يف يرغب وَمن مربكة. تعديالٍت تتطلَّب النامية

حياته؟ إىل والتعقيد التشوش من
يتقبَّلون بل فحسب، الحدود ترسيم يعيدون ال فهم ذلك؛ يف يرغبون الكاملون القادة
عىل اإلقدام أيًضا ويمكنهم جديدة؛ بطريقٍة باملهام القيام يصاحب الذي التشكُّك عاطفيٍّا

عليها. والحفاظ تقليدية» «غري عالقاٍت تكوين مخاطرة
يساعد وما األوىل، الخطوة هي املتحركة الحدود فكرة فهم فإن ذلك، من الرغم وعىل
الحدود من املختلفة الخمسة باألنواع الوعي هو الخطوة تلك اتخاذ يف املؤسسات قادة

ترسيمها. إعادة عليهم يجب التي
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مختلفة وأبعاٍد اتجاهاٍت يف توجد التي الحدود (1)

ونتيجًة الحدود؛ من عريٍض نطاٍق وجود إىل يعود الحدود ترسيم إعادة تحدي من جزء
الجديدة، الجغرافية العالقات مع التكيُّف عىل قادًرا يكون قد تنفيذيٍّ مسئوٍل فأي لذلك،
لوظيفته. خالًفا أخرى وظائَف يف أفراٍد مع واملوارد املعلومات مشاركة يف صعوبًة يجد لكنه
ال بمخاطرٍة إال نتجاوزها ال األحيان بعض ويف فاصلة، خطوط هي بطبيعتها والحدود
لتجاوز عواقب القادة يفرتض وأحيانًا نفسية، الحدود هذه تكون ما غالبًا بها. يُستهان
القائد عىل األسهل من األمر. واقع يف أبًدا ق تتحقَّ أن يمكن ال مشكالٍت ويتخيلون الحدود،
أكرب قدًرا يجد قد ذلك من الرغم عىل سبيَله، الخوُف يعرتض أن دون الحدود أحد تجاوز

بالتهديد. الشعور دون آَخر حدٍّ تجاوز يف الصعوبة من
الحدود، بتعديل املرتبط الخوف هذا من جزءٍ من التخلص يف تساعد املعرفة إن
الحدود يف املتمثلة للحدود الخمسة األنواع من نوٍع كل يتضمنه ما نستعرض ودعونا

والشخصية. والجغرافية، واألفقية، والرأسية، الخارجية،

الخارجية الحدود (1-1)

يَُعْد فلم وبيئتها؛ املؤسسة بني املوجود املرئي غري بالخط الخارجية الحدود د تُحدَّ
هذا الرشكة أداء مقارنة عىل فقط تعتمد منعزلة، محليٍة عقليٍة تبنِّي القائد باستطاعة
أداءً املوظفني أفضل األفراد أحد يكون أن ا مهمٍّ يَُعْد ولم املايض. العام يف نظريه مع العام
يشءٍ فكل األخرى؛ الوحدات جميع عىل أدائها يف الوحدات إحدى تتفوق أن أو الرشكة، يف
فيما املوجود العاَلم إىل النظر يعني وهذا العاملية، للمعايري وفًقا عليه الحكم يجب اآلن

املؤسسة. حدود وراء
املخزون دوران معدالت أن تعلم أن كبرٍي حدٍّ إىل امُلَطْمنئ فمن خوًفا؛ ذلك يخلق قد
تعرف بأن مقاَرنًة املايض، العام عن باملائة خمسٍة بمعدل زادت العمل دورة مدد أن أو
بوجود االعرتاف من الخوف إن املجال. يف الرشكات أفضل أداء من بكثرٍي أقل أداءك أن
بنيَّ وقد املؤسسة. داخل منحًرصا الرتكيز يجعل العاملية واملعايري الحايل األداء بني فجوٍة
فنظًرا مسطح»؛ «العالم كتاب يف الوضوح يف غايٍة نحٍو عىل النقطة هذه فريدمان توماس
ملعب أصبح انخفضت، التي األسواق دخول وحواجز املعلومات، ق وتدفُّ للتكنولوجيا،
إنجازه املمكن من اآلن أصبح االحرتافية األعمال فمعظم حجًما؛ وأصغر مسطًحا املنافسة
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الهند يف املتلهفني املحتملني املنافسني فإن ولذلك الساعة؛ مدار عىل العالم يف مكاٍن أي يف
التكلفة. وفعالية لإلنتاجية جديدة معايري يضعون اآلن أصبحوا وأفريقيا، والصني

ال الوعَي هذا فإن مسطح، العالم بأن تعرتف مجملها يف الرشكات أن من الرغم عىل
قد األمر هذا أن من الرغم وعىل حدة. عىل رشكٍة كلُّ تتبنَّاها عقليٍة إىل بالرضورة يتحول
تأتي اآلن أصبحت املنافسة بأن يعرتفون الذين القادة من الكثري قابلنا فلقد غريبًا، يبدو
لألداء املستمر التحدي هو للبقاء الوحيد السبيل وأن الحريف، باملعنى وصوٍب حدٍب كل من
إىل اإلدراك هذا يُحوِّلون وال آَخر»، شخٍص مسئوليَة األمر ذلك «يعتربون لكنهم وزيادته،

بها. الوفاء عليهم مقتضياٍت

الرأسية الحدود (2-1)

أكانت سواءٌ الوضوح، يف غايٍة حدوٍد ذاَت املبارش واملرءوس املدير بني العالقة كانت لطاملا
جانب «من مصطلحات تَُعْد لم الحارض، اليوم ويف املدير. جانب من أم املرءوس جانب من
واملدير املرءوس بني العالقة إن بل فحسب، مناسبٍة غري املدير» جانب و«من املرءوس»
معلِّمني وكذلك هني، ُموجِّ يكونوا أن بد ال فاملديرون ر؛ التطوُّ يف تستمر وسوف ت تغريَّ
وبصفتهم العاطفي. والذكاء الشفافية من أكرب قدٍر إظهار يتطلَّب وهذا لآلخرين،
اآلخر، االتجاه ويف باستمرار. مرءوسيهم تمكني عليهم لزاًما أصبح ومعلِّمني، هني ُموجِّ
عون يتوقَّ (فالرؤساء الدقة بالغة معلوماٍت تقديم مسئولية رؤسائهم أمام املديرون ل يتحمَّ
املطلب وهذا عميًقا)، إملاًما والقياسات املتابعة بلوحات ني ُمِلمِّ يكونوا أن املديرين من
ني ُمِلمِّ غري أصبحوا ثَمَّ ومن مرءوسيهم؛ مكَّنوا الذين للمديرين الحرية الغالب يف يسبِّب

املرشوع. بتفاصيل كثٍب عن
اعتادوا الذين املديرين عىل خاصٍة بصفٍة صعب الحدود تغيري من النوع هذا إن
املديرين أحد قال وكما إنجازه. منهم عون يتوقَّ وما به القيام يجب بما موظفيهم إخبار
ويف األطفال.» مذيع روجرز السيد مثل معلًما ألكون املؤسسة إىل أنضم لم «أنا املحنكني:
هذا بأهمية يعرتفوا أن النتائج عىل املركزين املديرين عىل الصعب من يكون األحيان أغلب
فهم برسعة؛ املهام إنجاز إىل امللحة الحاجة ظل يف خاصًة شخصيتهم، من اللنيِّ الجانب
الِقيَم، تلك يتبع ال سلوكهم لكن معلنة، ِقيٌَم الشفافية والتزام والتعليم التوجيه أن يَرْون
يقولون: أنفسهم قرارة ويف األفعال. ردود قدر من يُْعلُون أنهم إىل يرجع عادًة والسبب
التزام أن كذلك يبدو األولوية.» لها لدوري الفورية املتطلبات لكن مهم، هذا أن «أعلم
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الزبائن أو العمالء إيجاد مهمة عن يُشتِّتهم املفصلة باملعلومات قادتهم بإمداد املديرين
من يكون فكيف التفصيلية، اإلدارة أسلوب يتبعوا لم وإذا عليهم. والحفاظ لهم والبيع

املرشوع؟ يف وكبريٍة صغريٍة كل يعلموا أن املفرتض

األفقية الحدود (3-1)

العالقات أهمية تزايدت العرشين، القرن ثمانينيات يف الشاملة الجودة إدارة ظهور منذ
تطلَّبَا العمالء احتياجات مع تتكامل حلوٍل وتقديَم التوريد سلسلة إدارة فْهَم إن األفقية.
من الرغم وعىل سابقة. فرتٍة يف مثيل له يكن لم واملوردين العمالء مع الرشاكة من مستًوى
مثل رشكاٍت وتَحوُّل الشاملة، الجودة إدارة ظهور منذ عاًما عرشين عىل يزيد ما مرور
املوردين؛ مع الشامل التكامل روَّاد إىل الكثري وغريها وديل إكسربيس وفيدرال مارت وول
الرشاكات فكرَة يقاِومون الذين املديرين من كبرية نسبٌة اليوم حتى توجد تزال ال فإنه
حقيقي. انفتاٍح أو التزام، أو حماس، دون رشاكاٍت يُكوِّنون أو املوردين، مع العميقة
مع العالقات جَعَل املؤسسات يف كلتَيْهما املصالح» و«مجموعات الفرق نمو فإن وباملثل،
بدًال األقران تأثري خالل من املهام إنجاز فكرة لكن مىض، وقٍت أي من أهميًة أكثر األقران

املديرين. كل يتبناها فكرة ليست الوظيفية السلطة من
يف فإنهم األفقية، الحدود هذه إدارة عليهم أن يعلمون املديرين أن من الرغم وعىل
العالقات يف التفكري عىل اعتادوا ومثلما جيد. نحٍو عىل بذلك يقومون ال األحيان أغلب
يَرْون فإنهم ومغلوب، غالٍب عالقاُت أنها عىل باملرءوس الرئيس عالقة يف املتمثلة الرأسية
فكرًة الرشاكة فكرُة لهم تبدو إذ بطبيعتها؛ متكافئٍة غريَ والزمالء املوردين مع العالقات
ما كثريًا فإنهم الرشاكة، عىل مجربًا كان منهم كبريًا عدًدا أن من الرغم وعىل طبيعية. غريَ
يف يكونون الحدود ترسيم إعادة يقاومون الذين األشخاص إن فحسب. اسميٍّا ذلك يفعلون
يفشلون أو واألفكار، املعلومات ملشاركة مستعدين وغري ِفَرقهم، يف مساهمني غري الغالب

املشاركة. إىل اآلخرين توجيه يف

الجغرافية الحدود (4-1)

من أكرب قدٍر إىل الرشكات تتجه فعندما بالفعل؛ هنا واضحًة الحدودية التغيريات تبدو
لتطوير أو للتسويق رسميٍة غريَ تحالفاٍت ن وتُكوِّ مشرتكة، مشاريَع يف وتشرتك الالمركزية،
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ال القديمة الحدود فإن العالم، حول واالستحواذ االندماج عمليات يف وتشرتك املنتجات،
أساليَب مواجهة عند باملرونة والتحيلَ مألوفٍة، غري ثقافاٍت يف العمَل إن وجود. لها يعود

تحديًا. تمثِّل أن يمكن واملفاوضات؛ والقيادة، األعمال، مع التعامل يف مختلفٍة ثقافيٍة
تتجاوز التي الثقافات املتعددة العالقات إدارة يف صعوبة املديرين بعض يجد
السائدة الثقافية القيم مع التأقلم كذلك عليهم الصعب ومن السطحي. الحوار مستوى
كل يف نفسها بالطريقة العمل عالقات إجراء يمكن ال ملاذا ويتساءلون أخرى، دولٍة لدى
يحاولون املديرين من اآلخر والبعض عليها. اعتادوا التي بالطريقة باألحرى، أو مكان،
األفضل. األسلوب هو األمريكي اإلدارة أسلوب أن مفرتضني اآلخرين، عىل أسلوبهم فرض
يف الحدود تلك ترسيم إعادة رضورة يقبلون ال األفراد هؤالء فإن الحالتني، من أيٍّ ويف

املتشابك. الدويل العالم ذلك

الشخصية الحدود (5-1)

للقادة، الغريبة الصفات كانت بساطًة، أكثر أزمنٍة يف نطاًقا أصغر املؤسسات كانت عندما
الذين التنفيذيني الرؤساء من واحٍد من وأكثر بها. مسموًحا الوظيفية، عيوبهم حتى بل
كانوا — ونجاحهم فلسفتهم عن الكتب ألَّفوا الذين أولئك حتى — بالٍغ بتقديٍر يحَظْون
أصبح واليوم، األداء. ذريعة تحت موظفيهم عىل مستأسدين أو طغاة األحيان أغلب يف
العيش أجل من الشخيص، وضعفهم شخصيتهم من املظلم الجانب إدارة الناس عىل لزاًما
يفشل «ملاذا كتاب يف ناقشناها التي املعوقات إن ترحم. وال شفافيًة أكثر معقدٍة بيئٍة يف
األفراد نجاح من تُقلِّل أن يمكن — والتقلب والغرور العزلة مثل — التنفيذيون؟» الرؤساء
بوب ببحث استشهدنا وقد ومعالجة. ٍم وتفهُّ اعرتاٍف محلَّ تصبح لم إذا املؤسسة ونجاح
يف الشخصية الصفات أهمية إىل بوضوٍح أشار الذي السابقة، الفصول أحد يف هوجان
األفكار عىل واالنفتاح والطموح، والحافز والنزاهة، األمانة مثل صفاٍت إن القائد. نجاح
بالقدر القيادة يف النجاح عىل تؤثِّر كلها العاطفي؛ والذكاء والشغف والطاقة الجديدة،
لم الشخصية السمات أن إدراك القصوى األهمية ومن املعريف. الذكاء به يؤثِّر الذي نفسه
وكقائد. كمديٍر أدائك عىل تؤثِّر كشخٍص طبيعتك وأن عنه، التحدُّث يحظر موضوًعا تَُعْد
الذي املناخ تخلق القيادية شخصيتهم بأن االعرتاَف بعناٍد يرفضون الناس بعض
يعتقدون ربما أو التأثري، لهذا إنكاٍر حالة يف يكونوا أن املحتمل ومن اآلَخرين. فيه يقودون
أْكفاءً، قادًة يكونوا ولكي األعمال. عالم يف مكان له ليس الذاتي التحليل من النوع هذا أن
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تقلل شخصيتهم من املظلم الجانب وميول ضعفهم نقاط أن باستمراٍر يدركوا أن بد ال
إدارتها. كيفية يتعلموا أن ويجب كفاءتهم، من

التدمري ال الرتسيم، إعادة (2)

فمع إزالتها؛ ال الحدود ترسيم إعادة هو الصدد هذا يف املعريف الواجب أن عىل نؤكِّد أن نريد
السهل من أصبح املصفوفية، واملؤسساِت حدود لها ليس التي املؤسساِت عن ُكِتب ما كل
نظاٍم صنائَع كانت لو كما الحدود يتجاهل أناركيٍّا ليس الشامل فالقائد املرء؛ يتشوش أن
تساعد ناحيٍة من فهي الحدود؛ إشكالية يتقبَّل الشامل فالقائد ذلك، من وبدًال رشير.
الحدود تصبح عندما أخرى ناحيٍة ومن الرتكيز، ونقطة الهدف تحديد عىل األشخاص
املثايل، الوضع يف ف. الترصُّ خيارات تَُحدُّ فإنها الناس، أذهان يف وراسخًة للغاية صارمًة
يعني وهذا متغرية. وأنها اخرتاقها املمكن من الحدود هذه أن يَرْوا أن الناس يتعلَّم سوف
وسوف الرضورة، تقتيض عندما الحالية الحدود اجتياز يف ماهرين سيصبحون أنهم

ها. تغريُّ عند الفاصلة الخطوط من وغريها واألفقية، الرأسية، الحدود بتغريُّ يقبلون
وتُبذَل مطلوبًا، جماعيٍّ نحٍو عىل القرار اتخاذُ يكون املصفوفية املؤسسات بعض يف
األفراد ويتجاهل العملية. هذه يف األشخاص من ممكٍن عدٍد أكرب إرشاك أجل من الجهود
إىل القرار اتخاذ عملية ودفع املختلفة، النظر وجهات مشاركة تسهيل أجل من الحدوَد
أن املمكن من الحدود تلك وجود دون فمن ذلك، من الرغم وعىل الصحيحة. املستويات
االستشارة نظاُم الغالب يف يوجد املصفوفية الرشكات ففي النتيجة؛ هي الفوىض تكون
يعرف أحد ال لكن مهمة، أي إنجاز قبل الجميع استشارة من بد ال أْي مساءَلة؛ دون
نا تمدُّ أنها إىل باإلضافة املساءلة، من تُمكِّن الحدود إن مساءلته. يمكن الذي الشخص َمن

الناجحة. لإلدارة الرضورية والربوتوكوالت بالنظام
املدير بني الحدوُد تصبح فعندما َخِطرًة؛ تبدو الحدود تلك ترسيم إعادة فإن ولذلك،
املساءلة) ثَمَّ (ومن األدواُر وتصبح واضحة، غريَ واملورد الرشكة أو املباِرش، واملرءوس
عىل وتَِرد للتو. وصفناها التي الحدود، عديمة املؤسسات فوىض تلمح فإنك واضحة؛ غريَ
تضاءل إذا إنجازه يلزم ما ينفذون املوظفني سأجعل «كيف مثل: أسئلة املديرين أذهان
أو الرشكة؟» تخص معلوماٍت عىل املورد آتَِمن أن يمكن «كيف أو الوظيفي؟» نفوذي
أخرى؟» منطقٍة يف وأنافسها املناطق إحدى يف الرشكات إحدى مع أتشارك أن يمكن «كيف
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األجوبة؛ تجاُهل تعني ال الحدود ترسيم إعادة لكن مرشوعة، أسئلة األسئلة هذه كل
بعض ويف املوقف. يتطلَّب عندما لتجاوزها االستعداد مع لكن الحدود احرتام تعني إنها
أخرى، أحياٍن ويف لة. مفصَّ تعليماٍت فريقه يُعطَي أن املدير عىل لزاًما يكون األحيان،
األهداف لتحقيق بالحرية لهم والسماح عليهم والتأثري املرءوسني توجيه إىل املدير يحتاج

الخاصة. بطرقهم
داخل املوجودة الصوامع ن تتضمَّ اإلشكالية هذه إىل للنظر أخرى طريقة وتوجد
الذين للمديرين قاسيًا نقًدا اإلعالم، وحتى األعمال خرباء من الجميع، ه وجَّ لقد املؤسسات.
القادة عىل يجب أنه من الرغم وعىل الوظيفية. صوامعهم داخل ذهنيٍّا محبوسني يظلون
أن األشخاص عىل يجب فإنه معينة؛ صومعٍة أو عمٍل وحدة تجاه بااللتزام شعور َخْلق
مع الصداقة بروح يرتبطوا وأن به، يقومون بما بالفخر ويشعروا وظيفتهم مع دوا يتوحَّ
ع يشجِّ أن يجب نفسه، الوقت ويف الخربة. مجال يف معهم يتشاركون الذين األشخاص
نطاًقا. األوسع املؤسسة من جزءًا يصبحوا وأن الصوامع، تلك تجاُوز عىل موظفيهم القادُة
باألفكار واملشاركة الحدود تجاوز يف حرًجا يجدوا أالَّ املوظفني عىل أن يُعِلنوا أن يجب

املؤسسة. أهداف تحقيق يف يساعد هذا كان إذا األخرى، الوظائف مع واملعلومات
ترسيمها وإعادة الحدود مالحظة القادة يستطيع عندما هائلًة فوائَد املؤسسات تجني
نُصَب الداخلية الرشكة أهداف وضع يستطيعون القادة بعض املثال: سبيل فعىل أيًضا؛
أنظمًة مون يصمِّ فإنهم لذلك، ونتيجًة العميل؛ بعني األمور إىل أيًضا النظر مع أعينهم
العمالء. احتياجات عىل أيًضا وتُركِّز الرشكة، داخل يف مَلن أيرس الحياة تجعل وعملياٍت
أفضَل الرشكة تصميم رضورة عىل ينصُّ الذي القديم الحد تجاُوز عىل قادرون إنهم
تلك تؤثر كيف برؤية الحد هذا ترسيِم إعادُة لهم وتسمح أهدافها، تخدم التي العمليات

الخارجيني. املساهمني عىل العمليات
قدرًة أكثر هم األفقية الحدود ترسيم إعادة يستطيعون الذين القادة فإن وباملثل،
املخزون تكاليف من يقلل مما مؤسساتهم؛ وبني التوريد سالسل بني تكامٍل إحداث عىل
أن حقيقة املوظفني َقبول تتطلَّب لكنها كبرية، تنافسية ميزة هذه التسليم. رسعة ويزيد
املوردين، مع الرشاكة نظرية يتبنَّْون التنفيذيني وبعض املورد. يعرفه العميل يعرفه ما
خالل من حساسة معلوماٍت إىل املباِرش الدخول من بتمكينهم األمر يتعلَّق عندما لكن
فإن الفكرة، لهذه الكبرية الفائدة من الرغم وعىل يرتدَّدون. فإنهم مشرتٍك، ويب موقع
تجعل الرشكة، تخصُّ بمعلوماٍت للمنافسني املوردين إمداد يف املتمثلة السيئة االحتمالية

الفكرة. يرفضون التنفيذيني هؤالء
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أكثر يشهد وقٍت ففي الرأسية؛ الحدود ترسيم إعادة من الكربى الفائدة تأتي ربما
توظيف عىل االعتماد من بدًال الداخلية املواهب تطوير أهمية ازدياَد مىض وقٍت أيِّ من
عدد زاد وكلما والتعليم. التوجيه يف مسئولياتهم عىل الرتكيز املديرين عىل يجب املواهب،
وسوف املؤسسة، بها ستظفر التي املواهب زادت الحد، هذا ترسيم يعيدون الذين املديرين
التوفيق عىل قادرين غري املديرون كان فإن ذلك، من الرغم وعىل أرسع. وقٍت يف بها تظفر
هذه فإن املدى، القصرية النتائج تحقيق ضغط وبني والتعليم التوجيه مسئوليات بني

املنال. صعبة ستظل الفائدة

الرهبة عىل وباعثة ثابتة الحدود تجعل التي األمور (3)

منهم وامَلَهرة األذكياء باستثناء — األفراد تمنع التي هي فحسب البرشية الطبيعة ليست
معينة، درجٍة إىل للتغيري مقاِوم جميعنا أن من الرغم وعىل الحدود. ترسيم إعادة من —
نستعرض دعونا به. خاصٍة إضافيٍة عقباٍت بمجموعة مصحوبًا يأتي الحدود تغيري فإن
منها: التخلُّص الناس بعض عىل ا جدٍّ الصعب من تجعل التي األسباب ونُبنيِّ العقبات تلك

السلوكيات تكاِفئ املؤسسات يف الحوافز أنظمة معظم الحوافز»: نظام «عقبة •
هو األداء أهداف تحقيق فإن الحال، وبطبيعة املايض. يف نجاحها ثبت التي
إعادة ع تشجِّ حوافز أنظمَة تجد أن نسبيٍّا املعتاد غري ومن املعتاد، املعيار
أنه يف املشكلة هذه من جزء يتمثَّل أحدها). حتى (أو الخمسة الحدود ترسيم
ذلك، من الرغم وعىل جديدة. بطرٍق الحدود رؤية عىل القدرة قياس الصعب من
يثبت لم التي السلوكيات مكافأة يف غالبًا اإلرشاف قادة تردُّد هو األهم فإن
عىل والقدرة االستعداُد السلوكياِت تلك أمثلة ومن النهائي، النجاح يف إسهامها
إعادة سلوكيات تتبنَّى القيادة كانت إذا حتى ذلك، عىل عالوًة القادة. تطوير
نظام هيكلة إعادة وبني التبني هذا بني ما تأخري فرتة فستوجد الحدود، ترسيم

الحوافز.
لديها الثقافات بعض فإن السابق، يف ناقشنا كما املؤسسة»: ثقافة «عقبة •
بصفٍة الناجحة والرشكات الحدود. ترسيم إعادة دون تَُحول وِقيَم أعراف
تمتعوا قد األفراد كان فإذا السلوك؛ عىل هائًال تأثريًا تؤثِّر ثقافات لديها خاصٍة
صعوبًة سيجدون فإنهم سنوات، مدار عىل املوردين مع متكافئٍة غري بعالقاٍت
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بالقدر واضًحا الثقافة تأثري يبدو ال األحيان بعض ويف الوترية. هذه كرس يف
فعىل الالوعي؛ مستوى عىل ذلك من بدًال يعمل بل السابق، املثال يف املبني نفسه
قد الضارية املنافسة عىل تقوم التي الثقافة تكون أن املحتمل من املثال: سبيل
يجعلهم والخسارة، املكسب ثنائية عىل يقوم قويٍّا ًها توجُّ املوظفني يف غرست
أحد يف تنافسهم قد رشكاٍت مع التحالفات من نوٍع أي تكويَن تلقائيٍّا يتجنَّبون
تنبع مقاومته بأن الشاكلة هذه عىل ن ممَّ التنفيذيني أحد ح يرصِّ ال قد املجاالت.
«إنه قائًال: التحالف من النوَع هذا ببساطٍة يرفض قد بل املؤسسة، ثقافة من
إعادة من الثقافية مسلماته تمنعه األمر باطن يف أنه حني يف لنا.» مناسٍب غري

الحدود. ترسيم
فبعضاملؤسسات الدولة؛ نطاق عىل األجانب رهاب يشبه وهذا الغرور»: «عقبة •
من تستفيد سوف أنها تعتقد ال تجعلها لدرجٍة باألفضلية إحساس لديها
آَخر. مستًوى أي عىل أو األفقي، أو الرأيس، املستوى عىل الجديدة العالقات
أخرى، رشكٍة مع التحالفات أحد تكويَن أن يشعرون املؤسسات هذه وقادة
األفضل ألنهم العناء يستحق ال أمٌر الشخصية، املعوقات أحد مع التعامل أو
سنجنيه؟» الذي «ما أنفسهم: ويسألون نظرهم). وجهة من األقل (عىل بالفعل
مثال هي إنرون رشكة ولعل كافيًا.» ليس سنجنيه ما «إن يكون: والجواب
وتجاهلت عيوبها، مع التعاُمل تستطع لم التي العجرفة ثقافة عىل حديث

عملها. محيط من الصادرة التحذير عالمات
لدرجة الشديد، بالضغط الشعور يف العقبة تتمثَّل وهنا االنشغال»: «عقبة •
مجرد إن الحدود. ترسيم إلعادة الالزَمني الجهد أو الوقت إىل يفتقر القائد أن
وطأة تحت يرزح القائد إن باإلرهاق. شعوًرا يسبب الرتسيم إعادة يف التفكري
أو جديٍد يشءٍ أي لفعل مستعدٍّ غري أنه لدرجة باألداء، املعني الشديد الضغط

األداء. ذلك عن يُشتته قد مختلٍف

من عليها التغلب املمكن من فإنه الرهبة، عىل باعثة العقبات هذه أن من الرغم وعىل
ز تحفِّ محددة أفعال ثالثة توجد تجربتنا واقع ومن األساليب. من متنوعٍة مجموعٍة خالل

الحدود. ترسيم إعادة استجابة
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الثالثة املحفزات (4)

من عدد فأمامك الحدود، ترسيم إعادة إمكانية تبنِّي عىل الناس مساعدة تريد كنَت إذا
أجل من الحوافز نظام هيكلة إعادة يف املتمثلة الواضحة االسرتاتيجية بينها من الخيارات،
قادرًة مؤسسٍة كلُّ ليست أْن ندرك أننا إال الحدود. ترسيم تُعيد التي السلوكيات مكافأة
والتي التنفيذ، يف األسهل األساليب بعض إليكم ولذلك، «الجذرية»؛ الخطوة هذه اتخاذ عىل

الحدود: ترسيم إعادة تحفيز يف تساعد

يقرءون ال القادة من كبريًا عدًدا أن املفاجئ من الحدود»: بتغريُّ «التوعية •
ويتوقعون يَرْون فيما يتفكرون أو املؤسسة، نطاق خارج حولهم ينظرون أو
ذلك من نتفاجأ أالَّ يجب وربما االعتبار. بعني يأخذونه أو رشكاتهم عىل أثره
بتغريُّ الوعَي فإن ذلك، من الرغم وعىل القادة. تواجه التي االنشغال لعقبة نظًرا
وأفكاٌر معلوماٌت القيادة تطويَر تتيح قد طرق. بعدة نرشه يمكن الحدود
كذلك املعلومات تتوافر وقد التقديمية، العروض خالل من الحدود حول جديدة
التصميم، إعادة خالل من الحدود قضايا عىل تُركِّز التي الرشكات زيارة عرب
الحلقات خالل من القادة يتعلم أن ويمكن القيادية. القرارات أو القياس، أو

املعنية. املوضوعات تتناول التي العمل وورش الدراسية
تجعل سوف الخمسة الحدود بمشكالت الوعي زيادة فإن املثالية، الناحية من
أن املوظفون يرى األحيان، أغلب ويف الوضع. عن تصوًرا يُكوِّنون األفراد
إال معها. التعامل أو إدارتها يمكن أموٌر الحدود تغيري عن الناتجة املشكالت
أسلوبَهم وا غريَّ إذا يحدث قد فيما التفكري يف يبدءون فإنهم الوعي زيادة مع أنه
وغريها املشرتكة، واملشاريع التحالفات، إىل نظروا إذا أْي التقليدية؛ الحدود تجاه
عىل الرشكة، خارج مثيالتها أو األخرى الوظيفية صات التخصُّ مع الرشاكات من
املؤسسة. أهداف بتحقيق هامشيٍة صلٍة ذات اعتبارها من بدًال نموٍّ أدوات أنها
أكثر يكونون الغالب يف فإنهم األمور، أحد حدوث األشخاصسبب يفهم وعندما
عن السادس الفصل يف باستفاضٍة نتحدَّث وسوف معه. التجاوب عىل قدرًة
املؤسسات. يفيد أن — مميزة نظٍر وجهة أي — الوضع عن ٍر لتصوُّ يمكن كيف
سيما ال األشخاص، إن الحدود»: ألحد األشخاص أحد تجاوز فرصة «انتهاز •
يحتاجون األحيان بعض ويف الشديد. بالعناد يتسمون الناجحني، األشخاص
إعادة تجنُّبهم عن الناتج للفشل التعرُّض أو العراقيل بإحدى االصطدام إىل
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يكون فعندما التغيري؛ إىل لحاجتهم مدركني يصبحوا أن قبل الحدود، ترسيم
أو التوجيه عرب ل التدخُّ وقت يحني املعوقات، أحد يف التعثُّر شفا عىل األشخاص
أمرهم. فسينتهي يتغريوا لم إن أنهم إدراك إىل يحتاجون فهم القيادة؛ تطوير

الحدود. ترسيم إعادَة مصلحتهم من أن يَرْون قد املرحلة، هذه وعند
أن إىل السابق يف أرشنا األفراد»: وغرور املؤسسة غرور بني الفرق «توضيح •
أن املؤكد ومن الحدود. ترسيم إعادة دون تَُحول عقبًة يكون أن يمكن الغرور
تريد فهي للغاية؛ وناجحة ا جدٍّ كبرية ألنها الغرور هذا تدعم املؤسسات بعض
مؤسساٍت إن كبرية. تنافسية ميزًة تمنحها بطرٍق التوريد سلسلة عىل السيطرَة
تنعكس أن ويمكن القواعد، تضع مارت؛ َووول أمريكا، أوف وبنك ديل، مثل
األفراد يرفض ذلك حدوث وعند ومديريها. قادتها سلوك يف السوقية أفضليتها
نحٍو عىل يشءٍ بكل يقومون بأنهم ويقتنعون جديدة، بطرٍق الحدود إىل النظر
جغرافيٍة حدوٍد يف التفكريُ منطقيٍّا يَُعدُّ ال ثَمَّ ومن آَخر؛ شخٍص أي من أفضل
األفضلية مكانة أن هو الحال، بطبيعة هؤالء، يدركه ال وما جديدة. شخصيٍة أو
ترسيم إعادة يف فشلوا إذا حالتها عىل تظل لن مؤسستُهم، بها تحظى التي
جهًدا الكربى الرشكات تلك تبذل أن بد ال ولذلك، الظروف؛ تقتيض كما الحدود
تعقيبًا تقدِّم أن بد فال عنه؛ وتَثِنَي أفرادها غرور إىل االنتباه تَلفت كي إضافيٍّا
فيما املرونة عدم إىل غرورهم يؤدِّي حيث النقاط؛ لهم ح يوضِّ أفرادها أداء عىل
بني أيًضا املؤسسات تفرِّق أن ويجب وخارجها. الرشكة داخل بالعالقات يتعلَّق

اآلَخرين. عىل باإلنجازات التكربُّ وبني باإلنجازات الفخر
الدول أن يعرف الدولية للشئون مراقٍب فأي الحدود؛ أهمية من نُقلل ال نحن
تلك ترسيم أخرى دولة أعادت إذا حربًا وتخوض حرمٍة ذات حدودها تَعترب
يف بالحدود يتعلَّق فيما باملرونة التحيلِّ القادة عىل ب يتوجَّ ثَمَّ ومن الحدود؛
يمكن جديدٍة زاويٍة من الحدود رؤية لكن معينة. ظروٍف وتحت معينٍة أوقاٍت
املايض يف موجودًة تكن لم محتملٍة، جدوى ذات عالقاٍت تكوين إىل تؤدَِّي أن

. قطُّ

املعرفية السلوكيات وممارسَة الحدود ترسيم إعادَة فإن القادم، الفصل يف سنرى وكما
أو التنفيذ يف: املتمثِّلة التالية املعرفية املهارة أمام الطريَق دان تمهِّ ناقشناها التي األخرى

املهام. إنجاز
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املهام إنجاز

«التنفيذ» كتاب أثار وبالتأكيد املهام. إنجاز موضوع حول الحديث كثر األخرية، السنوات يف
يتصفون الذين القادة حول النقاَش تشاران، ورام بوسيدي الري للمؤلَفنْي بيًعا، األكثر
من الرغم وعىل كبري. حدٍّ إىل التنفيذ يف ماهرين ليسوا لكنهم عظماء مفكرين بكونهم
يف القدرة. هذه حول يحوم يزال ال التشوش من كبريًا قدًرا أن وجدنا فلقد الحديث، ذلك
وضغٍط سيطرٍة مسألُة التنفيذ أن ويَرْون املوضوع تبسيط يف القادة يبالغ األحيان، بعض
ويحاولون املعاكس املوقَف القادُة يتَّخذ أخرى، أمثلٍة ويف العمل. يف يكدُّوا كي األفراد عىل

منهم. يُطَلب ما بكفاءة ذون ينفِّ اآلخرين لجْعل التأثري استخدام
أكثر التنفيذ فإن القيادية، املهارات معظم مع الحال هي وكما ذلك، من الرغم وعىل
تعقيد فهم إىل القادة يحتاج املهام، وإلنجاز األسلوبني. هذين من أيٌّ به يوحي مما تعقيًدا
الذين القادة إن االعتبار. يف بالتنفيذ املرتبطة الصعوبات لوضع طريقٍة وإيجاد املهمة
جزئيٍّا يعود والسبب ذلك، فعل يستطيعون والشجاعة والقلب العقل مهارات بني يجمعون

امُلنَجزة. املهام عىل تؤثِّرا أن يمكن واملخاطرَة األفراد مشكالِت أن يدركون أنهم إىل
أسلوبني استعراض هي املعرفية القوة هذه استعراض لبدء طريقٍة أفضل ربما
االسرتاتيجي (األسلوب النوعني هذين تعاُمل طريقة ومالحظة القيادة، أساليب من شائعني

التنفيذ. مع التشغييل) واألسلوب

يجتمعان ما فنادًرا التشغييل، وإما االسرتاتيجي األسلوب إما (1)

وبارعون للبيانات، رائعون ومحللون بحت، نحٍو عىل اسرتاتيجيون مخطِّطون بعضالقادة
التقليدي التفكري تجاوز عىل وقادرين حاملني، يكونوا أن املمكن ومن االتجاه. تحديد يف
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وتحفيزهم األفراد إلهام يف ماهرين يكونون وقد ملؤسساتهم. ومختلٍف جديٍد يشءٍ وخلق
تلك تنفيذ كيفية معرفة يف كبرٍي حدٍّ إىل ماهرين ليسوا لكنهم اسرتاتيجياتهم، تبنِّي عىل
التنفيذ، حيز يف املهام بوضع املرتبطة التفاصيل من يََملُّون الغالب يف فهم االسرتاتيجيات؛
صحيحًة، االسرتاتيجية كانت إذا أنه يعتقد قد بعضهم إن بل لغريهم، املهمة هذه ويرتكون

تقريبًا. بنفسها نفسها ذ تُنفِّ أن املفرتض فمن
العمل، مجريات يف االنخراط يحبون فهم التشغيل؛ مهامُّ تُحركهم القادة بعض
بالتفاصيل. ويستمتعون الصعبة، للمشكالت الحلول إيجاد عرب النجاح ذرى ويبلغون
وأوفر بأرسع «ب» النقطة إىل «أ» النقطة من الوصول كيفية يف دائًما يفكرون وهؤالء
املهتم النوع من ليسوا العادة ويف والرتكيز، بالعملية يتسمون إنهم ممكنة. طريقٍة
يعملون الناس ويجعلون بجدٍّ القادة هؤالء يعمل املهام، وإلنجاز العظيمة». «األفكار ب
نحو وتدفعهم األفراد خيال تأرس أن لفكرٍة يمكن كيف فهم يف عادًة ويفشلون ، بجدٍّ
بني االختيار وعند سابق. وقٍت أي من أكثر االبتكار من وبمزيٍد االجتهاد من بمزيٍد العمل
يختارون فإنهم خطورًة، أقل لكنه نمطيٍّ وأسلوٍب الخطورة، متوسط لكنه مبتَكٍر أسلوٍب

مرة. كل يف األخري الخيار
والعرشين، الحادي القرن مطلع وحتى العرشين القرن ثمانينيات بني ما الفرتة يف
ِقبَل من املقدَّمة التنفيذية الربامج دعمتها — األعمال صحافة يف قويٌة نظٍر وجهُة سادت
التشغيلية العمليات وإن اسرتاتيجيني، يكونوا أن ينبغي القادة إن تقول — األعمال كليات
يف سليمة. اسرتاتيجيات وضُع القادَة يكفي وإنه قيادية، أنشطٍة مجموعة وليست وظيفة
التفاصيل عن األقوياء القادة ابتعد لو األفضل من أن هو السائد املعتقد كان الحقيقة،
يقومون ما جيًدا يعرفون الذين األفراد سبيل يعرتضوا أن املمكن من إنهم إذ التنفيذية؛
يف التنفيذيني الرؤساء من وكثريٌ الرؤية، عىل القائمة القيادة عىل منصبٍّا الرتكيز وكان به.

االسرتاتيجية. رؤيتهم بسبب احتفاءٍ محلَّ كانوا الفرتة هذه
إطالع رضورة عىل أكدا إذ السائد؛ الفكر هذا تغيري يف وتشاران بوسيدي كتاب ساَعَد
أكثر للتنفيذ عمٍل إطار وظهر الناجح. التنفيذ أرادوا إذا التشغيلية التفاصيل عىل القادة
لدى يكون أن كافيًا يَُعْد لم باملايض. مقاَرنًة القادة من الكثريَ ويتطلَّب باألداء اهتماًما
فيجب تشاران؛ يقول حسبما االسرتاتيجية، صياغة عند القاعة يف أْكفاء موظفون القائد
يف األشخاص هؤالء يكون أن ويجب املناسبني، األشخاص مع الصحيحة املحادثات إجراء
قيام من للتأكُّد الصحيحة املتابعة أدوات يمتلك أن القائد عىل ويجب املناسبة، مناصبهم

وجه. أكمل عىل بمهامهم املوظفني
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تصبح قد التشغيلية، التفاصيل أهمية من الرغم وعىل تشغيلية. عقلية ليست هذه
الذين التنفيذيني املسئولني من عدًدا نعرف إننا التنفيذ. وتعيق الالزم من أكثر مهمة
هو املحوري فالعامل األهداف؛ تلك تحقيِق طرَق لهم يقدِّمون ثم لِفَرقهم أهداًفا يضعون

املؤسسة. لتعجيز التفاصيل استخدام وليس بالتفاصيل الوعي
رئيًسا كنَت فإذا محتملة. صعوبٍة من االقرتاح هذا عليه ينطوي ما إنكار يمكننا ال
املوظفني أحد أن أو تتدهور، بدأت الرئيسية العمل وحدات إحدى ورأيَت الرشكات، إلحدى
وتنتهك املسئولية، وتتوىلَّ ستتدخل، فهل االنخفاض؛ يف أداؤه بدأ املرتفع باألداء املعروفني
يميل نفسها؟ تلقاء من األمور تنصلح أن وتتمنَّى جانبًا ى ستتنحَّ أم القيادي؟ التسلسل
املطروَحنْي، املوقَفنْي من متطرٍف موقٍف بتبنِّي إما األسئلة هذه عن اإلجابة إىل الناس
وإما التشغييل)، (التطرف بالتفاصيل يهتمون إما دائًما فهم املوقفني؛ بني بالتأرجح وإما

االسرتاتيجي). (التطرف بالتفاصيل متعلٍق يشءٍ أي مسئولية ل تحمُّ يرفضون
املوقفني؛ هذين بني التوازن إيجاد هو كبرٍي حدٍّ إىل فعاليًة األكثر األسلوب أن بَيَْد
لالستعانة الالزم والوقت التشغييل، باألسلوب لالستعانة الالزم الوقت معرفة عىل فالقدرة
تعرف أن األحيان أغلب يف يتطلَّب املهام إنجاز إن حاسم. أمر َلِهَي االسرتاتيجي، باألسلوب
وتثق جانبًا ى تَتنحَّ ومتى التعليمات، وإعطاء املسئولية تويلِّ طريق عن املهام تُنِْجز متى
املوقفني هذين بني وإيابًا ذهابًا التنقَل أيًضا ن ويتضمَّ التوجيه. لهم وتُقدِّم اآلخرين يف

برسعة.
أمريكا أوف لبنك التنفيذي والرئيس اإلدارة مجلس رئيس — لويس كني أجاد وقد
توىلَّ إذ املهام؛ إنجاز يف براعته عن فضًال واالسرتاتيجية، التشغيل بني التوازن تحقيَق —
إىل وحوَّلها الصفقات، عقد يف بارع مدير يقودها كان الرؤية عىل تعتمد مؤسسٍة قيادة
بدقٍة ويعلمون بتحققيه، وعدوا ما األفراد فيه ق يحقِّ الذي ٦ سيجما منهج عىل تعتمد رشكٍة
ومقاييَس أدواٍت كافًة املستويات عىل املوظفني إعطاء خالل ومن منهم. عة املتوقَّ األموَر
إىل استناًدا القرارات اتخاذ عملية لويس َل فعَّ ،٦ سيجما منهج من مستوحاًة محددًة
التزاماتهم يُقدِّرون أمريكا أوف بنك مستويات جميع يف القادة أصبح واآلن الحقائق.
إىل تستند قراراٍت ويتخذون منضبطة، اجتماعاٍت يف وينخرطون بعض، تجاه بعضهم
الفت أمر البنك ثقافة يف التغريُّ إن املوضوعة. األهداف ضوء يف التقدُّم ويقيسون الحقائق،
كبار نصف عىل يزيد ما كني غريَّ ذلك، عىل عالوًة السوقية. قيمته يف وانعكس لالنتباه،
يعملون كانوا الذي البنك عن النظر برصف املناسبني، األشخاص محلهم وأحلَّ املوظفني
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نجح التنفيذ. عىل قائمة النمو، إىل هادفة التنافسية، شديدة ثقافة س وأسَّ سابًقا، فيه
من وتَمكَّن تُذَكر، صعوبٍة دون رشائها يف يستمر التي الجديدة البنوك دمج يف لويس
خالل من للغاية قريٍب وقٍت منذ ثبت ما وهو سرتيت، لوول قطعها التي الوعود تحقيق

املرصفية. إيه إن بي إم ومؤسسة بنك فليت مرصف عىل االستحواذ
اسرتاتيجيَة برباعٍة غريَّ فقد تشغييل، قائٍد مجرد كان لويس أن تعتقدوا ولكيال
الرشكة ساَعَد السابق التشغييل أسلوبه إن العضوي. النمو عىل تُركِّز كي مؤخًرا مؤسسته
املالية، الخدمات يف لإلعجاب إثارًة الرشكات أكثَر تصبح أن يف تَمثَّل الذي هدفها تحقيق يف
العالم» «يف الرشكات أكثر من واحدًة أمريكا أوف بنك يجعل أن يف تَمثَّل التايلَ هدفه لكن
إىل التنفيذ من االسرتاتيجية رؤيته تغيري إىل حاجٍة يف كان ذلك أجل ومن لإلعجاب، إثارًة
ونتيجًة االستحواذ؛ عمليات عىل التام االعتماد دون البنك إيراد لزيادة طريقٍة إىل ل التوصُّ
عاملي» «بنك وعقلية نموذج وخلق الحدود، عرب والعمل القادة، تطوير عىل ركَّز لذلك،

العضوي. النمو لتحقيق كوسائل
فالقائد ل؛ التحوُّ هذا يعكس قائًدا باعتباره لويس أسلوب فإن ذلك، إىل باإلضافة
وأكثر ًال، تدخُّ أقلَّ باعرتافه أصبح قد التفاصيل، عىل يركِّز كان الذي السابق التشغييل
من الرائع األداء ألصحاب وسمح الطويل، املدى ذات االسرتاتيجية عىل وتركيًزا تفكًُّرا

النتائج. بتحقيق بهم نفسه أحاط الذين املوظفني
أسلوب وهو السابق، التشغييل أسلوبه إىل لويس يعود أن املمكن من املستقبل، ويف
بني ل التنقُّ عىل قدرته أن هي هنا ها املقصودة الفكرة أن إال املوقف. يناسب كان إذا جيد

املهام. إنجاز عىل قدرته من تعزِّز االسرتاتيجي واألسلوب التشغييل األسلوب

لويس عقلية مثل عقليٍة تطبيق دون يَُحول ما (2)

أهداٍف وتحقيَق واالسرتاتيجي، التشغييل األسلوبني بكال التفكري عىل القدرة اكتساَب إن
نستعرضهذه دعونا قائد. كل عىل تؤثِّر عوامل أربعة لوال أسهل سيصبحان كانا طموحٍة،
وزيادة والتفضيالت، األسلوب وفرض السيطرة، إىل والحاجة الوظيفي، (التحيُّز العوامل
إليه الوصول املمكن باملستوى التنفيذ من األفراَد منعها أسباب عىل ونتعرف العمليات)،

أخرى. ظروٍف يف
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الوظيفي التحيُّز (1-2)

االسرتاتيجي األسلوب إىل وإما التشغييل، األسلوب إىل إما ميَّالني األفراد تجعل الوظيفة إن
مدفوًعا فستكون التسويق، وظيفة من قادًما كنَت فإذا األوىل؛ رية التطوُّ الخربات حسب عىل
مقاَرنًة األطول املدى ذات الواسعة النظرة إىل وستميل وأنماطهم، العمالء ميول لدراسة
قادًما كنَت وإذا كبري. حدٍّ إىل اسرتاتيجيٍّا مفكًِّرا سيجعلك ا ممَّ بالتفاصيل؛ املهتمة بالنظرة
إىل ميًال أكثر تكون أن املحتمل فمن دة، معقَّ ماليٍة مشكالٍت مع وتعاملَت ماليٍة وظيفٍة من
الشخص يميل األساس. هذا تشكِّل القياس أو املحاسبة يف خلفيتك ألن التشغييل األسلوب
املواقف فيحلِّل الوظيفية؛ خربته منظور من العالم إىل النظر إىل التسويق وظيفة من القادم
موظفيه عىل التعليمات يُلقَي أن املحتمل غري من لكن املشكلة، مع للتعاُمل باألفكار ويأتي
التصوُّري التفكري خالل من التأثري عىل معتاد ألنه نظًرا التنفيذ»؛ يف بنفسه ل «يتدخَّ أو
أن بما القياسات، عىل عادًة فريكِّز املالية وظيفة من القادم الشخص أما واالسرتاتيجي.
التقارير. وإعداد الحساب يف أكربَ أخطاءٍ إىل يقود أن يمكن املايل املجال يف الصغري الخطأ
بدقٍة األرقام حساب عىل كبري تشديد يوجد الحايل، والتنظيمي االقتصادي املناخ ظل ويف
لكنه أخطاءً، الشخص هذا يرتكب ال قد ثَمَّ، ومن املدى؛ القصرية املالية األهداف وتحقيق

االبتكاري. التفكري خالل من املشكالت ويحل يتوقَّف كي التشجيع إىل يحتاج قد
اآلخرين. خالل من للمهام األفراد إنجاز دون أيًضا يَُحول الوظيفي التحيُّز إن
تتمتَّع تكن لم وإذا الحارض، الوقت يف واإلنتاجية الجماعي العمل عىل التكنولوجيا ز تُحفِّ
حاجٍة يف فأنت واإلنرتنت، اإللكرتوني الربيد استخدام معرفة تتجاوز تكنولوجيٍة بمعرفٍة
التعاون أصبح لقد األمر، واقع يف املجال. هذا يف الخربة أصحاب عىل املتزايد االعتماد إىل
فستجد الصومعة عقليَة التزمَت إذا أنك لدرجة للغاية، ا مهمٍّ املختلفة الوظائف بني فيما
إىل تنحاز أكنَت وسواءٌ الضيق. خربتك نطاق خارج املهام من الكثري تحقيق يف صعوبًة
الثقة، عىل قائمٍة ثنائيٍة عالقاٍت خلق إىل حاجٍة يف فأنت التشغييل، أم االسرتاتيجي األسلوب
واملنافسني. والعمالء املوردين مع أيًضا لكن األخرى، الوظائف يف األفراد مع فقط ليس
تكوين عىل قادرين غري يجعلهم نحٍو عىل وظيفيٍّا ضيٍق نطاٍق يف يعملون الذين القادة إن
حقيقيٍّا. تعاونًا تتطلَّب مواقَف يف وضعهم عند يعانون ما رسعان العالقات؛ هذه مثل
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السيطرة إىل الحاجة (2-2)

اإلدارية املمارسات فإن املعرفة، عىل يقوم اقتصاٍد نحو العام ه التوجُّ من الرغم عىل
امللموسة غري النتائج عاَلم ففي بسهولة؛ تموت ال الصناعية الثورة عرص إىل تَرجع التي
املعتاد القيادة فعل رد يصبح بعض، عىل بعضها املعتمدة العالقات وذي د واملعقَّ املتقلِّب
الحاالت ويف عكيس. تأثري له يكون أن يمكن هذا الفعل رد أن إال السيطرة. فرَض هو
ويُعزِّز واإلبداع، املبادرة روح من اآلَخرين بالسيطرة» «املهووسون القادة يَحرم القصوى،
من الرغم وعىل املخاطرة. وتجنُّب التشكُّك نزعَة يتبعونه الذي التفصيلية اإلدارة أسلوُب
مقاَرنًة التشغيلية العقلية لدى أكرب نحٍو عىل حدوثها محتَمل السيطرة يف املبالغة أن
االسرتاتيجيون فالقادة القادة؛ من النوعني كال عىل تؤثِّر قد فإنها االسرتاتيجية، بالعقلية
ببطءٍ فيتقدَّمون االسرتاتيجية، يف طفيٍف اختالٍف بكل مهووسني يصبحوا أن املمكن من
االسرتاتيجية. يف عنٍرص كل لدعم املعلومات من واملزيد املزيد جمع يحاولون بينما شديٍد
الالزم من أكثر تعجُّ أو شديٍد ببطءٍ ذ تُنفَّ فإنها لرؤيتهم، املحتملة الجودة من الرغم وعىل
السيطرة عىل يركِّزون الذين التشغيليون القادة أما تأثريًا. تخلق كي والدراسات باألبحاث
عند حتى أعصابَهم املتقلِّبون التشغيليون القادة يفقد االنفصال. من حالٍة يف فيتسبَّبون
فعىل األكرب؛ هدفهم عن يغفلون تجعلهم لدرجٍة التفاصيل يف ينغمسون أو األخطاء، أتفه
توجيٍه عمليِة تنفيذ يف الجهد من كبريًا قدًرا القادة هؤالء يبذل أن املمكن من املثال: سبيل
هذه لنرش طريقٍة أفضل يف التفكري يف يفشلون لكنهم محدٍد، نهائيٍّ موعٍد قبل جديدٍة

ويدعموها. املوظفون يفهمها كي كافًة الرشكة أرجاء يف السياسة
القائد أن الواضح فمن للتنفيذ؛ أساسية وسيلٌة السيطرة عن َ التخيلِّ أن نقرتح ال نحن
لقياس الالزمة املقاييس ويمتلك بالتفاصيل ا ُمِلمٍّ يظل كي السيطرة فرض إىل يحتاج
يعاق فعندها أكرب، لغايٍة وسيلًة ال هدًفا السيطرة أصبحت إذا أنه إال املحَرز. التقدُّم

التنفيذ.
هذا كان تخصمؤسسته؛ التي بالتفاصيل املهووسني املاهرين القادة أحد نعرف إننا
بتفاصيل بإملامه يفتخر وكان دقيقة، أعماٍل جداول ذات اجتماعاٍت بإجراء يستمتع القائد
أن يعتقد هاٍو، ُمصلِّح إنه امليزانية. يف وصغريٍة كبريٍة بكل وبمعرفته الجميع، وظائف
التي البرشية الطاقة عن يغفل لكنه تُنِتج. سوف املؤسسة فإن جيًدا» ُعدِّلت إذا «اآللة
تحفيز يستطيع وال االبتكار، تعيق اإلنتاج لقياس فمحاوالته الحقيقي؛ التحفيز يخلقها

الحقيقي. التنفيذ يقودان اللذين وااللتزام الشغف
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والتفضيالت فرضاألسلوب (3-2)

كانت تاريخيٍّا، للوظيفة. وفًقا وتفضيالتك أسلوبك تكييف مبدأ مع األسلوب هذا يتناقض
األعمال مجال يف القادة ِقبَل من املتبعة الطريقة هي األسلوب) (فرض السابقة الفلسفة
وباعتباره مديًرا باعتباره العناد هذا يُظِهر كان بطبعه العنيد فالشخص أدوارهم؛ أداء يف
الواقع، ويف املهام. إنجاز سبيل يف كبريًة عقبًة األمر هذا يكن لم األحيان معظم ويف قائًدا،

معينة. أهداٍف تحقيق عىل القادَة األسلوب هذا ساَعَد لقد
بيئٍة ظل ففي كبرية؛ عقبًة نفسه العناد هذا يصبح قد الراهن، الوقت يف لكن
أسلوبهم يصبح متى يدركوا أن إىل القادة يحتاج بعض، عىل بعضها عناُرصها تعتمد
درجة، ١٨٠ شخصياتهم تغيري إىل حاجة يف ليسوا إنهم للتنفيذ. معيقة وتفضيالتهم
فعندما ال؛ فعَّ غريَ املسيطر أسلوبُهم يصبح حيث املواقف إىل االنتباه إىل يحتاجون لكنهم
يرتاجعوا أن املمكن فمن مهمة، مسألٍة حل دون يَُحول األحادي تفكريهم أن يدركون
وقد ما. موقٍف يف إضافًة منها أكثر نقيصًة الصفة هذه كانت ما إذا أنفسهم ويسألوا

الورطة. هذه لحل أكرب جهٍد وبذل االنسحاب عىل هذا يساعدهم
فيه َل تأصَّ ألنه تغيريه يرفض األحيان من كثرٍي يف لكنه الخاص، أسلوبُه قائٍد لكل
رضوريان والوعَي املرونَة إن ألثره. مدرٍك غري ألنه أو سابٍق، نجاٍح خالل من شعوريٍّا ال
مساعدة يف كثرية أمواًال عديدة رشكات تستثمر الة. الفعَّ الحلول لتنفيذ الحارض الوقت يف
مايرز مؤرش اختبار مثل التفضيالت اختبارات خالل من ل، املفضَّ أسلوبها فهم عىل قادتها
أو البرشية، للعالقات األساسية هات التوجُّ نظرية اختبار أو الشخصية، ألنماط بريجز
أسلوبهم أن فهم يف القادة تساعد أن يمكن التقييمات وهذه الكثرية. األدوات من غريها
مجموعٍة وامتالك باملرونة التمتع دون ومن املواقف، جميع يف ينفع ال قد املفضل القيادي
ضعٍف نقطَة يكون أن يمكن مفضٍل قياديٍّ أسلوٍب أي فإن القيادية، األساليب من متنوعٍة

والتكيُّف. الوعي إىل القائُد افتقر إذا كبريًة
أنواًعا تتطلب املختلفة الظروف أن يدركون ال األحيان أغلب يف القادة فإن وأخريًا،
يكون قد الذي التوجيهي األسلوب من نفسه فالنوع القيادية؛ األساليب من مختلفًة
كان إذا اإلطالق عىل اًال فعَّ يكون لن شامًال، تغيريًا تتضمن أزمٍة إدارة أثناء رضوريٍّا
أحد تَقلُّد فإنَّ وباملثل، النمو. دفع يمكنها أفكاٍر توليد من املؤسسة تمكنَي هو التحدِّي
يختلف السلطة، من قليٍل قدٍر عىل إال تنطوي ال التي األفراد، بشئون املتعلقة املناصب
فالوظيفة املايل؛ األداء عن النهائية املسئولية ل وتحمُّ اإلنتاج بمسئولية االضطالع عن جذريٍّا

89



والشجاعة والقلب العقل

مختلًفا قياديٍّا أسلوبًا وتتطلَّب اآلخرين عىل التأثري عىل القدرة عىل كبرٍي حدٍّ إىل تركز األوىل
يف أنفسهم يجدون عندما صعوبًة يواجهون كانوا استثنائيني قادًة عرفنا وقد تماًما.

القيادي. أسلوبهم تغيري منهم يتطلَّب موقٍف

العمليات يف املفرطة الزيادة (4-2)

عمليٍة وضع الغالب يف يريدون القادة من وغريهم التنفيذيني الرؤساء أن املفهوم من
التطوير يؤدي وقد تحسينهما. أو واألداء القياس زيادة أجل من جديٍد نظاٍم أو جديدٍة
بيانات قواعد إحدى إىل الدخول إمكانية تحسني أو جديدة، تصنيٍع عملية إىل التكنولوجي
وإجراءاٍت جديٍد برنامٍج يف االستثمار ظاهريٍّا، رة. مطوَّ ماليٍة محاَسبٍة ُطُرق إىل أو العمالء،
بد فال ذلك، من الرغم وعىل والجودة. الرسعة من أكرب بقدٍر املهام إنجاز يف يساعد جديدٍة
املؤسسة كاهل يُثِقل أن يمكن العمليات من الالزم من أكرب عدًدا أن إىل االنتباه من
يصبح العمليات زيادة من تُعاني التي املؤسسات إن دعمه. من بدًال التنفيذ عن ويرصفها
قد لدرجٍة والقياسات العمليات إىل االنتباه من الكثريَ ه فتُوجِّ الداخل؛ عىل منصبٍّا تركيزها
املؤسسة تفقد قد املثال: سبيل عىل النجاح؛ ق يحقِّ الذي األسايس السلوَك تهمل تجعلها
انتباهها كل تركِّز أن املمكن ومن والفرص، للعمالء أقل انتباًها وتُوِيل الخارجي تركيزها

الجديدة. العمليات إنجاح عىل
من كثريًا شهدنا لكننا رقم، تحديد يمكننا ال زائًدا؟ عبئًا تَُعدُّ التي العمليات عدد كم
تستطيع ال كنَت وإذا العمليات. يف مفرطة زيادة من يعاني الحارض وقتنا يف الرشكات
من العمليات. زيادَة ع تشجِّ أنك املحتمل فمن فعليٍّا، تمارسها التي العمليات عدد تحديد
كان إذا ما تعرف سوف هات، التوجُّ حول واستقصاءٍ للمؤسسة تشخيٍص إجراء خالل
التي التواُصل متطلبات ومن بعٍض، عىل بعضها العمليات اعتماد من مثقلني األفراد
لن فإنهم مثقلني، املوظفون كان وإذا الرشكة. وضعتها التي الجديدة األنظمة تفرضها
انتباههم رصفوا قد سيكونون ألنهم املحتملة؛ بالكفاءة املهام تنفيذ عىل قادرين يكونوا
يف نرى إننا املهام. تلك تنفيذ أجلهم من يحاولون الذين الخارجيني املصلحة أصحاب عن
وجدنا وقد املؤسسات، يف التوجهات تستطلع التي االستقصاءات من الكثريَ الحارض الوقت

االستقصاءات. هذه بني مشرتَكٌة شكوى العمليات زيادة عن الناتج العمل تعقيد أن
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ترحم ال فوضويٍة بيئٍة يف املهام إنجاز (3)

تحدياٍت تواجه زلَت ما فإنك للتو، تناولناها التي األربع العقبات عىل التغلُّب استطعَت إذا
أعىل، أصبحت واملعايري أقرص، أصبحت الزمنية فاألُُطر ال؛ الفعَّ التنفيذ سبيل يف بيئيًة
والبيانات أكرب، أصبح املايض السنة ربِع نتائِج من أعىل نتائَج إحراز أجل من والضغط
مخاطراٍت عىل لإلقدام أكرب وحاجٍة للخطأ أصغر هامٍش وجود ومع دائًما. موجودة املقارنة
يف استخدموها التي نفسها التخطيطية األساليب باستخدام التنفيذ للقادة يمكن ال ذكية،
القادة يفعله أن يجب يشءٍ أول فإن ولذلك، املايض؛ السنة ربع يف حتى بل املايض العام
التشغيلية. والعقلية االسرتاتيجية العقلية بني توازٍن بإيجاد السابقة توصيتنا اتباع هو
عادًة فهم مرءوسيك؛ من التقييم فاطلب عليك، املسيطرة العقلية تدرك ال كنَت وإذا
يتيح سوف أسلوبك يف توازٍن إيجاد إن القيادة. يف ل املفضَّ أسلوبَك كبرٍي حدٍّ إىل مدِركون
رسيعة، بيئٍة ويف جدوى. القيادة يف السائد أسلوبك ق يحقِّ ال حيث املواقف يف خياراٍت لك
من كثرٍي يف ينفع لن السائد القيادي أسلوبك أن ْع تَوقَّ التواصل، دائمة األعباء، كثرية

خربتك. سجنَي تصبح قد أنك ْع توقَّ بل املواقف،
األفقية العالقات خالل من النفوذ تكوين ن تتضمَّ إليها أرشنا التي الثانية الخطة
الذين التقليديني القادة إىل بالنسبة للَحْدس مناِقًضا هذا يبدو وقد املهام. إنجاز بغية
سلطٍة دون عليهم والتأثري باآلخرين االستعانة عىل القدرة لكن الرأيس، التنفيذ عىل اعتادوا
من ِفرٍق داخل العمَل إن املعقدة. البيئات يف للنجاح أساسيٍّا مكونًا أصبحت مباِرشٍة
مع تحالفاٍت وتكويَن للطرفني، مربحٍة املوردين مع رشاكاٍت وتكويَن مختلفة، وظائَف
مشرتكة مشاريع يف الدخول وحتى بعملك، الصلة وثيقة مجاالٍت أو صناعاٍت يف رشكاٍت
السيطرة أو املوارد امتالك إىل الحاجة دون مثمرًة نتائَج ق تحقِّ أن يمكن املنافسني؛ مع

عليها.
املوظفون يقدِّم فعندما امُلساءلة؛ قيمة يتبنَّى مناٍخ خْلق فهي الثالثة الخطوة أما
اإلنتاج عىل تُجربهم الرشكة إن أي — ذلك إىل مضطرون بأنهم يشعرون ألنهم إسهاماتهم
القادة أحد ويطلق الكفء. للتنفيذ الرضوريَّنْي واالبتكار االلتزام إىل يفتقرون فإنهم —
عواقِب إرساءَ يعني امُلساءلة ترسيخ إن الناقم»! «اإلذعان اسم األمر هذا عىل نعرفهم الذين
وَقبول بااللتزامات للوفاء نموذًجا القادة يصبح أن أيًضا ن يتضمَّ وهذا منصفة، أداءٍ
هنا ها املفيد من املوظفني. نفوس يف واملسئولية بااللتزام اإلحساس هذا يُبَثَّ وأن العواقب،
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فكثري الغاية»؛ «الذاتي الطفل مفهوم وهو أََال األطفال، نفس علم مفاهيم بأحد االستعانة
إرضاء يف رغبتهم مثل خارجي، حافٍز بسبب املدرسة يف حسنًا بالءً يُبلون األطفال من
الغاية» «الذاتي وصف لكن الوالدين. من لتهديداٍت فعٍل كردِّ أو املعلمني، أو الوالدين
الحافز هذا تكوين إن داخلهم. يشءٍ بسبب ينجزون إنهم أْي داخيل، حافزهم أن يعني
قدرٌة التوجيه الذاتية العاملة القوى ولدى امُلساءلة. تعنيه ما هو املؤسسة يف نفسه الداخيل

املهام. إنجاز عىل أكرب
السهل من املثابرة. عن بديل فال وإظهارها؛ املثابرة تقدير فهي الرابعة التوصية أما
عندما املعارص، األعمال عالم يف الفعل رد دائرة يف ومحصورين مشتتني القادة يصبح أن
نعرف وكلنا والخيارات. واملعلومات والطلبات االتصال ووسائل املؤثرات عليهم تنهمر
إحدى املثابرة إن أبًدا. ينهونها وال املرشوعات يبدءون ن ممَّ قائٍد من أكثر األرجح عىل
إىل حاجٍة يف فأنت املهام، إنجاز أردت فإذا املعرفة؛ خدمة يف املستخَدمة الشجاعة خصال
العيوب أحد ظهور عند الرتاجع إىل ينجذبون القادة أن شك وال معتقداتك. شجاعة إظهار
ذلك، من الرغم وعىل املؤسسة. تأييَد الربامج أحُد يفقد عندما أو ل، املفضَّ مرشوعهم يف
لن وهذا به، ك التمسُّ عليهم فلزاًما برنامجهم، أو بمرشوعهم ا حقٍّ مؤمنني القادة كان فإذا
رسالًة سيبعث لكنه بالتحقيق، جدير أنه يَرْون الذي الهدف تحقيق يف فحسب يساعدهم
التي الدراسات من كثرٍي يف القادة. يُقدِّرها صفة املثابرة أن تخربهم املوظفني إىل أيًضا
ما عىل واضح دليل يوجد الرشكات، يف الجديدة واألفكار املبتكرة املنتجات حول تدور
السماح يرفض الذي األفكار ألحد القوي املنارص إىل يشري الذي لعازر»؛ «تأثري عليه يُطَلق
مقاومٍة وبعد بائسٍة بدايٍة من النهاية يف نجاًحا ويحقق جديٍد، منتٍج أو منهٍج فكرة بموت

أولية.
عىل مساعدتهم من بدًال املوظفني لدى القوة نقاط تعزيز هي الخامسة الخطوة
من كثري التنفيذ. عملية تخدم القلب قيادة سمات من سمة هذه ضعفهم. نقاط إصالح
إصالح يحتاجون القادة بعض أن شك وال األفراد، إصالح حول تدور القيادة تطوير برامج
الزاعمة النظر وجهَة القادُة يتبنَّى فعندما ه؛ التوجُّ يف تكمن املشكلة أن إال موظفيهم،
مساعدتهم. يحاولون عندما حتى قوتهم من يجردونهم فإنهم اآلخرين، لدى مشكلٍة بوجود
بهم، يهتمُّ نظاٍم أجل من التضحيات لتقديم مستعدون األفراد معظم أن وجدنا وقد
يراهم لنظاٍم تضحياٍت لتقديم مستعدين غري لكنهم التطوير، تستحق أصوًال ويعتربهم
الضخم «التنفيذ عن كثريًا يتحدثون الصالبة الشديدي التنفيذيني إن وضعفاء. َمعيبني
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الصارم والحديث الخوف إن إذ مهتمني؛ غري موظفيهم إن يقولون لكنهم املشاريع»، ألحد
لدى القوة نقاط تطوير لكن فحسب، املهام من للكثري األفراد إنجاز إىل سيؤديان
تحقيق أجل من إليها واإلضافة مهاراتهم من واالستفادة معهم، التعاون يعني املرءوسني
ومواجهتها، التغيري أو التعديل إىل تحتاج التي السلوكيات إبراز املهم ومن مشرتك. هدٍف

التطوير. لعملية األساسية الرتكيز نقطَة هو هذا يكون أال يجب لكن
والبيوتكنولوجية الدوائية للصناعات مستشاًرا حاليٍّا يعمل الذي — فالوم ساندر أدرك
مثاًال تَُعدُّ فإنها سنوات، عدة منذ حدثت قصته أن من الرغم وعىل املهام. إنجاز كيفية —
لدى القوة نقاط وتعزيز املثابرة سيما ال للتو، ناقشناها معينًة سماٍت ن تتضمَّ ألنها ا مهمٍّ

األهداف. تحقيق أجل من األفراد

وكاالت إحدى بيكر، إيه روبرت لرشكة تنفيذيٍّا رئيًسا فالوم أصبح عندما
خطرية، أزمٍة من تعاني الرشكة تلك كانت الصحية، الرعاية مجال يف اإلعالن
لدى أصبح قصري، بوقٍت ذلك وبعد عمالئها. أكرب من اثنني فْقِد وشك وعىل
التعاقد وكان — مايرز بريستول — فحسب كبري واحد عميٌل تقريبًا الوكالة
مكاملات عىل يجيب أحٌد يكن لم البداية، يف باإللغاء. مهدًدا العميل هذا مع
بيكر، رشكة إىل باالنضمام ً خطأ ارتكب بأنه الجميع وأخربه الهاتفية، فالوم

األوان. فوات قبل الرشكة تلك يرتك أن يجب وأنه
املهام؛ يُنجز كيف يعرف كامًال قائًدا فالوم كان ذلك، من الرغم وعىل
يف أنهم فكرة املوظفني داخل فغرس املثابرة»؛ «ثقافة اها سمَّ ثقافٍة بخلق فبدأ
صناعة يف منتجاٍت أكرب أصحاب من عمالءَ لحساب سيعملون األيام من يوٍم
وأظهر املبدئي، الرفض وجه يف حتى املثابرة، إىل الحاجة عىل وأكَّد الدوائيات.
العروض مناقصة يف اشرتاكهم مايرز بريستول تطلب لم عندما املثابرة هذه
فالوم حاول الرفض، هذا َقبول من وبدًال للقلق. املضاد بوسبار ار لعقَّ الرتويجية
املرشوع، عن األخرى تلو بفكرٍة مايرز بريستول منتجات رئيس إقناع وفريقه
باملرشوع، فازوا وعندما ترويجي. عرٍض تقديم النهاية يف منهم ُطِلب أن إىل

املبيعات. يف هائلًة زيادًة بوسبار ار لعقَّ املروجة الناتجة الحملة قت حقَّ

موظفيه لدى القوة نقاَط عزَّز عندما الفكر ثاقَب كان فالوم أن أيًضا واضًحا يبدو
وجد فالوم لكن اإلعالن، وكاالت بضاعة هي املبتكرة األفكار إن باألفكار. اإلتيان يف املتمثلَة
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استخدام عىل عهم شجَّ إذا وأفضل، أكثر أفكاٍر عىل املوظفني من يحصل أن املمكن من أنه
تكون أن دون بعميٍل تتصل أن «إياك فالوم: كتب كما فرصة. كل يف اإلبداعية قدرتهم
األفضل بأنها بيكر اشتهرت لذلك، ونتيجًة الوكالة؛ شعاَر ذلك وأصبح كبرية.» فكرة لديك
أزمتها، فرتة أثناء الوكالة مكاملات عىل مطلًقا يجيبون يكونوا لم عمالء وجذبت اإلبداع، يف
من عمالء سبعة عىل وحصلت العام، ذلك يف وإعالٍن دعايٍة وكالة أفضل بيكر وأصبحت

الدوائية. الصناعات مجال يف رشكاٍت عرش أهم
تايمز» «فارماسوتيكال مجلة مقاالت إحدى يف كتب فالوم أن لالهتمام املثري ومن
وَعَرقنا.» نا بكدِّ ذلك فعلنا أننا ذلك من األهم لكن وقلوبنا، بعقولنا ذلك فعلنا «لقد قائًال:
ملعتقداته، وفًقا الترصف شجاعَة امتلك فالوم أن إىل وَعَرق» «َكدٍّ معنى نرتجم أن ويمكننا

أهدافه. ق يحقِّ كي مدِهشٍة بمثابَرٍة للعمل ا مستِعدٍّ وكان

ينفذ الذي للقائد القديم النموذج نبذ (4)

نحو تنجذب املؤسسات زالت ما املهام، إنجاز كيفية عن تعلَّمناه ما كل من الرغم عىل
تحسني إىل ماسٍة حاجٍة يف يكونون عندما واملوجهني) املسيطرين (أي «الصارمني» القادة
وال قدًما، يميض شخٍص اإلجراءات، اتخاذ من يخاف ال شخٍص يف يرغبون إنهم األداء.
وفوق املوظفني، عدد وخفض امليزانية تقليل يعني «اإلجراءات» واتخاذ الضعف. يُظِهر
املؤسسات تلك نُذَكِّر ونحن نتيجة. تحقيق نحو الناس ودفع جديدة، اسرتاتيجيٍة بدء ذلك
ب امللقَّ دنالب ألربت إىل القيادة أسندت عندما بيم صن مؤسسة مصري من باالعتبار
القيادة يف دنالب استمر التكاليف. تقليل يف وبارع صارم رجل وهو الكهربي»، «املنشار ب
أكثر السيئ املوقف وجعل العاملة، القوى نصف طرد يف وتسبَّب عامني، عن تقل ملدٍة

الرشكة. من طرده من قليلٍة سنواٍت بعد إفالسها بيم صن وأعلنت سوءًا؛
وتقليل املوظفني عدد تقليَل يتطلبان قد األداء وزيادة املهام إنجاز أن من الرغم وعىل
إدخال من بد ال التلقائية. االستجابَة هما الوسيلتان هاتان تصبح أالَّ يجب فإنه التكاليف،
التنفيذيون الرؤساء أو القلِب القساُة الصارمون والقادة املعادلة، إىل والشجاعة القلب
تستعني أن يجب املشاعر. من أقل وقدًرا الشجاعة من قليًال قدًرا يُظِهرون الَقِلقون
الذين للقادة نماذج باعتبارهم يونج وأندريا ويلدون وبيل لويس كني من بكلٍّ املؤسسات
طريقة يف أذكياء ألنهم فقط ليس املهام؛ ينجزون الذين الكاملني القادة جيًدا، يُنفذون
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وألنهم أفضل، نحٍو وعىل الجد من بمزيٍد يعملوا كي املوظفني يُلهمون ألنهم بل التنفيذ،
النهاية. حتى املثابرة تتطلبها التي الشجاعة يُظهرون

النموذَج التطوير عمليُة حلَّْت إذا فقط التنفيذ، عىل قادرين قادٍة إعداد املمكن من
باالعتماد تُنجز لن األمور لكن الَحْدس، مع الخطوة تتناقضهذه وقد القديم. محلَّ الجديد
طريق عن الرشكة داخل من نماذج التطوير عملية تقدم أن يجب والخوف. القوة عىل
التي الجيد التنفيذ طريقِة فهِم فرصَة املشاركني تمنح أن فيجب النقطة؛ هذه توضيح
تُنفذ التي الخارجية الرشكات زيارِة فرصَة تمنحهم أو الداخلية، العمل وحدات تتبعها
ثقافٍة خلق أجل من والشجاعة، والقلب العقل بني قادتها مزج بسبب جيدٍة بطريقٍة املهام
كيفية عن ره تصوُّ مراجعِة فرصَة قائٍد كلَّ تمنح أن ويجب املهام. إنجاز يف أفرادها يرغب
(مثل واقعية تجارب تتطلَّب وربما صعبة، تكون أن يمكن األخرية النقطة وهذه التنفيذ.
إال إنجازها يمكن ال طموحٍة بمهمٍة األفراد فيها يُكلَّف بالفعل)، التعلُّم برامج تجارب
األفراد سيما ال — األفراد يتعلَّم أن ويجب الكامل. للقائد الثالث الصفات استخدام عرب
قويٍة خطٍة مجرد ال والتعاطف املخاطرة تتطلَّب املواقف بعض أن — الرأي املتصلبي
مثل — عامٍّ فشٍل حدوث ِلزاًما يكون األحيان، بعض ويف صارمة. بلهجٍة للموظفني تُبلَّغ
األفراد يصبح حتى — املهام إنجاز عن الصارمة والقرارات الرصاخ فيه يُسِفر ال موقٍف
ميًال أكثر القائد يكون ذلك، حدوث فعند القيادي؛ أسلوبهم يف التفكري إلعادة مستعدين

أهدافه. لتحقيق أخرى أساليَب تجربة إىل

نطلق ما — القيادة من املعريف للجانب الرسمية تغطيتنا نكمل سوف التايل، الفصل يف
نظر. وجهة تكوين من الرشكة تستفيد كيف توضيح خالل من — العقل قيادة عليه
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نظٍر وجهة تكوين
بوضوح والتعبريعنها

يف لكنها األخرى، السمات من األولوية يف أقل املعريف القسم يف األخرية السمة تبدو قد
رفاهيًة نظٍر وجهة تكويُن يبدو قد األمر، بادئ يف األهمية. من نفسه القدر عىل الحقيقة
وإعادة املهام إنجاز مثل معرفيٍة قدراٍت مع فباملقارنة حال، أي وعىل رضورًة. منه أكثر
مثل مفيًدا أو التوقيت حيث من مناسبًا النظر وجهة تكوين يبدو ال الحدود، ترسيم
وقٍت ففي والحافز؛ املرساة تمثِّل النظر وجهة فإن ذلك، من الرغم وعىل القدرات. تلك
داخليٍّا إحساًسا النظر وجهة تُقدِّم االلتزام، وعدم بالتشكُّك القادة من الكثري فيه يشعر
سياسيٍة مؤسسيٍة بيئٍة يف إليه استناًدا القرارات اتخاذ يمكن أساًسا تصبح إذ باألمان؛
عىل الحفاظ يف القادَة النظِر وجهُة أيًضا تساعد األحيان. بعض يف واضحٍة وغري معقدٍة
لتحقيق الرضوريَّنْي والشغَف االلتزاَم تولِّد أن ويمكن باملصداقية، تتسم ثابتٍة شخصيٍة
إحساًسا وتمنحهم واهتمامهم، حماسهم عىل الحفاظ يف تساعدهم وقد الطموحة، األهداف

املهنية. حياتهم يف قدًما امُليض أثناء الهدف تحقيق عىل باإلرصار
األكثر النظر وجهَة ببساطٍة يتبعون القادة من كثريًا أن الحظنا لقد األسف، ومع
وجهة تكوين من بدًال ملصالحهم، خدمًة األكثر النظر وجهة أو العام، للمناخ إرضاءً
متشكِّكون وهم بها يؤمنون ال مواقَف القادُة فيه يتبنَّى عٍرص يف إننا بهم. خاصٍة نظٍر
كانوا تنفيذيني قادًة تعرف أنك شك وال العمل. يف التقدم ذريعة تحت متشائمون أو
أو اإلدارة، مجلس أو العمل يف رئيسهم عات توقُّ عىل اعتماًدا مواقفهم لتغيري مستعدين
أذكياء القادة بعض أن من الرغم وعىل بخصوصها. تحفظاٌت لديهم كانت مواقَف تبنَّْوا



والشجاعة والقلب العقل

وجهات تبدو عندما خاصًة عبثية»، نظٍر «وجهات لتبنِّي معرَّضون فإنهم وموهوبون،
املهنية. الناحية من لة متعقِّ تلك النظر

اآلخرين يلهمون ما نادًرا نظٍر، وجهة دون من أنهم هو القادة هؤالء يدركه ال ما
سوف «املواءمة» أن باعتقاد أنفسهم يخدعون وقد ألجلهم. الجهد بذل عىل ويحفزونهم
باعتبارهم رؤيتهم دون تَُحول سوف الطويل املدى عىل لكنها املهنية، حياتهم يف تساعدهم

أْكفاءً. قادًة

بهم خاصٍة مواقَف واتخاذ معتقداٍت تكوين الناسيف يفشل ملاذا (1)

نقصده: ملا توضيًحا إليكم

ونظًرا الكربى. املؤسسات إحدى يف التنفيذيني املسئولني كبار من كارول كانت
أن لها مقرًرا كان نسبيٍّا، صغريٍة سنٍّ يف الكبري ونجاحها ومهارتها لذكائها
جاهدة كارول عملت لرشكتها. التنفيذية اللجنة أمام كبريًا تقديميٍّا عرًضا تُقدِّم
ويبنيِّ وظيفتها، اسرتاتيجية حول يدور كان الذي التقديمي العرض إعداد عىل
هكذا أو يرام، ما عىل العرض سار للمؤسسة. األكرب األهداف مع تواُفقها مدى
العرض رشائح وكانت وبوضوح، بسالسٍة تتحدَّث كانت لقد كارول. ظنت
الرئيسية، النقاط من أيٍّا تحذف ولم اإلسهاب إىل تلجأ فلم دًة، محدَّ التقديمي
كانت التنفيذي. الرئيس ومنهج فلسفة مع متفًقا كان قالته ما أن وعلمت
واحًدا الكثريون يعتربه كان الذي التنفيذي للرئيس كبريًا احرتاًما تُِكنُّ كارول
ساعَدتْه واضحٍة قليلٍة أولوياٍت عىل يركِّز كان والذي الدولة، يف القادة أهم من
وأن الفريق»، «ضمن يراها أنه تضمن أن وأرادت النجاح؛ إىل الرشكة إيصال يف

املؤسسة. باتجاه يتعلَّق فيما أفكاره مع يتوافق التقديمي عرضها

القاعة يف َمن جميع جعل كارول قدَّمتْه الذي التقديمي العرض إن األمر، واقع يف
الرئيس ملواقف ترويجيٍة دعايٍة عن عبارة ببساطٍة حديثها أن رأَْوا فلقد بالنفور؛ يشعر
امرأٍة صوت من يسمعونه الذي الصوت وا وغريَّ عيونهم أغمضوا قد كانوا فلو التنفيذي؛
كارول أن واضًحا أصبح ما ورسعان التنفيذي. الرئيس صوت َلسمعوا رجل، صوت إىل
أفكارها قدَّمْت قد كارول كانت ولو واحدة. اقرتضْت بل بها، خاصًة نظٍر وجهَة تُكوِّن لم
أولويات فيها بما األخرى، الرشكة بأولويات ترتبط كيف أوضحت «ثم» وحججها،
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سياسة تُحرِّكه أنه بدا التقديمي عرضها أن إال تأثريًا. أكثر َألصبحت التنفيذي، الرئيس
يف مصداقيتها كارول فقدت املهم املوقف هذا ويف الشخصية، مصالحها ويخدم اإلرضاء

التنفيذية. اللجنة عني
دائًما يعني ال الوالء أن يدرك أن يمكن كان كارول بذكاء شخًصا أن تعتقد قد
وعىل مميزًة؛ نظٍر وجهَة تلقائيٍّا تنتج سوف وخرباتها ذكاءها أن تفرتض وقد القيادة،

منها. أكرب ملؤثراٍت ضحيًة كارول وقعت فقد ذلك، من الرغم
خاصٍة نظٍر وجهة تكويَن يتجنَّبون الناس تجعل التي املؤثرات عىل نظرة نُلِق دعونا

تلك: النظر لوجهة وفًقا العمَل أو بهم،

يخلط املؤسسة»: سياسات القادة يمثل أن برضورة القائلة الخاطئة «الفكرة •
من تحقيقها يمكن فاألخرية أهدافها؛ خدمة وبني للمؤسسة الوالء بني الناس
املؤسسة تمثِّله ما لكل األعمى التبنِّي بمجرد ال والتساؤل، النقدي التحدِّي خالل
كل يعمل أن ينبغي بالتأكيد الحالية. والتكتيكات االسرتاتيجيات كل واعتناق
كل يف املؤسسة مع يختلف القادة أحد كان وإذا بها، يؤمن مؤسسٍة لدى قائٍد
ذلك، من الرغم وعىل املؤسسة. تلك يرتك أن األرجح عىل األفضل فمن يشء،
ال أنهم لدرجة املؤسسة نظِر وجهَة ٍل تعقُّ وبال بالكامل يتبنَّْون القادة من فكثري
أنفسهم أقنعوا وربما بهم؛ خاصٍة نظٍر وجهة لتكوين مجاًال ألنفسهم يرتكون
لها. والءهم وتُمثِّل للرشكة، األفضل هي تلك النظر وجهة أن األثناء هذه يف
أنهم لدرجة لهم، املرشفني أو املدير تقييم حيال القلق ينتابهم أن املمكن ومن
الرغم وعىل معربة. طريقٍة بأي مخالفتهم من للكلمة الحريف باملعنى خائفون
عن بعيًدا املؤسسة يف التفكري يف وقتهم يأخذوا لم األرجح عىل فهم ذلك، من
املهام من الكثري أمامهم ألن لغريهم التفكري وتركوا مكتبهم، أو مقصورتهم

إنجازها. الواجب األخرى
من الرغم عىل بسياساتها»: الصارم االلتزام ع تشجِّ التي املؤسسية «البيئات •
الثقافاِت فإن واضح، بشكٍل ذلك عن تعلن ال الرشكات من األنواع هذه أن
الرَّْكب»، مع «السري الناس من تتطلَّب التنافسية البيئات يف ِم التقدُّ الرسيعَة
كثرٍي يف للمؤسسة. املكتوبة غري القواعد تحديد القادة من نطلب ما وغالبًا
مع اختالفك عن تُعِرب «ال هي: املكتوبة غري القواعد أوىل تكون األحيان من
اإلداري املستوى يف ارتقيَت كلما القاعدة هذه تأثريُ يزداد وأحيانًا املدير.»
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مسئويل بني الخالف حدوث عن تَنْهى التي القوية الثقافة ذات الرشكات يف
القرارات اتخاذ من أهم «االنحياز» يصبح األحيان بعض ويف العليا. اإلدارة
للجدل مثريون أنهم عىل القوية النظر وجهة أصحاب القادة إىل ويُنَظر الجيدة،
اختالفهم عن موظفوها يُعربِّ أن يف ضمنيٍّا ترغب ال املؤسسات بعض وللتشتت.
املوضوعات. جميع عىل العام اإلجماع ل تُفضِّ بل وسياساتها، اسرتاتيجياتها مع
األزمات، إحدى تحدث أن إىل الثقافية بالِقيَم االلتزاَم املؤسساُت تلك تطلب
عن الناس من مزيد يُعربِّ لم «ملاذا هي: السائدة النظر وجهة تصبح وعندها
بالفعل، بهم خاصًة نظٍر وجهة األفراد ن يُكوِّ قد الرشكات، تلك ويف آرائهم؟»
عىل املناقشة ملنتدى يدخرونها ربما أو عنها؛ التعبري عىل يجرءون ال لكنهم

واألفكار. واملعلومات، بالرؤى، عادًة يزخر الذي اإلنرتنت
فيه»: والتفكري واستجالئه «الخارجي» العالم يف يحدث ما قراءة يف «الفشل •
املصادر من متنوعٍة بمجموعٍة االحتكاك لك ينبغي نظر، وجهة تُكوِّن كي
األداء، العالية والرشكات املمارسات، أفضل عن القراءة ن يتضمَّ وهذا الخارجية.
ومقابلة مؤتمرات، يف االشرتاك أيًضا ن يتضمَّ وهذا ذلك. وغري املمتازين، والقادة
االقتصاد مثل فيه، تعيش الذي بالعالم املحيطة املؤثرات وفهم آخرين، قادٍة
السكانية. والخصائص الجغرافية واملؤثرات البيئية واملشكالت والسياسة الكيل
كي واختربتَه قرأتَه يشءٍ كل يف والتفكري ف التوقُّ أِي َل؛ التأمُّ هذا يتطلَّب وأخريًا،
بمعزٍل وأنت نظٍر وجهة تكوين الصعب ومن بك. خاصًة نظٍر وجهَة تُكوِّن
مصادَر من واألفكار املعلومات دمج إىل حاجٍة يف فأنت واملعرفة؛ التجارب عن

متعددة.
أسئلٍة من عليه نطرحه ما أول فإن العليا، اإلدارة قادة أحد بتوجيه نبدأ عندما
تكوين طريقة عن فكرٍة أخذ يمكننا السؤال هذا خالل ومن تقرأ؟» «ماذا هو:
جْعل إىل حاجٍة يف إنك ومختلفة. متنوعٍة مصادَر من نظره لوجهة القائد
الطاقة هذه خالل ومن والضوء. الطاقة تولد كي غريك بأفكار تَحتَكُّ أفكارك
قائًدا، باعتبارك إليك بالنسبة املهمة األمور عن نظريًة ر تُطوِّ سوف العقلية

الرشكة. إلدارة املناسبة الطريقة وعن
من واثقني القادة يكون قد نظر»: وجهة تكوين عىل قدرته يف املرء «شك •
ال لكنهم — الوظيفي مجالهم يف خربتهم مثل — أخرى جوانَب يف أنفسهم
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القيادية. املوضوعات عن قويٍة آراءٍ أصحاب عظماء مفكرين أنفسهم يَرْون
اإلدارة مسئويل أو األكاديميني عىل تقترص مهمًة ليس نظٍر وجهة تكوين إن
النقدي والتحليل التفكري ف يتوقَّ القادة من الكثري حالة يف فإن ولألسف العليا،
ره تصوُّ لديه الحال بطبيعة شخٍص كل األعمال. كليات يف الدراسة انتهاء عند
يلهم الذي القيادة نوع وعن الرشكة، يف املهام إنجاز كيفية عن الخاص
وعىل الفعالية. غاية يف معينًة اسرتاتيجيًة تجعل التي األسباب وعن اآلخرين،
العقل حبيسَة النظريات تلك تظل األحيان من كثرٍي ففي ذلك، من الرغم
إلظهار الفكرية وعملياتهم بخرباتهم كافيًا إيمانًا األشخاص يمتلك وال الباطن،
النظر، وجهة تكوين مهمة لآلخرين يرتكون ذلك، من وبدًال النظريات؛ تلك

األعمال. بإنجاز فحسب ويقومون
من بدًال القادة ر تُطوِّ التي القيادية بالربامج يستمتعون القادة من كثري
الرائعون املعلمون ع يشجِّ التنموية، الربامج ويف منها. ويتعلَّمون تدريبهم،
الربامج تلك تثري قد والجدل. واملناقشة والتأمل والتحدي التفكري عىل القادَة
تفكرٍي يف فيها يشرتكون التي األوىل املرة منهم للكثري وتمثِّل القادة، اهتماَم

به. ويستمتعون بعيد، زمٍن منذ حقيقيٍّ نقديٍّ

النظر»؟ «وجهة تعني ماذا (2)

تعريفه يف صعوبًة نواجه قد لكننا بديهيٍّا، يبدو قد النظر» «وجهة مصطلح تعريف إن
اعتقاد (مثل واحد ملوضوٍع واحدٍة رؤيٍة من أكثر هو ما يشمل إنه العملية. الناحية من
(مثلما محدد اعتقاٍد من تحديًدا أكثر أيًضا وهو للقيادة)، رضورية الدولية الخربة أن
يف فلسفتها — جيكو جوردون — سرتيت» «وول فيلم يف األساسية الشخصية تُلخص
تنطبق راسخة شاملة، معتقداٍت مجموعُة النظر وجهة إن جيد»). «الطمع قائلًة: العمل
أن للقائد ويمكن الرشكة. اسرتاتيجية وحتى والِقيَم الفردي السلوك من يشءٍ كل عىل
أن يعتقد كان إذا ما تحديد مثل معينة؛ فرصٍة أو معنٍي خياٍر لتقييم نظره وجهة يستخدم
أخالقيًة، املؤسسة ممارسات إحدى كانت إذا ما وتقييم الًة، فعَّ ستكون النمو اسرتاتيجية
تُقدِّم النظر وجهة أن يعني وهذا املبارشين. مرءوسيه من الرتقية يستحق من وتقييم

القرار. واتخاذ للتحليل إطاًرا
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أوف بنك من لويس كني — الكتاب هذا يف إليهم أرشنا الذين القادة من اثنني أن ونجد
اعتقاده يحركه كني إن قوية. نظٍر وجهات لديهما — إيفون من يونج وأندريا أمريكا،
إثارًة األكثر والرشكة مرصفيٍة مؤسسٍة أفضل يصبح أن يمكن أمريكا أوف بنك بأن
يونج أندريا وتؤمن املعتقد. هذا من تنبع االسرتاتيجية واختياراته العالم، حول لإلعجاب
واستخدَمتْه املعتقد، هذا يف الشكُّ ينتَبْها ولم التجارية، العالمة وبقوة املباِرشة، باملبيعات
الناس أفضل وتوظيِف فيها، األمَل الكثريون فَقَد رشكٍة وإنعاِش املتشكِّكني، إقناِع يف

هدفها. لخدمة
هانيويل، رشكة يف (ديفيد) الكتاب مؤلفي ألحد السابق املدير — جورج بيل
عن فكرته إن عنها. وعربَّ نظٍر وجهَة طوَّر — ميدترونك لرشكة الحًقا التنفيذي والرئيس
عالقاٍت تكوين عىل تشتمل أيًضا) املوضوع هذا عن كتابًا كتب (وقد الصادقة» «القيادة
للِقيَم. وفًقا ف والترصُّ االهتمام وإظهار ما مهمٍة تحديد عرب والتحفيز األفراد، مع جادٍة
املأل؛ عىل ِقيَمه يُظِهر وأن «صادًقا»، املرء يكون أن أهمية عىل شدَّد فقد قائًدا وباعتباره
التقليدية. املعرفة منظومة مع يتفق لم إن حتى الصدق، قول من يخجل لم لذلك، ونتيجًة
يف املقولة هذه انترشت وقد الثالثة.» املرتبة يف يأتون «املساهمني إن: قال املرات إحدى ويف
األوىل، املرتبة يف عمالءها تضع أن يجب الرشكات أن بيل ويعتقد واسع. نطاٍق عىل اإلعالم
إيراداٍت ق تحقِّ سوف ذلك، حدوث وعند العمالء، احتياجات تلبية من موظفيها وتُمكِّن
جماعٍة أي من أكثر سرتيت وول عىل ركَّزت إْن قه ستحقِّ كانت ا ممَّ أفضل للمساهمني
بلغ الذي جورج عهد خالل وأرباحها ميدترونك نمو ضوء ويف املستفيدين. من أخرى
أمريكي دوالر مليار ١٫١ من للرشكة السوقية الرسملة ارتفعت حيث — سنة عرشة اثنتي

مثمرًة. نتائَج قت حقَّ املميزة نظره وجهة أن يتضح — أمريكي دوالر مليار ٤٦٠ إىل
بيل نظر وجهة تظهر لم املثال: سبيل فعىل املفهوم؛ تبسيط يف نبالغ أن نريد ال
بعض بيل وعدل ن، تتكوَّ حتى طويًال وقتًا استغرقت بل إلهام، لحظة يف فجأًة جورج
الصادقة القيادة أن من الرغم وعىل الوسط. يف حدثت التي ات التغريُّ عىل اعتماًدا سماتها
األخرية النقطة وهذه مختلفٍة. مواقَف يف مختلفٍة بطرٍق طبَّقها فقد تركيزه، نقطَة كانت
بقوٍة بها يؤمنون األشخاص إن كالجبال. ثابتًة ليست النظر فوجهاُت األهمية؛ غاية يف
رؤيًة التناقض إدارة نظريُة تُقدِّم تتغري. ال ثابتًة وليست عقيدًة ليست لكنها بالتأكيد،
كتاُب ناجٍح نحٍو عىل وصفها وقد اًال، فعَّ تبنِّيًا النظر وجهات إحدى «تبنِّي» كيفية حول

جونسون. باري للمؤلف التناقض» «إدارة
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بد وال لرأيك، تماًما املناقض الرأي ر تُقدِّ أن بد ال التناقض، إدارة من تتمكَّن ولكي
يَلقى موقفك تجعل سوف املعارضة النظر بوجهة تعرتف فعندما تقديرك؛ عن تُعرب أن
إال يقبل ال موقًفا اتخذَت إذا مستحيلًة مهمًة التناقض إدارة وستبدو الَقبول. من مزيًدا
الالزمة العقلية باملرونة تتحىلَّ عندما اإلدارة يف أيَرس التناقض ويصبح األسود. أو األبيض
لدى قبوًال أكثر نظرك وجهَة تجعل إنك رأسك. يف ظاهريٍّا متناقضني مفهومني لتبنِّي

معها. وتعاُطفك لها مك تفهُّ وتُبدي املعارضة، نظرهم بوجهة تعرتف عندما اآلَخرين
وجهة صاحب القائد تجد لن وباملثل، الوسط. والحلول إياك التناقض، إدارة وعند
سوف فإنني أفكاركم، رشحتم أنكم بما واآلن «حسنًا، غرار: عىل عبارًة يقول القوية النظر
سيقول ذلك، من وبدًال فحسب. نظره وجهة من يقلل أن هذا شأن فمن بعضها.» أتبنى
تكون قد املستقبل، يف الحٍق وقٍت يف ربما لكن اآلن، هذه النظر وجهة أتبنى «أنا القائد:

لألمور.» رؤيتي طريقة هي فهذه الراهن، الوقت يف أما مرشوعة. نظركم وجهة
مهارات تتطلَّب أيًضا السمة هذه فإن األخرى، املعرفية السمات مع الحال هي وكما
لخرباٍت بدمٍج أْي فكرية؛ بعمليٍة عادًة يبدأ نظٍر وجهة تكوين إن والشجاعة. القلب
أصحاب فاألشخاص ذلك، من الرغم وعىل أكرب. نظٍر وجهة لتكوين متعددٍة ومفاهيَم
نظٍر وجهة امتالك أهمية عىل تييش نويل يؤكد دائًما. عنها ون يُعربِّ ال النظر وجهات
اآلخرين إقناع عىل قدرتك هي فما القلب. جانب مع يتَِّحد األمر وهذا للتعليم»، «قابلة
نظرك؟ وجهة خالل من اآلخرين مع التواُصل عىل قادر أنت هل للعالم؟ رؤيتك بطريقة
تحقيق تجاه بالتزاماتهم يوفون وتجعلهم حولك َمن س تُحمِّ األمور رؤية يف طريقتك هل

املنشود؟ الهدف
لوجهة وفًقا ف الترصُّ إن نظرك؟ بوجهة «تفعل» ماذا موضوع يأتي ذلك وبعد
كي بها يُستهان ال ماليٍة مخاطراٍت خوض إىل تُضطر فربما الشجاعة؛ يتطلب النظر
أو الرشكة يف النفوذ أصحاب بمضايقة املخاطرة إىل تُضطر وربما نظرك؛ بوجهة تلتزم

رضورية. أنها تشعر قراراٍت بسبب العمالء إبعاد

عن أخباٌر — الكربى الرشكات إحدى يف أول تنفيذيٍّ رئيٍس نائب — رون بلغت
رشكته. يف العاملة القوى من باملائة ١٠ من التخلَُّص تعتزم الدارسة قيد خطٍة
كان ما بل نظره، وجهة مع متناقًضا نفسه العمالة عدد خفُض يكن ولم
اقتصاديٍة طريقٍة بأفضل العمالة خفض إجراء عىل الخطة إرصاُر هو كذلك
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واملزايا) املرتب حيث (من تكلفًة األعىل األشخاص من التخلص عرب أْي ممكنة؛
تكلفة. األقل األشخاص ال

وقائًدا أوًال إنسانًا املرء يكون أن بفكرة شديًدا إيمانًا يؤمن رون كان
الطويل، املدى عىل تعلو ما دائًما اإلنتاجية أن وجد العملية حياته وطوال ثانيًا،
أو البريوقراطيني بالقادة مقاَرنًة إنسانيٍة نزعٍة ذوو قادٌة املجموعاِت يقود عندما
أن من متأكًدا رون وكان أهميتهم. تعظيم يف يبالغون الذين املستعرضني القادة
سيؤذي بل األخالقية، الناحية من فحسب ً خطأ ليس االقتصادي العمالة خفض
خفض خطة إلنهاء اجتماٍع ويف املوظفني. من املتبقني باملائة ٩٠ ال مع العالقات
أن من الرغم وعىل بديًال. حالٍّ واقرتح الخطة من الجانب هذا عاَرضرون العمالة
من اآلن وأصبح الرشكة يف بقي فقد له، تدخُّ جرَّاء من األعداء بعض اكتسب رون
االنتهاء. عىل واليته قاربت الذي التنفيذي الرئيس لخالفة مرشحني ثالثة ضمن

بكفاءٍة تدار لن املؤسسات أن عىل نؤكِّد أن يجب االعتبار، يف القصة هذه وضع مع
عن جذريٍّا مختلفٌة نظٍر وجهُة العليا لإلدارة العرشة القادة من قائٍد لكل كان إذا كبريٍة
يكون مؤسسٍة أي يف القادة فمعظم عادًة؛ هكذا يكون ال الوضع أن الحظ ولحسن غريه.
بطريقٍة األموَر يَرْون ربما الناجحة التنفيذية الِفَرق ويف مشرتك. أساس األقل عىل لديهم
مفيد، نحٍو عىل االختالفات تلك استخدام كيفية تعلموا لكنهم األحيان، بعض يف مختلفٍة
تواجه التي التحديات أصعب ومن خفية. أجنداٍت أو شحناء دون بعًضا بعضهم فيتحدَّْون
والقيادة القوية اآلراء بني التوازن تحقيق كيفيُة الحارض الوقت يف العليا اإلدارة مسئول
وتوحيدها ها وضمِّ اآلخرين آراء إىل االستماع إىل الحاجة وبني القائد، بصفته منه املطلوبة

العليا. اإلدارة فريق أعضاء أحَد بصفته
معها، وتتجاوب التنفيذي الرئيس نظر بوجهة الناجحة التنفيذية الِفَرق تعرتف
عملية أثناء مستقلٍة نظٍر وجهِة عىل تحافظ لكنها النهاية، يف املناسب االحرتام وتمنحها
لتفسري املوجية» التواصل «نظريَة املستشارون يستخدم دلتا، مريرس ويف القرار. تكوين
أفكاَره يُقدِّم التنفيذي فالرئيس املؤسسة؛ خالل واالسرتاتيجيات األفكار ق تتدفَّ كيف
ويُِعيد التنفيذي الرئيس نظر وجهَة التايل اإلداريُّ املستوى ويأخذ الرشكة، مستقبل عن
املستوى يف لألشخاص تفسريها يُعيد بدوره املستوى وذلك يليه؛ الذي للمستوى تفسريَها
ليست األدنى املستويات إىل ق تتدفَّ التي الرسالة فإن النظرية، الناحية من يليه. الذي
ألحد تسمح التفسري إعادة إن بل التنفيذي؛ الرئيس قدَّمها التي نفسها الرسالَة بالضبط
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وتفسري الخاصة نظره بوجهة باإلسهام اإلدارية املستويات من مستًوى كل يف األشخاص
األصلية الرسالة إن كذلك. يليه الذي باملستوى بل بالرشكة، فقط ليس الرسالة، عالقة

مختلفة. ملجموعاٍت مناِسبًة تجعلها التفسري إعادة لكن ثابتًة، تظل
القادُة يُقدِّم خاللها من التي الطريقة هي املؤسسة رسائل تفسري إعادة فإن ولذلك،

األخرى. النظر وجهات مجموعِة إىل نظرهم وجهَة

الخمس الخطوات عملية (3)

نظرهم وجهة تكوين عىل األشخاص مساعدة أجل من الكثري فعُل للمؤسسات يمكن
من التي التقليدية العمليَة تدرك أن لها ينبغي النظر وجهة تكوين تُسهل ولكي الخاصة،

مثمر. نحٍو عىل ويستخدمونها النظر وجهَة األشخاُص ن يُكوِّ خاللها

التحدي تحديد األوىل: الخطوة (1-3)

محيطهم يف ما يشء زهم يحفِّ عندما مراجعتها أو نظرهم وجهة تكوين يف األشخاص يبدأ
إىل تهدف جديدٍة بأفكاٍر لإلتيان تُستدعى فربما لألمور؛ رؤيتهم طريقة توضيح عىل
جديٍد منهٍج تكويِن أو الحايل األعمال نموذج تحدِّي إمكانيَة أن وتجد اإليرادات، زيادة
التحدَي إن نظرك. وجهة تقييم إىل حاجتك ز تحفِّ العمالء؛ عن البحث أو التسويق أو للبيع
وطرح الرتاجع إىل يدفعاك أن املمكن من أيًضا مخاطرٍة عىل ينطوي الذي والتحدَي املعريفَّ
كانت وأيٍّا الوضع. عن لتصوُّرك معنٍي حدٍث مالءمة مدى حول نفسك عىل صعبٍة أسئلٍة
ضمن استيعابه منك ويتطلَّب املعتادة، عقليتك عن ويخرجك يصدمك فإنه التحدي، نوعية

نطاًقا. أكرب شخصيٍة نظٍر وجهة

الخارجية املعلومات استكشاف الثانية: الخطوة (2-3)

يعني وهذا بالتحدي؛ املرتبطة الخارجية املعلومات مصادر استكشاف هي الثانية الخطوة
من تَنِْقيَتها من بد ال نظرك، وجهة تكوين يف تبدأ فعندما واستيعابها؛ املعلومات قراءة
واملقاالت الكتب تساعد واألفكار. للمعلومات نفسك) خارج (أي خارجيٍة مصادَر خالل
يكتسبون التنفيذيني املسئولني من وكثريٌ مستنرية، نظر وجهة تكوين يف اإلنرتنت ومواقع
التي والصحف، الدوريات سيما ال املصادر، قراءة عىل االقتصار يف تتمثَّل سيئًة عادًة
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اليوم املتاح املعلومات فيض استكشاف عىل نفسك تُجِرب أن عليك دائًما. معها يتفقون
وافرتاضاتك. تحيزاتك تتحدَّى كي

واحدة نظٍر وجهة يف األفكار تجميع الثالثة: الخطوة (3-3)

نفسك: تسأل أن هي التالية الخطوة فإن األفكار من متنوعٍة مجموعٍة استيعاب بعد
مفيد، هو ما تدمج تجعلك الخطوة وهذه حقيقي؟» أنه أعتقد و«ملاذا أعتقده؟» الذي «ما
من املوضوع لرؤية ودقيقًة واضحًة طريقًة وتمنحك نظرك وجهة تركيز عىل وتساعدك

الخاص. ومنظورك ِقيَمك خالل

اآلخرين مع الفكرة تجربة الرابعة: الخطوة (4-3)

الذين لألشخاص واسمح للعمل، رؤيتك حول اآلخرين مع ونقاشاٍت حواٍر يف ادخْل
عن فلسفتك بسماع — املباِرشون مرءوسوك خاصٍة بصفٍة ضمنهم ومن — تحرتمهم
كيفسيستجيبون؟ الفلسفة. هذه وتحدِّي واالسرتاتيجية والِقيَم واملنافسة واالتجاه الرشكة
هو يهم ما معينة؟ نقاٍط يف سيناقشونك هل تقول؟ ما مع تماًما ويتفقون سيتأثَّرون هل
القيادة تطوير برامج من كثرٍي ويف به. تؤمن ا عمَّ التعبري عىل والتدرُّب حقيقيٍّ حواٍر إجراء
التنفيذيون يتدرب وفيها الُخطب»، وإلقاء «للوقوف كاملة جلسة ص نخصِّ نعقدها التي
التعقيب عىل يحصلون ثم وتقديمها، وتوحيدها الرشكة حول نظرهم وجهة تكوين عىل

أقرانهم. من

النظر وجهة تعديل الخامسة: الخطوة (5-3)

والحوار، التقييم عىل وبناءً ضوئها». عىل املخاطرات بعض ُخْض «ثم نظرك، وجهة عدِّْل
حيِّز يف لوضعها ا مستِعدٍّ ستكون تعديلها وبمجرد نظرك، وجهة تعديل إىل تحتاج قد
العمل موضوعات بعض حول تتخذها التي املواقف يف نظرك بوجهة اسرتِشْد التنفيذ.
التي واألمور املخاطرة وقت تحديد يف بالحكمة تتحىلَّ أن يجب وبالتأكيد، الرئيسية.
الخطوة؛ هذه عرب استفادٍة أقىص ومؤسستك أنت ق ستحقِّ لكنك املخاطرة، لتلك ستخضع
بها يؤمنون التي معتقداتهم منطلق من ف الترصُّ عىل قادرين قادًة تحتاج رشكٍة فكلُّ
وجهَة لتُكوِّن نفسك تحدِّي عىل احرْص وأخريًا، القائد. ذلك لتكون فرصتك وهذه بقوة،
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يف التعديالت عىل منفتًحا كْن جامدة. عقيدٍة إىل ل تتحوَّ بأن لها تسمْح وال حديثًة، نظٍر
الوقت. مع ر تتطوَّ التي حولك من للعاَلم لنظرتك ووفًقا املتغرية، الظروف ضوء

بتلك بالقيام لقادتها تسمح كي ممكٍن يشءٍ كلَّ تفعل أن الرشكات عىل يجب
عىل تساعد بيئٍة خلق من بدءًا الخطوات، من العديَد ذلك يتطلَّب وقد الخمس. الخطوات
العمل وِوَرش التوجيه توفري وحتى الخامسة)، الخطوة سيما (ال النظر وجهة تكوين

الخمس. الخطوات بتلك القيام لتسهيل
ذلك اعتبارنا يف واضعني التنفيذيني، املسئولني كبار توجيه عند املثال: سبيل فعىل

التالية: األسئلة عليهم نطرح فإننا الهدَف،

أو باالقتصاد املتعلِّقة االتجاهات يخصُّ فيما العالم يف يحدث الذي ما •
األعمال؟ عاَلم أو التكنولوجيا

وملاذا؟ ا؟ خاصٍّ اهتماًما تُولِيها التي األمور ما •
ورشكتك؟ جماعتك، وإىل إليك، بالنسبة األمور هذه تعني ماذا •

التالية: املواقف يف أنفسهم وْضَع أيًضا منهم نطلب كما

شخٍص أي من أكثر يعرفونك الرشكة من أفراٍد عرشَة جمعُت أنني تخيَّْل
هل يقولون؟ قد فماذا قائًدا، باعتبارك تُمثِّله ا عمَّ وسألتهم املكان، هذا يف آَخر
الذي ما مختلف؟ رأي منهم لكلٍّ سيكون هل ذلك؟ عن التعبري سيستطيعون
والتزامك لها وحماسك نظرك وجهُة ألهَمتْهم هل نظرك؟ وجهُة به ستقنعهم

بها؟

طريقة ضمن القصص د َرسْ أسلوب إدراج إىل األشخاص ه نُوجِّ ذلك، عىل عالوًة
خالل من نظرهم وجهات عن القادة يُعربِّ األحيان أغلب ففي نظرهم؛ وجهة عن تعبريهم
بد ال الًة، فعَّ النظر وجهة تَكون ولكي لألفكار. جافٍّ رسٍد خالل من أو واألرقام، الحقائق
النظر وجهات مع بقوٍة األشخاص يتجاوب إذ لالهتمام؛ مثريٍة بطريقٍة عنها التعبري من
ويعتقد االستجابة. هذه إثارِة أدواُت هي والقصص هدًفا، ن تتضمَّ والتي بشغٍف، املقدَّمة
يف العاَلم يف املرجعيات أهم من وواحد االفرتايض»، «التعليم كتاب مؤلف — شانك روجر
قه تُحقِّ ا ممَّ بكثرٍي أكرب تأثريًا ق تُحقِّ تعليمية أدوات القصص أن — األشخاص تعلُّم كيفية
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إمكانية من يزيدان فيها، املتأصلة الدراما إىل باإلضافة العاطفي، فمحتواها املحارضات؛
الدرس. تذكُّر

بقوٍة نظره وجهة عن نوفارتس، رشكة إدارة مجلس رئيس فاسيال، دان يعربِّ
يف محوري هدٌف الرسطان لعالج الٍة فعَّ عقاقريَ صناعَة إن القصص. رسد خالل من
الغاية، هذه أجل من لالنتباه مثريًا عمٍل َر تصوُّ فاسيال يُقدِّم وبينما نوفارتس، اسرتاتيجية
أخته فَقَد شخًصا بصفته وأيًضا طبيبًا باعتباره نظره وجهة مشاركة يف أيًضا ماهر فإنه
هو هذا بأن اقتناعه وتُظِهر وقوية، مؤثِّرة يرويها التي القصص إن الرسطان. بسبب
الرشكة. يف شخٍص لكل اًال وفعَّ ا مهمٍّ دوًرا يُقدِّم كونه عن فضًال لنوفارتس، السليم االتجاه
يرغب إليه االستماع وبعد يفعله، بما يؤمن تنفيذي رئيس أنه يف للحظٍة يشكُّ أحد وال

التعاون. يف الجميع
خاصٍة نظٍر وجهة تكوين عىل األشخاص مساعدة عند عليه نركِّز الذي اآلخر املجال
استقطاع يف كربى صعوبًة األحيان أغلب يف الناجحون التنفيذيون يجد التفكري. هو بهم
املواعيد، جداول أو الفعاليات أَْرس يف وواقعون مشغولون فهم معتقداتهم؛ يف للتفكري وقٍت

الصعبة: األسئلة هذه يف الفكر وإمعان ف التوقُّ يستطيعون ال أنهم لدرجة

املعنية النظر وجهة من صحيحٌة بها نعمل التي الطريقَة أن أعتقد هل •
نظر وجهة من أو األخالقية النظر وجهة من خاطئة لكنها النتائج، بتحقيق

األفراد؟
املوجودة التطورات مع متواِفقة غري املهام إنجاز يف التقليدية طريقتنا هل •
فعاليًة األكثر الجديدة األعمال ونماذج التكنولوجيات فيها بما العمل، سوق يف

واضح؟ نحٍو عىل
أعرافها إىل بالنظر الثقافة هذه ظل يف العمل حيال باالرتياح أشعر هل •

وِقيَمها؟
مديري؟ ألنه أم بأفكاره، فعًال مؤمن ألنني االجتماعات يف مديري أوافق هل •
التي األموَر أعرف ألنني قراراٍت وأتَِّخذُ االقرتاحات تقديم عن أمتنع هل •

فعلها؟ يلزم التي الصائبة األمور أنها أعتقد ألنني أم باملوافقة، ستحظى
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املؤسسة نمو إىل ستؤدِّي أنها أعتقد أنشطٍة يف وجهدي وقتي أقيض ا حقٍّ هل •
قيامي املفرتض املهام حول اآلخرين عات توقُّ فحسب أُلبِّي أم نتائج، ق وستحقِّ

املنصب؟ هذا يف بها
ملكي؟ الرشكة هذه كانت لو سأفعل ماذا •

بني املتاحة الثواني خالل األسئلة هذه عن اإلجابة يمكن ال األوقات من كثرٍي يف
ربما الحقيقة، ويف املتواِصل. التفكري من مستمرة فرتًة تتطلَّب فهي الهاتفية؛ املكاملات
يمنحون الذين والقادة شهوٍر. أو أسابيَع أو أياٍم مدار عىل ل التأمُّ فرتاِت من سلسلًة تتطلَّب
عنها. ون ويُعربِّ قويًة نظٍر وجهَة يُكوِّنون َمن األرجح عىل هم املستقطع الوقت هذا أنفَسهم
النظر وجهات يُكوِّنون الغالب يف األشخاص أن املؤسساُت تدرك أن بد ال وأخريًا،
من وهو الشخصية، ألنماط بريجز مايرز مؤَرش يعرفون اليوَم القادة معظم بطريقتني.
بريجز مايرز مؤرش تصنيف يف العالم. حول استخداًما الشخصية تحديد اختبارات أكثر
املعلومات معالجة يف األفراد يستخدمهما شائعتان طريقتان توجد الشخصية ألنماط
التحليل إىل يميلون (أْي منطقيني إما يكونوا أن إىل األشخاص يميل إذ القرارات؛ واتخاذ
املنطقي النوع ذوو ومعتقداتهم). ِقيَمهم يستخدمون (أْي عاطفيني وإما والعقالنية)،
أفكارهم، دراسة إىل هؤالء ويميل واملناقشة؛ التحليل خالل من النظر وجهَة يُكوِّنون
املهمة األمور عن استنتاٍج إىل لون يتوصَّ األفعال هذه خالل ومن عنها، والدفاع ومناقشتها
ويالحظون معينٍة، مواقَف عىل معتقداتهم يطبِّقون فإنهم العاطفي، النوع ذوو أما لهم.
املقرتح أن يَرْون وعندما وغريهم، والعمالء واملرءوسني الزمالء من اآلخرين عىل تأثريها
إىل ميًال أكثَر عندئٍذ يصبحون الناس، بني والحماس الدعم من حالًة يخلق الربنامج أو

القوي. التأييد هذا قت حقَّ التي األموَر ويحدِّدون املعريف، الجانب
وجهَة أن يرى العاطفي النوع ألن محدوٌد؛ تأثريُه املنطقي النوع أن يف املشكلة تَْكمن
العاطفي والنوع اآلخرين. بشئون االهتمام إىل وتفتقر العواطف من وخالية جافٌة نظره
وجهة جدوى رشح عند واملنطقية الوضوح التزام يستطيع ال ألنه أيًضا؛ محدوٌد تأثريُه

املنطقي. للنوع نظره
نظرهم وجهات رشح يمكنهم كاملني قادٍة تكويَن املؤسسات ع تشجِّ أن يجب ولذلك،
قادٍة إىل الرشكات تحتاج أخرى بعبارٍة أو وإنسانية. مقنعٍة وبطريقٍة ، منطقيٍّ نحٍو عىل
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قاعِة يف لإللقاء تصلح املنطقية، يف غاية مراَفعًة نظرهم وجهة عن يُقدِّموا أن يستطيعون
موكله. براءة يف يثق ملحاٍم الفصيح بالشغف أيًضا عنها والتعبري محكمٍة

واملشاعر العواطف استخدام كيفية أْي القلب»؛ قيادة الثالث: «الجزءَ السابع الفصُل يفتتح
ُمرِبح. نحٍو عىل الرشكة قرارات عىل للتأثري
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السابع الفصل

بنياحتياجات املوازنة حتقيق
العمل ومتطلبات األفراد

الجميع مع التواُصل

والقائد العمل، واحتياجات األفراد احتياجات بني التوازن ق تحقِّ كي القلب إىل تحتاج
عىل وامُلركِّز التنافسية، إىل وامليَّال باألرقام، األول املقام يف املهتم النَِّشط، — الكالسيكي
االرتباط رؤية يف غالبًا يفشل القادة من النوع هذا ومثل أبًدا. ذلك ق يحقِّ ال — األهداف
التنفيذيني املسئولني من النوع هذا فإن لذلك، ونتيجًة الرشكة؛ وتنمية األفراد تنمية بني
من عاٍل مستًوى عىل الحفاظ يف يفشل لكنه القصري، املدى عىل العمل متطلبات يُلبِّي قد
سوف النتائج عىل األحادي الرتكيز هذا فإن املطاف، نهاية ويف الطويل. املدى عىل األداء
الحماس، وانعداِم العمالة، دوران معدل زيادِة إىل ويؤدِّي للرشكة، املعنوية الروَح د يُبدِّ
أن «القساة» القادة من النوع هذا ويكتشف الرشكة. تجاه حقيقيٍّ التزاٍم خلق يف والفشِل
املؤسسة. ترك إىل دفعهم أو جهدهم انخفاض إىل تؤدِّي سوف هوادٍة بال األفراد قيادة

تحقيق يمكنه ال واملشاعر القلب عىل كليٍّا يعتمد الذي القائد فإن نفسه، الوقت يف
اآلخرين، احتياجات بإشباع فحسب ا مهتمٍّ كنَت إذا األمر، حقيقة ويف أيًضا. التوازن ذلك
فريَق سيصبح ما رسعان لكنه الرضا، مشاعُر تسوده لفريٍق مديًرا الحال بك تنتهي فقد
أحد يقول وكما كبري. حدٍّ إىل ليس لكن بالطبع، نبالغ نحن محلَّك. سيحلُّ الذي املدير
أيَّ تجد لن قريٍب ا فعمَّ اآلخرين، مع التعاُطَف هو األسايس اهتماُمك كان «إذا زمالئنا:

تعاطَفك.» ى يتلقَّ شخٍص
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يجمدون هل والرشكة؛ األفراد بني ما صعبًة خياراٍت القادُة يواجه يوٍم كل يف
يجب أم القادم؟ العام يف وظائفهم يف املوظفني بقاء احتماالت يزيدوا كي حاليٍّا التوظيف
هؤالء يتغلَّب أن عىل وا ويرصُّ السلبيات، بعض لديهم الذين املوهوبني األفراَد يصارحوا أن
املناِفسني؟ لدى للعمل وذهابهم املوهوبني أولئك بفقدان يخاطرون وعندئٍذ معوقاتهم؛ عىل
وأكثر سنٍّا أكرب آَخر شخٌص عها يتوقَّ بمهمٍة واِعدًة شابًة موهبًة يُكلِّفوا أن يجب هل

النجاح؟ لتحقيق احتماًال وأقل استعداًدا
عىل نظرٍة بإلقاء نبدأ دعونا ملواجهتها. الشجاعَة تتطلَّب صعبة موضوعات هذه
أجل من الشديد الضغط مواجهة يف القلب مهارات من بعٍض توظيف إىل الدافعة األسباب

النتائج. تحقيق

والنتائج القلب بني االرتباط تحقيق (1)

يف محسٍن أداءٍ لتحقيق القادة عىل املتزايد الضغط عن إخبارك إىل حاجٍة يف لسنا
بعنوان رائًعا كتابًا سيستمز إي جي إل رشكة من جروبل جاك كتب وقد سنة. ربع كل
املتطلبات جاك درس الرشكات. قادَة يواجه الذي األداء ضغَط يصف «ريايضاملؤسسات»،
املنوطة املتطلبات بتلك وقاَرنَها الرشكات، يف بالقادة املنوطة والعاطفية والبدنية العقلية
وال تلني ال املؤسسات رياضيي تواجه التي الضغوط أن وأظَهَر املحرتفني، بالرياضيني
«موسم لديه ليس ريايضاملؤسسات فإن الريايضاملحرتف، من النقيض وعىل أبًدا. تنتهي
لعبٍة أو ملباراٍة لالستعداد التدريب من نهائية ال ساعات توجد فال اللعب»؛ عن ف توقُّ
هذا يتجاهل شخٍص وأي ف، يتوقَّ وال تُه حدَّ تخفُّ وال مستمر، الضغط إن بل أسبوعية،
يف لكن النتائج، عىل الرتكيز تجاُهَل نقرتح ال ونحن للخطر. نفَسه يُعرِّض فإنه الضغط

باآلخرين. االهتمام بإظهار الضغط ذلك تخفيف يمكن األحيان بعض
تبنِّي عىل القدرة فإن األوىل، النظرة من دائًما واضًحا يكون ال ذلك أن من الرغم وعىل
عىل خاصًة األداء، عىل هائًال تأثريًا ق تحقِّ أن يمكن اآلخرين مع التعاطف وإبداء االحتواء
والتعبريَ الفريق، أعضاء بأحد الحقيقي االهتمام إظهاَر إن املثال: سبيل عىل الطويل؛ املدى
بل جانبه، من االلتزام زيادة يف فحسب فائدتهما تتمثل لن فيه، وثقتك به إيمانك عن
املشكالت مواجهة يف االبتكار من أكرب بقدٍر تتَِّسم بحلوٍل لإلتيان الالزمة الثقَة سيمنحانه
عات للتوقُّ اإليجابي األثر إىل إشارًة بيجماليون، تأثري باسم التأثري هذا إىل ويشار الصعبة.
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(التي الجميلة» «سيدتي مرسحية عرب رائجًة أصبحت الظاهرة وهذه األداء. عىل العالية
هيجينز هنري لألستاذ العالية عات التوقُّ أثَّرت املرسحية هذه ففي فيلم)؛ إىل الحًقا تحوََّلْت
العالية عات التوقُّ أن روزنثال روبرت أجراها أبحاٌث أظهرت وقد دوليتل. إليزا أداء عىل
أم الفصول أحد يف طلبٍة عىل منصبٍّا الرتكيز أكان سواءٌ األداء، عىل إيجابيٍّا تؤثِّر أن يمكن

التنفيذي. فريقك من جزءًا يمثِّلون الذين املباِرشين املرءوسني عىل
بقدرة وارتباطه العاطفي الذكاء حول األخرية السنوات يف املؤلفات من الكثري ُكِتب
من الرغم وعىل املؤسسة. أفراد بني والتفاؤل والجرأة والثقة الحماس بث عىل القائد
ألنهم العمل ومتطلبات األفراد احتياجات بني يربطون ال القادة من كثري زال ما ذلك،
تحقيق أجل من الشديد الضغط مواجهة وعند مرتبطني. وغري منفصلون أنهم يَرْون
من القلب بصفة بالفعل يتمتعون الذين القادة بعض يخىش للرشكة، الطموحة األهداف
أن من يخَشْون الذين التنفيذيني املسئولني كبار من عدًدا قابلنا وقد الصفة، تلك إظهار
عىل سلبًا يؤثِّر سوف الصادق االهتمام أو الحقيقية للمشاعر التسليم من قليٍل قدٍر مجرد
االعرتاضات إىل استماُعهم يكون أن من القادة يخىش املثال: سبيل فعىل املؤسسة؛ أداء
يُعرِّضانهم أو املقاومة عىل املوظفني عان يشجِّ لها، وَقبولُهم األداء توقعات عىل الحقيقية
املوظفني عىل يردون التنفيذيني املسئولني من وكثري بالرتدد. االتصاف لخطر شخصيٍّا
اآلَخر والبعض طريقة.» تجد أن «حاِوْل قائلني: ذلك.» فعل يمكن «ال يقولون: الذين
يمكن مخاوفهم، إىل االستماع أو تطويرهم أو املوظفني لتوجيه وقٍت تخصيص أن يشعر
كثرٍي يف العمالء. خدمة أو املبيعات عىل املتواني غري الرتكيز مواصلة أهمية من يقلِّل أن
فيما للتوجيه أقل ووقٌت للحوار، قليل ووقٌت للخطأ، صغري هامٌش يوجد الرشكات من
يحدث ماذا انظر لكن مرشوعة، مخاوف لديهم توجد وربما املدى. الطويل األداء يخص

الصحيح: التوازن تحقيق يف القائد يفشل ثَمَّ ومن القلب، مهارات تظهر» «ال عندما

الرشكات إلحدى تابعٍة كربى فرعيٍة رشكٍة يف املاليني املسئولني كبري تريي
عن فضًال املالية، مجال يف بارًعا اسرتاتيجيٍّا مخطًطا بكونه ويشتهر العاملية،
قائًدا يصبح أن أيًضا تريي يستطيع أخالقيٍّا. قائًدا وكونه التواُصل يف قوته
الجامح تركيُزه أسفر وقد بالظهور. لتعاطفه يسمح ما نادًرا لكنه متعاطًفا،
املؤسسة من اها يتلقَّ التي الرسائل إىل باإلضافة — املدى القصرية النتائج عىل
يشءٍ أي من أكثر بالخوف سون يتحمَّ املوظفني أن ترى عقليٍة عن — األم
ويحطُّ املوظفني يعاقب فكان باآلخرين؛ مزدوًجا رضًرا يُلِحق جعله وهذا آَخر؛
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يكون عندما وودوًدا لطيًفا يصبح ثم األهداف، قون يحقِّ ال عندما َقْدرهم من
الدكتور شخصية غرار عىل املتناِقض االزدواج هذا إن أدائهم. عن راضيًا
فحسب وأكَّد املوظفني، بني الثقة عدم شيوع إىل أدَّى هايد والسيد جيكل
يخرس بدأ السبب ولهذا تريي؛ يهم ما كل هي النتائج بأن اعتقاَدهم لآلخرين
اآلخر والبعض املؤسسة، يف آَخر مكاٍن إىل لالنتقال يسعى فبعضهم فريقه؛
لكنهم ناقًما»، «إذعانًا فيُظِهرون املتبقون املوظفون أما بالفعل. الرشكة يرتك
األهمية، من نفسه القدر وعىل وإبداعهم. طاقتهم ويفقدون عاطفيٍّا منفصلون
يخلفه الذي السلبي واألثِر العمل يف طريقِته عن راضني غري تريي أقران كان
الرصامَة تتبنَّى املؤسسية الثقافة أن من الرغم وعىل مؤسساتهم. عىل أسلوبُه
ينتهك وتريي املوظفني. احرتام تتبنَّى أيًضا فإنها العمل، عىل القوي والرتكيَز
بكفاءته الرضر يلحق بل فحسب، املهنية حياته يرض ال وهذا األخرية، القيمة

أيًضا.

الفرعية الرشكات إلحدى املايل الرئيس نائب هو تريي لدى املباِرشين املرءوسني أحد
بالذكر: جديرة تريي قيادة أسلوب حول تعليقاته أن ونرى آسيا، دول إحدى يف املوجودة

ْصنا خصَّ منطقتنا، أنحاء جميع يف األداء لتحسني املبذول الجهد من كجزء
فيها يحتاج التي البالد يف الدعاية تمويل يف للمساعدة الرشكة ميزانية من جزءًا
املنطقة أداءُ ن تحسَّ كلما أنه أدركنا حيث طواعيًة؛ ذلك وفعلنا الدعم. إىل األداءُ
أننا نيس مكاتبنا تريي زار عندما لكن جميًعا. لنا أفضَل ذلك كان اآلسيوية،
افتقاَره لكنَّ عذًرا، ليس هذا سبق. فيما لنا متاحًة كانت ا ممَّ أقل بموارد نعمل
ساَعَد التي الظروف عىل لومنا إىل وميَله نواِجهه ملا مه تفهُّ وعدَم التعاطف إىل

بأكملها. للمؤسسة املعنوية الروح من تقلِّل أمور كلها َخْلقها؛ يف

م، التفهُّ كان إليه املشار التنفيذي الرئيس نائب له يطمح كان ما أن مالحظة املهم من
فهم عن تريي َعْجز أنَّ املفارقة ومن النتائج. تحقيق من ل التنصُّ من يُمكِّنه عذًرا وليس
األفضل! النتائج وهي أََال إليها؛ يسعى كان التي نفسها املحصلة من قلََّل اآلخرين مشاعر
جامبل، آند بروكرت رشكة إدارة مجلس ورئيس التنفيذي الرئيس الفيل جيه إيه أما

والنتائج. األفراد بني االرتباَط يفهم الذي للشخص مثاٌل فهو
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قيادته عىل يستحقه ثناءً ى تلقَّ جامبل، آند بروكرت إدارة الفيل تَويلِّ فرتة خالل
مؤسسٍة إىل الراهن الوضع عىل تحافظ تقليديٍة مؤسسٍة من التحوُّل لعملية
عىل والعازم بالحيوية املفعم القائد ذلك الفيل، للمستقبل. ومتطلعٍة ابتكاريٍة
إىل يميل «ال بأنه عادًة إليه يشار باستمرار، باهرًة نتائَج ق يحقِّ الذي النجاح،
لوكالة التنفيذي الرئيس روبرتس، كيفني ووصف و«متواِضع». االنتباه» لفت
َلني نفسه، من واثق لكنه «متواضع بأنه: الفيل لإلعالن، ساتيش آند ساتيش
أيًضا: نفسه عن الفيل وقال حازم.» لكنه اآلخرين إىل يستمع صارم، لكنه
الذي القائد هذا إن أفضل.» حياتهم تجعل بطرٍق اآلخرين مع بالتواصل «أهتم
لتحقيق رضوري هو ما كل فْعَل أيًضا يستطيع بقلبه، ويقود باآلخرين، يهتم
أيًضا استطاع فإنه ملوظفيه، مخِلًصا يبدو الفيل أن من الرغم وعىل األهداف.
تقليًال موظف وستمائة آالف ٩ بمعدل جامبل آند بروكرت عمالة بتقليل السماح
من ثالثًة أغلقْت كلريول، رشكة جامبل آند بروكرت اشرتت وعندما للتكاليف،

وظيفة. ٧٥٠ من وتخلََّصْت مصانعها

األفراد بني الصعب التوازن عىل الحفاظ عىل جاهًدا يعمل الفيل أن الواضح من
االستمرارية يف املتمثِّلَة التوازِن ذلك عىل الحفاظ فوائَد يفهم أنه شك وال والنتائج،

العالقات. وتكوين واالبتكار

االستمرارية (1-1)

الرتكيز ظل يف االزدهار، حتى بل البقاء، يمكنها الرشكات فإن قبُل، من أرشنا كما
الطويلة املشكالت تجنُّب عن ستعجز لكنها املدى، القصرية العمل نتائج عىل الحرصي
امَلَهرة، املوظفني أغلبية عىل والحفاظ املواهب، تنمية — املؤسسية القدرة ولتحقيق املدى.
جهًدا املؤسساُت تبذل أن يجب — وابتكار وحماس باجتهاد األفراد فيها يعمل بيئٍة وخلق
هذا حول األبحاث من كبري قدر أُجِري وقد األفراد. باحتياجات للوفاء باملصداقية يتسم
بسهولٍة الرشكات يرتكون بالتقدير يشعرون ال الذين األفراد أن واضًحا ويبدو املوضوع،
اإلحساَس يدعمون الذين القادة فإن وباملثل، بالتقدير. يشعرون الذين األفراد من أكرب

موظفيهم. جانب من واالبتكار االلتزام من مزيًدا يولدون باالنتماء

117



والشجاعة والقلب العقل

يُكوِّن حتى شهوًرا األمر يستغرق أن املمكن فمن الفور؛ عىل األثر هذا ق يتحقَّ ال
الثقُة، قواُمها قويٍة عالقاٍت بناء بعد وحتى املباِرشين، مرءوسيهم مع عالقاٍت املرشفون
الرغم وعىل أداء. إىل العالقات تلك تُرتَجم أن قبل الوقت بعُض يمر أن املمكن من
مرءوسيهم مع يتواصلون الذين املرشفني أن كيف وتكراًرا مراًرا رأينا فلقد ذلك، من
املستويات تفوق األداء من أعىل مستوياٍت لتحقيق تطويرهم يستطيعون املباِرشين،
عىل وقادرين ومسيطرين، ومنفصلني، منعزلني، قادًة رأينا فلقد وبالعكس، املعتادة.
لفرتٍة موظفيهم من عليها والحصول األداء من عاليٍة مستوياٍت بتحقيق األوامر إصدار
الطويل. املدى عىل األداء مستوى ثبات عىل الحفاَظ يستطيعون ال لكنهم الوقت، من قصريٍة
حيث الرشكات؛ لكربى التنفيذية اللجان يف تتضح كما مكاٍن يف ذلك صحة تتضح وال
النظام جوانب كافة عىل ببعٍض بعضهم الحقيقي واالهتمام االنتماء إىل االفتقار ينعكس
واندهشت أعضائها، بني العالقات بسوء تتصف العليا اإلدارة يف ِفَرًقا رأينا ولقد . ككلٍّ

املؤسسة. يف الدنيا املستويات كافة عىل تنعكس مشكالتها أن علمت عندما الِفَرق تلك

االبتكار (2-1)

ما بقدر مرغوب فهو الرشكات؛ معظم لدى واألسمى األصعب الهدَف هو االبتكار زال ما
البريوقراطية واألنظمة مؤسسة، أي إىل بالنسبة الحياة قوام هو االبتكار املنال. بعيد هو
النمو، عىل املخاطرة وتجنُّب اإلبداع، عىل االمتثال تفضيل إىل قصٍد دون تميل الضخمة
إلنجاز جديدٍة طرٍق عن يُسِفر ألنه مؤسسٍة أي قوام هو واالبتكار اإلبداع. عىل والثبات
من كثرٍي ويف تقليديًة. األكثر األخرى الطرق من وأرخص أرسع بكونها تتميَّز املهام،
جهًدا البريوقراطية املؤسسات داخل املهام إلنجاز جديدٍة طرٍق اقرتاُح يتطلَّب األحيان

. يملُّ وال يكلُّ ال للتغيري وشغًفا
سيفتقرون فإنهم العاطفية، املوظفني احتياجات تَُلبَّ لم فإذا ذلك، من الرغم وعىل
النقطَة هذه ح وتوضِّ الحاالت. معظم يف األقل عىل لالبتكار، الالزَمنْي والحرية الحماس إىل
وجيم فلوريدا ريتشارد للكاتبنَْي ريفيو» بيزنس «هارفرد مجلة يف نُِرشت حديثٌة مقالٌة
عىل الحفاظ أهميَة الكاتبان يصف اإلبداع». أجل من «اإلدارة عنوان حملت جودنايت،
والدعم، االحتواء من مناًخا القادة يخلق فعندما فكريٍّا؛ يها وتحدِّ املبدعة املواهب اهتمام
من املهام إلنجاز التقليدية الطرق وتحدِّي آرائهم، إلبداء استعداًدا أكثر األفراد يصبح
يحَظْون سيظلون فإنهم الفشل، عواقب مواجهُة عليهم ُكِتبْت إذا حتى أنه ِعلمهم منطلق
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تقديٍر محلَّ يزالون ال بأنهم املوظفون يشعر وعندما الفريق. يف أفراًدا باعتبارهم بالتقدير
التي األفكار القرتاح استعداًدا أكثر سيكونون األخطاء، بعض اقرتفوا إذا حتى ومكافأة،
الخوف ثقافة من أرسع واالبتكار اإلبداع يعيق يشء فال املتبعة. املمارسَة ا حقٍّ تتحدَّى
ُقدًما للميض أحًدا تُحفز ولن باإلبداع؛ شخًصا تأمر أن املمكن غري فمن املخاطرة؛ وتجنُّب
ومدمٍر مستمرٍّ ضغٍط تحت يكون عندما أو الفشل، من خائًفا يكون عندما التغيري، نحو

الحالية. األهداف تحقيق أجل من

العالقات تكوين (3-1)

الفردية) الجهود (مقابل األفراد بني الرتابط خالل من اآلن األهداف من املزيد ق يتحقَّ
أفقيٍّا تواُصًال تتطلَّب التي العمليات الرشكات معظم حدَّدت وقد مىض. وقٍت أي من أكثر
األفقية الشبكات هذه إن رسميًة. أكثر عمٍل ِفَرق إىل باإلضافة رسميٍة غرِي عالقاٍت وتكويَن
األفقي املستوى عىل الِفَرق فتحفيُز املؤسيس؛ العمل من هائٍل قدٍر إنجاز عن مسئولٌة
عدم أو باالستغالل الفريق أفراُد يشعر فعندما األفراد؛ بتحفيز مقاَرنًة كثريًا أصعُب
أشخاٍص عن ويبحثون األفقية العالقات شبكة عن ينفصلون فإنهم الرتهيب، أو التقدير
الفريق داخل االنفصال أو املتوسط األداء إخفاء عندئٍذ األسهل ومن معهم. للتعاون آَخرين

املباِرش. واملرءوس املرشف بني ثنائيٍة عالقٍة وجود حالة يف عنه األفقية، الشبكة أو
يحدث ما الفريق» أداء يف الخمسة الخلل «عنارص كتابه يف لينشوني باتريك ح يوضِّ
عندما أنه ح ويوضِّ رمزيٍة، حكايٍة صيغَة الكتاُب استخَدَم الفريق. احتياجات تُلبَّى ال عندما
عن ون يعربِّ ال وعندما واألفكار؛ املعلومات يحجبون فإنهم بالثقة، الفريق أعضاء يشعر ال
خالفاتهم، الفريق أعضاء يحل ال وعندما حله؛ من بدًال الرصاَع يتجنَّبون فإنهم آرائهم،
األوىل! الثالثة الخلل عنارص فقط هي وهذه الفريق. بقرارات االلتزام يف يفشلون فإنهم
الِفَرق تعانَي أن املحتمل فِمن وإال تلبيتها، من بد ال األفراد احتياجات أن هو نقصده ما

الوظيفي. الخلل من الجماعات من غريها أو

عطوًفا تكون أن مقابل لطيًفا تكون أن (2)

قيامها إىل ذلك ويؤدي األفراد، احتياجات فكرة تبسيط يف املبالغة إىل املؤسسات تميل
للمبالغة شيوًعا األكثر الصور ومن الرئيسية. متطلباتهم تلبية من بدًال شكليٍة بإجراءاٍت
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ذلك، من الرغم وعىل معهم. لطيًفا يكون بأن األفراد احتياجات القائد تلبيُة التبسيط، يف
املثال: سبيل عىل «عطوًفا»؛ تكون أن وبني «لطيًفا» تكون أن بني ما الِفَرق تتأمل أن يجب
لن اللطيف الشخص فإن العنق، رابطة عىل ملحوظٍة بقعٍة لوجود مدرٍك غري كنَت إذا
فسوف عطوًفا، الشخص كان إذا أما بسيط. إحراٍج من سينقذك ثَمَّ ومن بذلك؛ يخربك
الشخص فهذا العنق؛ رابطة بتغيري وينصحك البقعة تلك بوجود ويخربك جانبًا يسحبك

معرفته. تريد بيشءٍ األرجح عىل وسيخربك لك، مصلحٍة أفضل لتحقيق ف يترصَّ
اللطف التزام حال ممكنًة لتصبح تكن لم إيجابية نتيجٌة قت تحقَّ األخري، املثال يف
مع بلطٍف التعاُمل مجرد من أكثر ن تتضمَّ األفراد احتياجات فتلبيُة ثَمَّ ومن فحسب؛
ًها توجُّ ليس األمر إن األدب. التزام عرب واملواجهة الرصاع تجنُّب أو املباِرشين املرءوسني
األفراد احتياجات بني املوازنة من تتمكَّن لن األمر، حقيقة ويف أيًضا. ِفْعٌل بل فحسب،

مفيدة. أفعاٍل خالل من إال العمل ومتطلبات
مثل كبريًا، اعتماًدا املصفويف النظام عىل تعتمد التي املؤسسات من كثرٍي يف تُثار
عىل اإلدارة كيفية حول الوطيس وحاميُة متكررٌة مناقشاٌت جامبل، آند وبروكرت نايكي
متطلبات بني باستمراٍر التنفيذيون املسئولون يوازن نايكي، رشكة ففي عاملي؛ نطاٍق
دائًما توجد املصفوفية، املؤسسات يف للبلد. املحلية املتطلبات وبني للمنتج العاملية املعايري
ووجهاِت التنظيم عن راسخًة آراءً األقوياء القادة لدى ألن حقيقي؛ رصاٍع نشوِب احتماليُة
مع بكفاءٍة التعاُمَل العليا اإلدارة فريق يستطيع نايكي رشكة ويف بشأنه. مختلفًة نظٍر
السنوية. واألهداف الخطط ويضعون اتهامات، أو ضغائَن دون فيتناقشون اختالفاتهم،
الفريق». إىل «االنتماءُ ِقيَمها إحدى ثقافًة خلَقْت نايكي ألن ذلك فعل عىل قادرون وهم
أن دون الفرُد يربح أن املستحيل من أنه نايكي قادُة يدرك اإلدارية املستويات جميع ويف
فيها مفرَّ ال التي الناجحة املصفوفية املؤسسة أساس هو املنهج وهذا أيًضا. الفريق يربح

والرصاع. املتبادل االعتماد من
من الكثري وغريها جونسون، آند وجونسون وكولجيت أمريكا أوف وبنك نايكي يف
العليا اإلدارة فريق د يتعهَّ املتبادل، االعتماد نظاَم وتتبنَّى معها نعمل التي املؤسسات
أعضاء يلتزم ال األحيان من كثرٍي يف لكن الخالف. عند حتى بعًضا، بعضهم باحرتام
إىل بعضهم يدفع ا ممَّ املعريف؛ الجانب عىل تركيزهم وينصبُّ د، التعهُّ بهذا التنفيذي الفريق
بارع، نحٍو عىل املنطَق نقاشاتُهم تُوظِّف الغالب ويف النقاش. يف بعٍض عىل التغلب محاولة
التايل القائد إىل تستمع ثم مواِفًقا، رأسك وتهز القادة أحد إىل تستمع نفَسك تجد وهكذا
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يف الفريق يتوه ما ورسعان أخرى. مرًة مواِفًقا رأسك وتهزُّ املضادة النظر وجهة صاحب
أشكال من شكًال ً خطأ اآلخرون يحسبها التي املضادة النظر ووجهة النظر وجهة متاهة
بعد هذا وينعكس ذ، وتُنفَّ الخطط عىل ويُصدَّق املشكالت تُحل ولن املشكالت. وحل الحوار
باالستماع ألنفسهم يسمحون عندما أْي القلب؛ مهاراِت يوظِّفون عندما إال األداء؛ يف ذلك
عندما فقط ممكنًة تصبح التي املرونَة ويُظِهرون اآلَخر، الشخص نظر وجهة إىل ٍم بتفهُّ

باآلَخرين. نثق
لآلخرين، صادٍق احرتاٍم إظهار تعنَي أن يمكن األفراد احتياجات تلبية فإن ثمَّ، ومن

بقوة. به ك تتمسَّ موقٍف لتعديل واالستعداِد ال الفعَّ االستماِع خالل من
باملخاطر؛ محفوفًة والعمل األفراد بني التوازن نقطُة تكون بالطبع األحيان بعض يف
ملوظفيهم، املناسب األمر فعل يف الرغبِة بني رصاٍع يف القادُة يدخل األيام معظم ففي
عن التخيلِّ «الصواب» من ليس أنه يعلمون هم للرشكة. املناسب األمر فعل يف والرغبِة
عليهم لزاًما وأصبح املؤسسة، تجاه حقيقيٍّا التزاًما أبَدْوا الذين األفراد من كبريٍة أعداٍد
يقلِّلوا لم إن أنهم أيًضا يعلمون إنهم إال األغلب. يف ارتكبوه لخطأٍ ال وظائفهم خسارة اآلن
يعلمون إنهم املستقبل. يف الرشكة ببقاء يخاطروا أن املحتمل من فإنه رسيًعا، التكاليَف
والتَزَم املؤسسة ِقيَم أظَهَر شخٍص تخطِّي الرتقيات تحديد عند «صائبًا» يكون ال قد أنه
التوازن عىل القادة يحافظ ولكي النتائج. تحقيق يستطيع ال لكنه قدراته بتحسني للغاية
إنسانية. أو األمر ظاهر يف ُمنِصفًة تبدو ال إجراءاٍت باستمراٍر يتخذوا أن يجب بكفاءة،

بمشكالت املباِرشين مرءوسيهم مواجهة هو القادة معظم لدى األصعب التحدَي إن
املتوسط األداء بوجود يسمحون الكفاءة العديمو والقادة وظائفهم. عن إقصاؤهم أو األداء
الكثري مع عملنا لقد لطفاء. يكونوا أن يريدون ألنهم فقط املؤسسة؛ ويدمرون املتدني أو
املوجودة األداء بمشكالت اآلَخرين األشخاص مواجهة من بشدٍة يتخوَّفون الذين القادة من
قراراِت التخاذ الالزمة بالشجاعة يتمتَّعون الذين األقوياء التنفيذيون واملسئولون لديهم.
تقييٍم تقديم إىل اضطرارهم عند يرتجفون تجدهم األخرى، الحاالت جميع يف صارمٍة عمٍل
ذلك، من الرغم وعىل الرسالة. عىل التشويش دون يتعمَّ أو الحواَر هؤالء سيتجنَّب صارم.
مدى من الغالب يف يندهشون فإنهم الجريئة، املحادثة هذه النهاية يف يُجرون فعندما
عبء من بالتحرُّر فعليٍّا شعر اآلَخر الشخص أن يجدون الحاالت بعض ويف األمر. سالسة
الرصاع تجنُّب يعني اللطف إن والعطف: اللطف بني الَفْرق عن آخَر مثاًال إليكم القلق.
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الرسالَة الشخِص إعطاء فيعني العطف أما يرام، ما عىل يشءٍ كل بأن الخادع والتظاهر
أغلب ويف له. مصلحة أفضل ق يحقِّ بما عليها بناءً ف ويترصَّ سماعها إىل يحتاج التي
عدُم ا حقٍّ كان إذا ا عمَّ سيئة» «أخباًرا املوظفني أحد إخبار يف املرتدد القائد نسأل األحيان

مصلحته. يف يصبُّ معرفته إىل يحتاج بما إخباره
شاكتمان موريس يقول العطف. إىل االفتقار إىل يشري املواجهة يف الرغبة عدم إن
الرعاية»؛ «مقدمي باملديرين تعجُّ املؤسسات إن أمان» شبكة دون «العمل كتاب يف
يرَعْون بأنهم أنفسهم ويُقنعون األمومي، أو األبوي الطابع عليهم يغلب أشخاص وهم
إنهم النقد. من حتى أو وظائفهم خسارة من بحمايتهم ذلك ويُظِهرون ا حقٍّ موظفيهم
ويؤكد مشاعرهم. جرح يف يرغبون وال أشخاص«ضعفاء» املباِرشين مرءوسيهم أن يَرْون
القسوة، َلِمن وأنه املديرون، هؤالء يظن مما بكثرٍي أقوى األشخاص أن عىل شاكتمان
وعدم ورائه، من طائَل ال جهٍد ببذل الضعيف األداء ألصحاب السماُح العطف، من وليس
عىل وظيفٍة إيجاد أو والنضج التعلُّم يف تساعدهم قد التي باملعلومات أبًدا مواجهتهم

لهم. مناسٍب مستًوى
املشابهة؛ املشكالت من مجموعٍة من تعاني مؤسسٍة مع نعمل فإننا أكرب، نطاق عىل
البيانات، مع الصعبة واملواجهة الصارم التقييم خالل من التنفيذية، لجنتها علمت فلقد
تتقدَّم ولكي ممتازين، ليسوا لكنهم أْكفاءٌ الرئيسيني التنفيذيني املسئولني من عدًدا أن
تقييم عمليَة اللجنُة أكملت الرئيسية. املناصب يف كفاءًة أكثَر أشخاٍص إىل ستحتاج الرشكة
الرشكة. خارج من مواهب تعيني يف الرشكة تبدأ أن عىل التنفيذي الرئيس وأرصَّ البيانات،
القادة من عدًدا حدَّدوا التنفيذي، املجال يف التوظيف رشكات إحدى مع العمل خالل ومن
فاملسئولون التبعية؛ األرضار يف فتمثَّلت املشكلة أما أعىل. كفاءٍة بمستوى سيعملون الذين
غريهم مع قويًة عالقاٍت وكوَّنوا طويلة، لسنواٍت الرشكة مع عملوا الحاليون التنفيذيون
املعنوية الروح تنهار فسوف كبرية، أعداٌد بهم استُبِدلْت وإذا املؤسسة، أنحاء جميع يف
موظفيها من تتخلَّص وكأنها تبدو الرشكة يجعل قد ف الترصُّ هذا ومثل للموظفني،
استبدال من املستائني املوظفني فإن األهمية، من نفسه القدر وعىل القسوة. بمنتهى
األداء. عىل سلبًا سيؤثِّر ا ممَّ وطاقتهم؛ التزامهم من جزءًا األرجح عىل سيفقدون رؤسائهم
الضعيف األداء ألصحاب ُسِمح إذا أيًضا سلبًا سيتأثَّر األداء فإن ذلك، من الرغم وعىل

مناصبهم. يف بالبقاء
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املتوسط األداء ل تأمُّ عند اللطف التزام لكن املعضلة، لهذه بسيط حلٌّ يوجد ال
األفراد احتياجات بني املوازنة تتطلَّب ربما املوقف، هذا ويف الحل. ليس الضعيف أو
مع الرشكة تتعامل أن رضورة ذلك يعني وقد وعادًال؛ تدريجيٍّا تحوًُّال العمل ومتطلبات
جماعية». «إطاحٍة واقعَة باعتبارها وليس عمليٌة، أنها عىل املوظفني هؤالء استبدال خطوة
أعىل ملستًوى تطويرهم أو جديدٍة، وظائَف إىل التنفيذيني املسئولني بعض نقل يمكن ربما
لهم، الخدمة نهايِة مكافأِة تقديم املمكن فمن حوا، ُرسِّ الذين املوظفون أما الكفاءة، من
التنفيذ، يف املتبعة الطريقة عن النظر وبرصف التوظيف. عىل املساعدة بخدمات وإمدادهم
النظر من بدًال عوامَل اعتبارها من بد ال العمل ومتطلبات األفراد احتياجات من كالٍّ فإن

بينها. االختيار يمكن بدائَل باعتبارها إليها

الزائد التعاُطف فخ (3)

إذا سيحدث ا ممَّ نحذرك أن إىل نحتاج الناجح، التوازن تحقيق كيفية عن الحديث قبل
باهتمامهم القادة بعض يُشتهر اآلخرين. أحاسيس مراعاة فلسفة عىل االعتماد يف أفرطَت
والرقي املواهب تطوير يف والرباعة والتحفيز واملراعاة بالتعاطف يتصفون وهؤالء باألفراد،
يف الحماس. وبالغو لهم، الوالء شديدو القادة لهؤالء املباِرشون واملرءوسون الحقيقي.
من الرغم وعىل الكفاءة، غاية يف القادة هؤالء يكون الرشكات بعض ويف املواقف بعض
األمر، حقيقة ويف أْكفاء. غري يجعلهم أن يمكن موظفيهم عىل اهتمامهم تركيز فإن ذلك،

العقبات. إحدى الرتكيز هذا يكون أن يمكن

األداء، يف تُسهم ال التنفيذية اللجنة يف عضوة التنفيذيني الرؤساء أحد لدى كان
ويف التنوع. يف مشكالٍت من تعاني رشكٍة يف القالئل املوظفات من واحدًة وكانت
يؤثر باملوظفني متعلقٍة حيويٍة وظيفٍة يف باألداء إسهامها عدم كان األمر، حقيقة
للرشكة العليا املصلحة من أن التنفيذي الرئيس وعلم بأكملها. املؤسسة عىل
الوقت يف ذلك. لفعل عليه يضغط اإلدارة مجلس وكان التغيري، عىل اإلقداَم
طوال معها عمل ألنه نظًرا املوظفة بهذه قويٍّا ارتباًطا ن كوَّ قد كان نفسه،

املهنية. حياتهما
الحايل، منصبها يف املوظفة هذه له السابق التنفيذي الرئيس َعنيَّ عندما
ووضع املوارد، تجميع يف املتمثلة املنصب ملتطلبات مناسبة مهارتها كانت
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نقل يستطيع رؤيٍة ذو قائد هو فاملطلوب اآلن أما األداء. وإدارة املقاييس،
مدمن وزوجها عاملة أم أنها يعلم التنفيذي والرئيس آَخر. ملستًوى الرشكة
كثرية. جهاٍت من مضغوطة وأنها فريقها، ومحبِة إعجاِب مثار وأنها كحول،
املؤسسة، جهات جميع من شامل تقييٍم عىل حصولها من الرغم عىل أنها إال
النجاح عىل قادرٍة غري فإنها أقرانها، من املباِرشة والرسائل التوجيه عن فضًال

الرشكُة. تواِجهه الذي التحدِّي مواجهة يف

هذه أن باألفراد االهتمام يف املفرط التنفيذي الرئيس يرى أن يمكن املثال، هذا يف
ومن بوظيفتها. باالحتفاظ لها السماح تربير يف ويستمر ثقة، محل وزميلة صديقة املرأة
األساسية باملهمة يتعلَّق فيما ثانويٍّا دوًرا الحقيقة يف تلعب الوظيفة أن يُقرِّر أن املمكن
تُعاني التي األداء مشكالت يف ملساعدتها التوجيه من املزيد تقديَم يُقرِّر وربما للعمل،
األعمال كليات إحدى يف الوظيفية التنفيذية الربامج أحد حضورها عىل يُرصُّ وقد منها،
عىل ستتغلب وأنها عصيبٍة بفرتٍة فحسب تمر بأنها نفسه يُقِنع أن املمكن ومن املرموقة،
ومن كفاءتها، عدم من باالستياء زمالؤها يشعر الوقت هذا وطوال األداء. يف مشكالتها

وظيفتها. لها يحفظ ما هي لها التنفيذي الرئيس محاباة أن حقيقة
احتياجات عىل الرتكيز يف يُفِرط قائٍد عىل الدالة التالية العالمات من احذر ولذلك،

األفراد:

أيًضا د والرتدُّ األْكفاء؛ غري أو الضعيف األداء ذوي املوظفني مواجهة يف الرتدُّد •
نًا. تحسُّ يُظِهرون ال عندما مناصبهم من نقلهم يف

سبب لآلخرين يفرسِّ كي امللتوي املنطق استخدام أِي االنعكايس؛ التربير •
يُسبِّب نحٍو عىل اٍل، فعَّ غري بعمٍل القيام يف باالستمرار األشخاص ألحد سماحه

املطاف. نهاية يف املشكالت له
اتخاذ خالل من األفراد أحد طرد أو مواجهة تجنُّب أْي املماطلة؛ أساليب •
أو جديد، بمرشوٍع تكليفه خالل من الشخص ذلك «إلصالح» شكليٍة خطواٍت

األهداف. من جديدًة مجموعًة منحه أو إضافية، بموارد تزويده
لسنواٍت املؤسسة يف عملوا الذين األفراد حماية أْي الوالء؛ حجة عىل االعتماد •

والئهم. بسبب
الشخص حياة يف سلبيٍّ حدٍث إىل األداء ضعف َعْزو أْي الشخيص؛ العذر •
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والسماح وهكذا)، األرسة، يف وفاة حالة الطالق، أبنائه، أحد مع (مشكلة
الطبيعية. حالته إىل للعودة الحد عن زائدٍة الوقت من بفرتٍة للشخص

يف يقودون الذين القادة قه يحقِّ أن يمكن نقرتحه الذي التوازن فإن سنرى، وكما
األسلوب هذا عىل يعتمدون كانوا إذا تحقيقه يمكن ال لكنه بعقولهم، أو بقلوبهم األساس

حرصيٍّا. األسايس

العمل متطلبات نسيان دون االعتبار يف األفراد متطلبات وضع كيفية (4)

يف التنفيذيني املسئولني معظم فإن اإلعالم، يقدِّمها التي الصور بعض من النقيض عىل
النحو هذا عىل يَبدون قد الذين املسئولني بعض يوجد القلوب. قساة ليسوا الرشكات
تطلُّبًا املديرين أكثر بني من حتى لكن اإلنتاج، أجل من شديٍد ضغٍط تحت يكونون عندما
تكمن والفكرة العمل. ومتطلبات األفراد متطلبات بني املوازنة بعضهم يستطيع ورصامًة،

ييل: ما تحقيق أجل من القيادة تطوير أو التوجيه استخدام يف

أحدها محاباة وعدم بينها، املوازنة الالزم املتنافسة االحتياجات واقع «قبول •
دون بديل اختيار يتطلَّب املواقف أحد أن ترى عندما باستمرار»: اآلخر عىل
تخاطر فإنك األهمية، من املساواة قدم عىل بديلني بني املواَزنَة يتطلَّب وال اآلخر،
مدرًكا كنَت وإذا كان. أيٍّا رفضتَه الذي البديل يف اإليجابي بالجانب بالتضحية
قدًرا ق تُحقِّ فلن اآلَخر، عىل البدائل أحد دائًما تفضل لكنك املوازنة، إىل للحاجة
املوازنة فكرَة اعتبارها يف تضع عقليٍة تكوين إىل القادة يحتاج النجاح. من كبريًا
معِنيَّنْي طرفني بني االختيار تعلُّم إىل القادة يحتاج كما املتنافسة، القوى بني
منهما كلٍّ احتياجات تُلبِّي بطريقٍة األهمية، من نفسه القدر عىل ُمتطلَّبنَْي أو
يدرك الطويل. املدى عىل الجانبني كال احتياجاُت تُلبَّى بحيث تباديل؛ نسٍق عىل
املؤسسة تنتبه أن يجب األجل الطويل األداء دعم أجل من أنه الناجحون القادة

مواردها. أغىل فستخرس وإال وتلبِّيَها، أفرادها احتياجات إىل
ويزيد املتنافسة االحتياجات إدراك يف بالتأكيد يساعد بالتقييم القادة إمداد إن
لهم اآلخرين بوصف يفتخرون نعرفهم الذين القادة من وقليل املوضوعية.
أن يمكن أفعالهم أن إال اإلحساس، تبلُّد أو االحرتام عدم أو العقاب يف بالشدة
لهم، اآلَخرين رؤية عن بتقييٍم إمدادهم إن االنطباعات. هذه إىل قصٍد بال تُفِيض

125



والشجاعة والقلب العقل

رضورة عن َرهم تصوُّ وا يُغريِّ ألن كافيًا حافًزا يخلق أن األحيان بعض يف يمكن
باألفراد. االهتمام إظهار عدم

وأشداءَ قساًة القادة بعض تجعل التي األسباب أحد القلب»: مع «التواصل •
هدَفهم قطُّ يفهموا لم أنهم أو مشاعرهم، مع يتواصلون ال أنهم اآلخرين عىل
وتوني لور جيم يشري املجال. هذا يختارون يجعلهم الذي السبب أي الفهم؛ حقَّ
كل يف يتحكَّم الذي الروحاني البُْعد إىل الكامل»، االندماج «قوة كتاب: يف شوارتز
«مهمتهم من والشغف الطاقة يستمدون القادة فإن للور، ووفًقا نفعله. ما
املرء. وفعاليِة طاقِة من يقلِّل العامل هذا وإنكار تعريفها، كان أيٍّا الروحانية»
الوقت، بعض يستغرق أن يمكن املهمة وتحديد الهدف إدراك فإن شك، وبال
مهنيٍّ التعرُّضلفشٍل بعد إال يحركهم ما القادة يكتشف ال األحيان من كثرٍي ويف
كربى. صحيًة مشكلًة يواجهون عندما أو مهمة، عالقٍة خسارة بعد أو كبرٍي،
املمكن فمن وتبعاتها، معناها يف التفكري إىل ْت أدَّ إذا األحداث من األنواع هذه
أيًضا التوجيه يساعد أن ويمكن األفراد. حياة عىل عميق تأثريٌ لها يكون أن
السبب فهم عىل ويساعدهم الحقيقية، دوافعهم مع التواصل يف القادة بعَض
حياتهم. مجاالت جميع يف بالعالقات كاٍف نحٍو عىل يهتمون ال يجعلهم الذي
التفكري دون فون يترصَّ كيف إدراك عىل األشخاَص التوجيه يساعد قد كذلك
البالغة الصعوبة ملن إنه بها. تأثًُّرا األكثر األشخاص عىل فاتهم ترصُّ نتائج يف

نفسك. تعرف ال تكون عندما معهم والتعاطف ا حقٍّ اآلخرين معرفة
تبدو اآلخرين»: إىل االستماع نمط إىل القيادة نمط من االنتقال عىل «القدرة •
من ينبع القيادة فسلوك األقوياء؛ القادة معظم لدى منطقيٍة غريَ القدرة هذه
«أنا لنفسك: تقول تقود فعندما القلب؛ يف يكمن االستماع سلوك بينما العقل،
إىل واملوظفني نفيس أدفع أن يجب ولذلك النتائج؛ تحقيق أجل من ضغٍط تحت
أحتاج ضغٍط تحت أكون «عندما تقول: اآلخرين إىل تستمع وعندما تحقيقها.»
أهدافنا.» تحقيق كيفية حول وخياراٍت أفكاٍر عن بحثًا اآلَخرين إىل االستماع إىل
يف عنه ثنا تحدَّ الذي التنفيذيني املسئولني أحد عن املباِرش املرءوس كالم تذكر
التي األخرى التعليقات من كان موظفيه. إىل االستماع يف فشل الذي السابق،
يف ببساطٍة يرشكنا كان «لو التنفيذي: املسئول عن املباِرش املرءوس ذلك قدَّمها
َلشكَّل أفكاره، عرض إىل باإلضافة أفكارنا، إىل ويستمع التحديات حول حواٍر
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مساعدتنا شأنه من كان ذلك، من واألهم نحوه. شعورنا يف كبريًا فارًقا ذلك
يريدها.» التي النتائج لتحقيق الحلول أفضل إىل ل التوصُّ يف جميًعا

كالهما اآلخرين إىل واالستماَع النتائج تحقيق بهدف القيادَة فإن أخرى، ومرًة
األقوياء القادة معظم اآلخر. باألمر القيام يمنع ال األمرين بأحد والقيام مهم.
بما بالتأثُّر ألنفسهم ويسمحون اآلخرين، إىل االستماع يف صعوبة يواجهون
وهؤالء طموحة. أهداٍف لتحقيق ويسَعْون ضغٍط تحت يكونون عندما يسمعون
املشكالت لحل اسرتاتيجيًة باعتباره االستماع الستخدام ُمركٍَّز جهٍد إىل يحتاجون

ذلك. املوقف يتطلَّب عندما
اليوم قادة من قائٍد أي أن املفاجئ من تعقيًدا»: أكثر عاملية نظرة «تكوين •
ذلك، من الرغم وعىل فيه. نعيش الذي العالم تعقيد إدراك عن يعجز أن يمكن
هؤالء يتبناها التي التبسيط يف املبالغة النظرة من األحيان أغلب يف نتفاجأ فإننا

بالفعل. األذكياء القادة

عن اعتنقوها لطاملا شخصيٍة راٍت لتصوُّ وفًقا التنفيذيني املسئولني معظم ف يترصَّ
التبسيط يف املفرطة النظر وجهات إحدى وتقيض واألداء. واملكافآت والتحفيز األشخاص
بد ال عندها والنتائج، التنفيذ عىل العنيد الرتكيز خالل من تحقيقها يمكن األهداف أن
العمل وأعباء تُحَىص، وال تَُعدُّ ال التي واالجتماعات السفر متطلبات األفراد ل يتحمَّ أن
ملا بدنية حدود توجد الواقع، ويف واقعية. تكون ما نادًرا التي األداء وأهداف الشديدة،
من واألهم الحدود. تلك من يقرتب والقادة الرشكات من وكثري تحقيقه، الناس يستطيع
وقتنا يف التنافسية فامليزة الجاد؛ العمل مجرد من أكثر يتطلَّب العمل أداء تحقيَق أنَّ ذلك،
النظر وجهات واْلتماس العالقات، وتكوين اإلبداع، من األحيان أغلب يف تنبع الحارض
بدوره ويؤدي املؤسسة، يف والطاقة الشغف يُولِّد الذي باالنتماء اإلحساس ودعم املتنوِّعة،

األداء. يف التميُّز إىل
التبسيط يف مفرط افرتاٍض تأثري تحت واقعون القادة من كثريًا فإن ذلك، عىل عالوًة
بقدر يهتمون األشخاص أن املؤكد من األفراد. لدى األهم الحافز هو األجر بأن يدفع
دراسٍة كل فإن ذلك، من الرغم وعىل به. قاموا ما نظري عليها يحصلون التي املكافآت
ا حقٍّ املهم العامل أن ح توضِّ املاضيني، العقدين مدار عىل املوظفني هات توجُّ حول أُجِريت
معظم لدى العمل بيئة وجودة بها. يعملون التي البيئة جودة هو األشخاص إىل بالنسبة
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يف ويسهم مهم عملهم أن يَرْون كانوا ما وإذا لهم، مديرهم معاَملِة طريقَة تعني األفراد
. ككلٍّ املؤسسة نجاح

أو األشياء، نفس تُحفزهم الجميع أن اعتقاد فخ يف القادة يقع أن أيًضا يمكن
أحد رفض عندما ُصِدم الذي القادة أحد مع عملنا لقد القادة. يحفز ما نفس يُحفزهم
املسئوليات، من مزيًدا الشخص هذا ستعطي الرتقية كانت الرتقية. املباِرشين مرءوسيه
البلد. يف مختلٍف مكاٍن إىل واالنتقاَل يحبها، وظيفٍة عن إقصاءَه أيًضا تعني كانت لكنها
السبب تخيُّل يستطع ولم «التضحيات»، بهذه القيام يف أبًدا د ليرتدَّ القائد هذا يكن لم
التي األمور عن نظرته توسيع عىل معه عملنا ثَمَّ ومن للرتدُّد؛ األشخاص أحد يدفع الذي
منه األفراد يريده ما حول باستمراٍر افرتاضاته تغيري إىل حاجته مدى وعن الناس، ز تحفِّ

الرشكة. ومن
بطريقٍة الجميع يعاِملون بأنهم التفاُخر إىل البسيط» التفكري «أصحاب القادة يميل
الجميع معاملة يف املتمثَِّل العكَس أو الجميع، مع الشديَد التعاُمَل هذا يعني وقد واحدة.
ع التنوُّ تزايُد ظل يف أنه إدراك يف يفشل األسلوب هذا مثل فإن الحالتني، من أيٍّ ويف برفق.
التعليمات األشخاصسيُقدِّرون فبعض أفراًدا؛ باعتبارهم يُعاَملوا أن الناس ع يتوقَّ الثقايف،
ويمكن الغموضواالستقاللية، غريهم يُقدِّر بينما الدقيقة، عات التوقُّ زهم وستُحفِّ الواضحة
بعض مع همتهم. تثبيط إىل املسئوليات حول صارمٍة حدوٍد لفرض محاولٍة أيُّ تؤدَي أن
يشكرونك وسوف الرحمة، وعديَم وقاسيًا ومحلًِّال وناِقًدا ا مباِرشً تكون أن األشخاصيمكن
يمثِّل أن يمكن العالقات يف العاطفي البُْعد تجاهل فإن غريهم، مع أما وضوحك. عىل
دة املعقَّ املهمة يف ينخرطون الرائعون والقادة وطاقتهم. التزامهم عىل سلبًا تؤثِّر صدمًة
الشخص ذلك تطوير ثم شخٍص، كل مع للتعاُمل املناسبة الطريقة تحديد يف املتمثِّلة
القادة سيكون املعقدة، الطريقة بهذه التفكري خالل ومن الطريقة. لهذه وفًقا وتحفيزه

القلب. سلوكيات من املناسب بالنوع الرد عىل قدرًة أكثر
كانت فإذا الشجاعَة؛ تتطلَّب كافًة األربعة اإلجراءات هذه أن إىل انتبه وأخريًا،
وكانت املعريف، الجانب عىل يعتمدون صارمون قادٌة يسودها بها تعمل التي املؤسسة
احتياجات يف التفكري يف القادة د يرتدَّ فسوف نفسه، َه التوجُّ مشابٍه نحٍو عىل تتبنَّى ثقافتها
تحقيق إىل باإلضافة لالستماع، الجهد بذل أو نفسه بالقدر العمل ومتطلبات األفراد
كانت إذا أما ضعٍف. عالمَة قلبك مع التواُصُل يُعتَرب الثقافات من النوع هذا يف النتائج.
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الصفات، تلك إظهاِر شجاعَة يمتلكون الذين القادة عىل تتعرَّف فسوف فطنة، رشكتك
وتكافئهم. ظاهريٍّا، متناقضني مطلبني بني املواَزنَة ويحاولون

لكنها القلب، صفات من أخرى صفة بالتأكيد وهذا الثقة، بناء سنتناول القادم الفصل يف
األفقية، اإلدارية املستويات عىل املتبادل االعتماد ذات الرشكات يف أهميتُها تزايدت صفة

عاملي. نطاٍق عىل للعمالء متكاملٍة حلوٍل تقديم عىل تعمل التي
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الثامن الفصل

الثقة منخالل متكاملة حلول تقديم

والتقسيمات واألقسام واإلدارات الهرمية واملستويات الوظائف بني بيضاء مساحات توجد
الفجوات هذه تحتوي غامضًة. املسئوليات فيها تكون مهجورة مناطق إنها الجغرافية؛
السهل ومن مىض، وقٍت أي من أكثر واألسواق بالعمالء املتعلِّقة الفرص من الكثري عىل اآلن
املؤسيس النظام مع يتعاملون القادة ألن املشكالت؛ حل يف الفشُل أو الفرص تلك خسارُة
فقط. بعقولهم البيضاء املساحات يديرون إنهم امللكية. مسجلة أراٍض خريطَة باعتباره
والتصنيع، التسويق قسَمي بني ما مباَرشًة املرشوع مسئولية تقع قد املثال: سبيل عىل
قسم عىل أوامره يُميلَ أن ويحاول املرشوع عىل سيطرتَه التسويق رئيس نائب فيفرض
السيطرة عن التصنيع رئيس نائب يتنازل قد اإلشكالية، من نفسه القدر عىل أو التصنيع؛
إلنجاح كافيًا دعًما يُقدِّم وال كافيًة موارَد ص يخصِّ وال التسويق، لصالح املرشوع عىل

املرشوع.
التنظيم شبكة عىل املؤسسات من واملزيد املزيد فيه يعتمد أن يجب الذي هذا وقتنا يف
ومع البيضاء. املساحات انتشاُر زاد املرتابطة، املصفوفية التنظيمية والهياكل األفقية
املهام عن املسئولني األشخاص بهوية يتعلَّق فيما اليقني عدم يتزايد املساحات تلك انتشار
استخدام زيادة إىل باإلضافة — ذلك ويؤدي العمل. بها سيُنَجز التي وبالطريقة املختلفة،
والتأثري. للقيادة جديدٍة طرٍق إىل الحاجة إىل — النتيجة لقياس املتابعة ولوحات القياسات
والشبكات الِفَرق واضطالع أقل، إداريٍة مستوياٍت إىل القرارات اتخاذ بمسئولية الدفع ومع
أن يجب الفردية؛ الجهود عرب أو تنظيميٍة صوامَع داخل إنجازها املعتاد من كان بمهامَّ
إن األداء. ومراقبة والتشجيع واملكافأة التوجيه من أكثر هو ما يفعلوا أن القادة يتعلم
يعني وهذا البيضاء؛ املساحات يف للنجاح املطلوبة األمور أهم هي التعاون عىل القدرة
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توجد ال الذين اآلخرين، مع للعمل الالزمة الشخصية العالقات ومهارات العقلية تكوين
الطرفني. كال لدى املهمة والفرص األهداف تحديد أجل من عليهم مباِرشة سلطٌة للقائد
عىل القدرة هي الصفتني هاتني أوىل األقل؛ عىل مهمتني صفتني التعاوُن يتطلَّب
امتالك إىل يحتاجون الناجحني القادة أن يعني وهذا املشكالت)، (أو الفرص ماهية فهم
يحتاجون أنهم وثانيًا، البيضاء. املساحة يف املوجود لتحليل عقولهم استخدام عىل القدرة
يعملون ال الذين أولئك سيما ال لآلخرين، الثقة منح يستطيعوا كي قلوبهم استخدام إىل
الحدود عرب العمل عىل القدرة اكتساُب النظرية، الناحية من إمرتهم. تحت مباَرشًة
أيًضا يوفر سوف بل املدى، القصرية األهداف تحقيق عىل فحسب يساعد لن املؤسسية
وليس القاعدَة التعاوُن فيها يصبح ثقافٍة خلق خالل من الطويل، املدى عىل فوائَد
إن الفعل. من أسهل األحيان أغلب يف يكون القول فإن ذلك، من الرغم وعىل االستثناء.
مؤكٍد قدٍر عىل ينطويَا أن يمكن للمهام اآلخرين تحقيق يف والثقَة السيطرة عن التنازَل
ولكي الصعوبة. من قدٌر البيضاء املساحات إدارَة يكتنف قد وباختصار، الخطر. من
إىل بالنظر أوًال نبدأ دعونا الصعوبة، هذه عىل التغلُّب إجادة كيفية فهم عىل نساعدكم

تاريخي. منظوٍر من البيضاء املساحات إدارة

الزمن عرب البيضاء املساحة تعريف إعادة (1)

صة، متخصِّ أقساٍم إىل املؤسسات تقسيم فوائد األمم» «ثروة كتابه يف سميث آدم أوضح
فريدريك بنيَّ وقد التنظيم. بهذا سنٍة مائتَْي من يقرب ما مدار عىل املؤسسات تمسكت وقد
موجوًدا. زال وما املعقد الصناعي التنظيم ُولِد وهكذا للتكرار، القابلة العمليات قيمَة تايلور
الرشكات بدأت العرشين، القرن وثمانينيات سبعينيات يف الكمبيوتر تكنولوجيا ر تطوُّ ومع
يليه؛ ما إىل قسٍم من العمل تسليم رسعُة هائٍل حدٍّ إىل وزادت الروتينية، املهام أتمتة يف
ثمانينيات يف املؤسسات. داخل الهرمية) الرأسية (مقابل األفقية الحركة أهمية من زاد ا ممَّ
عرب أعىل مستًوى إىل األفقي املفهوَم هذا اليابانية السيارات صناعُة َطوَّرت العرشين، القرن
املوجودة «باملساحات» يهتمون الناس وبدأ الرشيق، والتصنيع اآلني اإلنتاج إدارة نظام
بني التنسيق يف املتمثِّلة البيضاء املساحة وأداروا الخارجية، بيئتهم وبني املؤسسات بني
املصنع)، إىل املورد جلب إىل املجموعتني بني الرشاكات أدت (وأحيانًا واملوردين املصنع
والبضائع الوقت تقليل خالل من تنافسيٍة بميزٍة الرشكاِت البيضاء املساحُة هذه وأمدت

املخزونة.
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وبني بينها البيضاء املساحة يف املوجودة الفرَص أيًضا اقتنصت الرشكات بعض
املفهوم هذا من استفادٍة أقىص اليابانية السيارات رشكاُت قت حقَّ أخرى، ومرًة العمالء،
يف يوًما وثالثني ستٍة من السيارات تسليم وقَت قلََّلْت تويوتا رشكة أن فنجد غريها؛ قبل

يوًما. عَرش ثمانيَة إىل املتوسط
املتعلِّقة املناقشات دارت التوريد، سلسلة إدارة باستثناء األخرية، العرش السنوات ويف
من جعلت للعمالء املقدَّمة املتكاملة الحلول إن إذ داخلية؛ قضايا حول البيضاء باملساحة
فريُق يحتاج فعندما متكاملة؛ كوحدٍة والِفَرق واإلدارات الوظائف تعمل أن الرضوري
أن يجب العمالء، ألحد مرشوٍع عىل للعمل ميونيخ يف هندسيٍّا فريًقا نيويورك يف تصميٍم
لعمالئها أمريكا، أوف وبنك إس بي يو مثل رشكاٌت، وتوفر بسالسة. االنتقال يحدث
، تجاريٍّ بنٍك من العمالء أحد يقرتض عندما أنه يعني وهذا كاملة، آليًة مرصفيًة خدماٍت
فإن الربح، من مزيًدا ق يحقِّ نحٍو عىل الشخصية ثروته إدارة يف يرغب أنه ح يوضِّ لكنه
بني البيضاء املساحة إن أْي خاصة؛ مرصفيٍة مؤسسٍة إىل بسالسٍة الحساب يسلِّم البنك
الرضيبية اإلقرارات جمعت التي — لويس سانت يف املوجودة التجارية العمل وحدة
البنكية العمل ووحدة — الدخل وبيانات األصول، صايف بيانات مع بالعميل الخاصة
احتياجات تلبية أجل من بسالسٍة أُديرت قد بوسطن؛ يف مقرُّها يوجد التي الخاصة
غاية يف يكون أن يمكن العميل نظر وجهة من ومنطقيٍّا طبيعيٍّا يبدو قد وما العميل.
الوظائف من الكثري لديها الكربى املؤسسات ألن نظًرا خدمات؛ رشكة إىل بالنسبة التعقيد

بينها. التنسيق إىل تحتاج قد التي العالم، حول املختلفة واملكاتب واألقسام
الخدمات؛ تقدِّم رشكٍة يف عنها منتجاٍت، تُقدِّم مؤسسٍة يف البيضاء املساحة تختلف
غضون يف التسليم ويضمن للعميل املنتجات أحد املبيعات موظف يبيع املثال: سبيل عىل
تكون أن عىل اإلنتاج قسُم يحرص أن يجب االلتزام، بهذا الوفاء أجل ومن أسابيع، أربعة
إىل بالفعل املنتج وصوَل الشحن قسُم يضمن أن ويجب الطلب، لتلبية كافيًة البضائع
الوقت يف الرشاء مقابل عىل الحصوَل ويضمن الفواتريَ املاليِة قسُم يتتبع أن ويجب العميل،
فلن ناجح، نحٍو عىل الوظائف هذه بني املوجودة البيضاء املساحُة ق تُنسَّ لم وإذا املناسب.
يكونوا لن الرشكة عمالء أن ذلك من واألهم بالتزامه، الوفاءَ املبيعات موظُف يستطيع

سعداء.
نطاٍق ذات األفقية العالقات شبكات أصبحت بينما والعرشين، الحادي القرن يف
بني البيضاء املساحات توجد فال آَخر؛ بُعًدا البيضاء املساحات إدارُة اتََّخذَْت عاملي،
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سبيل فعىل العالم؛ حول الجغرافية التقسيمات عرب توجد بل فحسب، واإلدارات الوظائف
دايملر ملجموعة التابع الشاحنات تصنيع قطاع وهي — فريتالينر رشكة تَُعدُّ املثال:
فالتصميم العاملي؛ األفقي، املتكامل، الحديث، التنظيم عىل تقليديٍّا مثاًال — كرايسلر
باولو وساو وديرتويت املكسيك يف يتم والتصنيع وبورتالند، فرانكفورت يف يتم الهنديس
إرشاف تحت لكنها بورتالند مقرها املالية واإلدارة وتشارلستون. وكليفالند وشارلوت
وَمقدرًة جديدًة مهاراٍت د املعقَّ التنظيم لهذا الداخيل التنسيق ويتطلَّب فرانكفورت. فرع

قيادية.
إىل اٍل فعَّ نحٍو عىل البيضاء املساحة إدارُة تؤدِّي قد الحارض، وقتنا يف رشكٍة أي يف
أن اآلن املمكن فمن والتطوير؛ البحث زاوية من املوضوع إىل ولننظر هائلٍة. فوائَد ق تحقُّ
وعندما النهار، خالل الربمجيات إحدى لتطوير مرشوٍع يف الصني يف املهندسون يعمل
العمل يف يستمرون الذين ألتو بالو يف زمالئهم إىل العمَل يمرِّرون فإنهم النوم إىل يخلدون
العملية. يكملون الذين أبيب تل يف زمالئهم إىل عملهم يمرِّرون ثم املكتب، يغادروا حتى
املساحة تدار وعندما الساعة. مدار عىل تعمل الرشكة هذه فإن األمر، جوهر يف وهكذا
رائدَة الرشكُة وتصبح التطوير، وقت ويقل بسالسة، التسليم يحدث بكفاءة، البيضاء

السوق.
إىل وغموًضا تعقيًدا أكثر الحارض وقتنا يف البيضاء املساحات إدارة أصبحت لذلك
الصينية التطوير ِفَرق بني الثقافية االختالفات يف فكِّْر مىض. وقٍت أي عن كبرٍي حدٍّ
بني الرصاع نشوب إمكانية يف فكِّْر التواُصل؛ مشكالت يف فكِّْر واإلرسائيلية؛ واألمريكية
من جزءًا تَُعدُّ التي الحدود تلك للمسئولية؛ واضحٍة حدوٍد وجود عدم بسبب املجموعات
فإذا النجاح؛ ق تحقِّ فلن فقط، بعقلك البيضاء املساحة هذه إدارَة حاولَت إذا مرشوع. كل
الثالث الِفَرق توجيه خالل من العملية عىل السيطرة يف املبالغَة قائًدا، بصفتك حاولَت،
فربما كثب؛ عن راقبتهم ثم ينصاعوا لم إْن سلبيٍة بعقوباٍت ْدتَهم هدَّ إذا أو مًعا، للعمل
وفقدان بالفتور، يصابون سوف لكنهم القصري، املدى عىل مثمٍر عمٍل بتقديم يستجيبون
عمٍل فرِص إىل ببساطٍة ينتقلون سوف املوهوبون واألشخاص الخيال. وفقدان الحماس،
فيها يكثر التي النامية الدول يف سيما ال ومجزيًا، متحديًا العمل يجدوا لم إذا أخرى
ع تشجِّ عمٍل بيئة وخلق الثقة، منح عىل قادًرا كنَت إذا أما الربمجيات. مهنديس عىل الطلب
تلك أكانت سواءٌ الحدود، عرب وإلهامهم لتحفيزهم طرًقا ووجدَت مًعا، العمل عىل الناس
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الناشئ العالم هذا يف للنجاح يلزم ما فستمتلك ثقافية، أم جغرافية، أم داخلية، الحدود
املعقدة. املتبادلة االعتمادات ذي

معها صعوبًة القادة من كثريٌ يواجه وملاذا الثقة، تتضمنه ما فهم (2)

واتساق والكفاءة، الشخصية، وهي: عنارص، ثالثة من تتكوَّن الثقة إن يقال ما كثريًا
فإن البيضاء، املساحة يف بكفاءٍة العمل يستطيعون الذين القادة إىل وبالنسبة السلوك.

ييل: ما يعني هذا

تلك بوا» «يُرسِّ لن بأنهم منك إيمانًا حساسٍة بمعلوماٍت املوردين تزويد •
(الشخصية). املنافسني إىل املعلومات

لزيادة األخرى الوحدات يف الزمالء مع علنًا فيهم املوثوق العمالء مشاركة •
املهام تحقيق يف كفاءتهم يف تثق ألنك كلها؛ للرشكة املحتملة العمل فرص

(الكفاءة).
متأكد ألنك املنزل؛ من باستقالليٍة العمل حرية املباِرشين املرءوسني منح •
مكاٍن أي يف املهام وسيُنجزون باستمرار، ذاتيٍّا متحمسني سيظلون أنهم من

السلوك). (اتساق فيه يوجدون

الرشكات استحواذ فمع الثقة؛ هذه خلق القادة عىل ب تُصعِّ الحالية البيئة إن
تزايد ومع االفرتايض، التواصل ازدياد ومع العالم، عرب عها وتوسُّ واندماجها غريها عىل
صعبًا. التقليدية العالقات عىل الحفاظ أصبح األشخاص، مواعيد جداول عىل الضغوط
وأصبحت الثقة. هذه خْلق دون يَُحول محدوٍد وغري شخيصٍّ منتظٍم تفاعٍل وجود وعدم
محدودًة. السلوك واتساق والكفاءة، الشخصية، خلق يف تساعد التي الشخصية التفاعالت
القادة إىل بالنسبة خاصٍة بصفٍة صعب أمر البيضاء املساحات داخل الثقة خلق إن
ثقافات يف يعملون الذين األشخاص إىل بالنسبة أو املعريف، الجانب عىل تماًما املعتمدين
لدرجة واألداء القياس عىل بشدٍة يُركِّزون فهؤالء والحقائق؛ التحليل عىل تماًما تعتمد
منحهم يف يفشلون أو موظفيهم، بني االلتزام روح بث إىل الحاجة يتجاهلون أنهم
نحٍو عىل مركزين كذلك يصبحوا أن املمكن ومن بوظائفهم. للقيام الرضوري االستقالل
الغموض إلدارة محاولٍة يف للقياس، القابلة املدى القصرية األنشطة عىل معقوٍل غري

الطويل. املدى عىل األداء عىل للحفاظ املطلوبة األمور رؤية عن فيعجزون والتعقيد؛
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إحدى يف الرشكة فرع مدير ُفوِجئ الكربى، الدوائية الصناعات رشكات إحدى يف
من ٪٢٠ فجأًة خفضت الدولة هذه يف الحكومة أن علم عندما — بيل يُدَعى كان — الدول
التي العمل وحدة لت سجَّ لذلك، ونتيجًة هائلة؛ مبيعاٍت ق يحقِّ اٍر لعقَّ الصحي التأمني دعم
التنفيذي املسئول — جون قام العام. من الرابع الربع إيرادات يف كبريًا انخفاًضا يديرها
بيل أن من الرغم وعىل أهدافه. تحقيق عدم بسبب عالنيًة بيل بمواجهة — بيل له التابع
هذا َقبول رفض جون فإن الصحي، التأمني تجاه ت تغريَّ الحكومة سياسة أن له رشح
عىل األهداف بتحقيق والتزامه كفاءته يف مشكًِّكا املسئولية، بيل تحميل يف واستمر العذر،
عن البحث يف يبدأ بيل جعل وهذا تواجهه؛ التي العقبات عن النظر برصف ثابٍت، نحٍو
لدى جديدًة فرصًة بيل وجد ما رسعان جون حظِّ ولسوء الرشكة. خارج أخرى وظائَف
وبني املؤسسة مقر بني البيضاء املساحات إدارة يف عقله جون استخدم لقد موهوب. قائٍد
من واحٍد خسارَة الرشكَة كلََّف أفعاله تأثري لفهم قلبه استخدام يف وفشلُه املحيل، املكتب

وإنتاًجا. موهبًة القادة أكثر
أن األحيان أغلب يف يؤكدون جون شاكلة عىل األشخاص فإن ذلك، من الرغم وعىل
أن بمجرد أنه ويزعمون الضعيف، األداء نحو االنحدار طريق هو الثقة من الكثري منح
ضعف تربير يف يبدءون فإنهم االلتزامات، بأحد الوفاء لعدم عذًرا لديهم أنَّ الناس يعتقد
عرب الثقة مد أن عىل القادة هؤالء ويرصُّ املسئولية. أنفسهم لوا يُحمِّ أن ويرفضون أدائهم
يمنحهم صات؛ التخصُّ من وغريهما املباِرشين، واملرءوسني املوردين، إىل البيضاء املساحات
األفراد يقرصِّ فعندما ذلك، عىل وعالوًة بهم. املنوطة األهداف تحقيق يف للتقصري عذًرا

للُمساءلة! تعريضهم من بدًال معهم والتعاطَف َم التفهُّ عون يتوقَّ فإنهم
يقولون ما يعارضون لكنهم األشخاص، يف يثقون إنهم يقولون القادة وبعض
فيخربون مباِرشة؛ غري سيطرٍة أنظمَة يفرضون فإنهم التحديد، وجه وعىل يفعلون. بما
معاملٍة كل جوانب من جانٍب كل يراقبون ذلك بعد لكنهم معهم، رشكاء أنهم املوردين
الناس يبدأ ذلك وبعد املزعومني. رشكائهم خطوات من خطوٍة كل ويتعقبون تجارية،
تحقيق يف الرغبة أو الفريق روح منطلق من العمل من بدًال للضوابط إرضاءً العمل يف
إىل مضطرون لكنهم اآلخرين، يف يثقون إنهم قول عىل هؤالء ويرصُّ النهائية. املحصلة
الناس سيدعو فهذا ذلك، يفعلوا لم إن إنهم ويقولون الضوابط، فرض خالل من «التأكُّد»

استغاللهم. إىل
يستغله أن يف يرغب أحد فال تماًما؛ خاطئًا ليس ف الرصِّ العقالني املنهج هذا إن
يُفِرطون الذين القادة إن مطلوبًا. الشك من سليم قدٌر يكون األحيان بعض ويف اآلَخرون،
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اآلَخرين يف وثقوا وإذا فيه، ُمبالغ حدٍّ إىل وَمِرنني مذعنني يصبحون باآلخرين الثقة يف
املشكالت. يف يقعون فإنهم الثقة، عدم رضورة إىل بوضوٍح األدلة تشري عندما

البيضاء، املساحات إدارة عند الظروف حسب وعىل ٍل بتعقُّ القلب توظيف يجب ولذلك،
املشكلة تكمن الحال، بطبيعة مطلبًا. وليس خياًرا القلب مهارات استخدام يكون أن ويلزم
ولو قدٍر إظهار يف املديرين من كثري يرتدد األداء، يُحرِّكه الذي العالم هذا ظل يف أنه يف
مخاطر من بكثرٍي أكربُ الثقة منح مخاطر أن يعتقدون فهم الثقة؛ مشاعر من قليًال
القادة يثق عندما األحيان معظم يف أنه وجدنا فقد ذلك، من الرغم وعىل الضوابط. فرض
الضوابط. عىل حرصيٍّا يعتمدون عندما منها بكثرٍي أكرب األداء نتيجة تكون الناس، يف
نهاية يف فإنه الوظائف، إلحدى الصحيحَة املقوماِت يمتلك األشخاص أحد أن وبافرتاض
ومعظم األوىل. املرة يف الصحيح النحو عىل يؤدِّها لم إن حتى جيًدا، يؤديها سوف املطاف
املدير أظَهَر إذا املدير، خذالن فكرة ويكرهون الصواب األمر فعل يف يرغبون األشخاص

األهداف. تحقيق عىل قدرتهم يف وثقته بأمرهم اهتمامه
قدٍر عىل وينطوي مقايضاٍت، يتطلَّب البيضاء املساحات عرب الثقة مد أن املؤكد من
لثقتك األخرى القطاعات أحد استغالل أو نيتك، لحسن املورد استغالل خطر من معنٍي
عرب لهم الناس خذالن لخطر معرَّضون القادة هل الشخصية. مصالحه خدمة أجل من
الثقة منح أن هي املقابلة امليزة فإن ذلك، من الرغم وعىل بالتأكيد. لثقتهم؟ خيانتهم
القيمة من سنواٍت يقدِّموا أن يمكن الذين األشخاص بني الوالءَ النهاية يف ق يحقِّ سوف
رضوريٍة، غري ضوابط فرض من أفضل مخاَطرًة يبدو الثقة منح تفضيل إن للمؤسسة.
تؤدِّي لكنها الخوف) منطلق (من القصري املدى عىل املهام يؤدون األشخاص تجعل قد

الطويل. املدى عىل باإلنهاك إصابتهم إىل

البيضاء املساحات إدارة عىل القدرة اكتساب (3)

ضمن الثقة إدراج عىل القادة بعض مساعدة الصعب من يصبح قد بالحقيقة، إقراًرا
منغمسني كانوا منهم فكثري البيضاء؛ املساحات إدارة يف املستخَدمة أدواتهم مجموعة
واألداء الوقت متطلبات بفعل للغاية ومضغوطني الرشكات، داخل عقالنيٍة ثقافاٍت يف
أن من خوًفا الثقة، من املزيد منح عىل لتشجيعهم محاولٍة أيَّ يقاومون أنهم لدرجة
بعض يجد األفقي، املصفويف التنظيم ذات الرشكات بعض يف وحتى اآلَخرون. يستغلهم
وجود دون وحتى العالقات. وشبكات الِفَرق مع العمل عند الثقة منح يف صعوبًة القادة
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عىل للسيطرة مضطرون بأنهم يشعرون فإنهم املسئوليات، لحدود موضح هرمي تنظيم
عدم ظل يف أنه يدركون ال وهم إدارتها، من بدًال واإلدارات الوظائف بني البيضاء املساحة
الضوابط يُعظِّمون الذين القادة إن رضوريًة. الثقة تصبح وظيفي، تسلُسٍل نظاِم وجود
قدرة من ويقلِّلوا املوظفني عزَم برسعٍة يُثبِّطوا أن املمكن من بالتفاصيل، الزائد واالهتمام

النجاح. عىل املؤسسة
إبداء عىل قادرون منهم كثريًا أن وجدنا فلقد القادة، بعض مقاومة من الرغم وعىل
املوصوفة األساليب بعض ممارسة خالل من البيضاء، املساحات عالقات يف الثقة من املزيد

التالية. األقسام يف

الواثق التفويض تعليم (1-3)

األمور أحد يفعلوا لم إن بأنهم االعتقاد يسود حيث مؤسساٍت يف القادة من كثري نشأ
طريقتهم). عىل (يقصدون الصحيح النحو عىل يُنجز لن أو يُنَجز، لن فإنه بأنفسهم،
إحدى بإنجاز للمورد أو املباِرش للمرءوس موجًها أمًرا التفويض يصبح إليهم، وبالنسبة
وملساعدة عات. بالتوقُّ وفائهم لضمان التفصيلية اإلدارة أسلوب اتباَع ن ويتضمَّ املهام،
التالية بالعملية االستعانة املفيد من الثقة، منح مع التفويض تعلُّم إعادة يف القادة هؤالء

الخطوات: الرباعية
بوضوٍح الحدود ِد وحدِّ األهداف َضِع الحدود»: وإرساء األهداف «وضع األوىل الخطوة
يف الشديد بالغموض يتسمون القادة بعض املوكلة. املهمة عىل اعتماًدا اإلمكان، قدر
تُنَجز أن يجب التي املعايري أِي الحدود؛ بيان يف يفشل وبعضهم املوكلة، املهمة وصف
تُغِضب أفعاٍل إىل يُفِيض الغموض هذا فإن الحالتني، من أيٍّ ويف لها. وفًقا املهمُة
األهداف تحديد فعند ذلك، من الرغم وعىل ذلك. بعد الثقة يسحبون ثَمَّ ومن القادة،
ما فهموا املوظفني أن من متأكدون وهم ُقدًما القادة يمَيض أن يمكن الحدود، وإرساء
يفهمون املوظفني أن إىل االطمئنان وعند تعديها. عدم الالزم والحدوَد تحقيقه، ينبغي
عن التخيلِّ إليهم بالنسبة األسهل من أنه القادة سيجد طريقهم، يف يمضون كيف جيًدا

املهمة. أداء عىل اآلخرين قدرة يف والثقُة السيطرِة،
األهداف. تحقيق طريقة إىل ل التوصُّ حرية األفراد امنح الحرية»: «منح الثانية الخطوة
املساحات يف الثقة. مظاهر من مظهر هو ذاته حد يف الخطوة بهذه القيام إن
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عىل ويتعدَّْون الحرية، هذه األشخاص يستغل فقد خطريًا؛ أمًرا الحرية تبدو البيضاء،
ال أخرى رشكٍة مع عالقة املورد ن يُكوِّ وقد األهداف. لتحقيق محاولٍة يف اختصاصاتك
الحرية خطورة من الرغم وعىل ُقدًما. للُميض الالزمة املوارد ن يؤمِّ كي عليها تواِفق
يف رضوريتان صفتان وهاتان األفراد، لدى واملبادرة اإلبداع ز تحفِّ أيًضا فإنها ظاهريٍّا،

الغامضة. املعقدة املواقف
من وبدًال املراقبة. بعض معه وأرِفْق الدعم اعرِض «عرضالدعم»: الثالثة الخطوة
املجموعات ترتك أن الثقة مظاهر من متاح. الدعم أن يعلمون اآلَخرين دَِع الدعم، فرض
بأن املراقبة لك تسمح نفسه، الوقت ويف دعمك. إىل حاجٍة يف كانوا إذا ما تقرِّر األخرى
مراقبة خالل فمن االنسحاب؛ تعني ال والثقة املواقف. رات تطوُّ أحدث عىل ُمطَّلًعا تظل
من يقرتبون كانوا ما إذا مالحظُة يمكنك للمهمة، آَخر ٍص تخصُّ أو قسٍم إنجاز طريقة
إذا الدعَم ًما مقدِّ والتدخُل — بالغ رضٍر حدوث املحتمل من حيث — الالعودة نقطة

منها. اقرتبوا
عىل املهام إنجاز املعرفية العقلية تتوقع وتقييمها»: النتائج «تقدير الرابعة الخطوة
ع متوقَّ هو ما عىل التقدير ي تلقِّ إىل يحتاجون ال األفراد أن وتشعر الصحيح، النحو
يجب ناجًحا، أداءً يُمثِّل ما وضوح فيه يقل الذي املصفويف التنظيم ويف إنجازه. منهم
يقدموا أن ويجب الصحيح، النحو عىل املهمة إنجاز عند إيجابيٍّا تعقيبًا القادة يقدِّم أن
اآلخرين. يف الثقة أيًضا تعكس الرصاحة هذه إن إنجازها. يف الفشل عند مفيًدا تعقيبًا

والِقيَم الرؤية خالل الناسمن توجيه (2-3)

يؤمنون التي األمور بوضوٍح يعرفون عندما اآلَخرين يف الثقة الناس عىل كثريًا األسهل من
فإنهم ِقيَمهم، مع ويتواصلون بهم خاصة رؤيًة القادُة ن يُكوِّ فعندما أنفسهم؛ قرارة يف بها
البيضاء املساحات ويف معهم. يعملون الذين األفراد بشأن قلًقا أو شكٍّا أقل يصبحون
من القادمني أولئك مع التعاون يف ارتياًحا أكثر يصبحون صات، التخصُّ بني املوجودة
معتقداتهم القادة يحدد وعندما العمل. تجاه مختلفة فلسفات ولديهم مختلفٍة، خلفياٍت
يجعل وهذا إليهم؛ بالنسبة العمل يعنيه بما داخليٍّا إحساًسا يكتسبون فإنهم الخاصة،
الرؤية دون ومن ذلك. عىل يساعد أساًسا وضعوا ألنهم سهولًة أكثر اآلخرين يف الثقة
لألحداث فيستجيبون والخوف؛ الثقة بعدم الغالب يف الناس يشعر والِقيَم، الواعية
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يف واثقني غري ذلك يجعلهم الحال وبطبيعة توجيهية. مبادئ أي دون لحظتها، يف
اآلخرين.

التوجيه إىل باإلضافة القيادة، تطوير برامج خالل من والِقيَم الرؤية تكوين يمكن
هذه من وجزء الوقت. من لحظٍة يف يحدث أمًرا وليس عملية التطوير لكن واإلرشاد،
األحيان، أغلب يف عنها. والتعبري معتقداتهم يف التفكري عىل القادة مساعدة يتضمن العملية
معتمدين قراراٍت ويتخذون املؤسسة، يف حدثت ألحداٍث أفعاٍل ردوَد الناس ترصفاُت تكون
املساحات إدارة لكن معينة، مواقَف يف جيًدا يكون أن يمكن وهذا معني؛ موقٍف عىل تماًما
الشخص حول قراًرا تتخذ كيف للمواقف. تحليٍل من أكثر الغالب يف تتطلَّب البيضاء
بني املنتصف يف واقعة املرشوع هذا مسئولية تكون عندما إليه، معنٍي مرشوٍع إسناد الالزم
طويلة عالقٍة تكوين إىل أيًضا تحتاج لكنك املرشوع، إنجاز إىل تحتاج فأنت صني؟ تخصُّ
تاريخ لديهما قسمني بني التعاون ستسهل كيف صني. التخصُّ هذين بني مستدامٍة األجل
كي البيضاء املساحة داخل التعاون وراء املنطق سترشح كيف املتبادل؟ بالتنافس حافل

األجل؟ الطويلة والفوائَد األجل القصرية الفوائَد املجموعتني تُِري
القيُم تقود التي املؤسسات يف الثقة من بمزيٍد أيًضا القادة يشعر األحيان أغلب يف
املبادئ املوظفون يعلم كي عقيدتها عىل تؤكد جونسون آند جونسون مثل فرشكٌة ثقافتَها؛
الالزم القيم جيًدا يدرك قائٍد كل فإن لذلك، ونتيجًة بعملها؛ الرشكة تقوم أساسها عىل التي
وجنرال إم ثري مثل رشكاٍت ويف معقدة. أو غامضٍة بيئاٍت يف العمل عند بها ك التمسُّ
تمثل مشرتكٍة قيٍم مجموعُة توجد وغريها، ونايكي وديزني وديل وميكروسوفت إليكرتيك
ويف فعله يلزم فيما الناس يحتار عندما وحتى البيضاء. املساحات يف إرشاديٍّا دليًال
يف الراسخة الضمنية والقواعد الثقافة قوة عىل االعتماد دائًما يمكنهم التعاون، طريقة
من أشخاٍص يف الوثوق بكثرٍي األيرس من تجعل ذلك فعل عىل القدرة إن القوية. الثقافات
عند االرتياح من كبرٍي بقدٍر القادة يشعر الرشكات، هذه ويف مختلفة. وإداراٍت صاٍت تخصُّ
األفراد ه توجِّ سوف الرشكة وِقيَم رؤية أن عاِلِمني املهمة، املهام بإنجاز اآلخرين تفويض

الصحيح. االتجاه نحو

البيضاء املساحة يف التوازن إيجاد (4)

التقليدية وغري املعالم واضحة غري البيئات يف الفعالة اإلدارة كيفية حول الجدل استمر
الفرص استغالل عىل الراهن الوقت يف يركز الجدل أن من الرغم وعىل طويل. لوقٍت
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ويف سنوات. طوال أخرى يف أو صورٍة يف الجدل هذا احتدم فلقد الناشئة، األسواق يف
«الجانب كتاب للتكنولوجيا ماساتشوستس معهد من مكريجر دوجالس كتب ،١٩٦٠ عام
النظرية مقابل إكس «النظرية باستخدام اإلدارة يناقش كتاب وهو للمؤسسات»، البرشي
االتجاه يف يسريون سوف األفراد أن تفرتض إكس النظرية فإن ملكريجر، ووفًقا واي».
الفرصة، ُمِنحوا إذا األشخاص إن واي النظرية وتقول الة. فعَّ ضوابط توجد لم إذا الخاطئ
الرغم وعىل الضوابط. تلك غياب حالة يف حتى جهدهم، ُقصارى بذل سيحاولون فإنهم
معظم وأن القيادي، التدريب برامج من كبريٍة نسبٍة وراء السبب هي واي النظرية أن من
الثقة خالل من األفراد جانب من أفضَل أداءٍ عىل الحصول إمكانية عىل تتفق املؤسسات
قويٍّا، مؤثًِّرا زالت ما إكس النظرية فإن السيطرة؛ عن الصادر باألداء مقاَرنًة والدعم

شديًدا. األداء تحقيق أجل من الضغُط يكون عندما خاصًة
التوازن إيجاد نحاول لكننا واي، النظرية عن وال إكس النظرية عن ندافع ال ونحن
املديرين أن نجد األحيان أغلب ويف البيضاء. املساحات إدارة عند النظريتني بني املناسب
املبالغة إىل ينزعون القوية، الثقافية الِقيَم إىل تفتقر تقليديٍة مؤسساٍت يف يعملون الذين
موازنة يف الفشل إن السيطرة. آليات عىل واالعتماد التحدِّي عىل الباعثة األهداف وضع يف
مستدامة. غري ثقافٍة خلق خطر إىل يؤدِّي األفراد باحتياجات االهتمام ببعض النزعة هذه
األداء، معايري ضعِف إىل يؤدَي أن يمكن الثقة منح يف املبالغة فإن الحال، وبطبيعة

املالئم. النحو عىل العمل أهداف تحقيق يف والفشِل
بني ما اختيار صورة يف غالبًا تصاغ املعضلة هذه فإن املؤسسة، نظر وجهة ومن
مختلفٍة مراحَل ويف واي). (النظرية املفرطة واملرونة إكس) (النظرية املفرطة السيطرة
واالبتكار. األداء بني واملرونة؛ السيطرة بني التوازن تحقيق من بد ال مؤسسة، أي حياة من
يف التوازن تحقيق إىل الطبيعية األحوال يف يسَعْون ال القادة معظم أن تجربتنا وتشري
الخلفية، حسب عىل اآلَخر أو الجانبني أحد نحو ينجذبون العادة ويف البيضاء، املساحات
تحقيق أجل من الضغط أو الشخيص، األسلوب أو الثقافة، قوة أو الشخصية، الفلسفة أو
جانبَِي من جانٍب أي اتباع يف التطرُّف عند مخاطر توجد أنه هو نقصده ما فورية. نتائَج
يحاولون ما عىل بناءً للمؤسسة، املناسب التوازن إيجاد إىل يحتاجون القادة وأن اإلدارة،
األفقية املستويات يف اإلدارة إن أيًضا. القصري املدى وعىل الطويل، املدى عىل تحقيقه
البيضاء، املساحات يف الكامنَة االحتياجاِت املديرون يواِزن أن متزايٍد نحٍو عىل تتطلَّب
يف والثقة املؤسسة، من أخرى أجزاءٍ يف املوجودين األفراد عىل االعتماد تعلُّم إىل باإلضافة

املهام. إنجاز عىل وقدرتهم األمور عىل حكمهم
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املساحات غموض خالل من فقط تُختَرب ال بهم والوثوق اآلخرين مع العمل عىل القدرة إن
الوحدات بني الثقايف ع التنوُّ خالل من أيًضا بل املؤسسة، صات تخصُّ بني املوجودة البيضاء
من القيادة أن كيف نستعرض سوف القادم، الفصل ويف املختلفة. واملؤسسية الجغرافية
الخلفيات أصحاب األشخاص لقيادة الالزَمنْي والشفقة التعاطف المتالك رضوريٌة القلب

املختلفة. واملعتقدات والِقيَم
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التاسع الفصل

ثقافات أشخاصمن مع العمل
وقيادهتم متنوعة

حقيقي تعاُطف تكوين

يُمكِّنهم التعاُطف فإن البيضاء، املساحات يف ُقدًما امُليض عىل القادَة الثقُة تساعد مثلما
متنوعٍة مجموعٍة مع يعملون القادة أكان وسواءٌ املتنوعة. الثقافات يف بكفاءٍة ل التنقُّ من
فإن الصني، يف املرشوعات أحد فريق يقودون كانوا أم املؤسسات، إحدى يف الزمالء من
وِقيَمهم اآلخرين احتياجات م تفهُّ عىل بثمٍن تُقدَّر ال قدرًة يمتلكون املتعاطفني القادة
من أكثر واليوم، واحرتامها. األخرى الحياة ألساليب فهٍم عن تنمُّ بطريقٍة ومعتقداتهم،
عنهم مختلفني أشخاٍص مع فيها يعملوا أن بد ال مواقَف يف بالقادة يَُزجُّ مىض، وقٍت أي
التمكُّن دون الرشح (أِي بحت معرٍيف أساٍس عىل املواقف هذه مع والتعامل ويقودوهم.

مجديًا. يكون لن اإلطالق)، عىل عاطفيٍّا التواُصل من
متى يعرفوا أن يستطيعون فهم القلب؛ بأمور يتعلَّق فيما أذكياء األشخاص إن
أما االستغالل. بغرض يُظِهرونه أو به يتظاهرون متى أو التعاطف، القادة يصطنع
يمكنهم املباِرشين املرءوسني ومعظُم الشمس، وضوح واضح فهو الحقيقي، التعاطف
مع باالرتباط يشعرون إنهم ومخاوفهم. أقوالهم يفهمون القادة كان إذا ما استشعار
العواطُف. لُْحمتُه االرتباط وهذا ويحرتمونهم، يفهمونهم أنهم يعتقدون الذين األشخاص
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العاطفي) الذكاء مكونات من أساسيٍّا مكونًا يَُعدُّ (الذي التعاطف فإن سنرى، وكما
رصامًة نعرفهم الذين القادة أكثر من فبعٌض سهًال؛ أو لينًا املرء يكون أن يعني ال
الحدود عرب قويٍة عالقاٍت تكوين عىل ساَعَدهم وهذا للغاية، عطوف جانب لديهم كان
منه، جاء الذي املكان أو الشخص هوية عن النظر وبرصف والِعْرقية. والعمرية الجغرافية
والشعور مه، وتفهُّ إليه، االستماع يف مجهوًدا يبذل الذي القائد مع بإيجابيٍة يتجاوب فإنه
خلفياٍت من وجاءا العمل، تجاه مختلف ه توجُّ منهما لكلٍّ كان إذا وحتى يُحسه. بما
املتعاطفني القادة إن مشرتكة. أرضيًة يكون أن يمكن التعاُطف فإن جذريٍّا، مختلفٍة
تتسم الذي العرص هذا يف حتى الطويل، املدى عىل وااللتزام الوالء تحقيق عىل قادرون
من قدٍر أعىل عىل الحصول يستطيعون كذلك كبري. حدٍّ إىل األجل بِقَرص العالقاُت فيه

األشخاص. أنواع جميع من اإلنتاجية
ييل: فيما مفاهيمنا نحدِّد عندما لذلك تحقيقهم طريقة وتتَِّضح

متعارضني خيارين ليسا والرصامة التعاُطف (1)

وإظهار التعاطف إبداء بني االختيار برضورة يشعرون املؤسسات يف القادة من كثري
إنجاز أجل من الرسعة ضغط تحت أو األداء، أجل من الشديد الضغط وتحت الرصامة.
«الرصامة» خياَر يختارون فإنهم املوظفني، من الشديد االقرتاب من خوًفا أو املهام،
التي املشاعر تلك معهم، والتعاُطف اآلخرين إىل االستماع يف والرغبَة اللُّطَف ويكبتون
املقاربني األشخاَص جيًدا يعاملون قد أنهم من الرغم وعىل فيهم. لًة متأصِّ تكون ما غالبًا
املنطقة يف نََشئوا الذين األشخاص بني يوجد (فالتوافق املنظور أو الخربة أو الُعْمر يف لهم
أو الوظائف إحدى يف املناصب يف تدرَّجوا أو نفسها، الجامعية الخربة لديهم أو نفسها،
مختلفٍة خلفياٍت من القادمني بأولئك مبالني ال اآلَخرون يراهم فقد مًعا)، العمل وحدات
عىل فقط ويعتمدون العطف إظهار عن يعجزون عندما سوءًا النظرة هذه وتزداد عنهم.

الرشكة. موظفي من صغريًا قطاًعا إال يفهمون ال وهم الحال بهم وتنتهي رصامتهم؛
االنقياد. سهل تصبح أن أو املعايري، يف تتهاون أن يعني ال التعاُطف بصفة التمتُّع إن
الشخص مكان يف نفسك وْضَع ن يتضمَّ «تعاطف» مصطلح فإن القاموس، لتعريف ووفًقا
الشعور مجرد يتجاوز التعاطف إن يشعر». بما «تشعر أن تستطيع بحيث تماًما اآلَخر
الذي الشخص مساعدة يف الرغبة غالبًا يصبحه الذي اآلخرين، معاناة تجاه باألسف
العقيل اإلدراك تجاوز يعني فإنه األعمال، مجال سياق يف التعاطف رشحنا وإذا يعاني.
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هنا ها م» و«التفهُّ الصادق. م التفهُّ عن ينمُّ إجراءٍ واتخاذ مخاوفه، أو الشخص ملشكالت
الَقبول، يعني ال م التفهُّ إن قادتهم. من املوظفني معظم يريده ما فهي أساسية؛ كلمة
اآلخرين؛ عات بتوقُّ يتعلَّق فيما القادة عىل األمور فيها تلتبس التي النقطة هي وهذه
لكل يذعنون سوف مديريهم أن متوهمون وهم يعملون ال املؤسسات يف األفراد فمعظم
حتى ينخرطوا أن أو لنزواتهم يرضخوا أن عون يتوقَّ وال معظمها؛ حتى أو طلباتهم
م التفهُّ فهو فعًال ويُقدِّرونه عونه يتوقَّ ما أما معني. موضوٍع حول ينتهي ال حواٍر يف
أن يُصدِّقون وعندما ا، حقٍّ «يفهمونهم» قادتهم بأن املوظفون يشعر فعندما املتعاطف؛
ذلك عىل يردُّون فإنهم كذلك، عاطفيٍّا بل عقالنيٍّا، فقط ليس موقَفهم، يُقدِّرون القادة
بكلٍّ وا يهتمُّ أن قادتهم من عون يتوقَّ املوظفني ومعظم واالبتكار. وااللتزام الجاد بالعمل
ناجح، نحٍو عىل األخري األمر عن القادة عربَّ وإذا كموظفني، وسالمتهم العمل نتائج من

والوالء. االلتزام من مزيٍد إىل يؤدي وهذا والتقدير؛ باالنتماء املوظفون يشعر فسوف
واألمهات فاآلباءُ العادية؛ العمل بيئة يف إزاءها التعاطف إبداء يمكن كثرية أمور توجد
بعضهم ينافس والزمالءُ األرسية، واملشكالت العمل بني التوازن تحقيق أجل من يكافحون
حيث (من واألقلياُت متزايد، نحٍو عىل تقل التي الوظيفية والرتقيات املوارد أجل من بعًضا
عليها تسيطر مؤسسٍة يف مكانها تجد أن تحاول والُعْمر) الجنيس ه والتوجُّ والنوع الِعْرق
إىل املوظفون ينتقل إذ كذلك؛ التعاطف إىل الحاجة تزداد العاملية، املؤسسات ويف األغلبية.

جذريٍّا. مختلفٍة وِقيٍَم حياٍة أساليب ذات بلداٍن
فالقادة والشجاعة؛ العقل بمعضلة مرتبًطا يأتي التعاطف فإن الحال، وبطبيعة
ِمْعَطائني يصبحون فهؤالء الحدود؛ تجاوز لخطر معرَّضون التعاطف يف يبالغون الذين
من أيًضا. املؤسسة وبمعايري الشخصية، بمعايريهم ون يَُضحُّ أنهم لدرجة للغاية وداعمني
تبدأ أن يجب وأين التعاطف، ف يتوقَّ أن يجب أين يُقيِّموا أن يجب فإنهم العقل، زاوية
العقوبات إزاء العطف إظهار إىل يحتاجون قد فإنهم الشجاعة، زاوية ومن باألداء. املطالبة
نظًرا التعاطف إلخفاء الشجاعة إظهار إىل يحتاجون ربما أو بالنتائج، املرتبطة السلبية

األداء. إىل امللحة للحاجة
الناس بها يتأقلم التي الطريقة يف التفكري عند واضحة التعاطف» «معضلة تصبح
خارج مهمٍة يف يكونون عندما الناس فبعض األجنبية؛ الثقافات يف الوظائف مع عادًة
مجتمعاٍت يف أنفسهم فيعزلون املحلية؛ الثقافة يف االنخراط إىل الحاجَة يَرْون ال الوطن
بلداٍن من أو بلدهم من آخرين مع فقط ويختلطون وطنهم، بني من مكونٍة منغلقٍة

145



والشجاعة والقلب العقل

النقيض، طرف عىل الجديد. البلد وعمالء أبناء عن أنفسهم ويعزلون شبيهة؛ صناعيٍة
بل فحسب، الثقافة يقبلون فال األصليني»؛ املواطنني من ُمواِطٍن إىل ل «يتحوَّ بعضهم
تعاطًفا ويُظِهرون الجديدة، الثقافة سمات كلَّ ويتبنَّْون أيًضا، فيها أنفسهم يغمسون
مسئوليات تجاُهل لخطر أنفسهم يعرِّضون نفسه الوقت يف أنهم إال مواطنيها. مع كبريًا
من بدًال إليه أُرِسلوا الذي للبلد املمثلني بدور واالضطالع لصالحها، يعملون التي املؤسسة

للرشكة. ممثلني يكونوا أن
من املتنوعة، الثقافات وسط واإلدارة القيادة األشخاص يتعلَّم املثايل، الوضع يف
جوهر ويف اآلخرين. مع الصادق بالتعاطف األداء نحو ل املتأصِّ دافعهم موازنة خالل
أنهم تذكُّر خالل من أخرى، معضلٍة عوامل بني املوازنة تعلُّم إىل يحتاجون فإنهم األمر،
والعمالء الزمالء مع التجاوب عن مسئولون إنهم أْي أيًضا؛ تنفيذيون ومسئولون برش
رشكتهم، ِقيَم وتمثيل األهداف تنفيذ عن أيًضا مسئولون لكنهم املختلفة، الِقيَم أصحاب
املعضلة هذه إدارة إن املحلية. البلد احتياجات مع األحيان بعض يف تتعارض قد التي
تجنُّب نفسه الوقت ويف التعاطف، عىل حدوٍد وضع الغالب يف تعني «املحلية-العاملية»

املحلية. املخاوف مع القايس التعاُمل
فعىل كثرية؛ عوامل بفعل ًدا معقَّ يصبح قد إظهاره الالزم التعاُطف قدر تحديد إن
سبيل عىل التعاطف؛ من أكرب قدٍر إظهار األمر يتطلَّب األحيان بعض يف املواقف، صعيد
وإذا به، الظنَّ نُْحِسن أن سنواٍت مدار عىل عاليًا أداؤه كان الذي املوظف يستحق املثال:
فهم ومحاولِة الحرية، من مساحًة منِحه يف املدير يرغب فربما االنخفاض، يف أداؤه بدأ
تحت املدير يكون عندما نفسه الوقت يف أنه إال مواجهته. قبل عاطفيٍّا ودعِمه يحدث، ما
فرٍد أي تحقيق لعدم متسع يوجد وال طموحٍة، أهداٍف تحقيق أجل من شديٍد ضغٍط
ال الظروف، هذه ظل ويف يودُّ. ا ممَّ أرسع نحٍو عىل ف الترصُّ إىل يضطر فقد ألهدافه،
هو هذا يكون الحارض وقتنا يف الرشكات من كثرٍي ويف منه. قليٍل لقدٍر ولو للتهاون مجاَل

القادة. معظَم يواجهه الذي املوقف بالضبط
أكثر القادة وبعض غريزية، صفٌة التعاطف إظهار عىل القدرة أن تنَس ال وأخريًا،
قدٍر ع توقُّ يمكن ال أنه يعني وهذا اآلخر؛ بالبعض مقاَرنًة اآلخرين تجاه بطبيعتهم تعاُطًفا
يمكنه تقريبًا شخٍص أي أن نعتقد أننا من الرغم وعىل الجميع. من التعاطف من مماثٍل
األشخاص بعض فإن الظروف، معظم مع للتعامل التعاطف من الالزم القدر اكتساب

الصدد. هذا يف غريهم من أكرب جهًدا يبذلوا أن عليهم لزاًما سيكون
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والربامج األفراد عىل التعاطف تأثري طرق (2)

التبسيط؛ يف مفرطة نظرًة العمل مكان يف التعاطف إىل الناس ينظر األحيان بعض يف
التعاُطف فإن األمر، حقيقة ويف العالقات. لتكوين طريقٍة مجرَد كونه يتعدَّى ال أنه فريَْون
والشجاعة والقلب بالعقل يتمتعون الذين والقادة مختلفة، سياقاٍت يف مختلفة أدواًرا يؤدِّي

االعتبار: يف وضعها الالزم األساسية النقاط بعض إليكم نتائجه. يدركون

نحٍو عىل املتعاطفني غري القادة مع الثقافة األحادية املؤسسات «تتجاوب •
يحقق قد الثقافة، أحادية بيئٍة ففي الثقافات»: املتعددة الرشكات عن مختلٍف
وإذا املدى. الطويل االلتزام حساب عىل مؤقتة إنتاجيًة املتعاطفني غري القادة
املتعاطفني، وغري واملتعنِّتني الصارمني بالقادة حافل تاريٌخ الرشكة لدى كان
أثٍر أيُّ له يكون ال قد التعاطف عدم فإن متطلبة، عمٍل بيئَة يخلقون الذين
العمل بيئة صعيد عىل أما ذلك. عىل اعتادوا قد فاملوظفون القصري؛ املدى عىل
يمكن التعاطف إىل املفتقر فالقائد بكثري؛ أكرب املخاطر فإن الثقافات، املتعددة
ُطِلب أنه لنفرتْض املثال: سبيل عىل أشهر. عدة خالل املؤسسة أعماَل يوقف أن
لك تعجُّ منطلق ومن تايالند، يف شهًرا عرش اثنا مدتها سوقيٍة دراسٍة قيادة منك
الوقت من القليل سوى تملك ال بأنك انطباًعا تركَت الرشكة، عات توقُّ لتحقيق
سيشعر ما رسعان وهكذا جدي؛ نحٍو عىل التايالندية الثقافة تقدير أو لفهم
نَِشطة)، أم سلبيٍة بطريقٍة ذلك أكان (سواءٌ باالنفصال التايالنديون الزمالء
وسوف الوظيفية، الشبكة يف لغريهم مباٍرش غري نحٍو عىل يَْشكون وسوف
أو تأثريك نطاق من توسع لن لكنك املهمة، تنجز وقد محدوًدا. تأثريُك يصبح
للسياق التقديَر أو الحساسيَة تُظِهر لم ألنك الرشكة؛ يف النفوذ من مزيًدا ن تُكوِّ

فيه. تعمل كنَت الذي الثقايف
عندما عادًة التعاطف يف القادة يفكِّر ال التعاطف»: يتطلَّب الوظيفي «التعاُقب •
الوظيفي التعاُقب إىل يُنَظر األحيان أغلب ويف الوظيفي. بالتعاُقب األمر يتعلَّق
تُسِفر تحليليٍة ناحيٍة من العملية يَرْون القادة أن يعني وهذا بحتة، عقليًة نظرًة
وعىل الوظيفي. السلم ارتقاء عىل األشخاص لقدرات عاطفيٍّ غري تقييٍم عن
أنهم األذكياء القادة يعلم الحارض، وقتنا يف املؤسسات يف فإنه ذلك، من الرغم
حيٍّ حقيقيٍّ شخٍص محلَّ أيًضا يحلون بل شاغًرا، كرسيٍّا فحسب يشغلون ال
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إن عليهم. يرشف سوف أشخاٍص مع األجل طويلَة قويًة عالقاٍت َن كوَّ ربما
املمكن من ثقافيٍّا، متنوعٍة عمٍل بيئة يف سيما ال الحقيقة، هذه عن النظر غضَّ

أيًضا. بها يعمل التي واملؤسسة للشخص املهنية الحياة من بكلٍّ يرض أن
بعد املسئوليَة الجدد القادة أحد يتقلَّد أن املعارص وقتنا يف يحدث ما وكثريًا
ويف سنٍّا؛ منه أكربَ موظًفا أو األقليات، من أو امرأًة، كان ربما سابٍق قائٍد
املوظفني من قويٍّا فريًقا ن كوَّ قد الناجح السلف ذلك يكون الحاالت، من كثرٍي
صعوبًة الفريق يجد ربما الجديد. القائد عن كثريًا مختلفني يكونون قد الذين
الجديُد القائُد انتقد وإذا مختلًفا. لكونه إال لسبٍب ال الجديد، القائد َقبول يف
عَجَز أو االنتقالية، فرتته خالل سلفه وأساليَب قراراِت الطرق من طريقٍة بأي
فشل ألنه األقل عىل قاسيًا، املوظفون يراه فربما سلفه، إنجازات تقدير عن
من كثريًا رأينا ولقد الساحة. عىل ظهوره قبل ُوِجدت مهمٍة عالقاٍت م تفهُّ يف
عادًة والسبب الفهم»، «عدم ب ويُوَصفون صعبًة مواقَف يواِجهون الجدد القادة
مشاعر عىل القيادية التغيريات أثَر تجاهلت التي الفظَّة األولية فاتهم ترصُّ هو

الفريق.
املعريف الجانبني عىل بقوٍة يعتمدون الذين القادة من كثريًا فإن ولألسف،
إبعاد عىل جاهدين ويعملون العمل، عىل التام الرتكيز إىل يميلون والتحلييل
القائد يحل عندما خاصًة ق يتحقَّ ما وهو السابق. القيادة نظام عن أنفسهم
ذلك عن نفسه إبعاد يف القائد ذلك فريغب مهمته؛ يف أخفق قائٍد محلَّ الجديد
ع توقُّ واملرغوب املعقول من أنه من الرغم وعىل مختلف. منهٍج واتباع الفشل
أيًضا عليهم فإن الخاص، القيادي وأسلوبَهم الخاصة هويتَهم القادُة ن يُكوِّ أن
تجاه أيًضا بل يخلفونه، الذي الشخص تجاه فقط ليس التعاطف، إظهار
السابق القائد حاَوَل ما مع التعاطف إظهار خالل ومن املوجودين. املوظفني

للعالقات. تقديرهم عن القادة هؤالء يعربِّ فيه؛ فشل إْن حتى فعله،
تعاطًفا، أكثر يكونوا كي القادة ه نوجِّ عندما التعاطف»: مثل ليست «املوافقة •
إرضاءً. أكثر يكونوا بأن مطالبتهم نقصد أننا األحيان أغلب يف يعتقدون فإنهم
فإنهم لهم، مهم بتفهُّ يشعرون ال األفراد أن يوضح تقييًما ْون يتلقَّ وعندما
وهذا للخالف. إثارًة وأقل إرضاءً أكثر يكونوا أن عىل الرتكيز يف يبدءون
هذه وتصبح بالفشل، دائًما تبوء محاولة للتملُّق، محاولة إنها تعاطًفا؛ ليس
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بلغة َث التحدُّ السن يف كبري قائٌد يحاول عندما خاصٍة بصفٍة محرجًة املحاولة
أو ثقافٍة من القادمني الزمالء أحَد يخرب عندما أو الشباب، مرءوسيه أحد
املصداقية. إىل يفتقر األسلوب وهذا بينهما. املشرتكة األمور عن مختلفٍة دولٍة
املقصودة. الفكرَة هو ليس األسلوب أو الرأي يف االختالفات عىل القضاء إن

تعاطًفا. ليس مزيٍف تواُفٍق تحقيق أجل من أفكارك أو قيمك عن والتنازل
عن والتعبري اآلخرين، م لتفهُّ دائٍم جهٍد بذل يف ص يتلخَّ الحقيقي التعاطف
وجهات إىل االستماَع يتطلَّب وهذا واألفعال؛ األقوال خالل من م التفهُّ ذلك
عن اآلخرين مع محادثاٍت يف واالنخراَط أحكاٍم، إصدار دون املعارضة النظر
خالل من اآلخر نظر بوجهة االعرتاف كذلك ويتطلَّب الرأي. يف االختالفات
والنصف السابعة يف االجتماعات بدء عىل القادة أحد فإرصاُر بسيطة؛ إيماءاٍت
الذين عمله، طاقم من الشباب واألمهات لآلباء صعوبًة يمثِّل ربما صباًحا
إىل أو الحضانة إىل أطفاَلهم يوصلوا كي قليًال متأخٍر موعٍد إىل يحتاجون
تَُعدُّ ال املوظف، لذلك مه تفهُّ عن تُعربِّ بالرأس إيماءًة إن االبتدائية. املدرسة
دراسة تناوَلْت األفضل. هي الباكر الصباح اجتماعات بأن اعتقاده عن تناُزًال
إمكانية عىل تؤثِّر التي العوامَل للتكنولوجيا ماساتشوستس معهد يف حديثة
الباحثون واكتشف املركزية، القيادة ومواقف لقرارات امليدانية املؤسسات َقبول
القيادة يف القرار متخذي أن امليدانية املؤسسة اعتقاَد كان املؤرشات أحد أن
الرشط، ذلك َق تحقَّ وإذا امليدان؛ يف والظروَف املحيل املوقَف يفهمون املركزية
حتى املركزية، القيادة قراَر عادًة يقبلون سوف امليدان يف املوجودين فإن
فإن امليدان، يف العاملني األشخاص إىل وبالنسبة معها. متفقني غري كانوا إن
تهتمُّ املركزية القيادة أن يَرْوا أن بد فال القيادة؛ تعاُطَف يُمثِّل م التفهُّ هذا

ظروفهم. مع التعاطف عىل القدرة تمتلك وأنها بامليدان، باملوجودين
تهتم مؤسساٍت مع عملنا لقد باهظ»: ثمن له يكون أن يمكن ثمٍن بأي «األداء •
الثقافات وهذه سيئة. كلمة «التعاطف» كلمة أن وترى األول املقام يف باألداء
التفهم، أو التعاطف من قدٍر أي إظهار القائد عىل الصعب من تجعل املؤسسية
النتائج. تحقيق نحو املوظفني دفع حساب عىل يأتي التعاطف هذا أن اعتقد إذا
ظرف، أي تحت النتائج» أعىل «تحقيق األشخاص من ع يتوقَّ ذلك، من وبدًال
يف املهام إنجاز أو واقعيٍة، غري أهداٍف لتحقيق السعَي ذلك معنى كان لو حتى
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القدرات»، توسيع «أهداف ذلك عىل يُطَلق األحيان بعض يف للغاية. ضيٍق وقٍت
األمر، حقيقة ويف مستحيلة». «أهداف ببساطة أو مخيفة» جريئة «أهداف أو
يخصُّ فيما ا جدٍّ رصيًحا الرشكات هذه إحدى يف العاملني القادة أحد كان
املكان ليس «هذا فقال: التنفيذ، نحو النظر بِقَرص يتَِّسم الذي الرشكة ه توجُّ
أكثر بيئٍة ويف إنسانيًة، أكثر ثقافٍة يف العمل تريد كنَت إذا للجميع. املناسب
من كثري واليوم، آَخر.» مكاٍن يف العمل عن تبحث أن األرجح عىل يجب توازنًا،
يفخرون فالقادة األوليمبية؛ األلعاب بدورات نفَسه يقارن العاملية املؤسسات
ولذلك الريايضالرفيع؛ املستوى هذا عىل املنافسة اختاروا بأنهم املوظفني بتذكري
مستحيلة. تبدو نتائَج منتظٍم نحٍو عىل قوا يحقِّ أن جانبهم من ع يتوقَّ أن يجب
يوجد فإنه الرشكات، من األنواع هذه من كبرٍي عدٍد وجود عدم من الرغم وعىل
مقبوٌل التعاطف أن م يتوهَّ أالَّ قائٍد أي عىل لزاًما تجعل لدرجٍة منها كاٍف عدد
يكونون البيئات هذه يف ينجحون الذين القادة إن رشكة. كل يف فيه مرغوٌب أو
أنهم لدرجة وغريهم، أنفسهم عىل القسوة وشديدي والنشاط التصميم غاية يف
الحال وبطبيعة الُعْرف. هو فيها التعاُطف يكون ثقافٍة يف سعداء يكونوا لن
املدى عىل أفضل أداءٍ تحقيَق هي األسلوب هذا من املكتسبة الفائدة تكون قد

النتائج. عىل منصبٌّ الرتكيز كل ألن القصري؛
القادة أن هو املتعاطفة غري للثقافة املظلم فالجانب ذلك، من الرغم وعىل
لقد األهمية. من قدٍر وعىل بيُْرسٍ متاحٍة معلوماٍت عىل اطِّالعهم فرصة يقيِّدون
املقام يف باألداء تهتم كربى مؤسسٍة يف التنفيذيني املسئولني كبار أحد مع عملنا
املرشوعات أحد أن من مديره تحذير عىل قادٍر غريَ املسئوُل هذا وكان األول،
مبلغ الرشكة تخرس أن املحتمل من وكان السليم. مساره عن خرج قد املهمة
املرشوع. هذا يف استمرت إذا عرشسنوات، مدار عىل أمريكي، دوالٍر مليون ٦٠٠
أهدافنا تحقيق يمكننا «لن لقول: مشابًها كان ملديره املعلومَة هذه قوله لكنَّ
بأن ونعرتف الفرصة، لنا تتاح عندما خسائرنا نقلِّل أن يجب املرشوع؛ هذا يف
ولو االعرتاف. هذا مثل لتتقبَّل تكن لم الرشكة ثقافة أن إال ينجح.» لن األمر
طريقٍة عن «ابحْث شاكلة: عىل مديره فعل ردُّ َلكان مخاوفه عن أعَرَب كان
أن ذلك من بدًال القائُد ذلك اختار ولذلك الصحيح.» النحو عىل باألمر للقيام
حجب يف واستمرَّ املرشوع، أهداف تحقيق املمكن من زال ما بأنه يتظاهر
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ويف املرشوع. تعديل إىل الحاجة ستوضح كانت متزايٍد نحٍو عىل واضحٍة أدلٍة
تكلفٍة بأي باألداء تهتم التي الثقافات بعض فإن املفارقة، ولِدواعي األمر نهاية
ألسباب حة املوضِّ التفسريات أو الفشل َقبول عدم إن بنفسها. نفَسها تُهِلك
قيِّمة؛ معلوماٍت عن أنفسهم يحجبون يجعلهم النجاح، تحقيق إمكانية عدم
فعله ينبغي ما حول دروًسا وتُقدِّم كوارَث تمنع أن يمكن التي املعلومات تلك
يمكن واملؤسسات الرشكات يف الكربى اإلخفاقات من وكثري القادمة. املرة يف
بل الحقيقة، سماع يف يرغب لم الذي املؤسسة قائد أو الرشكة قائد إىل إرجاعه

النظر. قصري نحٍو عىل الهدف عىل ركََّز
توفريها؛ الرشكة تستطيع ال رفاهيًة التعاُطف فيها يكون مواقف توجد بالتأكيد،
الرشكة استمرارية فيها تكون التي األوقات أو األزمات، املواقف هذه من نذكر
مقبولتني طريقتني ر والتذمُّ الشكوى فيها تكون التي البيئات أو املحك، عىل
وعندما الوصف. هذا عليه ينطبق ال املؤسسات معظم لكن العمل. لتجنُّب
اتخاذ إىل يضطرون فإنهم الرشكة، استمرارية أجل من معركًة القادة يخوض
التضحية أو العمالة، تقليل أو التكاليف، تقليل بينها من صارمة، إجراءاٍت
بد ال األمثلة، هذه ويف املدى. القصرية األهداف أجل من املدى الطويلة باألهداف
الرغم وعىل ممكنًا. املدى القصري التعاطف يكون وال صارمة، قراراٍت اتخاذ من
تلك هي النجاَح ق تحقِّ التي املؤسسات فإن — األوقات معظم ويف — ذلك من

والتعاطف. األداء بني توازنًا ق تحقِّ التي

فريد نحٍو عىل متعاطٍف قائٍد عىل مثال (3)

قت حقَّ التي التجارية شوب» بدي «ذا عالمة مؤسسة — روديك أنيتا إن نقول ال نحن
إىل يتطَّلعون الذين القادة كل يتبعه أن يجب الذي «النموذج» هي — ضخًما نجاًحا
من كلٍّ عىل االستثنائي، روديك تعاطف أن الواضح ومن الحقيقي. التعاطف اكتساب
الرؤساء من كثرٍي ِقبَل من تقليده الصعب من سيكون والخارجي، الداخيل الصعيدين
والقلب العقل معادلة بتوازن أخلَّْت إنها البعض يقول قد الحقيقة، ويف التنفيذيني.
الوقت ويف القضايا. من للعديد رشكتها كرََّستْه الذي والجهد الوقت قدٍر بسبب والشجاعة
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بل فحسب، مؤسستها يُِفِد لم روديك تعاطف ألن املثال هذا عىل نُطِلعكم أن نودُّ نفسه،
كذلك. اإلنسانية أفاد

حمالٍت املتحدة اململكة يف الكائنة شوب بدي ذا مؤسسة شنَّْت سنوات، مدار عىل
أول رشكتها يف وأقامت الحيوانات، عىل العلمية التجارب إجراء ضد ناجحًة
شبكة إطالق يف وساعدت املتحدة، اململكة يف العمل مقر يف األطفال لرعاية مركٍز
«جْعل إىل هادفٍة تقدُّميٍة رشكاٍت من مكوَّن تحالف وهي االجتماعية؛ املغامرة
يف «ثورة بعنوان كتابًا روديك كتبت الحقيقة، ويف رحمًة». أكثر األعمال عاَلم

العطف».
مؤسسة تكن لم لو الكبري االنتباه هذا ليلفت اإلسهامات هذه من أيٌّ يكن لم
راَق للرشكة االجتماعي النشاط إن النجاح. من كبرٍي قدٍر عىل شوب بدي ذا
اهتموا ن ممَّ العرشين، القرن تسعينيات يف املستهلكني من متزايدٍة ملجموعٍة
واضًحا كان رشكٍة من منتجاٍت رشاء وأرادوا املوضوعات. من وبغريها بالبيئة
نفسه القدر وعىل بأرسه. العاَلم مصلحَة ق سيحقِّ ما عينَيْها نُْصَب تضع أنها
رشكٍة لدى العمَل للغاية وبارعون مثاليون شباب تنفيذيون أراد األهمية، من

األرباح. يف تفكريها بقدر الناس يف تفكِّر

أساس عىل رشكٍة وبناءِ تكويِن شجاعُة أيًضا لديها كانت روديك أن الواضح من
تسويق من مكَّنها الذي بالذكاء أيًضا تتمتع وكانت االجتماعية، للحقوق ثوري برنامج
قويٍة صٍة متخصِّ سوٍق وجود يف املتمثِّلة — رؤيتها إن ناجح. نحٍو عىل الفلسفة تلك
سابقة كانت بل فحسب، صحيحًة تكن لم — اجتماعيٍّا مسئولة رشكة تصنعها ملنتجاٍت
القدرَة روديك وأظهَرْت ع، التنوُّ مجال يف رائدًة شوب بدي ذا رشكة كانت لقد لعرصها.
أنواع كافة مع الرشاكة عىل القدرة جانب إىل املوظفني، من متنوعٍة مجموعٍة قيادة عىل
ْت تلقَّ لكنها بقلبها، روديك قادت لقد وباختصار، االجتماعية. باملصالح املهتمة املؤسسات

وشجاعتها. عقلها من قويًة مساعداٍت

التعاطف اكتساب (4)

بالنسبة التعاطف اكتساَب إن بسهولة. التعاطف اكتساب عىل بالقدرة الجميع يتمتع ال
عىل السن يف كبرٍي فظٍّ تنفيذيٍّ مساعدة من عادًة أسهُل وَمِرٍن، شابٍّ تنفيذيٍّ مسئوٍل إىل
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املستحيل من إنه نقول وال املهنية. حياته يف مرٍة ألول التعاطف من قليًال قدًرا يُظِهر أن
مزيًدا يستغرق قد األمر إن فقط نقول لكننا األخري، الشخص حالة يف التعاطف اكتساب
التشجيع من فحسب قليٍل قدٍر إىل يحتاج القادة أحد أن وجدنا لقد واالبتكار. الوقت من
اآلخر يحتاج بينما والتعاُطف، األداء نحو ه التوجُّ بني املناسَب التوازَن يجد كي والتوجيه
نُلِق دعونا التوازن. ذلك تحقيق يستطيع أن قبل والصرب الخارجية املساعدة من مزيًدا
هذه لتسهيل الرشكات تفعله أن يمكن وما التعاطف، الكتساب املختلفة الطرق عىل نظرًة

العملية:

عىل أزماٍت الناس يواجه عندما املهنية»: أو الحياتية الخربات خالل «من •
من قدًرا طبيعيٍّ نحٍو عىل يكتسبون فإنهم املهني، أو الشخيص الصعيد
أو األرسة، يف وفاٍة حالِة حدوث يف األزماُت تتمثَّل وقد والشفقة. التعاطف
أن يجدون فإنهم األزمة، كانت أيٍّا لكن الشخص، عىل عزيزٍة وظيفٍة خسارِة
فإن ذلك، عىل عالوًة التعاطف. أهمية فيقدِّرون معهم، يتعاطفون اآلَخرين
برصاحة. يتحدَّثون األشخاص يجعل عصيٍب، بوقٍت املرور أو التعرُّضلخسارٍة
أنه فجأًة يبدو الة، الفعَّ للقيادة رضوري أنه يشعرون الذي القاَيس املظهَر إن
عالقاٍت يُكوِّنا أن يمكن معينٍة مواقَف يف والرصاحة االنفتاح أن فيدركون خدعة؛

وظائفهم. يف كفاءًة أكثر يصبحوا أن وعىل النضج عىل اآلخرين ويساِعَدا
أكثر بأنه كبرٍي نطاٍق عىل املشهور التنفيذيني، املسئولني كبار أحد نعرف
أعذاٍر َقبول ويرفض هوادٍة، بال األفراد يقود كان اإلطالق. عىل صارٍم مديٍر
ومؤملة، طويلة تعافيه فرتة وكانت ُمروع، لحادٍث تعرَّض ذلك وبعد لإلخفاقات.
تتطلَّب عندما صارًما يزال ال كان مختلًفا؛ رجًال كان العمل إىل عاد وعندما
مع بالتعاطف الرصامة تلك تخفيف عىل قادًرا كان لكنه الرصامَة، األموُر
تعاطًفا املوظفون أظَهَر تعافيه، فرتة أثناء املوقف. يقتيض حسبما اآلخرين
املشاعر. عن التعبري يف كذلك األمر هذا وساعده بهذا، تأثََّر وقد تجاهه، كبريًا
التواُصل عىل قادًرا كان فقد بالكامل، شخصيته يُغريِّ لم أنه من الرغم وعىل
أصبح ذلك، وعرب الرضورة. تقتيض عندما شخصيته من العاطفي الجانب مع

كامًال. قائًدا
محنًة واَجَه قد املدير يكن لم إذا إنه لنا يقولون الذين القادة بعض نعرف
ووجهُة معه. العمل يف يرغبون ال فإنهم ما، بطريقٍة للفشل تعرََّض أو كبريًة،
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نحٍو وعىل متزايد. نحٍو عىل املتنوعة العمل بيئة يف خاصًة وجيهٌة، نظرهم
من مباَرشًة انتقلوا ن ممَّ — بنجاحهم مفتخرين شبابًا مديرين شهدنا متكرر،
أعىل إىل ثم االستشارية، الرشكات أبرز إىل األعمال إدارة ماجستري برامج أرقى
فإنهم وفطنتهم، ذكائهم من الرغم فعىل املهنية. حياتهم يُفِسدون — الرشكات
سجلَّ ق يحقِّ ولم خلفيتهم إىل ينتمي ال شخٍص أي م تفهُّ يف تماًما فاشلون
املوظفني مع قويًة عالقاٍت يُكوِّنون ال هم إنجازاتهم. لسجلِّ مشابًها إنجازاٍت
الذين اآلخرين تجاه بالتعاطف يشعرون ال ألنهم الصغار؛ املوردين أو القدامى
الرسيع املسار مديري من النوع هذا يتواصل وال نجاحهم. قدر نفَس قوا يحقِّ لم
عندما إال — السابق يف تجاهلوه الذي أنفسهم من الجزء ذلك — مشاعرهم مع
يف فقط العقل عىل االعتماد من وبدًال مرتني، أو مرًة الفشل إىل يتعرَّضون

قلوبهم. استخداَم عندئٍذ يتعلَّمون فإنهم اإلدارة،
القادة توجيه عند نواجهها التي املعوقات أكرب أحد التوجيه»: خالل «من •
املهمة عقلية من إخراجهم هو التعاطف، من مزيٍد إظهار إىل يحتاجون الذين
إذا أنهم من خوًفا تعاطَفهم القادُة يحجب األحيان، من كثرٍي يف العواطف. مقابل
مهمة ينَسْون قد فإنهم املوظفني، مع التعامل يف العاطفة من كبريًا قدًرا أظهروا
شعورهم بسبب األفراد مع سيتهاونون أنهم من بالقلق ويشعرون العمل.
أحد تحقيق عدم بسبب وخيمة عواقب ستحدث ثَمَّ ومن تجاَههم؛ باألسف

األهداف.
أن يمكن القادة لكن الخوف، هذا وراء الحقيقة من قدٍر وجود الواضح ومن
التوجيه، وأثناء املطلوبة. املهمة عىل نفسه الوقت يف ويركِّزوا عاطفيني يكونوا
نفسه الوقت يف والضغط التعاطف إظهار خاللها من يمكنهم طرًقا القادَة نُعلِّم
م التفهُّ بني الَفْرَق كذلك لهم ح نوضِّ النتائج. تحقيق أجل من املوظفني عىل
تعاُطُف فيها ساَعَد مواقف تذكَُّر منهم ونطلب السابق، يف بيَّنَّا كما واملوافقة،
إىل تخيُّل يستطيعون وعندما العصيبة. املواقف أحد تجاُوِز عىل األشخاص أحِد
بالنسبة تهديًدا أقل يصبح فإنه إيجابي، أثٌر للتعاطف يكون أن يمكن مًدى أي

السهولة. من بمزيٍد إظهاره ويستطيعون إليهم،
التعاطف إظهار الصعب من األشخاص»: أنواع كافة مع االختالط خالل «من •
يتواصلون الذين والقادُة التعامالت. من ضيٍِّق نطاٍق يف نفَسك تحرص عندما
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أنفسهم يعزلون أو املستشارين، من صغريٍة دائرٍة مع منتظٍم نحٍو عىل فحسب
املوجودين أولئك مع قليٍل بقدٍر إال يتعاطفوا لن صات؛ التخصُّ أحد داخل
مناطق من أنفسهم إخراِج عىل القادة نحثُّ إننا الصغرية. الدوائر تلك خارج
يعني وهذا مجالهم؛ عن مختلفٍة مجاالٍت من أشخاٍص مع والتواُصِل الراحة،
وبذل الوقت تخصيص مع املؤسسة، عرب متنوعٍة عالقاٍت تكوين محاولة
أرسى يصبحون القادة إن اآلخرين. شخصيات طبيعة ملعرفة الالزَمنْي الجهد
ظروف لديهم ن ممَّ األفراد تجاه فقط التعاطف ويُظِهرون الخاصة، تجارِبهم
صغريٍة موظفٍة فهم يستطيع ال التنفيذي فاملسئوُل الخاصة؛ ظروفهم مثل
التنفيذي واملسئوُل األرسية، ومشكالتها العمل بني التوازن تحقيق تحاول
يواجهها التي الصعوبات فهم يستطيع ال املتحدة الواليات يف عمل طاملا الذي
املوارد عىل بالحصول يتعلَّق فيما األخرى، البلدان يف الرئيسية املكاتب مديرو
التعاُمل عىل أنفَسهم القادُة يُجِرب عندما ولذلك، السياسية؛ التعقيدات وتجاُوز
فإنهم الزمالء، من عريٍض قطاٍع مع السطحية العالقات يفوق مستًوى عىل

طبيعي. نحٍو عىل وشفقًة تعاُطًفا أكثر يصبحون

ملواجهة مستِعدِّين يكونوا أن بد ال الراحة، منطقة خارج أنفسهم القادة يدفع عندما
بفعل تظهر أن املمكن من التي الخفية، الضعف نقاط بعض لديهم يوجد قد أنهم حقيقة
سوف التايل، الفصل ويف الجديدة. النظر ووجهات الضغوط يف املتمثِّل اإلضايف التوتر

القلب. من بمزيٍد العمل يحاولون الذين القادة عىل الشخصية املعوقات تأثري نتناول
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العارش الفصل

املعوقاتالشخصية التغلبعىل
اآلخرين مع العمل عند

املعوقات لكون نندهش املوضوع، هذا مثل باستفاضٍة نوقش موضوًعا نتناول عندما
منها ثالثًا لنذكر — معينة صفاٍت أن يدركون القادة من وكثري القادة. تُشوِّه زالت ما
«يُتحكَّم» لم إذا كفاءتهم من تقلِّل أن يمكن — واملثالية املزاجي، والتقلب الغرور، فحسب:
التنفيذيون؟») الرؤساء يفشل «ملاذا كتابنا فيها (بما وُكتُب مقاالت ُكِتبت لقد فيها.
إىل أشارت أبحاثًا وزمالؤه هوجان بوب عرض وقد املعوقات، ظاهرة مواجهة أجل من
االنفعايل التكيُّف وضعف الطبع وحدة والقلق الثقة عدم مثل لصفاٍت السلبية التأثريات
العالم، حول التنفيذيني كبار من مئاٍت مع وعملنا هنا وجَّ لقد القيادية. الكفاءة عىل عموًما
مرءوسيهم بيئة من كبريًا جزءًا تُشكِّل شخصيتهم من سلبيًة جوانَب أن كيف والحظنا

املوضوع. هذا يف األقل عىل فكَّروا القادة معظم أن افرتاض معقوًال ويبدو املباِرشين.
فكَّروا التنفيذيني املسئولني من كثريًا أن من الرغم فعىل املشكلة؛ هي تلك كانت ربما
القادة من كثري يكون وقد القلب. منظور من معه يتعاملوا لم فإنهم املوضوع، هذا يف
يف باملتطلبات الكاهل يُثِقلون مغرورين مديرين يكونون قد بأنهم لالعرتاف مستعدين
ذلك آثار يف يفكِّرون ال إنهم عاطفي. وغري بحت معريفٌّ االعرتاف ذلك لكن األحيان، بعض
فإنهم عاطفي، منظوٍر من السلوك ذلك م تفهُّ يف فشلهم وبسبب حولهم، من الناس عىل
إنهم نسبيٍّا؛ مختلفٍة بطريقٍة ذلك عن لنعرب أو بكفاءة. إلدارته الكايف بالعمق يواجهونه ال
األشخاص عىل السلوك ذلك يؤثِّر وكيف الطريقة، بهذه فهم ترصُّ سبب يف يفكِّرون ال

العموم. يف كفاءتهم وعىل اآلخرين
يُظِهروا أن بد فال القلب، زاوية من السلوك ذلك تناولوا إذا حتى الحال، بطبيعة
بالكامل؛ سيئًا ليس سلوٍك لتغيري الشجاعة من كبري قدر ويلزم إدارته. يف الشجاعَة أيًضا



والشجاعة والقلب العقل

تحقيق عىل األشخاص ساعدت إيجابيٍة لصفاٍت املظلم الجانب الغالب يف هي فاملعوقات
النجاح. من معنٍي قدٍر

هذا عىل والتغلب (القلب)، والتقبُّل (العقل)، الفهم فإن الفصل، عنوان يوحي وكما
ييل فيما سنركِّز فإننا ذلك، من الرغم وعىل العملية. من أجزاء كلها (الشجاعة)؛ السلوك

املعوقات. هذه مع الناجح التعاُمل مفتاح هو القلب ألن «التقبُّل»؛ عنارص عىل

كبريًا قلٍق مصدَر تُشكِّل وملاذا املعوقات؟ هي ما (1)
الحارض؟ الوقت يف للقادة

التي املعوقات من معوًقا عرش أحد حدَّدنا التنفيذيون؟» الرؤساء يفشل «ملاذا كتاب يف
يف هوجان بوب النفيس العاِلم أبحاث خالل ومن والتقييم، البحث خالل من اكتُِشفت
وتقلُّب الدرامية، واملبالغة الغرور، بالتفصيل: التالية املعوقات الكتاب ويصف األول. املقام
األطوار، وغرابة الرضر، وإلحاق والعزلة، الثقة، عدم واعتياد املفرطة، والحيطة املزاج،

اإلرضاء. عىل ف والتلهُّ واملثالية، السلبية، واملقاومة
عن أخرى قصًصا قرأَت فربما األحوال؛ من حاٍل بأي الوحيدة املعوقات ليست هذه
نادلر، وديفيد فنكلشتاين، وسيدني باسمور، بيل كتب لقد لكفاءتهم. القادة تشويه طرق
فإن ذلك، من الرغم وعىل التنفيذيني. الرؤساء وفشل القيادة عن باستفاضٍة وغريهم،
خاللها من التي شيوًعا، األكثر الطرَق العموم يف تمثِّل أوردناها التي معوًقا عرش األحد

القادة. كفاءة من الشخصية الصفاُت تقلِّل أن يمكن
يف الكفاءة تدعم أن غالبًا يمكنها الصفات هذه أن أيًضا تدرك أنك املحتمل ومن
سبيل عىل تلك؛ الضعف بنقاط املرتبطة القوة نقاط بسبب معينٍة، درجٍة إىل املؤسسات
العالية، الجودة ولضمان املكلفة األخطاء لتجنُّب املثايل الشخص عىل االعتماد يمكن املثال:
الكربى؛ الصورة إغفال حد إىل التفاصيل عىل كبريٍة بدرجٍة تركيزه تكثيف يف يبدأ أن إىل
مع القوية العالقات تكوين يف الغالب يف ماهًرا يكون اآلخرين بإرضاء الشغوف والشخُص
دراسة يف يلزم ا ممَّ أكثَر الوقت من يبذل نفسه يجد أن إىل واملوردين، والعمالء، املوظفني،
من املزاج املتقلِّب والقائُد نظره؛ وجهة إبراز من بدًال املؤسسة يف العام السيايس املناخ
املشكالت تجاه الفعل رد يف املباَلغة إىل ميلُه يقوده أن إىل املعدي، حماَسه ينرش أن املمكن
وقٍت قضاء وعدِم عواطفهم، إدارة يف الوقت من كثرٍي لقضاء املوظفني دفِع إىل الصغرية
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أو للتحكم، تخضع ال عندما إال مشكالٍت الصفات تلك تسبِّب وال العمل. إنجاز يف كاٍف
اإلدراك. نطاق خارج تكون

الحقيقة، ويف الوقت. طوال ظاهرة تكون ال املعوقات تلك أن عىل نؤكد أن يجب
للتوتر املسببة املواقف أحد يعمل أن إىل منها املظلم الجانب إدارة يف ماهرون القادة بعض
أو الطموحة، املالية األهداف أو التسليم، مواعيد ضغط وتحت املعوقات. هذه ألحد كمحفٍز
عىل القادة يُظِهر للتوتُّر، املسبِّبة املواقف من غريها أو املحورية، األهمية ذات املرشوعات
ومع القيادة. يف «الطبيعية» طريقتهم هي هذه ألن املعوقات؛ سلوكيات أحَد إراديٍّ ال نحٍو
املاضية، السنة أداء معيار عىل التفوُّق أجل من والضغِط النهائي، التسليم موعد اقرتاِب
يعملوا «لن (فيقول: كبري حدٍّ إىل اآلخرين يف الثقة إىل مفتِقًرا التنفيذي املسئول يصبح قد
تكليف من ويقلِّل كثريًا بنفسه ل يتدخَّ أنه لدرجة أريدها»)، التي باملهارة أو بالجهد

عاته. توقُّ إرضاء عن الفريق أداءُ ويعجز باملهام، اآلخرين
خاصٍة بصفٍة القادة فإن الجميع، لدى التوتر مسببات اختالف من الرغم عىل
فمع الكل؛ به يمر الذي الهائل الضغط بسبب الحارض وقتنا يف للمعوقات معرَّضون
من أقل بعدٍد املهام من املزيد إنجاز إىل والحاجِة املايل، األداء لتحسني املتزايدة الضغوِط
املخيفة التحديات من املزيَد القادة يواجه العاملية؛ واملنافسة ع التنوُّ وتحدياِت األفراد،
عىل تطرأ جديدة أزمة كانت لو كما يوم كلَّ الحال ويبدو مىض. وقٍت أي من أكثر
قراراٍت اتخاذ يف سليمان بحكمة التمتع القادة عىل لزاًما يكون اإلثنني يوم ففي الساحة؛
يوم ويف الرتقية. ستتخطَّاهم الذين وأولئك بالرتقية سيحَظْون الذين األشخاص حول
أحد من املحتمل الربح كان إذا ما فيقرِّروا والِقيَم، النتائج بني يختاروا أن بد ال الثالثاء
معرَّضني القادة أفضل حتى يجعل قد الضغط إن التجارية. العالمة مع يتفق التعديالت
يتخذه قراٍر وكلَّ تحرٍُّك كلَّ سرتيت وول محلِّلو يضع وبينما بمعوقاتهم. التأثُّر لخطر
وتحميلهم أعمالهم يف اإلدارة مجالس ل تدخُّ زيادة ومع املجهر، تحت التنفيذيون الرؤساء
الرؤساء أن نجد بمستقبلهم؛ اإلعالم ن وتكهُّ مىض، وقٍت أي من أكثر املسئولية من مزيًدا
األنماط تلك ألن ونظًرا تفكري. دون السلوكية األنماط بعض اتباع إىل يعودون التنفيذيني
تجليات وألنها املهنية، حياتهم مدار عىل مهمٍة أهداٍف تحقيق يف ساعَدتْهم السلوكية
يكونون عندما األنماط تلك عىل يعتمدون التنفيذيني الرؤساء فإن لشخصياتهم، طبيعية
فيترصفون سلبية؛ وليست إيجابية األنماط هذه أن يَرْون قد تصورهم ويف ضغط. تحت
عن انعزالهم ويزداد إليهم. بالنسبة ا جدٍّ مفيًدا سيكون تفرُّدهم أن ويعتقدون بغرابٍة
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قراراٍت اتخاذ أجل من اآلَخرين عن البُْعد إىل يحتاجون بأنهم أنفسهم ويُقِنعون الناس
موضوعية.

اتُِّهم الذي ساوث هيلث ملؤسسة السابق التنفيذي الرئيس — سكروتيش ريتشارد
مثاًال يَُعدُّ — تُِدنْه) لم املحكمة (لكن السن لكبار الصحي بالتأمني متعلِّقٍة احتياٍل بجريمة
للغاية، ناجحٍة رشكٍة بناء يف كربياؤه، وكذلك نفسه، يف الهائلة ثقته ساعدتْه قائٍد عىل جيًدا
تنطبق التي القواعَد الربحية، زيادِة ضغوِط وتحت الغرور، باب من تجاَهَل ربما لكنه
سكروتيش وحنكة ذكاء بمثل شخًصا أن تعتقد قد التنفيذيني. الرؤساء من غريه عىل
أو الضخمة، املنازل من العديد امتالِك جرَّاء من صورته ستهدِّد التي املخاطَر سيُدَرك
مروحيٍة طائرٍة رشاءِ أو املبيعات، اجتماعات يف عليه دائًما الضوء تسليط عىل اإلرصاِر
مؤسسة فيه َفْت توقَّ وقٍت يف الحوافز»، سبيل عىل «طائرة كانت إنها قيل للمؤسسة، تابعٍة
حتى تجعل أن بسهولٍة يمكنها املعوقات لكن للموظفني؛ الحوافز إعطاء عن ساوث هيلث

بهم. ترضُّ بطرٍق فون يترصَّ القادة وأذكى أفضل
صائبًا خياًرا بدت للغاية، جذابٍة شخصيٍة ذات قائدًة فيورينا كاريل كانت وباملثل،
تُعنَى ثقافة إىل األول، املقام يف باألشخاص تُعنَى ثقافٍة من باكارد هيوليت ثقافة لتحويل
املنافسة اشتداد ومع األداء، تحسني أجل من الضغط تصاعد ومع باألداء. أكرب حدٍّ إىل
وعدم الدرامية املبالغة يف املتمثلة فيورينا معوقات ظهرت إم، بي وآي ديل رشكات من
متوترًة، املؤثرين بالصحفيني عالقتُها وأصبحْت املوظفني، كباَر فطردْت اآلخرين؛ يف الثقة
باعتبارها مهارتها أن شك وال العمل. سري عن إدارتها مجلس أعضاء بعض وأبعدت
بها تقدِّم كانت التي واإلثارة فالدراما املهنية؛ حياتها طوال ساعَدتْها قد مبيعاٍت موظفَة
فإن ذلك، من الرغم وعىل هائل. حدٍّ إىل ُمقِنعًة األرجح عىل كانت التقديمية العروض
لم لكنها تجاهها االنتباه تجذب قراراٍت تتَّخذ جعلتها ربما فيها املبالغ الدرامية ميولها

باكارد. لهيوليت امُلثىل املصلحَة ق تحقِّ
الغرور سلوكيات أن كيف والحَظا للوراء، خطوًة اتخذَا وفيورينا سكروتيش كان لو
التأثري من ا وغريَّ مختلٍف نحٍو عىل َفا ترصَّ َلربما املوظفني، أهم عىل تؤثِّر الدرامية واملبالغة
مع الرصاحة والتزما السلوكية األنماط تلك يف للتفكري يْن مستعدَّ كانا ولو خلَّفاه. الذي
تقليل من تمكَّنا َلربما السلوكيات، تلك لهما تسبِّبها التي باملشكالت يتعلَّق فيما أنفسهما
القائدان هذان — وفيورينا سكروتيش كان ملاذا نتساءل أن الوجيه ومن الناتج. الرضر
ملعوقاتهما. يبدو ما عىل مدرَكنْي غريَ — والنجاح الذكاء من هائٍل بقدٍر يتمتعان اللذان
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لفكرة — العموم يف وثقافتنا — املؤسسية الثقافات نظرة بطريقة كثريًا يرتبط والجواب
والفشل. الشخص ضعف

املعوقات مفارقة (2)

للتقدم الوحيدة الطريقة لكن وإدارتها، وَقبولها معوقاتهم فهم عىل األشخاص ندرِّب إننا
الذين للقادة تحديًا تمثِّل املفارقة وهذه املعوقات. تلك إنكار هي الرشكات من كثرٍي يف
املشكالت، بعض يف إيقاعهم إىل تميل التي السمات بعض لديهم أن الغالب يف يدركون
يُستخَدم قد بل لهم، تهديًدا يمثِّل سوف هذه الضعف بنقاط االعرتاف أن يعلمون لكنهم
للقادة تهديٍد مصدَر الغالب يف سيكون بالفشل أو بالشك اعرتاٍف أي إن ضدهم. أيًضا
املرءوسني ِقبَل من أو املتسلطني، املتطلبني املديرين ِقبَل من التنافسية، الرشكات يف
يحلوا أن يستطيعوا كي قائدهم يف الضعف عالمات بعض عن يبحثون الذين الطموحني
يُعَرف بما يتمتعون الذين القاعدة كرة العبي مثل يكونوا أن يف القادة ويرغب محلَّه.
عدٍد تسديد ويستطيعون الضعف، نقاط من خالون العبون وهؤالء الخمس»، «األدوات ب
جيًدا، موقعهم وحماية القواعد، ورسقة القوية، والرضبات الناجحة، الرضبات من كبرٍي
الحني بني يَظهرون قد الخمس األدوات العبي أن من الرغم وعىل ودقة. بقوٍة والرمي

نادرون. فإنهم واآلخر،
األقل عىل واحٍد معوٍق من نعاني جميعنا املؤسسات. عالم يف نُْدرًة أكثر وهم
التعرُّض عند — الكفاءة قلَة ل يتحمَّ ال وقٍت يف املرء كفاءة من يقلل واحد سلوكي نمط —
ذاتها حد يف املواقف تلك أهمية إن وهكذا. كبري، قراٍر مواجهة عند أو األزمات، إلحدى

املعوقات. ظهور إىل يؤدِّي والتوتُّر للقائد، التوتر تسبِّب
أنفسهم مع الرصاحة من معقوٍل قدٍر عىل كانوا إذا األشخاص، بعض أن وجدنا وقد
من يقرون قد أو عالنيًة، سينكرونها لكنهم الرس يف املعوقات بهذه سيعرتفون فإنهم
اآلخرين عىل سلبيٍّا تؤثر أنها حقيقة قبول يف يفشلون لكن بوجودها املعرفية الناحية
داخلهم ينظرون ال الحالتني، من أيٍّ ويف (الشجاعة). لتغيريها شجاعًة وتتطلَّب (القلب)

املهنية. حياتهم يف تجلِّيها ومدى السلوكية األنماط تلك تأثريَ ويواجهون
وفعل املواجهة دون يَُحول ما وحده ليس بالضعف االعرتاف من الخوف أن ندرك إننا
ينجذبون إنهم بالفشل؛ يسمح نظاٍم يف العمل يحبون ال فاألشخاص املعوقات؛ حيال يشءٍ
األشخاص إن النجاح. إىل فيها العاملني تدفع التي العالية املعايري ذات املؤسسات إىل
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التحدَي يحبون األعمال، إدارة ماجستري برامج أعىل خريجي سيما ال الطموحني، األْكفاء
الثقافات. تلك تُقدِّمه الذي

األداء عىل قادرين يكونوا أالَّ هو يحبونه ال قد الذي فاألمر ذلك، من الرغم وعىل
القادة أفضل حتى منهم. ع املتوقَّ فعل عن يعجزوا أن أو للرشكة، العالية للمعايري وفًقا
الرؤساء أن من الرغم وعىل األحيان. بعض يف منهم ع املتوقَّ أداء عن يعجزون ذكاءً وأكثرهم
هادئة صورًة للعاَلم يُقدِّمون املؤسسات تلك يف التنفيذيني املسئولني وكبار التنفيذيني
يَِعُدون التي النتائج تحقيق من تمنعهم معوقات لديهم أيًضا فإنهم أنفسهم، عن ومتَّزنة
الكمال. وهم عىل للحفاظ ينكرونها قد إخفاقاٍت إىل أيًضا املعوقات تلك وتقودهم بها؛

صناعٍة ظل ويف أمريكا، أوف بنك ثقافة مثل األداء نحَو محمومًة تسعى ثقافٍة يف
خياًرا الفشل يكون ال الوقت؛ طوال القادة عىل سرتيت وول فيها تضغط التنافسية شديدة
َن وتضمَّ أمريكا، أوف بنك يف التنفيذيني املسئولني لكبار برنامًجا مؤخًرا منا صمَّ مقبوًال.
إحدى يدير كان الذي الناجحني، التنفيذيني املسئولني أحد َمه قدَّ تقديميٍّا عرًضا التصميُم
املسئول نجاح فإن عامني، ملدة استمرَّ الربنامج أن من الرغم وعىل الكربى؛ األعمال وحدات
يف اٍت تغريُّ بسبب كبرٍي لفشٍل املسئول ذلك تعرََّض األمر حقيقة ويف يستمر، لم التنفيذي

الكافية. بالرسعة معها يتعامل أن يستطع لم السوق
الربنامج، يف التقديمية العروض تقديم يف يستمر أن أمريكا أوف بنك عىل واقرتحنا
كبريًا جدًال املقرتح هذا وأثار نجاحه. عدم أسباب عىل ركَّزنا نجاحه، تحليل من بدًال لكن
بفشله. التنفيذيني املسئولني كبار أحُد يعرتف أن الحكمة من كان إذا ما حول البنك داخل
بدًال أعذاٍر طرح إىل ذلك سيؤدي هل لآلخرين؟ مقصودٍة غري عربًة الفشل ذلك سيكون هل
يف بأخطائه االعرتاَف العليا اإلدارة يف شخٌص سيتقبَّل هل فشله؟ أسباب يف التفكُّر من
باستمرار القرار العليا لإلدارة التنفيذي الفريق اتخذ األمر، نهاية ويف التنفيذ؟ ويف التقدير
حقيقي، تعلٍُّم مؤسسَة تصبح كي الرشكة ألن الربنامج؛ يف التنفيذي املسئول ذلك بقاء
ُقدًما؛ تميض كي واإلخفاقات األخطاء وتصحيح وفهم، ملواجهة، الشجاعة تمتلك أن ينبغي
من وأصبح ومعوقاته، أخطائه عىل تُركِّز بحيث رسالته التنفيذي املسئول َ غريَّ ثَمَّ ومن
التي األسباب عن كاشفًة معلوماٍت تُقدِّم املعوقات إن الربنامج. يف شعبيًة املحارضين أكثر

ذلك. حيال فعلها يمكن التي األمور وعن يفشل، القائَد تجعل
طويل تاريخ للسويد سهولًة. أكثر باملعوقات االعرتاف يكون التعاونية الثقافات يف
الظروف تصبح عندما أنه السويديون يعتقد إذ التعاونية؛ الثقافات ذات الرشكات مع
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وهذا شجاعتهم. أو عقولهم من بدًال قلوبهم عىل األشخاص يعتمد أن بد ال عصيبة،
أيًضا ويعني اآلخرين، ضعف نقاط تجاه التعاطف إظهار أخرى، أموٍر ضمن يعني،
كثرٍي يف ذلك، من النقيض عىل الداخيل. ل والتأمُّ التواُصل خالل من الفشل عىل التغلُّب
عقولهم عىل األشخاص يعتمد عصيبًة، الظروف تصبح عندما األمريكية، الرشكات من
من بدًال األزمة أثناء التوجيهات إصداَر هو للقائد التلقائي الفعل رد ويكون وشجاعتهم،
املعوقات بأحد يعرتف أن الشاكلة هذه عىل لقائٍد ا جدٍّ الصعب من إنه ل. والتأمُّ االستماع
حاجة عن الجميع يتحدَّث األسهم، وتنخفض الربح هوامش تتقلَّص فعندما األزمة؛ وسط
رفاهيًة القلب توظيف يصبح األوقات، هذه وخالل ثمن. بأي األداء تحقيق إىل الرشكة
تخفض فإنها العمالة، لخفض مضطرًة الرشكة كانت وإذا مؤقتًا. الجميع ويتجاهله

الجحيم. إىل اإلنسانيُة َوْلتذهِب العمالة،
أخرى أحياٍن يف وأنه القلب، لتوظيف صالحان ومكان زمان يوجد أنه ندرك إننا
الرشكات من كثري يعجز ما أن نعتقد فإننا ذلك، من الرغم وعىل باألولوية. األداءُ يحظى
يرفضون الذين القادة وأن املستدام، األداء أجل من رضوريٌّ القلب أن هو إدراكه عن
سمًة يكون أن يمكن ما وأن الرشكة، بأداء النهاية يف سيرضون معوقاتهم وإدارة مواجهة

أخرى. ظروٍف يف سلبيًة صفًة يصبح معينٍة ظروٍف يف إيجابيًة
أن يستطيع لكنه ومتشكِّك، ضعيٍف شخٍص صورة يف نفسه تقديم القائد بوسع ليس
اقرتفُت «لقد أو أعلم» «ال قوُل: الحكمة من فيها يكون التي اللحظات تلك ب ويرتقَّ ينتظر
األجوبة كل امتالك بعدم االعرتاف أن وجدنا لقد التجربة. من ويتعلَّم األخطاء»، أحد
اآلَخرون يراها التي تلك سيما ال الضعف، بنقاط االعرتاف وأن التعلُّم، عىل اآلخرين ع يشجِّ
بنقاط أو بنواقصهم األشخاص يعرتف عندما األمر. واقع يف أقوى القادة يجعل بالفعل،
وتنطبق معهم. التعاُمل يف وأسهل إنسانيًة أكثر يصبحون فإنهم لديهم، معينٍة ضعٍف
اآلخرين يمنح فهذا بذلك؛ يعرتفون عندما األقوياء القادة عىل خاصٍة بصفٍة ذلك صحة
يخىش األحيان من كثرٍي ويف الخاصة. ضعفهم بنقاط واالعرتاف معهم التحدُّث يف اإلذَن
ينتقدوهم أن من خوًفا رؤسائهم؛ مع التامة الرصاحة التزام من املباِرشون املرءوسون
الصورَة القادُة يرى ال لذلك ونتيجًة السليم؛ التقدير يف فشلهم أو السيئة قرارتهم بسبب
القادة ى يتلقَّ أخرى، ناحيٍة ومن يحدث. ملا حقيقيٍّ إدراٍك دون ويحلِّلونه للموقف الكاملة
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يُجيزون أنهم هذا يعني وال موظفيهم، من مماثلًة اعرتافاٍت بالفشل لالعرتاف املستِعدون
أفضل حتى األحيان بعض يف بأنه واقعي اعرتاف هو بل عليه؛ عون يشجِّ أو الفشَل
ن يُحسِّ منها والتعلُّم األخطاء تلك تجاه الرصاحة التزام إن األخطاء. يرتكبون األشخاص

الطويل. املدى عىل األداء
ففي الصادق؛ االعرتاَف هذا األحيان أغلب يف تمنع املعوقات مفارقة فإن أخرى، ومرًة
عيوبًا. األقل األشخاص هم الرتقيات عىل يحصلون َمن أن غالبًا يبدو الرشكات، معظم
مضاعٍف خطٍر ذات عيوب لديهم يتقدَّمون الذين أولئك أن هي الحال بطبيعة واملشكلة
يحاول وال أنفسهم)، أصحابُها يعلمها ال األحيان من كثرٍي (ويف للجميع مجهولة ألنها
املباِرشين، مرءوسيهم معوقات يعرفون ال القادة أن ذلك من واألسوأ إدارتَها. األفراد هؤالء
واقع يف أداءً األعىل املوظفني تجرب التي املعنوية للروح املثبطة الطرَق يدركون ال وربما
باألذى امُللَحق بالسلوك مساِعِدهم ولَع أن يَرْون ال أو النتائج؛ هذه تحقيق عىل األمر
األشخاص أحد مزاِج تقلَُّب أن يظنون أو الفريق؛ أعضاء بني التشوُّش يسبِّب لآلخرين
يبذلونه ا ممَّ أكثَر أعصابه، إثارة تجنُّب أجل من الجهد، من مزيًدا يبذل الجميَع يجعل
يستطيعون فإنهم ِفَرقهم، معوقات القادة يفهم عندما جديد. ملرشوٍع بأفكاٍر اإلتيان يف
إنتاجيًة. أكثر يصبحوا وأن املعوقات، تلك إدارَة يتعلَّموا أن يف الفريق أعضاء مساعدة

املعوقات إلدارة طرٍق ثالث (3)

والتغلب ومواجهتها املعوقات فهم — الفصل هذا عنوانه يحمل الذي الهدف تحقيق إن
القادة أن من الرغم وعىل الشخصية، يف متأصلة سمات املعوقات إن تحديًا. يمثِّل — عليها
ولذلك، عليها؛ والتغلب بها االعرتاف يف كبريًة صعوبًة أيًضا يجدون قد فإنهم يفهمونها، قد
املعوقات سيما ال املعوقات، تلك تفرضه الذي التحدي ملواجهة التالية املقرتحات َمِت ُصمِّ
أي تحت صعب إدارته كيفية وتعلُّم العاطفي لضعفه املرء َقبول إن بالقلب. املتعلقة
وعىل استثنائي. حدٍّ إىل صعبًة املهمة تلك تصبح ذكورية، مؤسسيٍة ثقافٍة يف لكن ظروف،
التعليمات تبنَِّت إذا ذلك فعل عىل قادتها مساَعدَة الرشكات بإمكان فإن ذلك، من الرغم

التالية:

معرفيٍّا الفشل تحليُل كافيًا ليس الذات»: يف الشك لحظة عىل االنتباه «تركيز •
أو بعقالنيٍة الفشل إىل املفيض السلوك تحليل للغاية السهل فمن تجريبيٍّا؛ أو
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أخرى مرًة يحدث لن «هذا أو الظروف»، ضحية كنُت «لقد قول: عرب تربيره
تكمن أين يعرفوا كي معوقاتهم، تحت» «الغوص إىل األشخاص يحتاج أبًدا».
حقيقته عىل ورؤيته املعوقات أحد تحديد خالل ومن تلك. الذات يف الشك لحظة
أن للقادة يمكن — الضغط تحت غالبًا يظهر متأصل سلوكي نمط وهو أََال —

إلدارته. الشجاعة يكتسبوا وأن َقبوله يتعلَّموا
الشك لحظة إيجاد يف املساعدة إىل األشخاص يحتاج األحيان، من كثرٍي ويف
الطريق، عىل سياراتهم يقودون عندما يدركونها ربما تلك. الخاصة الذات يف
إزعاجهم، يف القلق يبدأ هنا بالفنادق. غرفهم يف ليًال النوم يستطيعون ال وعندما
ترض أن املمكن من كبرٍي حدٍّ إىل الَحِذرة سلوكياتهم كانت إذا ا عمَّ ويتساءلون
بزوغ مع يتبدد القلق فهذا ذلك، من الرغم وعىل مساعدتها. من بدًال بالرشكة

املعتادة. أنشطتهم إىل يعودون عندما تماًما ويختفي النهار، ضوء
تلك الشك؛ لحظات عىل األشخاصيركزون جْعل يف ماِهرون الرائعون هون املوجِّ
مساعدَة ويستطيعون املكبوت. املظلم الجانب ذلك فيها يظهر التي اللحظات
الطريق، عىل أو البارحة ليلة بها شعروا التي املشاعر استحضار يف األشخاص
هو املشاعر هذه يف الكامن املعوِق تحديَد إن فيها. التفكري عىل وتشجيَعهم
عىل يسيطر ال بأنه يعرتف األشخاص أحد َجْعل الصعب فمن الصعب؛ الجزء
املاهر ه فاملوجِّ ذلك، من الرغم وعىل كفاءته. عىل تؤثر وأنها املزاجية، تقلباته

والتمارين. والحوار، األسئلة، خالل من العملية هذه تسهيل يمكنه
املعرقلة، بسلوكياتهم االعرتاف الغالب يف الناس يرفض النمط»: «تحديد •
إىل ألعصابهم فقدانهم ويَْعُزون األوقات، أحد يف معينٍة للحظٍة نتائج إنها قائلني
إلرضاء حماَسهم يُرِجعون أو املثال، سبيل عىل الوطيس حامية تفاوٍض عملية
ربما املعرفية، الناحية من للغاية. متطلبًا العميل أو املدير كون إىل اآلَخرين
ينتبهون وال تغيريه. إىل الحاجة يَرْون ال لكنهم ا، مرضٍّ كان سلوكهم أن يدركون
عليه السيطرة يستطيعون نمٍط من جزء أنه يَرْون عندما إال السلوك هذا إىل
فإنهم معينة، أوقاٍت يف مرضًة عادًة يمارسون أنهم يَرْون وعندما اليشء. بعض

البالغة. السهولة بهذه املعوقات تلك تجاُهَل يستطيعون ال
املؤسسة، داخل فيهم املوثوق املستشارين من غريه أو هني، املوجِّ أحد يستطيع
أن يجب تقدير، أقل وعىل النمط. هذا تحديد يف للقائد املثىل املساعدة تقديَم
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عىل عالوًة و«ج». و«ب»، «أ»، املواقف يف تكرر وكيف املعوق، السلوك يحدِّدوا
الطريقة، بهذه فه ترصُّ سبب يف التفكُّر عىل القائد عوا يشجِّ أن يجب ذلك،
يتعلق عندما األيام هذه رضورية املرونة إن خياراته. املعوق السلوُك قيَّد وكيف
وعندما َمِرنني، أنفسهم يَرْون القادة ومعظم اإلدارية، القرارات باتخاذ األمر
فإنهم معوقاتهم، أحد بسبب األفعال ردود من واحٍد لنوٍع أرسى أنهم يدركون
والوعي التفكري من نوًعا الغالب يف ز يحفِّ االنزعاج وهذا مربَّر، بانزعاٍج يشعرون

املعوقات. تلك إدارة تعلُّم عىل يساعدهم
سهولة املدهش من العمل»: يف سلبيٍة بنتيجٍة املعوق يربط دليٍل «تقديم •
بل املثال، سبيل عىل املزاجي تقلُّبهم يدركون فربما ملعوقاتهم؛ القادة تربير
عىل إنه ألنفسهم يقولون لكنهم موظفيهم، عىل السلبي تأثريه يدركون ربما
ويف إنتاجيتهم. عىل يؤثِّر ال فإنه شخصيتهم، عىل السلبي تأثريه من الرغم
عىل املعتمد القيادي أسلوبهم إن أيًضا ألنفسهم يقولون ربما األمر، حقيقة
من جزءٌ املفاجئة املزاجية تقلباتهم وإن للغاية، املوظفني ز يحفِّ املزاجي التقلُّب
رضوريٌة املفاجئَة الغاضب التوبيخ أو الحماس نوباِت وأن القيادية، جاذبيتهم
إىل تميل فاملؤسسات شائع؛ أمٌر التربير وهذا أنفسهم. بها أحاطوا التي للهالة
غرور إن ألنفسها فتقول وردية، نظاراٍت خالل من مسئوليها كبار إىل النظر
اآلَخر املسئول عزلَة وأن موظفيه، يف الثقَة يغرس التنفيذيني املسئولني أحد

موضوعية. قراراٍت واتخاذ للتحليل يحتاجها التي املساحَة تمنحه
أن كيف واضٍح نحٍو عىل تُظِهر ببياناٍت القادة هؤالء مواَجهة يجب ولذلك،
سعيهم أن يدركون عندما وفقط العمل. عىل سلبًا تؤثِّر املعوقة سلوكياتهم
خالل تجاريٍة مشاريَع فرِص أربِع خسارِة إىل أدَّى قد املثال، سبيل عىل للكمال،
نفور يف تَسبَّب الثقة عدم عىل اعتيادهم أن كيف يدركون أو الخمس، السنوات
يعني وهذا باملعوقات؛ لالعرتاف مستِعدِّين سيكونون عندها الرئيسيني؛ العمالء
من يقلِّل عيبًا لديهم أن وإدراك دواخلهم، إىل للنظر مستِعدِّين سيكونون أنهم

التغيري. ز يحفِّ اإلدراك وهذا كفاءتهم.
املؤلفان يشري املتميز»، القائد «توجيه إيرالندسون وإيدي لودمان كيت مقال يف
والواثقني الطموحني الذكور القادة من الكثري ونجاح ذكاء من الرغم عىل أنه إىل
فمن ضعف؛ نقاَط أيًضا تكون أن يمكن هذه القوة نقاط فإن أنفسهم، من
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العمل الصعب من تجعل لدرجٍة مستبدين الرجال هؤالء يكون أن املمكن
ِفَرقهم. إلهام من العاطفي غري التقليدي القيادي أسلوبُهم ويمنعهم معهم،
القادة هؤالء انتباه للفت طريقٍة أفضل أن وإيرالندسون لودمان من كلٌّ ووجد
كفاءًة أقلُّ أسلوبهم أن عىل دليًال يقدِّم شامٍل بتقييٍم مواجهتهم هي املتفوقني،
عىل تؤثِّر «عيوبهم» أن إىل يشري الذي الدامغ الدليل هذا إن يعتقدون. ا ممَّ
يف والبدءِ الدفينة عواطفهم مع التواُصِل عىل زهم يحفِّ ما هو العمل، يف أدائهم

السلوكيات. تلك تغيري عىل العمل

مع أكرب أثٌر عادًة لها يكون الثالثة األساليب هذه أن املؤسسات تفهم أن يجب وأخريًا،
مفعًما شابٍّا املرء يكون فعندما سنٍّا؛ األصغر القادة عىل بتأثريها مقاَرنًة سنٍّا األكرب القادة
شخصيته. يف العيوب أحد وجود بإمكانية لالعرتاف مقاَومًة أكثر يكون والطاقة بالثقة
يف قصرٍي وقٍت يف هائًال نجاًحا قوا حقَّ الذين الشباب التنفيذيني أن نجد خاصٍة، وبصفٍة
دون أخرى إىل وظيفٍة من ينطلقون كانوا فلقد «للعراقيل»؛ مطلًقا يتعرَّضوا لم الغالب
السلبية الحياتية الخربات أن كتبنا القيادة»، «ممرات الجديد كتابنا ويف لعقبات. التعرُّض
مستِعدِّين الشباب القادة يصبح وال الحقيقي. للتعلُّم املناسبة الظروَف الغالب يف تخلق
لالعرتاف مستِعدِّين يصبحون وال علني. فشٍل لواقعِة يتعرَّضون عندما إال التوجيه ي لتلقِّ
إال اختيارها، يف فشلوا أو اختاروها خياراٍت إىل عزوه يمكن خاطئًا شيئًا فعلوا ربما بأنهم
التحليل تجاُوَز يستطيعون املرحلة هذه وعند مرتني؛ أو مرًة للعقبات يتعرَّضون عندما
يف وطريقتهم شخصيتهم أن حقيقة مع والتعاُمَل بمعوقاتهم، االعرتاف ورفَض املعريف،

دائًما. مجدية ليست القيادة

يف املؤسسات إىل بالنسبة رضوريٍة قياديٍة مسئولياٍت أربع يف القلب أهمية استعرضنا
الحارض: وقتنا

العمل. ومتطلبات األفراد احتياجات بني التوازن تحقيق •
الثقة. خالل من متكاملٍة حلوٍل تقديم •

وقيادتهم. متنوعٍة ثقافاٍت من أفراٍد مع العمل •
اآلخرين. مع العمل عند الشخصية املعوقات عىل التغلُّب •
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املبالغة خطِر يف تتمثَّل أيًضا مخاطر توجد أنه رأينا القلب، تحديات من تحدٍّ كل ويف
للثقة، استحقاقهم إظهار قبل اآلخرين يف الوثوق وخطِر والشفقة، التعاطف إظهار يف
التايل، القسم ويف الشخصية. ملعوقاتنا فريسًة والوقوع الراحة منطقة خارج العمل وخطِر
عىل لإلقدام الالزمة الجرأة أو «الشجاعة» اكتساب للقادة يمكن كيف نستعرض سوف

والغامض. املعقد املعارص العاَلم يف ناجحني قادًة ليكونوا الرضورية املخاطرات
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الرابع الجزء

الشجاعة قيادة





عرش الحادي الفصل

قليلٍة بياناٍت وجود يفظل املخاطرة
بيانات وجود عدم أو

للغاية واضحني نكون أن إىل نحتاج فإننا الشجاعة، عن األول فصلنا هو هذا ألن نظًرا
التقليدي التعريف إن املصطلح. هذا نستخدم عندما — نعنيه ال وما — نعنيه ما بشأن
يصف إنه بالصالبة. غالبًا يرتبط األعمال، قادة مع استخدامه عند خاصًة املصطلح، لهذا
أن دون الفرص ينتهز والذي املفاوضات، عند عنٌي له تَطِرف ال الذي التنفيذي الرئيس
الطريقة هي هذه املنافسني؛ ويُِبيد الرشكات عىل بجسارٍة يستحوذ والذي تقديره، يف يشك

بالشجاعة. املتصفني القادَة الناِس من كثريٌ بها يصف التي
الصواب فعل ن يتضمَّ تعريفنا إن بها؛ نصفهم التي الطريقة ليست هذه لكن
الصواب أنه يعتقدون ما فْعَل األشخاص من تستلزم مواقف وتوجد السياق. عىل اعتماًدا
كانوا لو حتى — ومؤسستهم وعمالئهم، فريقهم، ومنظور منظورهم، من الصواب —
األفراد، مع التعاُمل صعيد عىل مزعجة. عواقب له تكون سوف ف الترصُّ هذا أن يعلمون
ويهتمون معهم يعملون الذين األفراد عىل سلبي أثر لها قراراٍت اتخاذَ ذلك يعني قد
طبيعة من يغريِّ سوف اسرتاتيجيٍّ قراٍر اتخاذَ يتضمن قد الرشكة، صعيد وعىل ألمرهم.

األثر. كبرية تبعات له وتكون نفسها الرشكة
فالقادة َمِرنًا؛ مفهوًما يكون أن بد ال الصواب» «فعل فإن ذلك، من الرغم وعىل
صواب؛ هو ملا مطلٍق بتعريٍف يتمسكون عندما أيديولوجيٍّا متعصبني يصبحون الشجعان
يعرفون َمن — وحدهم — أنهم يعتقدون عندما الشجاعة من بدًال السذاجة فيُظِهرون
صواٍب عىل دائًما أنهم يَرْون الذين القادة وهؤالء املواقف. كل يف فعله الالزم الصواب
عن الخارجة اآلراء أو األفكار ويتجاهلون بيئتهم، يف ات التغريُّ مع التأقلم عن يعجزون
العناد. يُظِهرون فإنهم الشجاعة، إظهار من وبدًال «للصواب». الضيق تعريفهم نطاق
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به تؤمن ما معرفة أْي األحيان؛ أغلب يف وِقيٍَم رؤيٍة مسألُة هي القيادة شجاعة إن
املخاطرة، بعَض ن تتضمَّ قراراٍت اتخاذ يعني وهذا املعتقدات. لهذه وفًقا تترصف ومتى
اتخاذ نموذج إن البيانات. عىل الحرصي االعتماد من بدًال والَحْدس، املعتقدات عىل اعتماًدا
نتأمل دعونا مجديًا. يَُعْد لم الحقائق، تقوده والذي التخطيط، عىل املعتِمد القديم القرارات

البيانات. عىل املفرط االعتماد دون جيدٍة قراراٍت اتخاذ يمكن وكيف ذلك، أسباَب

تكفي؟ ال وحدها البيانات ملاذا (1)

رضبًا تبدو قد بياناٍت، وجود عدم أو البيانات من قليٍل قدٍر وجود ظل يف املخاطرة إن
القرار اتخاذ منهجيات الرشكات من متزايٌد عدٌد فيه يتبنَّى وقٍت يف خاصًة الحماقة، من
يجدون أنهم إىل نشري بل الحقائَق، القادُة يتجاهل أن نقرتح ال إننا الحقائق. عىل املعتِمدة
الحقائق، كل لتجميع الالزم الوقَت فيها يمتلكون ال مواقَف يف متزايٍد نحٍو عىل أنفسهم
مواقَف يف أنفسهم يجدون القادة أن أيًضا ونعلم غامضًة. فيها البيانات تكون مواقف أو
شعوٌر يراودهم نفسه الوقت ويف األمور، أحد فعل برضورة البيانات كلُّ فيها تخربهم
ِقيَمهم منطلق ومن الخربة، من كثريٍة لسنواٍت ونتيجًة آَخر. يشءٍ فعل عىل يحثُّهم قوي
إىل تشري الحقائق كانت إن حتى فعله، الالزم الصائب األمَر يعرفون فإنهم وَحْدسهم،

مختلٍف. آَخَر إجراءٍ
تقريبًا قائٍد وكلُّ الحارض، وقتنا يف شيوعها تَزايَد املواقف من األنواع هذه مثل إن
فالبيانات الزائدة؛ املعلومات ضحيَة نفَسه يجد الصناعات جميع يف إداريٍّ مستًوى كل يف
كلها. فرزها املستحيل من تجعل لدرجٍة للغاية كثريٍة مصادَر من عليه تنهمر الهائلة
عىل يزيد ما املتوسط، يف ْون، يتلقَّ اليوَم معهم نعمل الذين التنفيذيني املسئولني ومعظم
من املضني القدر هذا عىل اعتماًدا القرار واتخاذُ يوميٍّا. إلكرتونيٍّ بريٍد رسالِة مائتَْي
وحدوث األسواق، وتقلُّب الربق، برسعة البيانات تغريُّ بسبب صعوبًة أكثَر يصبح البيانات
الوسطاء، ل وتدخُّ الرسية، املعلومات عن واإلفصاح التجارية، العالمات وتشوُّه الكوارث،
هذا وكل وهكذا؛ املنافسني، واتحاد جديدة، تكنولوجياٍت وظهور االمتثال، قواعد وتغريُّ
الزمنية األُُطر فإن ذلك، عىل عالوًة الغد. حلول مع عتيقًة اليوم بيانات تجعل العوامل
اتخاذَ القادُة ر يؤخِّ عندما املشكالُت وتتفاقم الفرُص وتختفي تتضاءل، القرارات التخاذ
الدراسات، من املزيد بدء عىل يُِرصُّ َمن أنَّ لدرجة كبريٍة برسعٍة يتحرك العالم إن القرار.
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وقَت يهدر إذ األرجح؛ عىل ً خطأ يرتكب القرار، اتخاذ قبل للبحث عمٍل فرقة إطالق أو
األول. املناِفس ميزة عىل للحصول له سيؤهِّ كان تسويٍق

لدرجة ومتناقضة، وغامضة ومتقلِّبة للغاية معقدًة البيئة أصبحت ذلك، عىل عالوًة
ويف يراها. التي املشوشة الصورَة يفهم كي املعلومات من مزيٍد جمع إىل يميل قد القائد أن
الذي الوضوح حد إىل األقل عىل الصورة، توضيح إىل البيانات من املزيد يؤدي ال العادة
تقليل بسبب ظهر جديٍد منافٍس حياَل شيئًا تفعل أن للبيانات يمكن وال القائد. يريده
إىل بالسلب ينظرون املستثمرين يجعل سوف تسعرٍي قراِر حياَل أو السوق؛ دخول عقبات
العمالة عدد لخفض السلبي األثر حياَل أو املستقبل؛ يف الربحية وإمكانية األرباح هوامش
الصحفية التغطية حياَل أو عاطفيٍّا؛ ِشني مهمَّ الرشكة يف املتبقني املوظفني جعل الذي
جديدٍة، استحواٍذ عملية تقييم أجل من الواجبة العناية فرتة خالل ظهَرْت التي السلبية
ملعرفة بحٍث إجراء يمكن ال املواقف، هذه ويف املستقبلية. القيمة عىل تؤثِّر أن يمكن والتي

فعله. الالزم الصائب األمر

أكرب من واحدٍة يف التصنيع مجال يف املستوى رفيع تنفيذي مسئول جاك
الخام املادة تركيبة تغيري بخصوص أمره من حريٍة يف كان العالم، مؤسسات
إذ الرشكة؛ يف األسايس اإلنتاج خط عىل سيؤثر التغيري وهذا املنتجات؛ ألحد
املادة من متانًة أكثر أنها يُعتَقد تخليقية خاًما مادًة جديدة تكنولوجيا أنتجت
كانت آخر، صعيٍد عىل محورية. مسألًة املتانُة وكانت حاليٍّا، املوجودة الخام
وزاد حاليٍّا. املستخَدمة املادة من كبرٍي حدٍّ إىل تكلفًة أكثر الجديدة الخام املادة
حماية جماعات ِقبَل من النتقاداٍت تتعرَّض كانت الرشكة أن جاك حرية من
الذي املصنع وكان العالم؛ يف الحالية الخام املادة مشرتي أكرب من ألنها البيئة
بمعايري االلتزام بعدم ومتهًما النامية الدول إحدى يف موجوًدا املادة تلك يصنع
من تعاني الجديدة التخليقية املادة أن ُوِجد ذلك، عىل عالوًة التلوث. من الحد
وعد املورد أن من الرغم وعىل اختبارها، أثناء بالجودة متعلقٍة مشكالٍت بضع

مضمونًا. شيئًا يكن فلم التالية، القليلة األشهر خالل املشكالت تلك بإزالة
املؤيدة الحقائق إحدى وجد وكلما تشكًكا؛ ازداد املشكلة، جاك درس كلما
اآلخر. الخيار تؤيد لها مناهضًة أخرى حقيقًة يجد ما رسعان القراَريْن، ألحد
اإلجراء تحديد أجل من ،٦ سيجما القرار اتخاذ أدوات وفريقه هو واستخدم
بوقف جاك طاَلَب وأخريًا، ُمربك. حدٍّ إىل حاسمٍة غري البيانات فكانت املحتمل؛
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اعتماًدا ذلك وفعل الجديدة، التخليقية املادة لصالح قراًرا واتخذ البيانات جمع
لكنه املشكالت)، يثري التلوث موضوع أن وجد (حيث ناحيٍة من البيانات عىل
املادة بأن إحساسه عىل اعتماًدا األول املقام يف قراره اتخذ أخرى ناحيٍة من
خربته أخربته ما بقدر بذلك البيانات تخربه لم املستقبل. اتجاه هي الجديدة
الصائب، القرار هو هذا أن جاك أحس لقد الخرباء. من العديد مع وحواراته
جاك خاَطَر لقد البيانات. عىل اعتماًدا ذلك إثبات يستطع لم أنه من الرغم عىل
يُعتَمد دليًال الحدس يكون أن املمكن من سنرى كما لكْن َحْدسه، عىل اعتماًدا

األوىل. للوهلة عليه يبدو قد مما أكرب بدرجٍة عليه

الجمعي والَحْدس الفردي الَحْدس (2)

تزايُد مع كبري، حدٍّ إىل أهمية ذي غري أمًرا الحدس يعتربون الناس بعض أن ندرك
عىل املعتمدة القرار اتخاذ منهجيات من وغريه ٦ سيجما منهج الرشكات من الكثري تبنِّي
خالل من «الحدس» بكلمة املرتبطة السلبية املعاني محَو نستطيع ربما لكن الحقائق،
بياناٍت أي دون أي أجهزة، دون بالطائرة التحليق أن تفهم أن عليك بدايًة، األمثلة. بعض
فقط االعتماد أن يعني وهذا ارتطام؛ حادثة عن بالتأكيد سيُسِفر األفراد، ملشكالت فهٍم أو
جورج الرئيس يبدو األحيان بعض يف خطري. أمر والقلب العقل وتجاهل الشجاعة عىل
يف َحْدسه استخَدَم كبرٍي، حدٍّ إىل َحْديس قائد فهو النموذج؛ لهذا مناسبًا مثاًال بوش دبليو
وكان الحدس عىل بشدٍة اعتمد املواقف بعض يف فإنه ذلك، من الرغم وعىل النجاح. تحقيق
أخطاءً يرتكب جعلته لدرجٍة الشعب، عىل القضايا تأثري عن أو الحقائق عن للغاية غافًال
الرئيس أن شك وال األخطاء. هذه أحد العراق عىل الحرب إن منتقدوه ويقول جسيمة،
ملعتقداته وفًقا الترصف شجاعة امتالكه يف يشك وال الصواب، يفعل بأنه مقتنع بوش
واَزَن لو كفاءًة أكثر رئيًسا يصبح أن املمكن من كان نفسه، الوقت ويف القليل. سوى

التعاطف. وبعض القوي التحليل ببعض َحْدسه
عىل اعتمادهم من «أكثر» الحدس عىل باالعتماد القادة نويص ال السبب ولهذا
نوٍع أي ومع املوقف، حسب عىل يُستخَدم أن يمكن الحدس أن نقرتح بل البيانات،
طريقة عىل نظرة َوْلنُلِق فعاليًة. أكثر قراراٍت إىل ل التوصُّ أجل من املتاحة، البيانات من
تحليل من فبدًال الجمعي؛ الحدس عليه يُطِلقون ملا جونسون آند جونسون استخدام
عىل األصوات من كثريًا الرشكة عت شجَّ الجانب، أحادي قراٍر اتخاذ أجل من البيانات
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تصبح أن املمكن فمن الجلبة، إىل تؤدِّي األصوات كثرة ألن ونظًرا املناقشة. يف االشرتاك
والرئيس اإلدارة مجلس رئيس — ويلدون لبيل وفًقا لكن اليشء، بعض فوضويًة املناقشة
من القائد يتمكَّن أن يجب األحيان بعض يف — جونسون آند جونسون لرشكة التنفيذي
ساَعَد وقد اتخاذه. الالزم الصائب القرار اكتشاف أجل من وتقديرها الفوىض ل تحمُّ
يف املتبعة التقليدية املعرفة منظومة عن البُعد عىل حونسون آند جونسون الجمعي الحدس
عدم بسبب للرشكة االنتقادات هون يوجِّ املحللني بعض كان املايض يف الدوائيات. صناعة
قليًال هامًشا ق تحقِّ التي لها، التابعة الطبية واألجهزة االستهالكية السلع لرشكات بيعها
األعىل. الربح هامش ذات الدوائية الرشكات عىل بيعها بعد بالكامل والرتكيز األرباح، من
موسٍع حواٍر يف جونسون آند جونسون قادة انخرط التقليدية، النظرة تلك اتباع من وبدًال
استنتاٍج إىل لوا وتوصَّ كبري، حدٍّ إىل الالمركزية مؤسستهم نطاق عىل القادة من عدٍد مع
من والحماية للنمو أكرب فرصًة يقدِّم املنتجات من واسعٍة مجموعٍة وجود بأن يقيض
وانخفاض الدواء ألسعار الغامض املستقبل ظل يف واليوم، سواء. حدٍّ عىل السوق تقلُّبات
صحُة ثبتَْت سنوات، خمس قبل بالوضع مقاَرنًة كبرٍي حدٍّ إىل الدوائية الرشكة أسهم تداول
مجموعٍة بسبب أعىل قيمًة تمتلك جونسون آند جونسون وأصبحت تلك، النظر وجهة

الطبية. األجهزة مجال يف العاملة تلك سيما ال الرشكات، من واسعٍة
الناس يشعر وعندما والنقاش، الجدل من مطولٍة فرتٍة بعد الجمعي الحدس يظهر
إىل واالستماع التقليدية، الحكمة منظومة مع واالختالف نظرهم، وجهات مشاركِة بحرية
املشرتك املنهج أو املشرتكة الفكرة تظهر الخاصة؛ أفكارهم صياغة وإعادة غريهم، أفكار
تحليل من مباَرشًة النابع القرار «دقة» قدر عىل الفكرة تلك تكون وال املطاف. نهاية يف
متزايد؛ نحٍو عىل نادًرا أصبح الدقيقة القرارات من األخري النوع ذلك لكن البيانات،
التحليل فإن املشوشة، الطرق هذه وبمثل الرسيع املعدل هذا بمثل الحقائق تتدفق فعندما
عرب تطوَّرت التي اآلراء من توليفة هو الجمعي والحدس دائًما. ينجح ال واملتأني البطيء
متى معرفة املستحيل ومن عشوائي، نحٍو عىل األحيان بعض يف تحدث عملية إنه الوقت؛
آند جونسون رشكة وجدت فقد ذلك، من الرغم عىل الجمعي. الحدس سيظهر كيف أو
الِقيَم، هه توجِّ الذي الحوار خالل ومن الوقت، مرور مع أنه الرشكات من وغريها جونسون
األفكار ظهور ومع فعله؛ الالزم الصائب لألمر تصوًرا األفراد من مجموعٌة تُكوِّن سوف
ورؤى ِقيَم عىل واعتماًدا نحوه. الجميَع معني موقٌف أو مساٌر سيجذب ونبذها، ومناقشتها

معتقداتهم. يناسب معنٍي قراٍر نحو ينجذبون سوف فإنهم القادة،
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يطرح مفهوم وهو الصرب، يتطلَّب الجمعي الحدس انتظار أن إىل ننبه أن ويجب
القرارات اتخاذ يف سنواٍت قَضْوا الذين فاألشخاص الصبورين؛ غري القادة عىل كبريًا تحديًا
بعني الجمعي الحدس إىل ينظرون قد البيانات، وجمع املنطقي التحليل عىل اعتماًدا
جونسون، آند جونسون مثل رشكاٍت يف تُعَقد اجتماعاٍت يف هؤالء جلس وإذا الريبة.
كان إذا ا عمَّ ويتساءلون االجتماع، بداية يف املتعارضة اآلراء أنواع شتى يسمعون فربما
حتى لالنتظار مستعدين غري إنهم مستِبد. قائٍد إىل ويَتُوقون اآلراء، تلك توحيد املمكن من
ويقومون قراراٍت، يتخذون كيف يفهمون ال إنهم واحد. ككياٍن وتتحدث اآلراء تلك تمتزج

املؤكدة. البيانات من أكرب قدٍر عىل االعتماد دون بمخاطراٍت
إمكانية أيًضا نقرتح كما بالصرب. نوصيهم فإننا املتشكِّكني، هؤالء إىل بالنسبة
مقبولًة؛ املخاطرات جْعل أجل من الجمعي، الحدس إىل باإلضافة أخرى، طرٍق استخدام
عن فيه تحدَّثت الحديث»، والعلم «القيادة بعنوان كتابًا ويتيل ميج ألََّفْت املثال: سبيل عىل
االرتقاء إىل الحاجَة أطروحتُها تناولْت األمر، جوهر ويف الكرسية. واألنماط الفوىض نظرية
عادًة يراها ال التي األنماط لرؤية أسفل إىل النظر املرء يستطيع كي أعىل، مستًوى إىل
رؤية يف يساعدك أن يمكن املنظور تغيري ومفهوم الفوضوية. األحداث وسط يكون عندما
قديمٍة مشكلٍة رؤية إن البيانات. يف املتأصلة غري السوق حركات إحدى أو اتجاهات أحد
دولٍة إىل القادة يسافر األحيان بعض ففي التقليدي؛ غري التفكريَ ز تحفِّ جديدٍة زاويٍة من
فيما جديدًة رًؤى يكتسبون الطريقة وبهذه األجانب، بعني صناعتهم إىل وينظرون أخرى،
لحل جديدًة أساليَب أو جديدًة فرًصا يَرْون وقد صناعتهم، تواجه التي باملشكالت يتعلَّق
يتطلَّبه ما تؤيد التي البياناِت القادُة هؤالء يمتلك ال السابق. يف مرئيًة تكن لم املشكالت
نظرهم وجهة لكن مخاطرة، عىل تنطوي إجراءاٍت من الجديدة الفرص تلك خلف السعي

الحظوه. الذي الناشئ االتجاه من واالستفادة َحْدسهم يف بالثقة تقنعهم ت تغريَّ التي
التخاذ الحدس عىل اعتمدوا قد أنهم املتشكِّكون هؤالء يدرك ال األحيان من كثرٍي ويف
كثري املثال: سبيل فعىل بالحدس؛ وقتَها يصفوه لم ألنهم املايض يف خطريٍة قراراٍت
مراجعة عملية عن يتحدَّثون الوظيفي للتعاقب التخطيط يف شاركوا الذين القادة من
وتوصيات املرشحني، مع أُجِريت التي الشخصية اللقاءات ونتائج الوظيفة، مواصفات
املطاف، نهاية ويف للمواصفات. منهم كلٍّ مطابقة مدى حيث من املرشحني وترتيب اللجان،
تشري واملعلومات اإلجراءات جميع أن من الرغم عىل الوظيفة، لشْغل ما شخًصا يختارون
حدسهم ألن يختارونه فإنهم ذلك، ومع املؤهالت؛ حيث من املرشحني أفضل ليس كونه إىل
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البيانات كانت لو حتى بالوظيفة، االضطالع عىل وقادر مستِعدٌّ الشخص هذا أن يخربهم
صحيًحا. حدسهم يكون األحيان أغلب ويف ذلك. غري إىل تشري

مستعدين القادة كان إذا ما تحديُد املوضوع، هذا الستعراض األخرى الطرق ومن
أحد عىل ا ردٍّ جريئٍة جديدٍة بفكرٍة املوظفون يأتي فعندما باالبتكار؛ يتعلَّق فيما للمخاطرة
البيانات. عىل اعتمادها من أكثر الخيال عىل معتِمدًة عادًة تكون الفكرة هذه فإن املواقف،
ال الذي الجديد، َر التصوُّ ذلك وينفذون سيخاطرون كانوا إذا ما القادة يقرِّر أن ويجب
اإلبداَع القائُد ر يقدِّ لم وإذا مخيًفا، ذلك يكون قد البيانات. تحليل خالل من إثباته يمكن

يخاطر. لن فإنه مختلفة، بطريقٍة األمور إىل ينظرون الذين األشخاص أو
مىض وقٍت أي من أكثر اآلن حاجٍة يف املؤسسات أصبحت فلقد ذلك، من الرغم وعىل
حمقاءَ مخاطراٍت إىل يندفعون قادًة تحتاج ال أنها ومع القدرة، تلك يمتلكون قادٍة إىل
املخاطرة، يلزم متى تعرف أن العليا اإلدارة من تحتاج فإنها عجيبة، جديدٍة بخطٍط تتعلَّق
ما إنجازات. ق تحقِّ لكنها مخاطرٍة عىل تنطوي التي املحاوالت دعِم شجاعَة تمتلك وأن
بوكس هوم لشبكة التنفيذي الرئيس ألربيكت، كريس مثل قائد هو الرشكات تحتاجه
زمالئه، لدى الجمعي والحدس الشخيص الحدس من كالٍّ اتبع الذي الرجل ذلك أوفيس،
انتهكت وقد سوبرانوز»، «ذا مثل مسلسالٍت نت تضمَّ مبتكرة جديدة برامج خريطة وأطلق
هائلٍة مخاطَر عىل وانطوت التليفزيونية، الربامج خرائط قواعد من الكثري املسلسالت هذه
البيانات له لتؤكِّد اإلطالق عىل سبيٌل ثمة يكن ولم نسبيٍّا. الناشئة الشبكة تلك إىل بالنسبة
إدارة لدى جمعي إحساس يوجد كان ذلك من الرغم وعىل مربَّرة. املخاطرة تلك أن وحدها

ُمْجِديًة. ستكون املخاطرة تلك بأن يثق أوفيس بوكس هوم شبكة
هارمان ملؤسسة التنفيذي اإلدارة مجلس ورئيس مؤسس هارمان، سيدني خاض
تُصنِّع التي — املؤسسة اتخذت إذ باالبتكار؛ متعلِّقة كبرية مخاطرًة الدولية، للصناعات
عام للغاية صعبًا قراًرا — الصوتية األجهزة من وغريها الجودة عالية سترييو أجهزة
إمكانية أدركوا لكنهم التناظرية، األنظمة عىل الرشكة اعتمدت سنوات، مدار فعىل ١٩٩٦؛
ذلك، من الرغم وعىل اإلمكانية. هذه من االستفادة وأرادوا الرقمية، باألنظمة االستعانة

مانًعا. بدت للتحويل الهائلة التكلفة فإن
فكرة هارمان طرح التنفيذيني، املسئولني كبار مع االجتماعات أحد أثناء لكن
أعرب لساعات، استمر اجتماًعا وعقدوا الرقمية، لألنظمة الرشكة موارد كل تخصيص
غاية تصوراٍت كذلك قدَّموا لكنهم أملهم، وخيبة قلقهم عن خالله التنفيذيون املسئولون
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قائًال: حدث ا عمَّ هارمان عربَّ ريفيو»، بيزنس «هارفرد ملجلة مقاٍل ويف والحداثة. اإلبداع يف
من أنه وأدركُت الرقمية، األنظمة إىل تحوَّلنا لو بالرشكة سنخاطر أننا من قلق يوجد «كان
إلحراج ا مستعدٍّ وأكون الحرص عن أتخىلَّ أن يجب الالزم، االبتكاري التفكري استثارة أجل
الكافية.» بالبيانات مدعومٍة غري حتى بل التكوين، مكتملة غري أفكاٍر طرح خالل نفيسمن
الذي الجمعي الحدس من النوَع ذلك بالضبط كان االجتماع هذا خالل حدث ما إن
ليس الرقمية، األنظمة ملجال الرشكة موارد تخصيَص قرَّروا لقد السابق. يف عنه ثنا تحدَّ
قائٍم بإجماٍع قرَّرت املجموعة ألن بل االتجاه، ذلك إىل قاطٍع نحٍو عىل دفعتهم البيانات ألن
نموٍّ تحقيق عىل هارمان رشكة القرار هذا وساَعَد املخاطرة. هذه خوَض الحدس عىل

املايض. العام يف أمريكي دوالر مليارات ٣ بنحو تُقدَّر ومبيعاٍت للغاية رسيٍع
نحٍو فعىل الحدس؛ عىل املعتمدة املخاطرة نحو تحوًُّال نرى التسويق، صعيد وعىل
األبحاث؛ من ضئيٍل قدٍر إىل إال تستند ال إعالناٍت التليفزيون شاشة عىل نشاهد متزايد،
عىل مكثفٍة اختباراٍت إجراء دون غالبًا تُبثُّ التي نايكي إعالنات إىل املثال سبيل عىل انظر
مستًوى عىل يعمل اإلعالنات تلك من كثري سوقي. بحٍث إجراء أو مستهدفٍة مجموعاٍت
مجردة إعالنات هي بل املنتج، عن رسالًة توصل ال أنها ويبدو الوعي، مستوى من أدنى
نايكي رشكة ميزت إذ ناجحة؛ فإنها ذلك من الرغم وعىل املزاجية. الحالة عىل وتركِّز

الشباب. الرياضيني عقلية مع وتتوافق عرصية بكونها
قادٍة تكوين بهدف جماعية جهوًدا تبذل نايكي رشكة أن الصدفة قبيل من وليس
يمتلكون الذين األفراد ترقية إىل الرشكة تميل كذلك والشجاعة. والقلب العقل يمتلكون
املعتمدين القادة رصامة» من «للتخفيف جهوًدا وتبذل الصفات، هذه كل من جيًدا مزيًجا
املبدعني. األشخاص من وغريهم املصممني مع يتعاونون جعلهم خالل من الحقائق، عىل
اتخاذ بعمليِة ودعمها التجارية نايكي عالمة روح فهم يستطيعون قادٍة عن يبحثون إنهم
طرق توجد الحال، وبطبيعة املجال. خرباء بها يقوم والحقائق، التحليل عىل قائمٍة قراٍر
الرضورية. املخاطرات بخوض للقادة يسمحان اللذين والحدس السليقة الكتساب كثرية

عىل االعتماد الناسعىل تشجيع كيفية (3)
البيانات إىل باإلضافة الحدس

وبعض املؤسسات. إىل بالنسبة الكبرية التنمية تحديات أحد يمثل العنوان هذا أن ندرك
يمكنهم ال قراٍر اتخاذ يف يرتدَّدون وسوف بطبيعتهم، املخاطرة يتجنَّبون املؤسسات قادة
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صفة اكتساَب قطًعا يستطيعون القادة معظم فإن ذلك، من الرغم وعىل بالحقائق. تربيره
ومعتقداتهم تحيزاتهم عىل التغلُّب هو يحتاجونه فما ذلك، من الرغم وعىل الشجاعة.
وإليكم الشخيص. حدسهم وعىل الجمعي الحدس عىل االعتماد من تمنعهم التي الخاطئة

العقبات: هذه من التخلص يف تساعد سوف تنموية مناهج ثالثة

أرسى التنفيذيني املسئولني من كثري الهامش»: عىل األفراد مع «التواصل •
ألنها معتقداتهم أو حدسهم يف للثقة مستعدين غري فهم الخاصة؛ لتجاربهم
حياتهم مدار عىل اكتسبوها التي القرارات اتخاذ بخربات صلٍة ذات غري تبدو
اتخاذ ثم وبدقة، وببطء، منطقيٍّا، البيانات تحليل عىل اعتادوا لقد املهنية.
املسئولون هؤالء يحتاج يعرفونهم. َمن جميع يتبعها التي الطريقة إنها القرار؛
يسمحوا كي مختلٍف نحٍو عىل بذلك يقومون آَخرين أشخاًصا أن إدراك إىل
ظاهرة وصفنا الطبيعية» غري «القيادة كتابنا ويف البيانات. بتجاوز ألنفسهم
فقط الوقت يقضوا أالَّ القادة عىل واقرتحنا الشخصية، التجارب أرس يف الوقوع

نفسها. بالطريقة العالم يَرْون أشخاٍص برفقة
عىل موجودين مبدعني أشخاًصا ستجد الحارض، وقتنا يف الرشكات معظم يف
املمكن فمن واملجازي؛ الحريفَّ املعنى الهوامش عىل بوجودهم ونقصد الهوامش.
يف تجدهم أن ويمكن مؤقتني، عاملني أو جدًدا موظفني أو شبابًا هؤالء يكون أن
هو تهميشهم سبب يكون األحيان، أغلب ويف األعمار. وبمختِلف الوظائف جميع
وإيمانَهم الغريبة، األفكار وراء وسعيَهم التقليدية، للممارسات تجاهلهم طريقَة

بأفكارهم. الشديد
كل مع تعاملهم طريقة واستكشاف األفراد هؤالء عىل التعرُّف إىل القادة يحتاج
خالل من ذلك فعل ويمكنهم القرار. اتخاذ وحتى الفكرة تكوين من بدايًة يشءٍ،
فرٍق ضمن العمل أو املشرتكة، املصالح جماعات إىل االنضمام مثل كثرية، طرٍق
سوف الطريقة، وبهذه قبُل. من معهم يعملوا لم أفراٍد من مكونٍة رسميًة أكثر
املشكالت مع للتعامل أخرى طرٍق وجود ويكتشفون خربتهم نطاق يوسعون

العقل. عىل كليٍّا املعتمدة النظر وجهة غري والفرص
توجيه خالل من يتخذونها»: التي بالقرارات املتعلقة االفرتاضات «كشف •
غالبًا يبالغون املوظفني أن وجدنا البيانات، عىل يعتمدون الذين القرار صناع
من نحرِّرهم وعندما ومطلقة. مقدسة أنها يَرْون ألنهم البيانات عىل االعتماد يف
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أكرب مخاطراٍت قصٍد دون يخوضون أنهم لهم نُظِهر عندما — األفكار هذه
فإن — متحيزة أو زائفٍة بياناٍت عىل اعتماًدا القرارات يتخذون عندما بكثرٍي
األدوات، من وغريه التقييم خالل ومن . يتغريَّ حدسهم يف الثقة نحو ههم توجُّ
اعتقادهم من الرغم عىل أنه يدركوا أن عىل القادَة هون املوجِّ يساعد أن يمكن
املعلومات من كبريًا قدًرا فإن القرارات، أحد اتخذوا عندما البيانات جميع بتوافر
ثورة أن القادة معظم يدرك الفكرية، الناحية ومن األمر. واقع يف غائبًا كان
كلها. دراستها أو كافًة البيانات عىل الحصول املستحيل من تجعل املعلومات
يف معينٍة بأموٍر متعلقٍة معينٍة بقراراٍت األمر يتعلَّق فعندما ذلك، من الرغم وعىل
والتحليل البحث استخدام يف ويستمرون الحقيقة هذه يتجاهلون فإنهم العمل،
املنهجية هذه أن عىل بالدليل مواجهتهم إن القرار. التخاذ وحيدٍة كمنهجيٍة

أخرى. طرٍق تجربة عىل عهم تشجِّ الخطأ، من معصومة ليست
تُخِفي سابقٍة خرباٍت عىل القائمة التحيزات أن للقادة التوضيُح املفيِد من كذلك
من بأنه القادة بعض يقتنع قد املثال: سبيل عىل األحيان؛ بعض يف الحقائق
املتعلقة البريوقراطية قيود بسبب الصني، إىل اإلنتاج خطوط أحد مدُّ املستحيل
يَُعدُّ الذي الروتني بسبب املايض يف فشلوا وقد اإلنتاج، خطوط من النوع بهذا
أنهم من متأكدين أصبحوا ثَمَّ ومن الصني؛ يف التجارية العمليات من جزءًا
لكن أخرى. مرًة املنطقة هذه يف ع التوسُّ حاولوا إذا املشكالت ك َرشَ يف سيقعون
ويوضح االفرتاض، هذا يف الخطأ تحديد عىل هني املوجِّ أحد يساعدهم عندما
القرارات اتخاِذ مشكلُة األحيان بعض يف للقادة تنكشف وراءه، الكامن التحيز
لتجربة مستعدين يكونون املرحلة هذه وعند وحدها. الحقائق عىل اعتماًدا
التي املخاطرات ويخوضون الجمعي، الحدس ويف الشخيص حدسهم يف الوثوق

الحدسني. اتباع عليها ينطوي
من وغريهم واملوردين العمالء عالم إىل والدخول املكتب من «الخروج •
فعندما املتشابهة؛ البيئات يف الغالب يف يختنقان والحدس السليقة إن الغرباء»:
واملخططات، األبحاث تقارير دراسة يف املكتب يف وقتهم كلَّ األشخاص يقيض
سواها. ما كلَّ ويستبعدون البيانات عىل تلقائيٍّا االعتماد إىل يميلون فإنهم
التجارب يف املحفزات تلك توجد األوقات من كثرٍي ويف محفزاٍت، الحدس يتطلَّب
ما بالسليقة تدرك يجعلك العمالء مع الوجود إن املكتب. خارج تحدث التي
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منصفٍة رشاكٍة تكوين كيفية تفهم يجعلك املوردين مع والوجود إليه، يحتاجون
التي األمور فتعرف حدسك يثري أجنبيٍة دولٍة يف الوقت وقضاء منكم، لكلٍّ
مع الشخيص التعامل إن السوق. هذه يف تنجح لن التي واألمور تنجح سوف
وضع عىل القادة وتشجيع الحدس. ز يحفِّ مختلفٍة وأماكَن مختلفني أشخاٍص
وسيجعلهم ر، التطوُّ يف يساعدهم سوف مألوفٍة وغري متنوعٍة مواقَف يف أنفسهم

وحدسهم. معتقداتهم عىل االعتماد يتعلَّمون

املسئولني كبار من ملجموعٍة تنفيذية جلسة نُجري كنا ببعيدة، ليست فرتٍة منذ
املستهلكني اتجاهات بيانات يف ندقق أياًما قضينا عاملية. أزياء رشكة يف التنفيذيني
عىل واعتماًدا الرشكة. تستهدفه رئيسية سوًقا يمثلن وهن املراهقات، بالفتيات الخاصة
وشملِت واضحًة، مبارشتُها الرشكة عىل يجب التي السوقية االسرتاتيجية بدت البيانات هذه
أخذنا ذلك وبعد الصغريات. املراهقات الفتيات ملالبس ورسميٍّ محتشٍم مظهٍر عىل الرتكيَز
الخارج يف وقفنا ثم سبريز، بريتني املطربة حفالت إحدى إىل التنفيذية املجموعة هذه
ومزودة البطن عن تكشف قصرية قمصانًا يرتدين عرشة الثالثة عمر يف فتياٍت وشاهدنا
التي األخرى والسلوكيات األنماط من وغريها البطن، رسة يف أقراًطا ويضعن عنق، بحمالة
يشجعن كن الالتي أمهاتهن بصحبة الفتيات كانت ذلك، عىل عالوًة البحث. يصفها يكد لم
أعدنا التايل، اليوم ويف كذلك. األزياء من الصيحات تلك رشاء ويشجعن بناتهن مظهر
بما السابق، اليوم افرتاضات يف الجميع شكك املرة هذه ويف املجموعة، هذه مع املناقشة
ومناهَج أفكاٍر استعراض يف وبدءوا العمالء، وتطلعات النهائي املستهلك عن نظرتهم فيها
غري والتواصل والنقاش الجدل خالل ومن االعتبار، بعني قبُل من إليها ينظروا لم جديدٍة
الرشكة وانطلقت االسرتاتيجية صياغة وأُِعيدت الجمعي، الحدس ظهر العمالء، مع ع املتوقَّ

التايل. العام يف هائلًة مبيعاٍت ق لتحقِّ
لكن مخيف، أمر لهو والحدس والقيم الرؤية عىل اعتماًدا مخاطراٍت خوض إن
األخري فالخيار البيانات؛ عىل فقط االعتماد هو الحارض وعرصنا وقتنا يف أكثر املخيف
مثل الزوال رسيعة تكون أن يمكن الحقائق ألن كبري؛ حدٍّ إىل خطورًة أكثر منهًجا يَُعدُّ
يعلمون عندما سهولة أكثر أمًرا جريئٍة خياراٍت اتخاذ القادة يجد بالسماء. املار الشهاب

الصائب. القرار اتخاذ عند حدسهم يف ويثقون به يؤمنون ما
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الجرأة تحديات أحد سوى ليس مثاليًة ليست معلوماٍت ضوء يف صعبٍة قراراٍت اتخاذ إن
بني أيًضا القادة يوازن أن يجب معقد، عالٍم يف قراٍر اتخاذ وعند املعارصة. الشجاعة أو
يستطيعون الذي الضغط قدر ويحددوا املدى، الطويلة واألرباح املدى القصري الخطر
الفصل ويف املدى. القصرية التضحيات لوا يتحمَّ أن يجب الذين األشخاص من له تحمُّ

طموح. عامليٍة سوٍق يف القيادة يف واملكافأة الخطر مفارقة نتناول سوف التايل،
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واملكافأة بنياملخاطرة التوازن حتقيق

وقد مىض. وقٍت أي عن تزيد شجاعًة يتطلب واملكافأة املخاطرة بني التوازن تحقيق إن
عن باحثني الخيارين، بني املوجودة الشك مساحة يف العيش من بالخوف القادة يشعر
يف القادة بعض يقع املكافأة. من املناسب القدَر ق يحقِّ الذي املخاطرة من السليم القدر
يركزون الذين أولئك سيما ال كارثية، ماليٍة عواقَب إىل تؤدي طائشٍة خوضمخاطرٍة خطأ
اإلجراءات. أحد مسار تقييم عند السلبي الجانب من يقللون أو اإليجابي الجانب عىل فقط
املناسب القدر ويرفضخوض الحرص، يف املبالغة خطأ يف يقع القادة من اآلخر والبعض
األساس، يف خطري األعمال عالم إن كبرية. مكافآٍت من مؤسسته فيحرم املخاطرة؛ من
يتطلَّب الصحيح التوازن وإيجاد قبُل. ذي الحارضعن وقتنا يف خطورًة أكثر أصبح وربما
يدرك كي العقل إىل يحتاج فاملرء والقلب؛ العقل توظيف أيًضا يتطلب لكنه الشجاعة،
تلك تأثري مدى يوازن كي القلب إىل ويحتاج املواقف، أحد يف املناسب املخاطرة مستوى

املؤسسة. يف األفراد عىل املخاطرة
وهذه بيانات؛ دون قراراٍت باتخاذ املتعلقة املخاطرة عن تحدثنا السابق الفصل يف
ويف مخاطرة. عىل تنطوي التي الوحيدة املسألة اإلطالق عىل ليست لكنها مهمة، مسألة
أنواع تعددت بل فحسب، املخاطرة مستوى يتزايد لم األخرية، السنوات خالل األمر، واقع
أنواع عىل نظرًة نُلِق دعونا واملكافأة، املخاطرة بني التوازن مناقشة وقبل أيًضا. املخاطرات
الوقت يف القادة من كثريًا تواجه التي والتحديات املؤسسات، يف ظهرت التي املخاطرات

الحارض.
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املخاطرة زيادة (1)

إليها تنظر وأن بحتة، ماليٍة زاويٍة من املخاطرة إىل الرشكات تنظر أن عىل العادة جرت
قلَّت وكلما َجنْيُه؛ املحتمل املال زاد خاطرنا، فكلما والنتيجة؛ السبب منظور من أيًضا
من بكثرٍي أكثر جوانب املخاطرة ن تتضمَّ الواقع، ويف خسارته. املحتملة املال قلَّ املخاطرة،
من الكثري خسارة إىل املخاطرة من التقليل يؤدَي أن أيًضا املمكن ومن املالية، الجوانب
إجراء أو جديٍد منتٍج بتطوير املخاطرة رفض إن املثال: سبيل عىل املطاف؛ نهاية يف املال
يحتاجونها التي الفرصة للمنافسني يوفر أن يمكن السوق، توسيع مجال يف استثماراٍت
إىل يؤدي ا ممَّ والئهم؛ تغيري إىل عمالءك يدفع قد أو السوقي، مركزك من جزءٍ النتزاع

فادحة. خسائر
فعل يف وملساعدتك بكثري. أوسع زاويٍة من املخاطرة يف التفكري إىل نحتاج ولذلك،

وتعقيًدا: شدًة وأكثر نطاًقا، أوسع املخاطرة تجعل التي العوامل بعض إليك ذلك،

يجب الحارض الوقت يف والنمو»: األداء عىل الدائم سرتيت وول خرباء «تركيز •
تقييماٍت تتلقى فسوف وإال ، مستمرٍّ نحٍو عىل النمو إىل الرشكات تسعى أن
وخرست سيئًة مخاطراٍت خاضْت إذا لكْن «بالجمود»، تصفها الخرباء من سلبيًة
ال موقف كأنه األمر يبدو األحيان بعض ويف بشدة. ينتقدونها فسوف املال،
إظهاَر تستطيع ال التي الرشكات يستبعد موقف وهو الخسارة، من فيه مناص

ع. ومتوقَّ مستمرٍّ نحٍو عىل والنمو األداء من كلٍّ
املايض، يف شهرًة»: أقل أو استقراًرا أقل ناشئٍة أسواٍق دخول إىل «الحاجة •
وكانت املوجودة، األسواَق كثرية، بطرٍق تعكس، الجديدة السوق آليات كانت
القرن ثمانينيات أثناء املثال: سبيل عىل أقل؛ األسواق تلك دخول مخاطر
النمو عىل قادرًة كانت كثريٌة ويابانية أمريكية مؤسساٌت وتسعينياته، العرشين
سوٍق من البضائَع فنَقَلِت واحدة، سوق أنه عىل العالم مع التعامل خالل من
ق وتدفُّ الشفافية زيادة بسبب واليوم، املخاطرة. من قليٍل بقدٍر أخرى إىل
«جديًدا» منتًجا بالرضورة ليس األسواق إحدى من القادم املنتج فإن املعلومات،
تقييماته بكل الفور عىل مرتبًطا يصبح املنتج، ذلك تقديم فعند آَخر؛ مكاٍن يف
كثريًا فإن ذلك، عىل عالوًة األخرى. األماكن يف التجارية العالمة وخصائص
إثر املخاطرة تزداد حيث النامية، الدول يف يوجد الناشئة األسواق فرص من
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إىل ووصوًال الدول تلك حكومات تقلب من بدايًة املتنوعة، العوامل من مجموعٍة
يف الفشل فإن الحال، وبطبيعة املألوفة. غري ثقافاتها وحتى فيها التجارة قيود
يصبح أن يمكن ا عمَّ َ التخيلِّ يعني ربما الصني مثل برسعٍة تتوسع سوٍق دخول

والعرشين. الحادي القرن يف ربحيًة األكثر الجديدة السوق
الترشيع — أوكسيل ساربينز قانوُن غريَّ بالتأكيد الرقابي»: التدقيق «زيادة •
يف املؤسسات فضائح كل عىل ا ردٍّ األمريكي الشيوخ مجلس أصدره الذي
من فحسب يَِزْد لم أوكسيل ساربينز إن الرقابي. املناَخ — األخرية السنوات
بل العامة، الرشكات يف املراجعات إلجراء اإلدارة من املطلوبني والجهد الوقت
التنفيذيني؛ املسئولني وكباَر اإلدارة، ومجالَس التنفيذيني، الرؤساءَ أيًضا جعل
وأسَفَر قانونية. غري أخرى ممارساٍت أو احتياٍل أي عن أكرب نحٍو عىل مسئولني
والرؤساء؛ القادة ِقبَل من بالتفاصيل الشديد االهتمام من حالٍة عن القانون هذا
خطٍر يف املؤسسَة وضعوا إذا الشخيص للتهديد عرضًة أكثر أصبحوا حيث
الوعَي يزيد سنويٍّ ربِع مصاَدقٍة بياِن عىل توقيعهم رضورة إن كبري. مؤسيسٍّ

املحتمل. والعقاب باملخاطرة
من املؤسسات يف املخاطرة عقلية انترشت املخاطر»: بإدارة الوعي «زيادة •
باألمور املتعلقة الكارثية األخطار وأصبحت كافًة، الرشكة أنحاء إىل املايل القسم
بدايًة يشءٍ، كل اآلن تشمل الرقابية؛ بالناحية أو املؤسسة، بسمعة أو املالية،
املؤسسة ضد بيئيٍّ قراٍر صدور وحتى املوظفني أحد يرفعها تمييٍز قضيِة من
عينيه، نصَب املخاطر إدارَة يضع الجميع أصبح واآلن العالم. يف بعيٍد مكاٍن يف
املنتج وسالمُة البيئية األموُر فيها تحظى التي التصنيع رشكات يف فقط ليس
من حيث واملالية؛ الخدمية املؤسسات يف أيًضا بل بالغة، بأهميٍة واملوظف
آرثر مؤسسة مثل سنة وتسعني تسًعا العمر من بالغة رشكة تندثر أن املمكن

أشخاص. بضعة أفعال بسبب وضحاها، عشيٍة بني أندرسون
من ببساطٍة املخاطرة إدارة ممكنًا يَُعْد لم الرشكات»: بني املتبادل «االعتماد •
التجاري العمل يف املتبادل االعتماد طبيعة إن الداخلية. الضوابط تطبيق خالل
يقوموا أن يمكن الخارجيني الرشكاء من وغريهم والعمالء املوردين أن تعني
ومن خطأً؛ املوردون يقرتف أن املمكن فمن للخطر؛ رشكتك تُعرِّض بأفعاٍل
الرشكاء أحُد يتيح أن ويمكن ضدهم. مرفوعٍة دعوى يف متورًطا تصبح قد ثَمَّ
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إىل يؤدي ا ممَّ بالعمالء؛ خاصٍة معلوماٍت عن اإلعالَن قصٍد دون الخارجيني
العمالء. خصوصية بانتهاك اتهامك

بما املخاطر، من شتى أنواًعا خلق التكنولوجيا عىل االعتماد إن «التكنولوجيا»: •
الحاجة وكذلك والفريوسات، اإلنرتنت لقراصنة فريسًة الوقوع احتمالية فيها
برسعٍة اآلن تنتقل املعلومات ألن ونظًرا رسيًعا. القديمة األنظمة تجديد إىل
املقصودة غري العواقب فإن لسنوات، الكمبيوتر ملفات عىل مدمجة وتخزن
الفيديو؛ ومقاطع الصوتي، الربيد ومحتويات اإللكرتوني، الربيد رسائل لتبادل
بالحق املدعي دعاوى إحدى يف أو املحاكم قاعات إحدى يف تظهر أن يمكن

املدني.
لدى األهم األصول مىضأصبحت وقٍت أي من أكثر اآلن املعرفة»: إدارة •«اتجاه
أهميًة أقلَّ للمنتجات الرسية الوصفاُت وأصبحت األفراد، عقوَل هي الرشكات
األصعب من أنه الواضح من التوريد. سلسلة إدارة يف تنفيذي مسئول خربة من
وما امللموسة، غري باألمور املرتبطة املخاطر وإدارة تجربة كبرٍي حدٍّ إىل واألخطر
بمعدٍل بها يعملون التي الرشكات ون يغريِّ األشخاص أن املشكلة هذه من يزيد

املنافسني. إىل معرفٍة من يمتلكون ما معهم ويأخذون بكثري، أكرب

فئات: عدة إىل املخاطرة تقسيم يمكن فإنه العوامل، هذه من ترى أن يمكنك وكما
تنظيمية، ومخاطرة بالسمعة، متعلقة ومخاطرة شخصية، ومخاطرة مؤسسية، مخاطرة
للقياس قابٌل املخاطر هذه من قليًال ألن ونظًرا وهكذا. املخاطرة، عدم عن ناتجة ومخاطرة
قد السابق، الفصل أوضح وكما حديس. نحٍو عىل إدارتها من بد فال للتحديد، قابٌل أو
التوازن تحقيق يف مستمرة صعوبًة يجدون فهؤالء التقليديني؛ للقادة تحديًا ذلك يمثل
أهمية وإدراك واالبتكار، الجرأة عىل املوظفني تشجيَع ويريدون واملكافأة، املخاطرة بني
نفسه، الوقت ويف بها؛ الخاصة النمو أجندة وتحقيق للرشكة الريادية الروح عىل الحفاظ

مجنونة. مخاطراٍت خوض عىل عونهم يشجِّ أنهم املوظفون يعتقد أن يريدون ال
للتعامل معياريٍّ تشغيٍل مبدأ إىل أو صيغٍة إىل الوصول القادة يحاول األحيان أغلب يف
لجميع مناسب واحد حل يوجد ال فإنه الحظ، ولسوء واملكافأة. املخاطرة معادلة مع
عىل واملكافأة املخاطرة موضوعات مع التعامل إىل القادة يحتاج ذلك، من وبدًال الحاالت،

وبابتكاٍر. املوقف حسب
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الناجح التوازن عىل الحفاظ فن (2)

إدارتهما لكن بالفشل، عليه محكوٌم َألمٌر علميٍّ منظوٍر من واملكافأة املخاطرة إدارَة إن
الحارض وقتنا يف القادة أفضل إن فيهما. للتفكري األنسب الطريقة هي فنيٍّ منظوٍر من
يُعتَرب الذي واملدى الحدود يتجاوزون متى أيًضا يدركون لكنهم الحدود، يتجاوزون
مع متفًقا اإلجراءات أحُد كان إذا للمخاطرة مستِعدون والقادة فيه. مبالًغا تجاوزه
حدٍّ إىل خطريًا أو مناسٍب غريَ ذلك فعل يكون متى أيًضا يدركون لكنهم معتقداتهم،
متهورين أشخاٍص مجرد ليسوا فهم — فحسب الشجاعة يمتلكون ال القادة وهؤالء كبري.
ونتيجًة والعقل؛ القلب بصفات شجاعتهم من أيًضا يخففون بل — املخاطرة يحبون
أنه هؤالء ويدرك فيها. أنفسهم يجدون التي للمواقف وفًقا التوازن يديرون تجدهم لذلك،
االعتماد أي — والحدس االبتكار عىل االعتماد عليهم وأن مثايل، أو صحيح حل يوجد ال

بنجاح. التوازن مع للتعامل — اإلدارة علم عىل وليس اإلدارة فن عىل
سينما الين نيو رشكة يف التنفيذي الرئيس مساِعَدا — لني ومايكل شاي بوب يقدِّم
عندما حقيقيان مغاِمران بأنهما ُوِصَفا لقد التوازن. ذلك تحقيق طريقة عىل جيًدا مثاًال —
وقٍت يف الخواتم) (مملكة رينجز» ذا أوف «لورد من الثالثة األجزاء َرا وصوَّ الفرصة انتهَزا
فشل لو سيحدث ماذا جاكسون. بيرت وهو قبُل من نجاحه يثبت لم مخرٍج مع واحٍد،
رشكة استثمرت لقد اآلَخرين؟ بالجزأين سيفعالن ماذا التذاكر؟ شباك يف األول الجزء
«رهان» يف ، أمريكيٍّ دوالٍر مليون ٢٠٠ عىل يزيد ما وارنر، تايم األم، الرشكة مع الين نيو
بوب فإن ذلك، من الرغم وعىل ناجًحا. فيلًما سيكون رينجز» ذا أوف «لورد فيلم أن عىل
لتقليل أجانب موزعني مع تشاركا بل حساب، دون الفيلم هذا عىل يخاِطَرا لم ومايكل
الفيلم، يف كبرية مخاطرًة بالفعل خاَطَرا أنهما من الرغم عىل وهكذا، املادية. املخاطر
وكما الصحيح، التوازن َقا حقَّ الحالة هذه ويف املحتمل. السلبي الجانب أداَرا قد فإنهما

اإلطالق. عىل األفالم أنجح من واحًدا رينجز» ذا أوف «لورد فيلم أصبح معروف، هو
الكربى، الرشكات إلحدى تنفيذيٍّ رئيٍس مع نعمل كنا العام، هذا من سابٍق وقٍت يف
إعادة تجنَّب سلفه أن أدرك ما ورسعان فحسب، أسابيع ستة منذ إال املنصب هذا يشغل لم
املال ستوفر كانت تلك التنظيم إعادة أن من الرغم عىل إقليمي، أساٍس عىل الرشكة تنظيم
التنظيم، إعادة جدوى لتحليل مبادرًة الفور عىل التنفيذي الرئيس أطلق األداء. ن وتُحسِّ
الرشكة، تنظيم بإعادة قراًرا اتخذ فلو ذلك؛ عن يُحِجم سلفه جعل الذي السبَب واكتشف
كان ا ممَّ نقاط؛ أربع أو ثالث بمعدل الفور عىل السهم سعر ينخفض أن الخرباء َع َلتوقَّ
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وظيفته. بها يستهل أن يريد التي الطريقَة هي تلك تكن ولم كبري، انتقاٍد محلَّ سيجعله
الرشكة مال يهدر لن فإنه اإلجراء، هذا اتخاذ عن أحجم إذا أنه أيًضا خرباؤه وأوضح
من كبريًا قدًرا األرجح عىل ستخرس بل األداء، تحسني عىل قادرٍة غري وستصبح فحسب

عامني. خالل السوقية الحصة
فكرة.» لدينا «ليست جوابنا: وكان نقرتحه، ا عمَّ التنفيذيُّ الرئيُس ذلك سأَلنا

الذي الرتجيحي الخيار ذلك يف تتمثَّل لم لكنها فكرة، لدينا كانت األمر، واقع يف
الشخيص الخطر مع التنفيذي الرئيس هذا يتعامل فلكي سماَعه؛ التنفيذي الرئيس أراد
وتوفري األداء، ن تحسُّ يف املتمثِّلة املحتملة واملكافأة الرشكة تنظيم إعادة يف املتمثِّل واملؤسيس
والشفافية الثقُة قواُمه قياديٍّ أسلوٍب تبنِّي إىل يحتاج فإنه السوقية، والحصة التكاليف،
ناجحة. «تواُزن» اسرتاتيجيات عن تُسِفر أن يمكن التي واألفكار املناقشات نوَع ز يُحفِّ
من التي الطرق تحديد أجل من لديه، املوظفني أهم بني الحوار فتح هو يحتاجه كان ما
االختيار من بدًال املتنافَسنْي البديَلنْي بني بنجاٍح التوازن تحقيق للرشكة يمكن خاللها

بينهما.
فإن الصعوبة، البالغة التوازن مشكالت من النوع هذا مواجهة عند األحيان أغلب يف
فينحاز فحسب؛ متناقضني خيارين بني ترجيحيٍّ جدٍل إىل ل تتحوَّ املؤسسة يف النقاشات
الراهن، الوضع إبقاء عىل البعضاآلَخر ويصوِّت التنظيم، إعادة جانب بعضاألشخاصإىل
كان إذا تظهر لن لكنها أخرى، بدائل توجد االختيار. التنفيذي الرئيس عىل لزاًما ويكون
يف مشكالٌت الرشكات من الكثري لدى املفتوحة. الحوارات عىل يساعد ال املؤسسة مناخ
للسخرية التعرُّض من خوًفا آرائهم عن التعبري يخَشْون فاملوظفون الرأي»؛ عن «التعبري
أخباٍر تقديِم أو قبوًال تلقى ال آراءٍ عن التعبرِي بسبب الوظيفية) الناحية (من العقاب أو
عىل املدير يقول فقد الكاملة؛ غري األفكار عن التعبري دون تَُحول الثقافات وبعض سيئة.
وتأتَي وتبحثه، وتحلِّله، جيًدا، فيه تفكِّر أن بعد إال ذلك عن تتحدَّث «ال املثال: سبيل
تأتي الذي املكمن هي الكاملة غري األفكار فإن ذلك، من الرغم وعىل للتنفيذ.» قابلٍة بخطٍة
للسيناريوهات خياًرا تقدِّم أن يمكن حدسية، إبداعية أفكار إنها التواُزن. إدارِة أفكاُر منه

الرتجيحية.
تقليل عىل الرتكيز إىل يميلون القادة كان املايض، يف خاصًة الرشكات، من كثرٍي يف
أسوأ يُظِهرون أنهم يعني وهذا منفصل؛ كموضوٍع املكافآت مع والتعامل أوًال، الخطر
اسرتاتيجيات يدرسون ثم وقوعها. دون للحيلولة اسرتاتيجياٍت ويضعون السيناريوهات،
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نحٍو عىل اإليرادات زيادة طرق من وغريهما االستحواذ، وعمليات السوق، يف ع التوسُّ
منفصل.

أوضحنا، وكما متكاملة. وحدًة واملكافأة املخاطرة تحليل يكون أن يجب واليوم،
بتناول تسمح ال لدرجٍة ومتداخًال للغاية معقًدا أصبح واملكافأة املخاطرة موضوع فإن
حني يف الخطورة، عاليَة املحافظة االسرتاتيجيُة تكون قد اآلخر. دون الخيارين أحد
إجراء من بد ال لذلك، ونتيجًة املكافأة؛ من قليًال قدًرا املعارصة الطريقُة ق تحقِّ قد
املتشابكة املوضوعات تُظِهر التي املعرفية، الناحية من الرصيحة املفتوحة، املناقشات
القادة يستطيع خاللها من التي الوحيدة الطريقة هي فهذه واملكافأة؛ باملخاطرة املحيطة

حديس. نحٍو وعىل بإبداٍع التوازن إدارة
ويوجد الطريقة. بهذه واملكافأة املخاطرة تدار ال األحيان أغلب يف أنه نذكر أن ويجب
عىل املعتمدة الخاطئة والطرق العقل، عىل املعتمدة الخاطئة الطرق من يُحَىص ال عدد
نُلِق دعونا لكْن الشجاعة، يتطلَّب الذي املوضوع هذا مع التعامل يف تُستخَدم التي القلب،

تجنُّبها. وطرق شيوًعا األكثر الطرق بعض عىل نظرة

املعادلة ملوازنة خاطئة طرق (3)

املبالغة هي واملكافآت املخاطر بني توازٍن عدم إلحداث الطرق أوضح فإن أرشنا، كما
بعض نرى زلنا ما أننا من الرغم وعىل للمخاطرة. االستعداد يف املبالغة أو الحرص، يف
الرياديني القادة إىل باإلضافة تقليدي، نحٍو عىل املحافظة بالعقليات املتمسكني القادة
املخاطر بني التوازن تحقيق أن األشخاصيفهمون معظم فإن يشء، بكل يخاطرون الذين
من وضوًحا أقل يرتكبونها التي األخطاء فإن ولذلك، الناجحة؛ للقيادة رضوري واملكافآت
العقل عىل املفرط باالعتماد األخطاء تلك ترتبط ما وغالبًا للتو، ذكرناهما اللذين الخطأين

الكافية: الشجاعة إىل واالفتقار والقلب

القادة بعض القيادة»: يف الشخصية العالقات جانب عىل الشديد «الرتكيز •
باألفراد. املتعلقة القرارات من بشدٍة ويتألَّمون القلب عىل االعتماد يف يُفِرطون
ألنهم الحد؛ عن الزائدة العمالة عدد خفض هؤالء يرفض األحيان، من كثرٍي يف
من الرغم وعىل األعزاء. للموظفني سيسبِّبونه الذي األلم ل تحمُّ يستطيعون ال
إذا أنهم حقيقة كذلك يتجاهلون فقد الرفض، ذلك خلف الكامنة الحسنة النية
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إىل يضطروا أن املحتمل فمن موظف، ألف بمعدل العمالة تقليل اليوم رفضوا
أيًضا صعوبًة القادة هؤالء ويجد الغد. يف موظٍف ألَفْي بمعدل العمالة خفض
رئيسيٍة مناصَب يف الخطأ األشخاص فيضعون باألفراد، املتعلقة القرارات يف
حساس، منصٍب من القدامى الزمالء أحد نْقَل يرفضون أو الصداقة، بسبب
هذا وكل بكفاءة؛ بالوظيفة االضطالع عىل القدرة عدم أثبََت أنه من الرغم عىل
الكفاءة. وعدم الضعيف األداء خ ترسُّ مع بمراحل، أكرب خطٍر يف املؤسسة يضع
مع يتعامل الذي العقل، منهج هو هذا املخاطر»: جميع إحصاء «محاولة •
األمر واقع يف ويهدف حسابه. يمكن يشء أنها عىل واملكافأة املخاطرة معادلة
املكافأة، من معنٍي مستًوى عىل الحفاظ أجل من كافًة املخاطر عىل السيطرة إىل
ذلك، من الرغم وعىل به. التنبؤ يمكن وال متقلٍب عاَلٍم ظل يف مستحيل وهذا
وال املختلفة، املناهج احتماالت ويحسبون والفرص املشكالت إىل القادة ينظر
املشكلة تكمن وال هم. صفِّ إىل االحتماالُت فيها تميل التي املناهج سوى يختارون
«األمور دعم أن يف أيًضا لكن فحسب، بدقٍة االحتماالت حساب صعوبة يف هنا
املخاطر تزيد ثَمَّ ومن والجديدة؛ االبتكارية املناهج تجنُّب يضمن فقط املؤكدة»
املناهج بعض عىل االعتماُد تقديٍر أقلِّ عىل الرضوري من ألنه املكافآت؛ وتقل

البيئة. هذه يف املنافسة عىل القدرة الكتساب الحديثة
أو املخاطرة، إدارة عن مسئوٍل شخٍص تعيني عرب املخاطرة مسئولية «فصل •
عىل الصعب من اإلدارية»: املستويات أدنى يف يعمل شخٍص إىل إحالتها عرب
مسئولية حْرصَ يحاولون عندما واملكافآت، املخاطر بني التوازن تحقيق القادة
رؤساءَ نرى األحيان، أغلب ويف واحدة. وظيفٍة يف أو واحٍد مختصٍّ يف املخاطرة
ويكرهون املكافأة، عىل الرتكيز يف فقط يرغبون القادة من وغريهم تنفيذيني
خالل ومن املخاطرة. من جزءًا تَُعدُّ التي املعقدة املوضوعات مع التعامل
أنهم مفادها اآلَخرين للتنفيذيني رسالًة يبعثون فإنهم مسئولياتهم، من ل التنصُّ
صغرٍي جزءٍ عن املسئولية ل تحمُّ أو املخاطرة، عن أنفسهم عزل أيًضا يمكنهم
قدٌر إال يُجَرى ال التوجه، هذا وبسبب باملخاطرة. املتعلِّقة األمور من فحسب
يف األفراد ينخرط وال الكربى، الرشكات يف املخاطرة بشأن الحوار من قليل
املواقف؛ مختِلف يف واألرباح املخاطر آلية فهم يف تساعدهم مجديٍة محادثاٍت
التوازن ماهية حول الكاشفة األفكار من القليل سوى يمتلكون ال لذلك، ونتيجًة
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املواقف. أحد يف واملكافأة املخاطرة بني األفضل
عن أندرسون، آرثر لرشكة السابق التنفيذي الرئيس برياردينو، جو يتحدَّث
الرتكيز يف تبالغ اإلدارة مجالس أن وكيف الرشكات، بحوكمة متعلٍق مشابٍه أمٍر
التنظيمية اإلدارة بشأن النقاش يف وتفشل القيمة سلسلة من ضئيٍل جزءٍ عىل
املخاطر يناقش قد اإلدارة مجلس أن من الرغم وعىل القيادية. واملخاطر
للمصطلح؛ العريض باملعنى املخاطرة إىل دائًما ينظر ال فإنه بدقة، املالية
يخص فيما متوازنٍة طرٍق يف التفكري عىل التنظيمية القيادة يساعد ال ثَمَّ ومن
األفراد جْعل إىل يميلون القادة أن أيًضا برياردينو ح ويوضِّ واملكافآت. املخاطرات
املسئولية إلزاحة كطريقٍة الجديدة، واملشاريع الربامج عىل باملوافقة يوقعون
املخاطرة بني التوازن مسئولية إلقاء وعرب األدنى. اإلدارية املستويات نحو
إجراء فرص فإن األدنى، اإلداري املستوى يف األشخاص أحد عاتق عىل واملكافأة
محدودة؛ تصبح املخاطرة، يخص فيما العليا اإلدارة قادة بني جديٍة مناقشاٍت
لديهم يوجد ال ثَمَّ ومن قدًما؛ امُليض مخاطر يدرس العليا اإلدارة من أحد فال

الفعلية. املكافآت مقابل الحقيقية املخاطر عن الوعي من القليل إال
طائشًة مخاطراٍت الرشكات تخوض الكاملة»: الشفافية تحقيق عن «العجز •
تحيط التي الرسية حالة بسبب املطاف نهاية يف جيدة) تخوضمخاطراٍت ال (أو
التحدث يف القادة يرغب ال األحيان أغلب يف باملخاطرة. املتعلقة باملوضوعات
وأسفرت املايض يف ارتكبوها التي األخطاء يُخفون وقد املخاطر، عن برصاحٍة
سيئة. مخاطراٍت بخوض أحٌد يتهمهم أن يف يرغبون ال ألنهم سلبيٍة؛ نتائَج عن
مخاطراٍت خوضهم احتماالت قلت القادة، شفافية زادت كلما أنه وجدنا ولقد
املخاطرات إحدى جعلت التي األسباب حول املستمر الحوار خالل ومن سيئة.
وتصبح التعلُّم يحدث مجدية، غري األخرى جعلت التي واألسباب مجديًة،
يف املشابهة واملكافأة املخاطرة سيناريوهات مع التعامل عىل أقدَر الرشكات

املستقبل.
ن تتضمَّ أن عىل العادة جرت االلتزام»: من بدًال االمتثال عىل يعتمد ٍه توجُّ «اتباع •
العليا باملصلحة االلتزام من بدًال واإلجراءات للسياسات االمتثاَل املخاطر إدارة
ويعكس واملكافأة. املخاطرة بني الصحيح التوازن إيجاد يف املتمثِّلة للرشكة،
القائمة والقرارات األشخاص. يف الثقة وعدم املخاطرة من الخوَف االمتثال ُه توجُّ
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اتباع خالل من الخطر من االحتماء إىل تهدف ما دائًما للسياسات االمتثال عىل
املمكن من فإنه خاطئ، نحٍو عىل األمور أحد سار لو الطريقة، وبهذه القواعد؛
صعيٍد عىل اتبعوها. التي القواعد إىل باإلشارة أفعالهم األشخاص يربر أن دائًما
وضع مع واملكافأة، باملخاطرة متعلٍق سيناريو كل دراسَة االلتزام يعني آَخر،
مقيدين القادة يصبح ال الطريقة، وبهذه االعتبار؛ يف أكرب تنظيميٍة أهداٍف
العليا املصلحة يمثِّل الذي القرار تحديد يمكنهم بل واإلجراءات، بالسياسات
باملصلحة االلتزام خالل ومن كذلك. واملستقبل الحارض صعيد عىل للرشكة
يبحثون وال حدٍة، عىل حالٍة كل أساس عىل املواقَف القادُة يقيِّم للرشكة، العليا

خاطئ. نحٍو عىل األمور تسري عندما أعذاٍر عن

املتعارضة املواقف يف التوازن تحقيق طريقة بمعرفة يسمح مناخ خلق (4)
ذلك عىل قادرين قادة وتطوير

ونتيجًة علًما؛ وليس فن واملكافأة املخاطرة بني التوازن تحقيق إن السابق، يف قلنا كما
أن يجب وما فعله يمكنك ما بل ذلك، تحقيق بطريقة الناس تخرب أن يمكنك ال لذلك،
فرصَة الناس يمنح ا ممَّ مختلفة؛ اتجاهات عدة من املوضوع هذا مع التعاُمل هو تفعله
الالزمة الشجاعة واكتساب نة، املتضمَّ األفراد مشكالت يف ل والتأمُّ التوازن، يف التفكري
إليكم املشكلة. ظهور فور ظ التحفُّ يف املفرط ه التوجُّ تبنِّي من بدًال التوازن عىل للحفاظ

املجال: هذا يف القادة قدرات لتطوير املتنوعة الطرق بعض

منتًدى مؤخًرا عقدنا واملكافأة»: املخاطرة قصص فيه تُروى منتدى «توفري •
تحدَّث املنتدى من وكجزءٍ الثقة، عىل ركَّز سويرسا يف إس بي يو لقادة
للمخاطرة مختلفٍة بطرٍق يستجيبوا أن بها تعلَّموا التي الكيفية عن املشاركون
الفعالة، غري واالستجابات الفعالة االستجابات من كالٍّ ووصفوا واملكافأة،
املتعلقة الخاصة مشكالتهم يف التفكري يف البدء عىل اآلخرين املشاركني وساعدوا
لن دونها فمن رضورية؛ الحوارات وهذه عنها. والتحدث واملكافأة باملخاطرة
نحٍو عىل املوضوعات تلك ستُعاَلج أو الرئيسية، للموضوعات نقاش يحدث

فحسب. سطحيٍّ
للتعامل الالزم الوقت العليا اإلدارة قادة لدى يتوافر ال الرشكات معظم ويف
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اجتماٍع من يُهَرعون فهم واملكافأة؛ باملخاطرة املتعلقة موظفيهم أسئلة مع
موضوعاٍت بسبب الضغط من كبرٍي قدٍر وطأة تحت ويعانون اجتماٍع، إىل
باملخاطر املتعلقة املوظفني أسئلة عن اإلجابة يف يفشلون لذلك، ونتيجًة أخرى؛
التناقض هذا من الخروج كيفية تعلُّم يف مساعدتهم عن يعجزون أو واملكافآت،
بطرق الوعي من أكرب قدًرا يوفر مناٍخ خلق إىل املؤسسات تحتاج الشائك.
مستمرٍّ حواٍر إجراء إىل أيًضا وتحتاج واملكافأة، املخاطرة بني التوازن تحقيق
واملكافأة، املخاطرة مع التعامل طريقة إىل ل التوصُّ من األشخاص يتمكَّن كي
قصص يَْرُوون اآلخرين القادة جْعُل هي النقاش ذلك لتحفيز طريقٍة وأفضُل

الصعب. التوازن هذا مع التعامل يف الَقْوها التي املعاناة
الذي املعوق هو الحيطة يف اإلفراط إن املعرقلة»: لسلوكياتهم األفراد «تنبيه •
املخاطرة معادلة يف بالتوازن يخلُّ القادة أحد جْعل يف تقديٍر أكثر عىل يتسبَّب
أن األشخاص يدرك ال األحيان من كثرٍي ففي ذلك، من الرغم وعىل واملكافأة.
ومن املخاطرَة. الناُس فيه يخىش مناًخا دعموا قد أنهم أو معرِقٌل، سلوٌك هذا
وكجزءٍ الفريق، أعضاء يشمل املؤسسة مناخ عن استقصاءٍ إجراءُ التنبيه أساليب
عىل قادرون بأنهم يشعرون كانوا إذا ا عمَّ األعضاء يُسأل االستقصاء، هذا من
إذا وما لألفكار، حر ق تدفُّ يوجد كان إذا ا وعمَّ بخاطرهم، يجول ا عمَّ التعبري
الرضورة. تقتيض عندما املخاطرات خْوِض حريَة لديهم أن يعتقدون كانوا
االستقصاءات؛ تلك نتائج من القادة يندهش كثريٍة مراٍت يف أنه املدهش من
لكنها ذكية، مخاطراٍت خوض عىل يحثُّ مناًخا خلَقْت أنها تعتقد فالقيادة
عىل األفراد يساعد التنبيه وهذا للغاية؛ مختلف فريقها شعوَر أن تكتشف
الطرَق يدركون وتجعلهم املخاطرة، تجنُّب مفادها رسائل يرسلون أنهم إدراك
زيادُة عهم تشجِّ الظروف، أفضل ويف بذلك. يقومون خاللها من التي املختلفة
وشفافيًة. رصاحًة أكثر مناٍخ لخلق الرضورية اإلجراءات اتخاذ عىل تلك الوعي
التي املخاطرات من مزيٍد خوض عىل األفراد ع تشجِّ التي اإلجراءات «اتخاذ •
قد يشءٍ أي لفعل اإلطالق عىل مستعدين غري القادة بعض القلب»: توظف
ومن املباِرشين؛ مرءوسيهم أو بزمالئهم عالقتهم ر يدمِّ أو املوظفني «يجرح»
أن املحتمل من كان إذا حتى العالقات، مجال يف املخاطرة يرفضون فإنهم ثَمَّ،
مسئولية نقل عرب املثال: سبيل فعىل كبرية؛ مكافأٍة عن املخاطرة تلك تُسِفر
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أكثر جديٍد شابٍّ موظٍف إىل قديٍم مباِرشٍ مرءوٍس من الكربى املرشوعات أحد
نحٍو عىل املرشوع إكمال فرص زيادة من القائد يتمكَّن قد وطموًحا، نشاًطا
قىض الذي املوظف عزل احتمالية يف املخاطرة وتتمثَّل املحدد. الوقت ويف ناجٍح
الئٍق غري لتعامٍل تعرَّض أنه بدوره يشعر الذي املوظف ذلك طويًال؛ وقتًا معه

املرشوع. يف تخطَّاه القائد ألن
القادة بعض أن نعلم لكننا العالقات، مشكالت تجاهل يؤيد َمن آِخر نحن
إىل التوازن إعادة عىل األفراد هؤالء نساعد ولكي املشكالت. تلك من يعانون
موظفني ثالثة أفضل «اخَرتْ تمرين عىل نظرة َفْلنلِق واملكافأة، املخاطرة معادلة
للمخاطرة املتجنبني القادة مع التحدُّث ن يتضمَّ التمرين وهذا وانقلهم». لديك
عدٍد طرح وعرب جماعتهم. يف موظفني ثالثة أفضل نُِقل إذا يحدث قد ا عمَّ
اإلجراء هذا عىل املنطوية السيناريوهات واستعراض القائد عىل األسئلة من
له تكون أن يمكن ثمٍن بأي سعداءَ املوظفني إبقاء أن فهم يف يبدأ الجذري،
إدراك يف القائد نساعد الغالب يف فإننا املناقشات، هذه وأثناء عكسية. نتائج
موهبتهم وأن آجًال، أم عاجًال ِفَرَقهم املوظفني أفضُل يرتك أن املحتمل من أن

أخرى. وفرًصا عروًضا طبيعيٍّ نحٍو عىل ستَجذب
بشأن مخاوفهم أن إدراك عىل األشخاص يساعد قد التمارين من النوع هذا إن
اقتناص إىل يحتاجون وأنهم فيها، مبالًغا كانت باألفراد املتعلقة املخاطرات

األداء. تحسني أجل من الصدد هذا يف الفرص بعض
العاملية، من أكرب قدٍر إىل الرشكات ل تَحوُّ مع امُلَقْوَلبة»: اإلدارة «تجنُّب •
عىل القادة قدرة من يقلِّل شائًعا تلقائيٍّا فعٍل ردَّ امُلَقولبة اإلدارة أصبحت
كطريقٍة واإلقليمية العاملية املكاتب عن النماذج تَْصدر املخاطرات. خوض
واالستفادة املنتجات، تصنيع عىل الجودة وفرضمراقبة البيع، سياسات لتوحيد
ضوابَط خْلُق النماذج لهذه الجانبية األعراض ومن اإلنتاجية. من القصوى
وإذا املخاطرة. مجال يف خاصًة للمديرين، املتاحة الخيارات من تحدُّ صارمٍة
بروتوكوالت نطاق عن خارًجا شيئًا جربوا أو حديثٍة، فكرٍة تنفيذَ املديرون حاَوَل
النماذج نجاح احتمالية من الرغم وعىل الرشكة. قواعد ينتهكون فسوف الرشكة،
إىل أيًضا تؤدَي أن املمكن من فإنها القصري، املدى عىل التكاليف يف التحكُّم يف
املكافآت. عىل املدى طويل سلبي تأثري له األمر وهذا املخاطرة، عىل السيطرة
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املخاطرة بني التوازن إدارة يف النجاَح إن بالذات»: الوعي زيادة «تشجيع •
ضعفهم، ونقاط قوتهم لنقاط مدركني القادُة يكن لم إْن صعبة مهمٌة واملكافأة
درجٍة أقىص إىل توتَُّرهم املواقف أحد يثري وعندما وتحيُّزاتهم. ومحفزاتهم،
نحٍو عىل محافظني يصبحون فإنهم شخصيتهم، يف معينٍة ضعٍف نقطة بسبب
فمن معوقاتهم، أحَد ما موقٌف يثري وعندما املخاطرة. ويرفضون منطقيٍّ غري
متجاهلني باندفاٍع ُقدًما ويمضون الحائط، عْرَض بالحيطة يرضبوا أن املمكن

الخطر.

بني التوازن يخص فيما الشجاعة افتقاَد خطرها يف تعادل الطائشة الشجاعة إن
متحفظٍة بطرٍق أو برعونٍة القادة ف يترصَّ أن كبري احتمال ويوجد واملكافأة. املخاطرة
ال قد املثال: سبيل فعىل تحيُّزاتهم؛ أو ضعفهم نقاط رحمة تحت يكونون عندما للغاية
وجانبُه نسبيٍّا، قليٌل اإليجابي جانبُه بمرشوٍع يخاطرون يجعلهم غرورهم أن يدركون
الدليل أن من الرغم عىل قرارهم، صواب إثبات نحو يندفعون فهم نسبيٍّا؛ كبريٌ السلبي

فادحة. كبرية مخاطرًة يتطلَّب ذلك عىل
نحٍو عىل أنفسهم يعرفوا أن القادة يستطيع الطرق، من وغريه التوجيه خالل ومن
اعتماًدا واملكافأة املخاطرة إدارة من تَمكُّنهم احتمالية من املعرفة تلك تزيد وسوف أفضل،
تحَظ لم التي الشخصية املشكالُت طريَقهم تعرتض أن دون وحدسهم، خرباتهم عىل

دفينة. ظلت التي أو باملواجهة

الشخصية. هو بالشجاعة القيادة يف األهم الجزء فإن قيل، ما كل من الرغم وعىل النهاية، يف
مجموعٍة تبنَِّي وتعني عنه، للدفاع مستعد أنت وما تدعمه ما معرفة ن تتضمَّ والشخصية
يعكس بل فحسب، أفعالك يدعم ال الذي الهدف نزاهة إىل تُرتَجم الشخصية القيم من
سوف الشجاعة، تتناول التي الفصول آِخر يف لآلخرين. إلهاٍم مصدَر ويكون شفافيًة
قيادٍة لتطوير والشجاعة والقلب العقل بني الدمج يف وأهميتها الشخصية النزاهة نتناول

ناجحة. وعاملية ومؤسسية، شخصية،
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صارمة الترصفبنزاهٍة

من أكثر املعارصة املؤسسات بيئة يف صارمٍة بنزاهٍة ف الترصُّ ورضورة صعوبة زادت لقد
قادة سيما ال املؤسسات، قادة يف الثقة فيه أصبحت زمٍن يف نعيش إننا مىض. وقٍت أي
وباملحاسبة باملؤسسات متعلقٍة فضائَح بسبب اإلطالق، عىل مستوياتها أدنى يف الرشكات،
الطائلة، الرواتَب إن وفيفاندي. وتايكو كوم َوورلد وأدلفيا إنرون مثل رشكاٍت هزت
املهمة املناصب يف واألصدقاء األصحاب وتعيني رسية، معلوماٍت عىل اعتماًدا واملضاربة
قادة يف الثقة وعدم الشك مستويات زيادة إىل أدت أمور كلها اإلدارات؛ مجالس يف أو
التنفيذيني، املسئولني من وغريهم التنفيذيني الرؤساء يف تلقائيٍّا الناس يشك الرشكات.
من بدًال املهنية وحياتهم العامة صورتَهم أعينهم نُصب واضعني يعملون أنهم فيفرتضون
األداء أجل من الضغط أن تعقيًدا األمور يزيد وما األسمى. القيم من مجموعٍة وفق العمل
الِقيَم مع متفقٍة بطرٍق بالرضورة ليس لكن برباجماتية، ف الترصُّ إىل غالبًا القادة يدفع
املوظفني إعطاء عىل «تجربهم» مواقف يف أنفَسهم القادُة يجد فقد الشخصية؛ اإلنسانية
بعًضا أن يعلمون أنهم من الرغم عىل منتجني، يظلوا كي الرشكة مستقبل عن زائًفا أمًال

شهًرا. عرش اثني غضون يف وظيفة لديهم تكون ال قد املوظفني هؤالء من
به. القائد يلتزم أن تماًما الرضوري فمن بنزاهة، ف الترصُّ صعوبة من الرغم عىل
إيجابية طاقة تخلق ألنها األهمية؛ غاية يف دوًرا الشجاعة عن املنبثقة الصفة هذه تلعب
من عاٍل مستًوى يوجد النزاهَة، قادتُها يُظِهر التي الرشكات ويف املؤسسة. داخل هائلة
باملبادئ التزاًما يُظِهر وعندما املوظفني، س يُحمِّ نزاهته تتجىلَّ الذي فالقائد والثقة؛ االلتزام
تتزحزح ال التي النزاهة تصبح ومربٍك معقٍد عالٍم ظل ويف لإللهام. مصدًرا يصبح العليا

ويحرتمونه. ويتفهمونه، الناس، يفهمه أمًرا
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تفاقمت ذلك، فْعل وصعوبِة بنزاهٍة ف الترصُّ إىل الحاجِة بني والجذب الشد حالة إن
فهم هي والجذب الشد حالة مع التعامل لبدء طريقٍة أفضل وربما مسبوق، غري نحٍو عىل

الصارمة». «للنزاهة الحقيقي املعنى

القيادة صعيد عىل النزاهة معنى (1)

وندرك إليها. أضفناها التي «الصارمة» صفة من الرغم عىل مطلًقا، مفهوًما ليست النزاهة
أن من الرغم وعىل املواقف. عىل تعتمد ناقشناها، التي الصفات كل مثل النزاهة، أن
منظور من النزاهة يمثل ما فإن معنا، يختلفون قد املطلقة» للتعريفات «املؤيدين بعض
ساذجة مثالية يكون قد الثقافات، إحدى أو السياقات أحد يف التنفيذيني الرؤساء أحد
القيادة زاوية من — «النزاهة» نُعرف فإننا ولذلك، آخر؛ تنفيذيٍّ رئيٍس نظر وجهة من
األوقات يف األشخاص ترصفات وتقود تدريجيٍّا ر تتطوَّ معتقداٍت مجموعة أنها عىل —
للقادة وتُقدِّم الصواب، باتباع إحساًسا املعتقدات تدعم تحديات. عىل تنطوي التي الصعبة
من للتعلم نتيجًة املعتقدات هذه تنشأ األحيان أغلب ويف متسق. نحٍو عىل ف للترصُّ طريقًة
الفظ. املهني الجشع منطلق من أو قيمها عن تعلن التي املؤسسة لترصيحات ال التجارب،
هذا وعىل «املرونة». ببعض تتسم لكنها وعميٍق، صادٍق نحٍو عىل راسخة املعتقدات وهذه

حماقة.» دون لكن صارمة، بنزاهٍة فوا «ترصَّ قائلني: القادة ننصح فإننا النحو،
القيادية: املواقف يف تظهر كما الصارمة، النزاهة سمات بعض نستعرض دعونا

يف العليا»: املثل مع أو الخارجية القواعد مع الداخيل املعتقد «تعاُرض •
معتقدهم لكن الصواب، فيها يدركون مواقف القادة يواجه األحيان أغلب
علم أو العمالء، ملتطلبات أو املؤسسة، لقيم أو رئيسهم، ملعتقد معارًضا يكون
ِقيَمهم إحدى تتعارض أن أيًضا املمكن ومن التنظيمية. الهيئات أو االقتصاد،

التايل: املثال يوضح كما أكرب، مبدأٍ مع الشخصية

مبادئه بسبب تقريبًا عامليٍّ نطاٍق عىل ممدوح رجل — باول كولن
دبليو جورج الرئيس منه َطلب ما كل مع دائًما متفًقا يكن لم —
املتحدة الواليات بقرار يتعلق فيما بدا ما هذا األقل عىل أو فعَله، بوش
منصبه من استقالته تقديم من وبدًال العراق. عىل الحرب يف باملشاركة
صارم، نزاهٍة حس ذو شخص سيفعل كان كما — للخارجية كوزيٍر
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طريًقا وجد فقد — للحرب املعارضني من الكثريون منه أراد وكما
أن شك ال ضمري. تأنيب دون بوش إدارة يف يظل أن له سمح بديًال
األوقات بعض يف األرجح عىل باول وشعر مثاليٍّا، طريًقا يكن لم ذلك
النزاهة لكن املعينة؛ األمور بعض وفعل قول عند االرتياح بعدم
ن تتضمَّ أن يمكن بل فحسب، للمرء الشخصية باملبادئ متعلقة ليست
وبخدمة ببلده واضٍح نحٍو عىل باول آَمن لقد أكرب. مبادئ مجموعة
تجاه وااللتزام الواجب أن اعتقد أنه نفرتض أن ويمكن ورئيسه، قائده
الشخصية، السياسية معتقداته عىل األولوية يف يتفوقان البلد سالمة
من األحيان، بعض ويف الوظيفة. يف البقاء هو إجراء أفضل أن وقرََّر
نحٍو عىل بالوظيفة االضطالع أجل من كربياءه تجاهل أنه املحتمل
خالل من النزاهة من كبريًا قدًرا أظهر إنه القول يمكن ثَمَّ ومن ناجح؛

التضحية. بهذه القيام

من كقائٍد تأثريه من قلََّل إنه أخرى نظٍر وجهة تقول قد ذلك، من الرغم وعىل
تعاُرض تجيلِّ مع كفاءته، انخفضت فقد الشخصية. ِقيَمه عن التنازل خالل
أن ونعتقد باتباعهم. امُلطاَلب األشخاص مع تقديٍر أقل عىل ما حدٍّ إىل آرائه
أولوياته، قمة عىل البلد مصالح وضع خالل من صارمة نزاهة أظهر باول كولن
املوقف يف مختلًفا خياًرا يتخذوا أن املمكن من كانوا اآلخرين القادة بعض لكن

الرصامة. من نفسه القدر عىل ويُعتَربوا نفسه،

بنزاهة. ف الترصُّ بتحدِّي املرتبَطنْي والتعقيد الصعوبة لنوضح املثال هذا نستخدم إننا
األخرى: التحديات بعض وإليكم

كولن مثال يوضح كما واألبيض»: األسود بني خياًرا دائًما ليست «النزاهة •
عىل صائٍب إجراءٍ بني ما اختياٍر مسألَة بالرضورة ليست النزاهة فإن باول،
يف فالناس ذلك، من الرغم وعىل واضح. نحٍو عىل خاطٍئ وإجراءٍ واضٍح، نحٍو
أنها عىل النزاهة إىل ينظر قائٍد وأي النحو. هذا عىل ً خطأ يتصورونها الغالب
واألشخاص للرأي. ب التعصُّ خطر يف سيقع واألبيض، األسود بني اختياٍر مسألة
مصلحة بتقديم دائًما يؤمنون قد كبرٍي حدٍّ إىل قلوبهم عىل يعتمدون الذين
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عىل قدرتهم من يقلِّل سوف املبدأ بهذا الشديد ك التمسُّ أن حني يف األفراد،
األول. املقام يف باألداء تهتمُّ ثقافٍة ظل يف البقاء حتى أو النجاح

الرمادية املنطقة يف نحوم أنفسنا نجد األحيان بعض يف فإننا مدرِّبني، بصفتنا
بتوجيه ُكلِّفنا أننا لنفرتض املثال: سبيل فعىل النزاهة؛ قضايا تناول عند
التي املحادثات من كثريًا أجرينا عملنا سري وأثناء التنفيذيني، املسئولني أحد
وحيال وثقافتها، الرشكة حيال املسئول ذلك مشاعَر خاللها من استكشفنا
زمالئه مع مقابالٍت خالل من الشخص هذا عن معلوماٍت أيًضا وجمعنا مديره.
التنفيذي: الرئيس يسألنا قد عملنا، مراحل إحدى ويف املباِرشين. ومرءوسيه
يف نرغب ال نحن ناحيٍة من فيه؟» اآلخرين رأي ما الشخص؟ هذ يف رأيكم «ما
عرب بتوجيهه نقوم الذي الشخص لذلك قطعناه الذي الضمني العهد ننتهك أن
التنفيذي، الرئيس هو كلَّفنا َمن إنَّ أخرى، ناحية ومن رسية؛ معلوماٍت كشف

أجرنا. يدفع َمن وهو
األسود بني ما اختياًرا ليس املوضوع هذا أن إدراك فإن ذلك، من الرغم وعىل
إىل نحتاج املثال، هذا ويف املسألة. إدارة يف كبرٍي حدٍّ إىل يساعدنا واألبيض
تحقيق عىل املستقبلية وقدرته الشخص ذلك ر تطوُّ عن التنفيذي الرئيس إخبار
واملسئول التنفيذي الرئيس من كلٍّ مع سابًقا اتفقنا قد كنا أيًضا لكننا النجاح،
التي وتلك بها ح نرصِّ سوف التي املعلومات عىل بتوجيهه، نقوم الذي التنفيذي
املتعارضني املطلبني كال إلرضاء وسعنا يف ما أفضل فعل إن بها. ح نرصِّ لن

نزاهًة. يتطلَّب
يدركون ال الشخيص النزاهة ميثاق ينتهكون الذين األشخاص «معظم •
الرؤساء معظم يتمتع العامة، توقعات من النقيض عىل ذلك»: يفعلون أنهم
والتدقيق املكثفة اإلعالمية التغطيات عرص ففي استثنائية؛ بنزاهٍة التنفيذيني
أصبح أخالقية، انتهاكاٍت أي عن للُمساءَلة اإلدارة مجالس وتعريض الرقابي
وعندما والئقة. قويٍة قيٍم إلظهار خارجي محفز التنفيذيني الرؤساء لدى
النزاهة، إىل مفتِقرًة تبدو بطرٍق الرشكة يف القادة من غريهم أو هم فون يترصَّ
األرجح عىل هم بل بحتة، شخصيٍة مصلحٍة منطلق من فون يترصَّ ما نادًرا فإنهم
ويف سائدٍة، ارتباٍك حالة وسط الفوري ف الترصُّ إىل الحاجة ك َرشَ يف واقعون
إال خاطئًا أمًرا ارتكبوا أنهم يدركون وال األهداف. أحد تحقيق يف رغبتهم ظل
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ذلك؟ فعلت «ملاذا قائًال: نفَسه منهم كلٌّ فيسأل وقوعه، بعد يستعرضونه عندما
ذكَّرنا معهم تحدثنا الذين القادة وأحد حينها؟» األمر ذلك يف أفكِّر أكن لم ملاذا
األشخاص من ا جدٍّ قليلٍة قلٍة لدى إال خبيثة نوايا الواقع أرض عىل توجد ال بأنه
النوايا أصحاب الصالحني األفراد من الكثري يوجد لكن الرشكات. يف العاملني

األحيان. بعض يف األخطاء يقرتفون الذين الحسنة،
أجل من فالضغط أحيانًا؛ ف الترصُّ يخطئون صالحون أشخاص القادة معظم
املشكالت وتعقيد يخوضونها، التي الداخلية السياسية واملعارك النتائج، تحقيق
حكمتهم. عىل سلبًا تؤثر أن يمكن العوامل؛ من وغريها معها، يتعاملون التي
عند ُمعيقًة سلوكياٍت يُظِهروا أن يمكن القادة فإن سابق، فصٍل يف أرشنا وكما
ف الترصُّ يف رغبتهم تحقيق دون يَُحول أن أيًضا يمكن وهذا لضغط، التعرُّض
أنه يدرك ال وإنجازاته، سمعته بناء عىل الحريص املغرور، والقائد بنزاهة.
لتقوية رضورية بأنها ترصفاته ويربر نفسه، إىل اآلخرين إنجازات ينسب
شديدَة سيناريوهاٍت يخرتع الحرص يف املباِلغ والشخص ونفوذه. سلطته
السيناريوهات هذه حدوث يف يتسبب أن يمكن أنه ويعتقد باستمراٍر، السوء
سوى لسبٍب ال بالرتقية جديٍر شخٍص ترقية عن ويعزف األخطاء، بأقل حتى
اآلَخرين التنفيذيني املسئولني حفيظة يثري سوف القرار ذلك أن من خوفه

استقاالتهم. إىل ويؤدي
الظروف ضغط تحت تظهر أن كبرٍي حدٍّ إىل املحتمل من املعوقات ألن ونظًرا
بالنزاهة متعلقًة مشكالٍت القادة يواجه األحيان بعض ففي للتوتر، املسببة
األزمات ك َرشَ يف الوقوع فعند ذلك؛ يدركوا أن دون حتى معها التعاُمل يسيئون
يتعارض شيئًا يفعلون أنهم يدركون ال ربما للتوتر، املسبِّبة املواقف من وغريها
تحت كانوا لو مطلًقا ليفعلوه يكونوا لم أمًرا يفعلون أنهم أو معتقداتهم، مع

أقل. ضغٍط
كاشمان كيفن يُفرِّق وإبرازها»: للشخصية بناءٍ عمليَة تتطلَّب «النزاهة •
والشخصية الدور بني — الخارج» إىل الداخل من «القيادة كتاب مؤلف —
بينما اآلَخرون، منك عه يتوقَّ ما عىل قائٌم تمثيٌل هو «الدور التايل: النحو عىل
فالنزاهة ثَمَّ ومن صواب؛ أنه تعتقد وما به تؤمن ما عىل قائٌم تمثيٌل الشخصية
الحقيقية.» ذاتك برؤية للناس السماح أِي والشفافية؛ بالشخصية تماًما ترتبط
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إخفاء عىل ز تحفِّ دوافع توجد العمل بيئات معظم يف أنه نضيف أن ويجب
بمخاوفهم يعرتفون الذين واألشخاص إظهارها. من بدًال الحقيقية الشخصية
يُنَظر التنفيذي، الرئيس مع يختلفون عندما برصاحٍة يتحدَّثون أو بصدٍق،
نقطًة نزاهتهم وتصبح للمشكالت، مثريون أو جبناء أنهم عىل الغالب يف إليهم
الحقيقة لهذه مدِركون األشخاص من وكثري ضدهم. تُستخَدم أن يمكن سوداء
نظرهم ووجهات خطَطهم يخفون أو مضض، عىل إال آرائهم عن يُعِربون وال

الحقيقية.
االعتبارات ويتجاهلوا خاطرهم يف يجول عما دائًما يعربوا أن للقادة نقول ال إننا
لكن بنزاهٍة ف الترصُّ برضورة نؤمن نحن السابق، يف أرشنا فكما السياسية؛
والظروف األوقات يختارون القادة أفضل فإن ذلك، من الرغم وعىل حماقة. دون
عىل مبنيٍة بطريقٍة ُف الترصُّ قواُمها ُسمعًة ويُكوِّنون فيهم، ما أفضل تُظِهر التي
كقادٍة، الصعبة االختيارات من سلسلٍة خالل ومن الثابتة. الِقيَم من مجموعٍة
مواقَف اتخاِذ من لهم بد ال األحيان، بعض يف الحقيقي. جوهرهم عن يكشفون
املسئولني كبار من غريهم أو العمالء بإزعاج املخاطرِة أو بالرتحيب، تحظى ال
ومن املحللني من هجوٍم عن يُسِفر قد بياٍن إصدار يختارون وربما التنفيذيني.
محالة. ال قادمة الهجمات تلك بأن تامٍة درايٍة عىل يكونون عندما حتى اإلعالم،
فإن ذلك، عىل عالوًة مبدأ. عىل قائمة شجاعة لكنها الشجاعة، يتطلَّب األمر وهذا
س يُحمِّ أن يمكن بدوره وهذا شخصية، أصحاب قادة أنهم يُظِهر األمر هذا
فاتهم. ترصُّ عىل يواِفقون ال الذين أولئك من حتى االحرتام، ويُكِسبهم املوظفني
اللحظات أثناء الحاسمة»: اللحظات أثناء تظهر) ال (أو تظهر «النزاهة •
لِقيَمهم، وفًقا فيها يترصفون قراراٍت القادة يواجه قد العمل، يوم يف «العادية»
تلك يحفز ما العادة، ويف القائد. نزاهة تحدد ما هي العادية غري اللحظات لكن

مستحيًال. يبدو قرار أو أزمة هو اللحظات
ممتاًزا كتابًا — لألعمال هارفرد بكلية األستاذ — باداراكو جوزيف كتب وقد
االختبار فإن لباداراكو، ووفًقا الحاسمة». «اللحظات بعنوان املوضوع هذا عن
النزاهة اختيار املرء عىل فيها لزاًما يكون لحظٍة يف يحدث للشخصية املحدد
بل فحسب، صعبًا ليس بديٍل واختيار االتباع، من بدًال والتفرُّد النفعية، من بدًال
كثرٍي ويف االختيار. ذلك تتطلَّب الشخصية ِقيَمه ألن للعقوبة أيًضا يُعرِّضه قد
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من بدًال الصواب» مقابل «الصواب تضع بدائَل املواقف تلك ن تتضمَّ األحيان من
قد العقوبات أن من الرغم عىل أنه باداراكو ويزعم الخطأ». مقابل «الصواب
الشخصية تكوين يف املتمثِّلة املدى الطويلة املهمَة فإن القصري، املدى عىل تحدث
ِقيَُم تحدِّده الذي صوابًا» «األكثر البديل اختياُر يدعمها والنزاهة، القيادية

املثال: هذا وإليكم الشخص.

أُِقيمت أن بعد التعدُّدية تتقبَّل رشكًة تبدَو أن الرشكات إحدى تحاول
العنرصي. بالتمييز تتهمها — صيتها ذاع — قضائية دعوى حقها يف
بشأن قراًرا املؤسسة هذه يف التنفيذيني املسئولني كبار أحد ويواجه
مرشَحنْي، عىل االختيار ووقع رئييس، منصٍب إىل األشخاص أحد ترقية
ذلك أن من الرغم وعىل مؤهل. بأنه التنفيذي املسئول يشعر كالهما
لهذه الشخصاألنسب يكون قد «أ» املرشح أن يعتقد التنفيذي املسئول
األقل «ب» املرشح اختيار أجل من كبرٍي يتعرَّضلضغٍط فإنه الوظيفة،
الحجج من مجموعٌة تدعمه الخيارين وِكال األقليات. من لكنه خربًة
موضوعي املسئول هذا هل الصائب. االختيار هو أنه ترجح املنطقية
الرشكة مصلحة من أليس الخربة؟ معيار أهمية يف يبالغ هل ا؟ حقٍّ
إذا تطويره؟ يف بكثافٍة واالستثمار األقليات إىل املنتمي املرشح ترقية
معتقداته وتحديَد بعمٍق، الخيارين يف التفكريَ املسئوُل هذا اختار
إذا ما ذلك يحدِّد فسوف اآلخرين، لضغوط الرضوخ من بدًال الخاصة

تتزحزح. ال بنزاهٍة ف سيترصَّ كان

إىل الرضوخ أجل من هائٍل ضغٍط تحت يرزحون القادة معظم أن ندرك
العميل أو املدير تجاه التزاًما لديهم بأن يشعرون وقد الخارجية، املطالب
برياردينو جو اقتبسها أسئلة بثالثة يُذكِّرنا الضغط وهذا اإلدارة. مجلس أو
يف التنفيذيني املسئولني كبار لتحدي ويستخدمها اليسوعيني، الالهوتيني من
أنت؟ مَلن (٢) أنت؟ َمن (١) هي: األسئلة وهذه والنزاهة، األخالقيات موضوع
والسؤال األول السؤال شاكلتها؟ عىل تكون أن املطاَلب الشخصية ما (٣)
منهم فاملطلوب الحارض؛ وقتنا يف القادة ملعظم كبرٍي حدٍّ إىل واضحان الثالث
اتجاٍه وتحديد الشخصية، وإمكانياتهم قوتهم نقاط وتطوير قوية، هويٍة تكوين
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بيئات معظم ففي تعقيًدا؛ أكثر وهو أكرب تحديًا يمثِّل الثاني والسؤال واضح.
إىل بالنسبة املهم ومن ما، بطريقٍة «مملوكون» بأنهم األشخاص يشعر العمل،
واقع يف ويخدمونهم لصالحهم يعملون الذين األشخاص يف يفكروا أن القادة
امللكية تلك من أنفسهم تحرير عىل قدرتهم هي النزاهة فإن ثَمَّ، ومن األمر؛

يكفي. بما ا وجادٍّ ا مهمٍّ األمر يكون عندما باستقالليٍة ف والترصُّ
أن إىل اإلشارة خالل من نزاهتك تُظِهر أن يمكنك متعددة»: صور «للنزاهة •
دوالرات ١٠ بمقدار أزيد كان األعمال، نفقات إحدى عن لك املدفوع التعويض
االختالف خالل من النزاهة تظهر أن املمكن ومن املفرتض. املبلغ عن أمريكية
ويمكنك القيادي. الفريق اجتماعات أحد يف آَخر تنفيذيٍّ مسئوٍل مع بأدٍب
ف يترصَّ ال أنه تعتقد ألنك التنفيذي الرئيس تعارض عندما بنزاهٍة ف الترصُّ
السمة هذه يف تفكِّر أن الخطأ من أن وكما املؤسسة. هدف مع يتوافق نحٍو عىل
تمتلكها أَالَّ وإما النزاهة تمتلك أن إما — واألبيض األسود بني ترجيحيٍّ كخياٍر
عن يختلف ال النزاهة مظاهر من مظهٍر كل أن تعتقد بأن أيًضا نويص فال —

اآلخر.
بالنزاهة، تتسم ترصفاٍت تصف أن يمكن األقل عىل تصنيفات ثالثة َفْلتتأمل

الشخصية: الناحية من خطورًة األكثر إىل األقل من مرتبة التالية واألمثلة
أحد يتخذ أو معينًا إجراءً القائد يتبع الحالة، هذه يف القواعد»: «اتباع –
إنه املؤسسة. سياسات أو الثقافية األعراف أو املكتوبة القوانني بسبب القرارات
يف مشكلة لديه توجد وال عادلة، والسياسات واألعراف القوانني تلك أن يعرف
املعايري وليس الخارجية املعايريُ هها توجِّ الصدد هذا يف القائد وأفعال اتباعها.

الداخلية.
يتخذ الصدد هذا ويف محتملة»: شخصيٍة مخاطرٍة وجود دون الصواب «فعل –
يف لكن اتخاذه، السهل من يكون أال املمكن ومن ا، حقٍّ به يؤمن قراًرا القائد
ُمعرًَّضا ليس إنه كبريًا. تأثريًا عليه تؤثر لن فإنها سلبيٍة عواقَب وجود حالة

فه. لترصُّ نتيجًة وظيفته خسارة أو الجدل إثارة أو االستهجان لخطر
املهنية بالحياة متعلقٍة كبريٍة مخاطرٍة وجود من الرغم عىل الصواب «فعل –
من بعضهم ويعاني الحقيقية النزاهة أصحاب القادة يربز وهنا بالوظيفة»: أو
مع يتعارض قراٍر اتخاذ أو املدير، من مباٍرش أمٍر رفض إن مؤقتة. انتكاساٍت
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دون يَُحول أو للرفد يتعرَّض القائد يجعل أن يمكن التنفيذي، الرئيس أجندة
املهنية. حياته يف تقدُّمه

احرتاًما القائد تُكِسب أن أيًضا يمكن الترصفات من األخرية األنواع هذه إن
إن مناسبة. ظروٍف ظل يف املهنية حياته أيًضا تدعم قد بل كبريين، وإعجابًا

الصارمة. النزاهة قوام هي الشخصية املعتقدات عىل اعتماًدا املخاطرة

ملعتقداتهم وفًقا ف الترصُّ شجاعة يُظهرون األشخاصالذين (2)

بنزاهٍة القادة ف ترصُّ من املقصود املعنى عن تعرب قصٍص أربع عىل نُطلعكم أن نود
استقالة يف متمثلة أنها فنرى مبسطة؛ بطريقٍة النزاهة يف نفكر األحيان، أغلب يف صارمة.
مخالفات عن الحكومَة إبالغه أو لرشكته، البيئية السياسة عىل اعرتاًضا التنفيذيني أحد
وعىل املوظفني. تعيني يف تنتهجها التي التمييزية املمارسات َقبول يستطيع ال ألنه الرشكة
فإنها القوية، والِقيَم املبادئ من مجموعٍة عىل مبنية تكون قد فات الترصُّ تلك أن من الرغم
ال الرشكة كانت وإذا يوميٍّا. القادة يواِجهها التي والغامضة املعقدة املواقف تعكس ال
تستحق بطريقٍة ف الترصُّ أو القوانني انتهاك مثل واضح، نحٍو عىل خاطئًا شيئًا تفعل
الرغم وعىل به. القيام ينبغي ما يعرفون القادة معظم فإن الجمهور، نظر وجهة من اللوم
واضحة العادة يف تكون معها التعامل خيارات فإن كبريًا، خطًرا تمثِّل املواقف تلك أن من
أنفسهم القادة يجد األحيان، أغلب ويف املوقف. تقبُّل يف االستمرار ضمنها من وليس ا، جدٍّ

الوضوح. شديدَة املطروحة الخيارات تبدو ال حيث بمراحَل غموًضا أكثر مواقَف يف
وتعقيده. الصواب فعل صعوبة من كالٍّ توضح التالية األربع القصص من قصٍة كل
الذي املحبوب، التنفيذي املسئول فيها تناولنا سابق فصل من لقصٍة تكملة األوىل القصة

إرادته. عن رغًما نقله إىل االضطرار عْبءَ اإلدارة عن لريفع رشكته من استقال

للوظيفة الشخصاملناسب ليس أنه ملعرفته يستقيل قائد
يف رشكته وكانت الوقت، لبعض الرضورية األداء أهداَف القائد هذا ق يحقِّ لم
حل عىل القادر الشخص ليس أنه للجميع واضًحا كان ذلك، عىل وعالوًة محنة؛
يف سنة وعرشين خمٍس مدار عىل نجاُحه أكَسبَه شخًصا وبصفته املشكالت.
عىل ب يُصعِّ أن املمكن من كان فقد والوالء، االحرتام من هائًال قدًرا الرشكة
املدير تَثِْني حجٍج تقديم يف سينجح كان وربما منه. التخلُّص عمليَة الرشكة

الرشكة. عن إبعاده عن
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وجود مع أفضل حالٍة يف ستكون الرشكة أن علمه منطلق من ذلك، من بدًال
القرار هذا يتخذ لم أنه شك وال واستقال. الصواب فَعَل منصبه، يف آَخر قائٍد
جانبًا كربياءَه ى نحَّ لكنه مربحة، وظيفٍة عن فحسب يتخلَّ لم فهو بسهولة؛

الصائب. األمر ِفْعل إىل لديه القوي النزاهة حسُّ قاده النهاية، ويف أيًضا.

مربًحا يرفضعمًال مستشار
أن العمالء أحد منه طلب الكربى، الرشكات إلحدى الكبار املستشارين أحد
متلهًفا العميل كان املؤسسة. لثقافة صعٍب تغيرٍي إجراء يف مؤسسته يساعد
كانت برامج وهي الفور؛ عىل الربامج من كبريٍة مجموعٍة تنفيذ وأراد للبدء،
يف مكانتها لرتسيخ متلهفًة كانت التي املستشار، رشكة عىل هائًال َدْخًال ستدرُّ
تطبيق أن إدراكه زاد األمر، يف املستشار فكر كلما ذلك، من الرغم وعىل السوق.
من املزيد إجراء إىل يحتاج العميل أن واستنتج ألوانه؛ سابق أمر الربامج تلك
من يتمكَّن لكي أوًال الثقافة لتغيري تعقيًدا أكثر اسرتاتيجيٍة ووضع التحليالت،

ناجح. نحٍو عىل كمستشاٍر إمكانياته استخدام
العميل غضب بإثارة واملخاطرِة الدخل عن التخيلِّ صعوبِة من الرغم وعىل
العمل. ورفض الصائب، األمر أنه اعتقد بما املستشار ك تمسَّ فقد س، املتحمِّ
فهم فإنه البداية، يف ف الترصُّ بهذا مرسوًرا يكن لم العميل أن من الرغم وعىل
سيخرس كان األوان، قبل ُقدًما مىض أنه فلو كبرية؛ خدمة له َم قدَّ املستشار أن

واملال. الوقت من هائًال قدًرا

الفساد من املؤسسة ر يُطهِّ تنفيذي رئيس
بفضيحة ُمنيت التي الدولية تايكو مؤسسة مسئولية توىل الذي برين، إدوارد
هائٍل، حدٍّ إىل َديْنها قلَّل إذ املؤسسة؛ بتعايف يتعلَّق فيما معجزاٍت ق حقَّ فساد،
ذلك ق حقَّ أنه هو الجميع يعرفه ال ما لكن مرات. ثالث األرباح صايف وضاَعَف
السابق التنفيذي الرئيس بعد الرشكة مسئولية توىل فعندما صارمة؛ نزاهٍة عرب
إال الفساد. من الرشكة تطهري يف برين بدأ كوزالوسكي، دينيس بالعار املوصوم
عن املوظفني إىل يتحدَّث لم فهو ومتحفظ؛ متساهٍل نحٍو عىل ذلك يفعل لم أنه
لِقيٍَم وفًقا بالعمل التزامه أظهرت إجراءاٍت أيًضا اتخذ بل وكفى، األخالقيات
كان املثال: سبيل عىل يشء. أي أو شخٍص أي أجل من عنها يتنازل ال ثابتٍة قويٍة
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الالئق من كان الصارمة. نزاهته عىل مثاًال بالكامل اإلدارة مجلس بتبديل قراره
إىل اآلَخر الجزء ويضم اإلدارة، مجلس رؤساء من بعًضا فقط يستبدل أن ذوقيٍّا
وقد استقاالتهم. جميًعا يقدِّموا أن أراد برين لكن ل، التحوُّ يف ملساعدته فريقه
ُمدانني يَبدون الجماعية االستقالة تجعلهم أن من خوًفا الحال، بطبيعة قاَوموا

القانونية. مسئولياتهم وتُفاقم األخطاء أحد بارتكاب
اإلدارة مجلس أعضاء باستبدال له سمح ترتيٍب إىل برباعٍة برين ل توصَّ
متنوعٍة بمجموعٍة الخالية املناصب شغل األهمية، من نفسه القدر وعىل كافًة.
من ٣٠٠ أصل من ٢٩٠ أيًضا برين طرد املستقل. التفكري ذوي الرؤساء من
ُمدانني أنهم شعر ألنه ليس واليته، من األوىل الشهور خالل العليا اإلدارة قادة
رؤيته مع متفٍق غري كان اإلدارة يف أسلوبهم ألن بل أخالقية، غري بسلوكياٍت
برين وكان الصفقات، عقد عىل تركز ثقافٍة من جزءًا كانوا لقد تايكو. ملؤسسة
اإلدارية واملمارسات واملبادئ املايل الحرص عىل تقوم ثقافٍة بدعم أكثر ا مهتمٍّ

القوية.
التنفيذيني املسئولني كبار من الكبري العدد هذا التخلصمن أن الواضح من
املعرفة خسارة منطلق ومن البرشية، املوارد نظر وجهة من كابوًسا كان
ألٍم من نزاهته سبَّبت مهما أنه برين علم فقد ذلك، من الرغم وعىل املؤسسية.

الطويل. املدى عىل الرشكة تفيد سوف فإنها القصري، املدى عىل

التنفيذي الرئيس يتحدَّى موظف
البرشية. املوارد رئيس منصب يف النمو رسيعة مشهورٍة رشكٍة إىل جيل انضم
مشابًها، منصبًا يشغل كان حيث محافظًة أكثر تقليديٍة مؤسسٍة من جاء لقد
رشكته يف قضاها التي الثماني بالسنوات استمتع جيل أن من الرغم وعىل
تُحقق رشكٍة مع للنمو وفرصٍة جديٍد تحدٍّ إىل بالحاجة شعر فإنه السابقة،

نموٍّا.
االرتياح بعدم جيل شعر الجديدة، الوظيفة يف فحسب أشهٍر بضعة وعقب
إعجابه من الرغم وعىل الجديدة. املؤسسة وممارسات سياسات بعض حيال
أصبح فإنه والطموحة، املاهرة اسرتاتيجياتهم بسبب وفريقه التنفيذي بالرئيس
املثال: سبيل فعىل دعمها؛ منه طلبوا التي املخترصة الطرق بعض من منزعًجا
هدفه وكان أخرى، مؤسسٍة من كبرٍي مايلٍّ مسئوٍل إحضار التنفيذي الرئيس أراد
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من التنفيذي الرئيُس وطَلَب الحايل، املايل املدير استبداَل هو ذلك من النهائي
جناحه تحت الجديد املايل املوظف يأخذ بأن الحايل املايل املدير يُقنع أن جيل
معلومًة أن زاعًما خليفته، يدرِّب بأنه املايل للمدير يلمح بأال عليه وشدَّد ويدربه؛
الحايل املايل املدير بقاء إىل تحتاج الرشكة وأن خاطئة، بطريقٍة تُفرسَّ قد كهذه

األقل. عىل سنتني ملدة وظيفته يف
طالبوه التي املريبة السياسات من غريه (أو ف الترصُّ هذا أن جيل يعتقد لم
الطريقة عن مفهومه بالفعل يخرق كان لكنه ا، حقٍّ أخالقي غري كان بتنفيذها)
يكن لم إذ لها؛ وفًقا ف الترصُّ تَعلَّم التي الطريقة تلك األمور، إلنجاز الصحيحة
القيادي األسلوَب أو الشخصية، املصلحة لخدمة الهادفة املخترصة الطرَق يحب
تُمثِّل الوظيفة كانت نفسه، الوقت ويف الشفافية. عىل االستغالل ل يفضِّ الذي
من متضايًقا كان لكنه االستقالة، يف يرغب ولم جيل، توقع كما ومجزية تحديًا

ر. تذمُّ دون ا، حقٍّ بها مؤمنًا يكن لم رشكٍة لسياسات مجاراته
للرئيس مخاوفه عن فحسب يُعِرب ولم معني، موقف اتخاذ قرر وأخريًا
تؤثر السياسات هذه أن كيف يحلل رسميٍّا تقريًرا أيًضا كتب بل التنفيذي،
الرئيس يتفق لم الحال بطبيعة الرشكة. دخل صايف عىل املطاف نهاية يف سلبًا
وإنه املوضوع، هذا عن أكثر للتحدُّث مستعدٌّ إنه قال لكنه جيل، مع التنفيذي
سبب يناقش أن يجب ضيقه، يثري طلٍب تنفيذ يرفض نفسه جيل وجد لو
حالة. كل حسب عىل األمر مع التعامل وسيكون التنفيذي، الرئيس مع مقاومته
كان موقًفا اتخذ فقد الرشكة، سياسات ليغريِّ يكن لم جيل أن من الرغم وعىل
يُسِفر وسوف املؤسسة، يف وغريه التنفيذي الرئيس انتباه سيَلفت أنه من متأكًدا

باالرتياح. تجاهها يشعر بطرٍق الترصف حرية من أكرب قدًرا منحه عن

الصارمة؟ النزاهة تكتسب كيف (3)

الصارمة؛ النزاهة عن فضًال النزاهة، أنواع من نوٍع بأي مطلًقا يهتمون ال القادة بعض
يف يفكرون ال اآلخر والبعض سافر. نحٍو وعىل النخاع حتى وانتهازيون طموحون إنهم
من الحقيقة. قول يخَشْون ال وأنهم الخطأ، من الصواب يعرفون أنهم ويعتقدون النزاهة،
نادرون. القادة هؤالء أن الحظ لحسن لكن الطريقتني، بهاتني النزاهة اكتساب املستحيل
إىل فحسب مفتقرون األحيان أغلب يف هم النزاهة إىل مفتقرين يَبدون الذين القادة ومعظم
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واألوقات الطرق إىل االنتباه بمجرد — يدركوا أن وبمجرد دونها، يترصفون بأنهم الوعي
بنزاهٍة فوا يترصَّ أن املحتمل فمن — معتقداتهم مع متسقٍة غري ترصفاتهم فيها تكون التي

الوعي: هذا تعزيز يف تساعد التي األساليب بعض وإليكم صارمة.

الرئيس يجعل أن يجب ومناقشتها»: النزاهة موضوعات يف التفكري «تسهيل •
مستمر؛ مؤسيسٍّ حواٍر من جزءًا املوضوع هذا القادة كبار من وغريه التنفيذي
الِقيَم مناقشة عملية بدء عىل فات قد األوان يكون األزمات إحدى حدوث فعند
دفع يجب إذ املؤسسة؛ عىل التأمني يُشبه النزاهة موضوعات تناول إن والنزاهة.
ومواجهة املستقبل. يف املواقف أحد يف إليها للحاجة بًا تحسُّ مقدًما اإليداعات
شبكة عىل مواقع تطوير من بدايًة متعددًة، خطواٍت تشمل املوضوعات هذه
ف الترصُّ عند القادة يواجهها التي املشكالت تناقش للرشكة الداخلية اإلنرتانت
رصاعاتهم تسوية من األفراد يُمكِّن الذي التوجيه إىل ووصوًال ملعتقداتهم، وفًقا
نظرهم ووجهات الشخصية معضالتهم عن القادة يعرب أن وتعني الداخلية.
وتعني املريبة. أو األخالقية أو املتناقضة املعضالت مع التعامل طريقة حول
يحتاجون الناس وأن وحيدة، «صائبة» نظر وجهة توجد ال بأنه االعرتاف أيًضا

والخطأ. الصواب عن مفهومهم ل تأمُّ عند اآلخرين نظر وجهات مراعاة إىل
التفكري تحفيز أجل من العاملون يكدُّ جيًدا، نعرفها التي الرشكات إحدى يف
رشكٍة رشاء عىل الرشكة تلك وافقت ومؤخًرا، األخالقيات. موضوع يف والنقاش
األمريكية. والدواء الغذاء إدارة ِقبَل من بها ًحا مرصَّ طبية أجهزة تُنتج أخرى
للفحص عليها املستحوذ الرشكة منتجات بعض خضعت املاضية السنة وخالل
التي املحتملة التصميم عيوب بعض بسبب الرقابية، الهيئات بعض ِقبَل من
لبعض طفيًفا بََدا العيب أن من الرغم وعىل املرىض. من صغرٍي عدٍد عىل أثَّرت
عملية فإن املنتج، قها يحقِّ أن يمكن التي املحتملة بالفائدة مقاَرنًة الناس،
وضع يف املستحِوذة الرشكة فشلت هل للجميع. معضلًة اآلن تمثِّل االستحواذ
لخطٍر نفَسها املستحِوذة الرشكة ستُعرِّض هل الكايف؟ بالقدر عاليٍة معايريَ

ومشكالتها؟ الرشكة هذه عىل استحوذت إذا محتمٍل
للرشكة التنفيذي الرئيس علم املوضوعات، لهذه املوظفني مناقشة أثناء
واملستثمرين؛ األمريكية والدواء الغذاء وإدارة سرتيت وول أن املستحِوذة
وأكثر مختلًفا سؤاًال طرح أنه إال الجهاز. منها يعاني التي املشكالت سينتقدون
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الذي ملرضه محتمًال عالًجا يواجه عندما املريض سيقول ماذا وهو: أََال أهمية،
ماذا صغريًا؟ كان مهما العالج لهذا املحتمل الخطر أيًضا ويعرف حياته، يهدِّد
األفكاَر يتخيَّلوا أن أرادهم لقد ابنته؟ أو ابنه املريض كان لو قائٍد أي سيقول
بها، سيقوم التي واملكافأة املخاطرة تقييم وعمليَة املريض، خاطر عىل تَِرُد التي
قائمٍة إنسانيٍة زاويٍة من نظٍر وجهة إىل رشكته يف العاملون القادة ل يتوصَّ كي
الالزم الصائب األمر يف يفكروا أن منهم أراد لقد املريض. مع التعاطف عىل
الكبري بالنفع مقاَرنًة صغريًة، املشكلة تبدو حيث املواقف من النوع هذا يف فعله
العكس وعىل للناس، خطريٍة مشكالٍت أي يف تسبُّبها ويُستبَعد قه، ستحقِّ الذي
املريض. نظر وجهة من إليها النظر عند صغرية املشكلة تبدو ال عندما ذلك من
أخرى طريقًة ثَمَّ من يقدِّم املؤسيس الحوار إىل تلك النظر وجهة دمج إن
بالتحديد، الحالة هذه ويف الحاالت. هذه يف فعله الالزم الصائب األمر لتحديد
يف خطوة بأنها اعتقاٍد عىل اعتماًدا االستحواذ عملية يف قدًما امليضَّ القراُر كان

الطويل. املدى عىل املريض مصلحة
يكتب عندما يفعلوه»: أن قبل به يفكرون ا عمَّ التعبري عىل املوظفني «تشجيع •
يمكنني ال مستقيل! «أنا تقول: غاضبًة إلكرتونيٍّ بريٍد رسالَة املوظفني أحد
الدرامية االستقالة هذه فإن الطريقة!» هذه بمثل الناس تُعامل رشكٍة يف العمل
أن ويمكن وميلودرامية. مندفعة أيًضا تبدو قد لكنها مبدأ، وذات نبيلة تبدو قد
أن وقبل يفكِّروا، أن قبل فون يترصَّ رفيعٍة مبادئَ أصحاب قادًة الرشكات تفقد
عقولهم، داخل النزاهة عن تفكريَهم القادة يحرص عندما خططهم. عن يتحدَّثوا
أنفسهم يدفعوا أن بسهولٍة ويمكن الجانب. أحادية محادثاٍت يُكوِّنون فإنهم
بطريقٍة ويترصفوا املشكالت، إحدى تجاه العاطفي الفعل رد من حالٍة إىل
مخاوفهم عن التعبري خالل فمن ذلك، من الرغم وعىل الحكمة. إىل تفتقر
اآلخرين، من استجابة وا يتلقَّ أن املمكن من املوضوعات، أحد تجاه وتحفظاتهم
قد اآلخرين، ردود سماع بعد األحيان بعض ويف نظرهم. وجهة يعدلون وربما

وغضب. بعناٍد بل صارمٍة بنزاهٍة يترصفون يكونوا لم أنهم يدركون
لألعصاب؛ املثرية باملوضوعات معرفٌة املؤسسات يف العليا اإلدارة قادة لدى
خطٍط تنفيذ أو قراراٍت باتخاذ الناس فيها يُطاَلب التي املوضوعات تلك أْي
امليزانية ووضع للقواعد االمتثال إن شخصيٍّا. عليها يوافقون ال ومرشوعاٍت
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والرتقيات، الحوافز وقرارات الثقايف بالتنوع املتعلقة والقرارات التكاليف وتقليل
إىل التنفيذيني املسئولني أعىل ومن السطح. إىل النزاهة مشكالِت تُربز ما غالبًا
تلك تجاه شعورهم عن اآلخرين القادُة يسأل أن بد ال اإلدارية، املستويات أدنى
أسئلًة يطرحوا أن يجب املهذب الصمت التزام من وبدًال والترصفات، القرارات
ع ويُشجِّ يُمكِّن سوف فهذا طريقة؟» بأي ذلك يضايقك «هل مثل: مباِرشة

ف. الترصُّ قبل التفكري عىل الناس
األمر يف التفكري عىل املوظفني تساعد التي األسئلة من مجموعة «وضع •
إن الصائب»: اإلجراء الختيار الالزمة الشجاعة إيجاد عىل وتساعدهم الصائب،
وفًقا ف الترصُّ شجاعة وإليجاد به، تؤمن ما لتحديد ا جادٍّ تفكريًا يتطلب األمر

التفكري: هذا لتحفيز مة مصمَّ التالية واألسئلة املعتقد. لهذا

تقدِّرها التي امُلثَُل أحٌد انتهك هل بالتحديد؟ املوضوع هذا من موقًفا تتخذ ملاذا
تتخذ لم إْن نفسك احرتاَم تستطيع لن كنَت لو كما األمر يبدو هل كثريًا؟

املوقف؟ ذلك
مسألة أهي اإلجراء؟ بهذا القيام أو القرار هذا اتخاذ وراء دافعك درسَت هل

الشخصية؟ املصلحة بعض عىل ينطوي األمر أن أم ا، حقٍّ نزاهٍة
املؤسسة ِقيَم مع متوافقٍة سياساٍت اتباع أو بأموٍر القيام رئيسك منك يطلب هل
مشاعرك عن التعبري حاولَت هل الشخيص؟ منظورك من بغيضة تجدها
تجعل قد بدائَل عن بحثَت هل العليا؟ اإلدارة لقادة املوضوع هذا حول

الشخصية؟ ِقيَمك نظر وجهة من الَقبول من أكرب قدًرا تلقى مهمتَك
املهام لتنفيذ الخاطئة والطريقة الصحيحة الطريقة حول معتقدك أن تشعر هل
بتكييف معينٌة تجارُب لك سمحْت هل الوقت؟ مرور مع َر تطوَّ قد العمل يف
يشء ال أن لدرجة نظرك بوجهة للغاية متمسك أنك أم هك، توجُّ وتعديل

صحيح؟ هو ملا آَخر تعريٍف يف تفكِّر سيجعلك
توجد هل الشخصية؟ والنزاهة القانونية املؤسسية األخالقيات بني تفرق هل
يفرسه قد كما األخالقي، السلوك مع متوافقٍة بطرٍق فيها ف تترصَّ مواقف
مبادئك؟ مع يتعارض شيئًا تفعل بأنك تشعر تظل لكنك اإلدارة، مجلس
هذا اآلَخرون يفرس أن تريد كيف املوضوع؟ هذا من موقٍف اتخاذ مخاطر ما

«قوله»؟ تحاول الذي ما ف؟ الترصُّ
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لتناول طريقٍة أفضل غالبًا هي والحوار للتفكري املحفزة األسئلة أن هو نقصده ما
خطر. يف القائد نزاهة تكون عندما والصعبة املعقدة املوضوعات

هذه تتطلَّب والشجاعة. والقلب العقل توظيف عرب القيادة تحديات بعض اآلن إىل رأينا
تتطلَّب األحيان، من كثرٍي ويف اكتسابها. السهل من ليس املهارات من مجموعًة التحديات
كقادٍة الحقيقي جوهرنا نعكس وأن بنزاهٍة ف الترصُّ منَّا تتطلَّب إذ املهارة؛ مجرد من أكثَر
أنه نعتقد وما اآلخرين، عن نعتقده وما أنفسنا، عن نعتقده ما تلمس إنها وكأشخاص.

وملستقبلنا. للعاَلم فيه ومرغوب ممكن
كامل، قائد — الناضج» «القائد فكرة نقدِّم سوف الكتاب هذا من األخري الجزء يف
أيًضا الفكر أجال بل فحسب، الحياة يف كثريٍة بخرباٍت يمر لم الذي — جزئيٍّا قائًدا وليس
يُعميَه أن دون القلب بحكمة مستعينًا بذكاءٍ الترصف أهمية يدرك قائٌد إنه كثريًا. الحياة يف
لكنه املعارص، العالم يف القيادة وتعقيد غموض ظل يف املخاطرة شجاعة يمتلك قائٌد قلبه،
وسهلٌة. املخاطرة من خاليٌة الصحيحة اإلجابات أن يعتقد يجعله حدٍّ إىل طائًشا ليس
والتعاطف الذكاء عنارص كل استحضار عىل قادر قائد هو الناضج القائد باختصار،

والعرشين. الحادي القرن يف القيادة متطلبات لتلبية الالزمة والشجاعة
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عرش الرابع الفصل

ناضجنيللعمل قادة بناء
والعرشين احلادي القرن يف

الرغم وعىل الكامل. الشخص بناء إىل والحاجِة الشاملني القادِة إىل أرشنا الكتاب هذا خالل
من أفضل مصطلًحا «النضج» كلمة تكون فقد مناسب، مصطلح «شامل» كلمة أن من
عىل والشجاعة والقلب العقل األحيان أغلب يف الناضجون القادة يُظِهر التنموية. الناحية
مع التعامل إىل خاللها القادة هؤالء اضُطرَّ التي الخربة سنوات منطلق فمن طبيعي؛ نحٍو
اكتسبوا ثَمَّ ومن التجارب؛ من تعلَّموا فقد املعقدة، املشكالت من مجموعٍة ومصارعة امِلَحن
يف ببساطٍة يبالغون ال فإنهم ناضجني، قادًة لكونهم ونظًرا النضج. مع تأتي التي الحكمة
الغالب يف يفعل كما مصريية، قراراٍت مواجهة عند شخصيتهم عنارص أحد عىل االعتماد
حرصيٍّا يعتمدون ال إنهم التطوير. قيد زالوا ما الذين القادة أو املتمرسني، غري القادُة
يف املخاطرات خوض عن تلقائيٍّا يُحجمون وال اسرتاتيجية؛ قراراٍت اتخاذ عند التحليل عىل
إنهم باختصار، النتائج. أجل من األفراد مشكالت دائًما يتجاهلون وال الضاغطة، املواقف
والناجحة. للمواقف، واملناسبة امَلِرنة، القيادية األفعال من أكرب قدٍر إظهار عىل قادرون
سيئة. قياديٍة خياراٍت إىل يؤديان والتصلَُّب الفكِر أحاديَة أن التجربة خالل من تعلموا لقد
وثلثًا للقلب، وثلثًا للعقل، ثلثًا مة مقسَّ شخصيتك تصبح أن النضج يعني وال
أو العقل عىل االعتماد إىل فطري وميٌل طبيعي، قيادي أسلوٌب شخٍص فلكل للشجاعة؛
للتفكري االستعداد فهو «بالفعل» يتغريَّ ما أما النضج. مع يتغريَّ ال الشجاعة أو العاطفة
القدرة هو أيًضا يتغري وما للشخص. الطبيعي األسلوب مع تتناسب ال أخرى خياراٍت يف
للشخص. القيادية اإلمكانيات توسيع ثَمَّ ومن اآلخرين؛ لقيادة جديدٍة طرٍق تجربة عىل
شعوريٍّا ال ندرجها دروًسا يُعلِّمنا فالنضج واعيًا؛ خياًرا ذلك يكون ال األحيان أغلب يف
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عىل اإلرصار إثر العقبات من كاٍف عدٍد من عانينا فبعدما القيادية؛ إمكانياتنا ضمن
كونها يُحتمل أخرى طرق توجد قد أنه أدركنا جدوى، بال املعريف العقل مهارات استخدام
التواصل ومحاولِة الشفقة، واستخداِم جديٍّا، للتفكرِي األوان آَن ربما وأنه نجاًحا، أكثر
الشفافية من املزيد إظهار شجاعة وامتالِك متعاطف، نحٍو وعىل عاطفيٍّا اآلخرين مع
بأنه نشعر ا عمَّ الدفاع الوقت مرور مع نتعلم إننا الحقيقية. بشخصيتنا يتعلق فيما
بالقيادة معرفتنا زادت كلما ألنه الجميع؛ رغبات مع يتوافق ملا االستسالم من بدًال صائب،

آخر. حقيقي خيار يوجد ال بأنه إدراكنا زاد الحقيقية،
ومن ناضجني. كافًة قادتها يصبح حتى االنتظاُر الرشكاِت يسع ال األسف، مع لكن
الناضجني، القادة من مجموعٍة تجميع من أخريًا الرشكات تتمكَّن عندما أنه املفارقة
وحيويًة شبابًا أكثر القادة من تاٍل جيٍل ضم أجل من الحثيث السعي يف عادًة تبدأ فإنها
عاًما، ستني العمر من بالٍغ حكيٍم رجٍل إىل عنيٍد شابٍّ قائٍد ل تَحوُّ انتظار إن وحماًسا.
سوف األرجح عىل الشباب التنفيذيني املسئولني أن أهمها األسباب، من لكثرٍي منطقيٍّا ليس
ينضجون فالقادة ذلك، عىل عالوًة كبرية. بفرتٍة النضج إىل يصلوا أن قبل الرشكة يرتكون
قائٍد من نضًجا أكثَر عاًما وثالثون خمسة عمره قائٌد يكون قد ولذلك مختلفة؛ أعماٍر يف

مطلًقا). القيادي النضج يكتسبون ال قد الناس (وبعض عاًما ستون عمره
رضوري أمر النضج هذا اكتساب عىل األعمار جميع من القادة مساعدة فإن ولذلك،
من مجموعٍة امتالك إن التنافسية. بامليزة االحتفاظ أجل من الرشكات معظم يف ومطلوب
َلُهَو املؤسسة، ِقيَم ويجسدون االسرتاتيجية يفهمون الذين مًعا، املتحدين امَلَهرة القادة

رشائها. من بدًال بناؤها يجب ميزٌة
النضج ر نُطوِّ كيف الحارضهو: الوقت يف تقريبًا الرشكات جميَع يواجه الذي السؤال
تلك من إمكانيٍة كل الكتساب خياراٍت ْمنا قدَّ السابقة الفصول من فصٍل كل يف القيادي؟
خاللها من التي الطرق بعض عىل تحديًدا نركِّز أن نريد الفصل هذا ويف اإلمكانيات.
بعملية التعجيل خاللها من يمكن طرق أي األوان»، «قبل النضج بلوغ القادة يستطيع
املؤسسة. ترعاها التي الرسمية الربامج خالل من وأيًضا أنفسهم، القادة يد عىل التطوير
إذا ما «اعرف وهي: أََال األحيان، أغلب يف األذهان عن تغيب لكنها بسيطٍة بنصيحٍة ْ َوْلنبدأ

الشجاعة.» أم القلب أم العقل ثقافة تتبنَّى رشكتك كانت
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الرشكات تحتاجه ما (1)

والقلب العقل مهارات من كلٍّ من متساٍو قدٍر اكتساب عىل قائٍد أيُّ يركِّز أالَّ يجب
ويجب الكعك. إلعداد وصفٍة يف مدوَّنًة مقاديَر الصفات تلك كانت لو كما والشجاعة
الوقت من متساوية حصًة ص تُخصِّ تنموية برامج إىل تحتاج أنها الرشكات تعتقد أالَّ
الرشكات لجميع مناسبة صيغة توجد فال والشجاعة؛ والقلب بالعقل املتعلقة للموضوعات
بهذه الوعي دْعَم يكون أن يجب للتطوير العام الهدف أن من الرغم وعىل القادة. وجميع
تصميم هو تحديًدا األكثر الهدف فإن القادة، لدى اكتسابها عىل والقدرة الثالث الصفات

وللفرد. الرشكة لثقافة مناسٍب منهٍج
فالرشكات العقل؛ عىل يعتمد ًها توجُّ تتبنَّى الرشكات غالبية فإن الثقافة، صعيد عىل
املهووس عاملنا يف األرجح عىل متوقع هو كما النتائج، عىل وتركز البيانات عىل تعتمد
الرشكات سيما ال القلب، َه توجُّ تتبنَّى ملحوظة أقلية توجد ذلك، من الرغم وعىل باألداء.
أصحاب تنفيذيون مسئولون يقودها التي الرشكات من متزايٍد وعدٍد للربح، الهادفة غري
تعجُّ التي الحديثة التكنولوجيا ورشكاُت الناشئة الرشكاُت أما باألفراد. تُعنى قويٍة ِقيٍَم
الشجاعة؛ عىل قائًما هها توجُّ يكون فغالبًا الريادية، الثقافات ورشكاُت الشباب، بالقادة
إجراءاٍت واتخاذ آرائهم، عن التعبري يف حرًجا يجدون ال األفراد من موظفيها إن أْي
دائًما يمكن ال الرشكات أن من الرغم وعىل أيًضا. القوية معتقداتهم عىل ومعتمدٍة خطريٍة
ثقافة لديها تكون عادًة فإنها الثالث، الفئات هذه إلحدى تابعٍة كرشكاٍت بدقٍة تصنيفها

بها. العاملني لكل واضحة مسيطرة
قدرتهم زيادة عىل القادة مجموعة مساعدة عىل التطوير عملية تركز أن يجب ولذلك،
وعادًة لألسف. يحدث ما نادًرا ذلك فإن ذلك، من الرغم وعىل هيمنًة. األقل الجوانب يف
تحيزات مع متسق تعليم وتقديم السائد، الثقايف ه التوجُّ إبراز إىل القيادة تطوير يهدف

األخرى. الجوانب وتحفيز توسيع من بدًال القادة مجموعة
رشطة وإدارُة جولياني رودي السابق نيويورك مدينة عمدُة قلََّل كيف ْل تأمَّ لكْن
امتلك سنواٍت مدار فعىل للدهشة؛ مثرٍي نحٍو عىل مدينتهما يف الجريمَة نيويورك مدينة
قادة معظم ه توجُّ عن يختلف ال الشجاعة، قوامه ًها توجُّ نيويورك مدينة رشطة إدارة قادة
الصفوف، توحيد عىل العسكري شبه القيادي األسلوب وركَّز املدن. يف الرشطة إدارات
وعىل الصفوف. بني ذكورية ثقافة توجد وكانت الشجاعة، وإظهار قوية، مواقف واتخاذ
اكتساب عىل القادة مساعدة خالل من الرشطة إدارة أداء جولياني َر طوَّ ذلك، من الرغم

217



والشجاعة والقلب العقل

منضبطة، إداريًة ممارساٍت القادة طبََّق عملهم. يف التحليل إىل ميًال أكثر (معريف) منهٍج
أنماط عىل اعتماًدا معينًة جماعاٍت واستهدفوا الجرائم، لبيانات معقدة فحوًصا وأجَرْوا
التحليالت. تلك عىل اعتماًدا اإلدارة قوات من وغريها الرشطة قوات ونرشوا محددة، جرائم
لكن الجريمة، مكافحة أجل من األدوات من متنوعٍة مجموعٍة استخدام عىل القادة ع ُشجِّ
يف الكبري االنخفاَض هذا املراقبني معظُم وأرَجَع البيانات. هها تُوجِّ دائًما كانت خياراتهم
عقولهم استخدام خالل ومن املمارسات. تلك إىل األقل، عىل جزئيٍّا نيويورك، يف الجريمة
مطبًَّقا أصبح نموذًجا نيويورك مدينة رشطة إدارة قيادة خلقت شجاعتهم، إىل باإلضافة

العالم. وحول الدولة هذه يف األخرى الرشطية اإلدارات يف اآلن
والَحْدس الشجاعة ه توجُّ من القيادة ل تحوُّ عىل آَخر مثاًال التأمني ضمان مجال يقدِّم
يمتلكون الذين أولئك هم البارعون التأمني وكالء كان إذ أكرب؛ تحلييلٍّ ٍه توجُّ إىل العمل يف
املهنة يف نجحوا الذين وأولئك املتقدم، العميل وضع تحديد من تُمكِّنهم سادسة حاسة
يمكنك ال واليوم، الخاطئة. االختيارات من أكثر صحيحٍة اختياراٍت عىل يُْقِدمون كانوا
أن بد ال التأمني صناعة يف والقادة معقدة. تحليليٍة مهاراٍت دون تأمنٍي كوكيل النجاح
الحقائق. عىل اعتماًدا القرارات واتخاذ اإلحصاءات وتحليل البيانات استخدام عىل يحثوا
ويف األداء. حول اهتمامه وتمحور التنفيذ، عىل أمريكا أوف بنك تركيز انصبَّ لطاملا
من املعقدة العمليات هيكلة إعادة كيفية عىل مميًزا مثاًال البنك هذا يطرح األمر، حقيقة
من الرغم وعىل الخدمات. وتقديم والجودة، العمالء، خدمة يف هائٍل ٍن تحسُّ تحقيق أجل
والضيافة، والطريان بالتجزئة البيع قطاعات مع الحال هي كما املرصفية، فالصناعة ذلك،
الخطوط موظفي من كبري عدد يتفاعل إذ الخدمات؛ تقديم يف املصنع» «نموذج عىل تعتمد
تجاهًال تلقى املهنية وطموحاتهم التطويرية احتياجاتهم لكن يوميٍّا، العمالء مع األمامية
وتطوير تكوين كيفيُة أمريكا أوف بنك تواجه التي التحديات من واليوم، األحيان. أغلب يف
وِقيَم التجارية العالمة أن تعلم الرشكات معظم األمامية. الخطوط موظفي مع رشاكٍة
عىل ذلك وتحقيق مباَرشًة، العمالء مع يتعاملون الذين املوظفني خالل من تنعكس الرشكة
هذه تُحِدثه قد الذي املحتمل التأثري تحليل إىل الهادفة البيانات يتطلَّب الصحيح النحو
املوظفني مع خاصًة (القلب)، االرتباط أيًضا ويتطلَّب (العقل)، العميل رضا عىل العالقة
وقرص األجر انخفاض بسبب أخرى رشكٍة إىل وينضمون بسهولٍة الرشكة يرتكون قد الذين
عىل املرصفية، الصناعة يف رائًدا بصفته الثناءَ، البنُك ويستحق الوظيفة. يف البقاء مدة
العقل إمكانيات بني الجمع أجل من ملوظفيه النطاق واسعة قيادٍة تطويِر برامج تقديم
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يظل ولكي املهمني، باملوظفني واالحتفاظ السوقية، الحصة وزيادة والشجاعة، والقلب
املالية. الخدمات مجال يف مبتكًرا

تقليديًة قلٍب ثقافَة تتبنَّى بأنها الناس غالبية يصفها فقد برودكتس، إيفون رشكة أما
عىل املستمر الرشكة تركيز إن الرشكة. إدارة طريقة يف محوريٍّا دوًرا العالقاُت فيها لعبت
الرغم وعىل نجاحها. إىل ْت أدَّ التي الرئيسية العوامل من واحًدا كان طاملا مندوبيها خربة
الستمرار كافيًا ليس الثقافة من النوع هذا أن إيفون يف القيادُة أدركت فقد ذلك، من
والشجاعة؛ العقل عىل تركيًزا أكثر بأنه وصفه يمكن نموذٍج إىل حاليٍّا تتجه ثَمَّ ومن نموها؛
أكرب قدٍر إظهار إىل — القلب مهارات عن يتخلَّْوا أن دون — اآلن مضطرون فالقادة
مىض. وقٍت أي من أكثر الصارمة القرارات اتخاذ يف والشجاعة التحلييل االنضباط من
عىل اعتماًدا صارمٍة قراراٍت اتخاِذ عىل بالقدرة التمتع إيفون قادة عىل لزاًما أصبح واليوم
التي الثقافة بقيم نفسه الوقت يف االحتفاظ مع املخاطرات، من مزيٍد وخْوِض الحقائق

رائعة. رشكًة إيفون من جعلت
القادة يمنع ما أيًضا؛ لها ضحيًة وتقع القوية، ثقافاتها من الرشكات معظم تستفيد
أو املتبعة، املمارسة أو التقليدية، املعرفة منظومة عىل االعرتاض من األحيان أغلب يف
من كان كبرٍي، حدٍّ إىل عطوفٍة عائليٍة رشكٍة عىل جيًدا مثاًال شرتاوس ليفي وتُعتَرب الُعْرف.
دوٍل إىل النسيج لصناعة الرسيع االنتقال مع األمريكيني، املوظفني طرد عليها الصعب
املستحيل من أنه مؤخًرا ليفايس رشكة أدركت وعندما منخفضة. فيها العمالة تكلفُة
فات قد األوان كان الثابتة، اإلدارية التكاليف ارتفاع بسبب التنافيس السعر عىل الحفاظ
تقريبًا، دوالٍر مليارات ٤ إىل أمريكيٍّ دوالٍر مليارات ٧ من اإليرادات انخفضت فقد بالفعل؛
اليوَم الرشكُة تعيد الحظ، ولحسن القياسية. الصناعة بمعايري تلتزم منتجاتها تَُعْد ولم
األرجح عىل سبََّب تدهورها أن بَيَْد السوقية؛ وحصتها األزياء عالم يف املميزة مكانتها بناءَ
التعاطف من زائٍد لقدٍر إظهارها بسبب السوقية والحصة الوظائف يف كبرية خسارًة

واملشاعر.
عىل تركِّز الشفقة عديمَة ثقافًة صنعْت التي إنرون رشكة فهو املناقض املثال أما
وباًال لديها األشخاص أذكى وتنمية توظيف عىل الحرصي الرشكة تركيُز وكان العقل،
الحفاظ لكن صارمة، قراراٍت واتخاذ التعاطف إدارِة معضلَة صناعٍة كل تواجه عليها.

وتحديًا. فنٍّا القيادة يجعل ما هو البُْعدين كال توازن عىل
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أو القلب أو العقل عىل اعتماًدا ف الترصُّ إىل القادة بعض يميل الفرد، زاوية من
يعملوا وأن إليهم، بالنسبة املفضلة الصفة معرفة عليهم ويتوجب األول، املقام يف الشجاعة
ألحد فريٍق عن مسئوًال العقيل التوجه ذو القائد يكون فقد القيادية؛ أدواتهم توسيع عىل
املرشوع هذا إنجاح أن تدرك اإلدارة لكن العقلية، يف متشابهني أفراًدا يضمُّ املرشوعات
املقصودة. وجهته إىل الفريق هذا تُوِصل لن وحدها التحليلية فالقدرة الشجاعة؛ يتطلَّب
بالفشل. عليه محكوم فهو وإال الشجاعَة، يكتسب أن العقيل التوجه ذي القائد لهذا بد وال
العقل حيث من القيادية ميوَلهم بسهولٍة يحدِّدوا أن يستطيعون الناس معظم
مستوى حول أنفسهم يخادعون قد الكثري أن من الرغم وعىل الشجاعة. أو القلب أو
إخبارك عادًة وسعهم يف فإن شخصيتهم، يف هيمنًة األقل النمطني استخدام يف مهارتهم
أهداف من فإن ولذلك، رئيسية؛ قياديٍة قراراٍت اتخاذ عند عليه يعتمدون الذي بالجانب
القيادي نمطهم عىل الزائد االعتماد أن إدراك عىل القادة مساعدَة القيادي النضج اكتساب
وأيًضا التوجيه، خالل من الهدف ذلك تحقيق ويمكن النجاح. تحقيق من يمنعهم السائد
ذلك تحقيَق يستطيع األحيان بعض ويف رسميًة. األكثر القيادية التنمية برامج خالل من
إخفاقاتهم يف التفكري خالل من وذلك أنفسهم، مكنونات يف كثريًا لون يتأمَّ الذين األشخاُص

خطرية. أخطاءً يرتكبون األحادي القيادي منهُجهم جَعَلهم كيف وفْهم
القيادي نمطهم نطاق خارج أنفسهم تطوير يف الرغبة عىل القادة يحفز ما أما
القيادة لفشل الشائعة األسباب من ثالثة إليكم التطوير. عدم مخاطر إدراك فهو املفضل،

األحادية:

واقع يف يفعله وما فعله الرضوري من أنه القائد يعرف ما بني «االختالف •
قراٍر اتخاذ سبب عن القادة أحد نسأل عندما األحيان، من كثرٍي يف األمر»:
يجيب فإنه القرار، بهذا يتعلق فيما يفكِّر كان وماذا خاطئ، أنه واضًحا كان
التي الطريقُة لكنه خاطئًا، كان األسلوب ذلك أن علمُت «لقد قبيل: من بيشءٍ
من املحدود النطاق هذا إن أخرى.» بدائَل رؤيَة أستطع ولم بها عملت طاملا
الوضع عند خاصًة النجاح، عىل قائٍد أي قدرة من يقلل أن يمكن االستجابات
القادة معظُم يواجهها التي ع التنوُّ الكثرية والتحديات املواقف االعتبار يف
يدركون القادة من كثريٌ التوقعات، من النقيض وعىل وظائفهم. من كجزءٍ
نمطهم أَْرس يف وقعوا لكنهم العمل، يف املعتادة طريقتهم عن تَخلِّيهم رضورَة
املشكالت حلِّ أساليَب يدركوا أن يجب أنفسهم ولتخليص الروتيني. القيادي
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تلك توظيف أجل من يكل ال جهًدا ويبذلوا أخرى، قياديًة أنماًطا ن تتضمَّ التي
الرضورة. عند األنماط

إذا ما تحديد عىل القدرة ضعف عن الفشل ينشأ قد الخاطئ»: «التشخيص •
معني. موقٍف يف املطلوب األسلوب هي الشجاعة أم القلب أم العقل قيادة كانت
نحٍو عىل التشخيص يف يخطئون الشمالية أمريكا قادة أن نجد الثقافات وعرب
أمريكا سوِق إىل الدخوَل رشكة من أكثر حاولْت املثال: سبيل فعىل متكرر؛
قادُة انتقل ثَمَّ ومن معرفيٍّا؛ نهًجا مستخدمًة القلب، عىل املعتِمدِة الالتينية
املنتجات، ومواصفات البيانات بجداول مسلَّحني هناك إىل األمريكية الرشكات
الالتينيني زمالئهم مع البيانات عىل قائمٍة محادثاٍت يف ينخرطوا أن وأرادوا
يف التنفيذيني املسئولني من كثري احتاجه ما لكن األداء. لتحسني كطريقٍة
أن يريدون فهم معهم، سيعملون الذين األشخاص معرفة هو الجنوبية أمريكا
عالقاٍت معهم ويُكوِّنوا أَُرسهم، عىل ويتعرَّفوا اآلخرين، األشخاص هويَة يفهموا
شبيهة ثقافية اختالفات توجد العمل. يف البدء قبل أكرب نحٍو عىل شخصيًة
وال االختالفات تلك يَرْون ال القادة من وكثريٌ تقريبًا، العالم أنحاء جميع يف
إن املهمة. إنجاز عىل قدرتهم إعاقة يف تبدأ عندما إال الجد محمل عىل يأخذونها
يمكن — والشجاعة والقلب العقل — كلها الثالث الصفات تطبيق عن العجز

الثقافية. الحدود عرب العمل عند كبريًة مشكالٍت يُسبِّب أن
األنماط منطلق من العمل عىل قادرون القادة بعض زائفة»: عاٍت توقُّ «خْلق •
الحقيقة تلك إليصال الالزمة الشفافية إىل يفتقرون لكنهم كلها، الثالثة القيادية
األول، املقام يف بالنتائج ا ومهتمٍّ ودوٍد وغري صارًما أحدهم فيبدو اآلخرين؛ إىل
وتوجهه الِقيَم عىل اهتمامه ينصبُّ قائٍد قلب يخفق املهني املظهر هذا وراء لكن
ويتجاوز تعاطًفا، القائد ذلك يُظِهر فعندما ذلك، من الرغم وعىل املهمة. نحو
األشخاص يُصاب اآلخرين، مع العاطفي بالتواصل ويسمح كمديٍر دوره
أن يَرْون قد بل الطريقة؛ بهذه َف الترصُّ مديرهم من عون يتوقَّ ال فهم بالحرية؛
ق يحقِّ ال ولذلك املتوقع؛ النحو عىل االستجابة يف ويفشلون غريٌب، السلوك هذا
الثقة يف الحائرون املباِرشون املرءوسون ويرتدَّد املرغوب. التأثريَ السلوُك ذلك
األقل عىل أنه أو بهم، يتالعب أنه يشعرون قد ألنهم القادة؛ من النوع هذا يف
يف شفافيًة أكثر الناضجني القادة أن نجد اآلخر الجانب عىل نفسه. يناقض
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القيادية األنماَط يطبِّقون فهم القيادية؛ طريقتهم وعن ماهيتهم عن التعبري
اآلخرين. إرباك خطر ويقلِّلون املوقف، يقتيض حسبما مالئٍم نحٍو عىل الثالثة

تجاُوز أولوياتها من الرشكاُت تجعل أن يجب االعتبار، يف سبق ما كل وضع ومع
والقلب العقل مهارات إظهار عىل القدرة اكتساب يف القادة ومساعدة التطويري، الُعْرف
مجموعة وإليكم املناسبة. املواقف ويف املناسبة األوقات يف كاملني، قادة بصفتهم والشجاعة

ذلك: فعل من تُمكِّنهم التي الطرق من

النضج يف القادة تساعد أن للمؤسسات يمكن كيف (2)

أن كيف الحَظا وقد السابق. يف إليها أرشنا مقالًة أندروز ونايجل تايسون لورا كتبت
عامليني. قادًة يصبحوا ألن مؤهلني غري الحارض الوقت يف األعمال إدارة ماجستري َحَملة
أذكياءَ كانوا األعمال إدارة ماجستري َحَملة من كثريًا بأن الكاتبنَْي اعرتاف من الرغم وعىل
مطلوبة العقلية القدرة من أكثر أخرى أموًرا َة ثَمَّ إن قائَلنْي املقالة اختتما فقد للغاية،
يتمتع التي الشخصية الصفات تأتي األهمية من نفسه القدر فعىل عاملي؛ كقائٍد للنجاح
التعليم عىل تركِّز األعمال إدارة ماجستري برامج ألن ونظًرا هؤالء. املستقبل قادُة بها
الصفات ناحية من لكن قوي، معريفٍّ بأساٍس مزوَّدين يتخرجون الطََّلبة فإن املعريف،
ملواجهة مستعدين غري يكونون فإنهم والشجاعة، بالقلب املتعلقة تناولناها التي األخرى
الثقافية، االختالفات إلدارة الالزمة باملهارة يتمتعوا ولن عاملية، بيئٍة يف القيادة تحديات
الغموض يكتنفها التي املواقف مع والتعامل متنوعة، خلفيات من أشخاٍص مع والعمل

اليقني. وعدم
املرشحني من فقط واحدة مجموعة هم األعمال إدارة ماجستري َحَملة فإن بالطبع
مهمة. مجموعة فإنها ذلك من الرغم وعىل املستقبليني، قادتها الرشكات منهم تختار الذين
توظيف إىل الحاجة عند متميزين مرشحني تضمُّ ال قد املجموعة هذه فإن ولألسف،
توظِّف الرشكة أكانت وسواءٌ ناضجني. قادًة يصبحوا أن عىل القدرَة يمتلكون أشخاٍص
أنها نزعم فنحن خرباء، محرتفني أم التخرج، حديثي أم األعمال، إدارة ماجستري َحَملة
أننا من الرغم وعىل التقنية. واملهارات الذكاء تتجاوز توظيف معايري وضع إىل تحتاج
أن أيًضا نعتقد فإننا والشجاعة، والقلب العقل صفات اكتساب بإمكانية بشدٍة نؤمن
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مقرتحنا إىل يقودنا وهذا بغريهم؛ مقاَرنًة معينني أشخاٍص لدى بكثرٍي أسهل اكتسابها
األول:

يبدو قد والشجاعة»: والقلب بالعقل متعلقة معايري أساس عىل «التوظيف •
إحدى يف التخرج حديث شخٌص كان إذا ما تحدد فكيف مرهقة؛ مهمة ذلك
يف أسهل األمر إن الرشكات؟ تطلبه الذي الشجاعة نوع لديه األعمال كليات
لدى كانت إذا تعرف أن أردَت إذا املثال: سبيل فعىل عليه؛ يبدو قد ا عمَّ الواقع
يسأل أن التوظيف مقابَلِة يف امُلحاِور عىل يجب القلب، مهارُة األشخاص أحد
التايل: النحو عىل األربعة العاطفي الذكاء عنارص عىل قائمة أسئلًة املرشحني

بالذات: الوعي (١)
ضعفك؟ ونقاط قوتك نقاَط جيًدا يعرفونك الذين األشخاص يصف كيف

أم املدرسة يف سواءٌ النجاح، تحقيق أجل من نفسك عن تعرفه ما طبَّقَت كيف
العمل؟ يف

يُحِدثه الذي الفارق ما بذاته؟ واعيًا املرء يكون أن املهم من أنه تعتقد ملاذا
إليك؟ بالنسبة فارًقا ذلك أحَدَث هل ذلك؟

النفس: ضبط (٢)
ضغط؟ تحت تكون عندما فعلك رد هو ما

إذا نجاحك من تقلِّل أن يمكن التي املشاعر هي ما حاالتك؟ أسوأ يف تكون كيف
بنجاح؟ تُِدرها لم

ظلها يف التي املواقف وما التوتر؟ من قدٍر أكربَ لك تسبِّب التي املواقف أنواع ما
ضعفك؟ حاالت أقىص يف تكون

التعاُطف: (٣)
نحٍو عىل به يمرون ما وفهم اآلخرين مكان يف نفسك وضع من تمكُّنك مدى ما

ال؟ فعَّ
اآلخرين؟ نظر وجهات م لتفهُّ تتبعه الذي املنهج ما

حدٍّ إىل مختلفًة كانت لو حتى اآلخرين، مشكالت م تفهُّ تستطيع مًدى أي إىل
مشكالتك؟ عن كبرٍي
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اآلَخرين؟ تساعد بطريقٍة وتعاُطفك فهمك عن تعربِّ كيف

والتأثري: الرصاع إدارة (٤)

معك؟ يتفقون ال الذين األشخاص مع التعاُمَل تجيد مًدى أي إىل
مفتوحة؟ حرٍب إىل املوقف يتفاقم أن دون اآلخرين مع تختلف أن تستطيع كيف

إليك؟ بالنسبة اإلدارة يف األصعب الرصاعات أنواع هي ما
الذين أولئك سيما ال اآلخرين، عىل تأثريًا خاللها من تكتسب التي الطرق ما

مباِرشة؟ سلطٌة عليهم لك ليس

األشخاص اختالف بحسب تعديلها يمكن األسئلة هذه أن الواضح من
املهم من املوظفني، الختيار مقابالٍت أجرى شخٍص أيُّ يعلم وكما واملواقف.
وعىل لها. بامتالكهم األشخاص أَقرَّ التي الصفات عىل أمثلٍة ِذْكر عىل الحثُّ
اختيار أيًضا، املرغوب ومن املمكن، من أنه هو فاملقصود ذلك، من الرغم

قلوبهم. عىل اعتماًدا األشخاص
القبيل: هذا من أسئلٍة طرح خالل من الشجاعة تقييم يمكن وباملثل،

مايلٍّ موقٍف ومواَجهة العمالة عدد تقليل بني ما االختيار إىل اضُطررَت إذا
وكانوا لسنواٍت معهم عملَت أشخاٍص عن للتخيلِّ ا مستِعدٍّ ستكون فهل خطري،

املوقف؟ هذا مع ستتعامل كيف شخصيٍّا؟ منك مقرَّبني
األعمال، من بالكثري إليها عهدت كبريٍة رشكٍة لرشاء فرصٌة فجأًة الحْت إذا
إىل افتقارك من الرغم عىل القتناصها الكافية بالرسعة التحرك ستضمن فكيف

قدًما؟ للُميض تريدها قد التي املعلومات جميع لجمع الالزم الوقت
ينطوي كان قراًرا فيه اتخذَت الشخصية حياتك من موقًفا تصف أن يمكن هل
تعاملَت كيف للخطر؟ معرًَّضا كان الذي األمر ما املخاطرة؟ من معنٍي قدٍر عىل
نتيجة كانت كيف املطروحة؟ والخسائر املكاسب حللَت كيف املوقف؟ مع

األمر؟
التقييم تجاوز إىل الرشكات تحتاج (العقل)، واملعرفة بالفكر يتعلَّق فيما
صفه يف املرشح ترتيب معرفة قطًعا املهم من للوظيفة. للمرشح التقليدي
املحارضات. قاعة يف أدائه عىل انعكست التي العقلية القدرات وأنواع الدرايس،

224



والعرشين الحادي القرن يف للعمل ناضجني قادة بناء

تقليديًة األقل السمات بعض التقييم ذلك يتناول أن يجب ذلك، من الرغم وعىل
تقليديٍة غري بطرٍق يفكِّر أن املحتمل من هل املثال: سبيل عىل عددناها؛ التي
يف ذلك فعل عىل قدرًة أظَهَر هل التقليدية؟ املؤسسية بالحدود يتعلَّق فيما
هل العميل؟ الحكم عىل قدرًة أظَهَر كيف حياته؟ من أخرى جوانب ويف الكلية
الكلية؟ خارج أنَجَزه الذي ما بالتفكري؟ االكتفاء من بدًال الفعل عىل قدرًة أظَهَر
تحويل عىل القدرَة أظهرِت أْي حقيقية؛ إسهاماٍت قت حقَّ أنشطٍة يف شاَرَك هل

الواقع؟ إىل ر التصوُّ من الفكرة
الكتساب مهمة الخربة لخرباتهم»: أرسى يكونوا أالَّ عىل املوظفني •«تشجيع
عندما أو محدودًة، تكون عندما عكيسٍّ تأثرٍي ذات تصبح لكنها القيادي، النضج
تنشأ والشجاعة والقلب العقل ومهارات منها. للتعلم جهًدا املوظفون يبذل ال
ح توضِّ ولذلك الخربات؛ تلك من التعلُّم عىل واالنفتاح الخربات من كبرٍي نطاٍق من
مستًوى عىل والترصُف التفكريُ القادِة من ٌع متوقَّ أنه الراهن الوقت يف الرشكات
متعددة فرٍق إىل واالنضمام عاملية، بمهامَّ لالضطالع واالستعداُد والسفُر، عاملي،
الفشل خطر يكون التي باملهام واالضطالع املجاالت إىل والدخول التخصصات،
أن خفي أو واضٍح نحٍو عىل الرشكات تُعِرب األحيان أغلب ويف كبريًا. فيها
امُليض مفتاح هما صات التخصُّ أحد يف النجاح فوق النجاح وبناءَ الفشل تجنَُّب
الخربة نطاق من الخروج عىل املوظفني لتشجيع أساليب ثالثة وإليكم ُقدًما.

املحدودة:
جديدٍة بمهامَّ االضطالع عىل تجربهم التي بالعمل التعلُّم خربات يف «إرشاكهم –
رشكاٍت لصالح أسبوعيٍّا بالعمل تعلُِّم برامَج ننظم إننا التحدي»: عىل وباعثٍة
وْضَع ن تتضمَّ التي اإلبداعية الربامج تصميمات أن تعلَّمنا وقد العالم، حول
أن يمكن املهام، إلنجاز جديدة وطرًقا ِقيًَما ن يتضمَّ مؤقٍت نظاٍم يف األفراد
أن بالعمل للتعلم ويمكن والعالم. والرشكة، الذات، حول كاشفة أفكاًرا تثري
خالل من والشجاعة والقلب العقل مهاراُت ظلها يف تتكامل ظروًفا يخلق
تجرب وقد الطرق. من وغريها الحقيقي، والعمل والتقييم، والتعقيب، الرصاع،
فيها يكون تعلٍُّم، مواقف يواجه أن القلب عىل املعتمدين القادة أحَد الربامج هذه
موقٍف اتخاذ أو واملكافأة، املخاطرة بني املوازنة هو للنجاح الوحيد الطريُق
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أن يمكن بالعمل التعلُّم أن ووجدنا التعلم. مجتمع داخل الِقيَم عىل اعتماًدا قويٍّ
استخدام املشرتكني من الغالب يف ويتطلَّب مستويات، عدة عىل األشخاَص ر يطوِّ

اليومية». «وظائفهم يف مطلوبًة تكون ما نادًرا التي القدرات
من بها»: لالضطالع مستعدين يكونوا أن قبل وظائف يف األشخاص «تعيني –
موظفي غالبيُة كانت فإذا تنفيذه؛ يف حذًرا يتطلَّب اإلجراء هذا أن الواضح
الرغم وعىل كبرية. مشكالت تحدث فسوف قدراتهم، تتحدَّى مهامَّ يف املؤسسة
أنهم يبدو معينني، قادٍة تطويَر انتقائيٍّ نحٍو عىل الرشكة تستطيع ذلك، من
لم لكن والشجاعة، والقلب العقل سلوكيات بني الجمع عىل القدرة يمتلكون
الكايف، النحو عىل تتحدَّهم لم السابقة وظائفهم ألن ذلك فْعِل فرصُة لهم تُتَْح
«مستعدين يصبحون عندما إال جديدٍة قياديٍة مناصَب يف يُوضعون ال أنهم أو
إىل يُضطرون سوف كبري، حدٍّ إىل لها مستعدين غري بأدواٍر تكليفهم وعرب اآلن».
من أكثر هو ما عىل األرجح عىل يعتمدون وسوف الوظيفة، ممارسة أثناء التعلم
باملهام. لالضطالع جديدٍة سلوكياٍت تجربة إىل وسيُضطرون املكتسبة، خربتهم
الخربة»: من التعلم تسهل التي الوسائل من وغريه بالتوجيه املوظفني «إمداد –
عملية خربات ولديهما نفسها، الخلفية لديهما شخصان يوجد أن املمكن من
يحدث السبب؟ فما اآلَخر. دون ناضٍج كقائٍد يَربز أحدهما لكن ا، جدٍّ متشابهة
من املكتَسب التعلم ودمج إظهار عىل قادًرا يكون الشخصني أحد ألن عادًة هذا
وتحديد الرئيسية الخربات تحليل يف واعيًا جهًدا بذََل أنه يعني وهذا الخربة؛
خاطئ، نحٍو عىل أنجزها التي واألمور صائب، نحٍو عىل أنجزها التي األمور
القادمة. املرة يف أفضل نحٍو عىل مشابهٍة تجربٍة مع التعامل يمكن وكيف
فإن األمانة، وبمنتهى األحيان. أغلب يف املساعدة يتطلَّب التعلم من النوع وهذا
أغلب ويف التعلم. تدعم أن يمكن املجامالت عن البعيدة الرصيحة املناقشات
واملرءوسني املديرين بني حتى أو الفريق، أعضاء بني املحادثاُت تكون األحيان،
كدنا «لقد محتمل: لقائٍد يقول أحد فال باملجامالت؛ ومغلفة مراوغًة املباِرشين،
فاألشخاص الزائد.» حرصك بسبب املهمة إلنجاز النهائي املوعد عن نتخلف
فالتعلم ذلك، من الرغم وعىل الشخيص. واالنتقاد الحدود تجاوز من يقلقون
فهم إىل حاجٍة يف إنهم ضعفهم؛ نقاط مواَجهة الناس من يتطلَّب الحقيقي
عدم أو القلب، إىل افتقاُرهم فيها يظهر التي املواقف يف املتمثِّلة نواقصهم
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التوجيه ويدعم باإلجراءات. يتبعوه لم ألنهم به قاموا الذي التحليل جدوى
ماهرون هون واملوجِّ للتأمل. فرًصا ويقدِّم الكاشفة املحادثات من األنواع تلك
أن لذلك ويمكن تجاربهم، عن برصاحٍة ويتحدثون يفكرون األفراد جْعل يف
يف إليه لينتبهوا يكونوا لم الذي املواقف أحد من التعلُّم استقاء من يُمكِّنهم

أخرى. ظروٍف
إن االعتبار»: يف والشجاعة والقلب العقل صفات وضع مع القادة «تطوير –
يف تساعد التي الوحيدة هي ليست السابقة الفصول يف تناولناها التي الصفات
الصفات تلك اخرتنا لقد لذلك. جيًدا أساًسا تقدِّم لكنها ناضجني، قادٍة تطوير
شهدنا وألننا والشجاعة، والقلب العقل مهارات من مجموعًة تمثِّل ألنها تحديًدا
شموليًة. أكثر بطرٍق والترصف التفكري عىل القادة مساعدة يف فائدتها مدى

املوظفني تطوير وهو: أََال الثاني، الفصل يف أوضحناه أمًرا نكرِّر أن يجب وأخريًا،
تحتاج القلب عىل تعتمد التي الثقافة إن االعتبار. يف اتساًعا أكثر عمٍل إطار وضع مع
فإن وباملثل، العقل. عىل املعتمدة الثقافة طريقة عن مختلٍف، نحٍو عىل قادتها تطوير إىل
— رشكة ٥٠٠ ألكرب فورتشن مجلة قائمة يف املصنفة الرشكات من — مخرضمة رشكة
رشكٍة احتياجات عن التنموية احتياجاتها تختلف متواضعٍة، ماليٍة نتائَج من تعاني
وبطبيعة الرشكة. نمو أثناء موظفيها وأنجب بأفضل االحتفاظ يف ترغب شابٍة رياديٍة
يحتاج قد والسيطرة األوامر إصدار عىل يعتمد الذي املغرور التنفيذي املسئول فإن الحال،
بجوانب توعيٍة إىل يحتاج قد الحرص الشديد القائد أن حني يف القلب، أمور عىل الرتكيز إىل

الشجاعة.
الرشكات يساعد عمٍل إطاَر الغالب يف نستخدم االعتبار يف العنارص هذه كل ولوضع
االحتياجات هذه تؤثِّر كيف وتوضيِح القريب، املستقبل يف املؤسسة احتياجات تحليِل يف
والسلوكيات). واملعرفة، واملهارات، (املناصب، املتطلبات تلك هي وما القيادة، متطلبات عىل
األفراد تنمية موضوعات ن تتضمَّ التي القيادة تطوير بنيَة أيًضا العمل إطار ويتناول
يشءٍ؛ كل عىل نظرًة فيُلِقي التنظيمية، القضايا أيًضا ويدمج الجماعي، التعلُّم وعمليات

األداء. إدارة وحتى الوظيفي للتعاقب التخطيط من
تعلم أن يجب آَخر، منهًجا استخدمَت أم العمل أُُطر من النوع هذا استخدمَت وسواءٌ
جميع َفْهم دون والشجاعة والقلب العقل مهارات يمتلكون قادٍة تطويَر تستطيع ال أنك
تجاَهَل إذا أْي — نظامي نحٍو عىل األفراد ر تُطوِّ لم وإذا مؤسستك. عىل تؤثر التي النقاط
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ق تحقِّ أن املحتمل غري فمن — التطوير عىل تؤثِّر التي والعمليات األنظمة جميَع منهُجك
القيادي. بالنضج مؤسستك دعم هدَف

القيادة تطوير يف التالية الخطوة (3)

يتغريَّ الذين الجوانب املتعددي القادة أهمية وتزايُد املواهب، عن املستمر للبحث نظًرا
وقٍت أي من أكثر القيادة تطوير عىل املؤسساُت تركِّز أن يجب املواقف؛ بحسب أسلوبهم
أحد تسجيل أن افرتاُض أو الجاهزة، التطوير برامج استخداُم كافيًا يَُعْد فلم مىض.
سيَِفي مختلفٍة بمهامَّ املحتملني القادة تكليف أو األعمال كليات برامج أحد يف األشخاص
الغرض املحدودة الطرق تلك أن باعتقاد نفسها الرشكات تخدع الواقع، ويف بالغرض.

القيادية. القيمة يف تدريجيٍة صغريٍة مكاسَب بضعة تفوق نتائج أي عن تُسِفر
يف العاملني — فنحن التخطيطي؛ املنهج هذا عىل وحدها املؤسسات نلوم ال نحن
الصورة يف التفكري دون وأدواٍت حلوٍل تطبيق يف للغاية لنا تعجَّ — القيادة تطوير مجال
الطرق، من وغريه الشامل التقييُم قها يحقِّ أن يمكن التي الفائدة من الرغم وعىل الكربى.
خالل التطوير منهجية يف كبرٍي ٍم تقدُّ أيَّ نشهد لم الحقيقة ويف ًما. تقدُّ تمثِّل ال فإنها

املاضية. سنًة والعرشين الخمس
وصفه، حيث من طيبًا، ًما تقدُّ يمثِّل والشجاعة والقلب العقل إطار بأن نؤمن نحن
األذكياء؛ التنفيذيني الرؤساء من العظمى الغالبية رأَي معقوٍل، حدٍّ إىل مباِرشٍة بطريقٍة
والذين الناس، مع التعامل يف واملاهرين األذكياء، القادة من املزيد «اجلبوا يقولون: حيث
فحسب، الصفات هذه إحدى يريدون ال إنهم ملعتقداتهم.» وفًقا ف الترصُّ بشجاعة يتمتعون
االنتظار يستطيعون ال التنفيذيون الرؤساء هؤالء كافًة. الثالث الصفات أيًضا يريدون بل
يحتاجون إنهم كثرية؛ لسنواٍت تمتد فرتٍة مدار عىل ويتطوَّرون القادة هؤالء ينضج حتى

ذلك. تحقيق عىل يساعدهم متاح سبيٌل يوجد وال العملية، هذه ترسيع إىل
ال الذي الذكاء الفائق التنفيذي املسئول مثل جزئيني بقادٍة املؤسسات معظم تعجُّ
املهام. إنجاز يستطيع ال الذي املتعاطف التنفيذي الرئيس نائب أو يعتقده، بما أبًدا ح يُرصِّ
من النوع هذا أن تدريجيٍّا تدرك الرشكاُت بدأِت وقد الكاملون، القادة هو جميًعا نريده ما
بدأت فخطوة، وخطوة املحارضات؛ قاعات يف التدريب خالل من تطويره يمكن ال القادة
وتنرشهم والشجاعة، والقلب العقل مهارات إظهار عىل األشخاصالقادرين تحدد الرشكات
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والعرشين الحادي القرن يف للعمل ناضجني قادة بناء

األدوات، تطوير عىل قادرين جميًعا سنكون الوقت مرور ومع لها. تعزيًزا املؤسسات يف
تقديم عىل القادرين الكاملني القادة وتطوير وتدريب لتوظيف الالزمة والوسائل والرؤى،
العالم. لتحديات — الجزئية القيادة وفلسفات بأساليب مثقلة غري — متكاملة حلوٍل
وازدهاًرا. وفرًة أكثر مكانًا العالم وسيصبح سعادًة، أكثر كلنا سنكون ذلك يحدث وعندما

229





املراجع

Badaracco, J., Jr. (1997). Defining moments: When managers must choose

between right and right. Boston: Harvard Business School Press.
Bartz, C. (2005, May). Fortune.
Bossidy, L., & Charan, R. (2002). Execution: The discipline of getting things

done. New York: Crown Press.
Bossidy, L., & Charan, R. (2004). Confronting reality: Doing what matters to

get things right. New York: Crown Press.
Cashman, K. (1998). Leadership from the inside out. Provo, UT: Executive

Excellence Publishing.
Charan, R., Drotter, S., & Noel, J. (2001). The leadership pipeline: How to

build the leadership-powered company. San Francisco: Jossey-Bass.
Dotlich, D. L., & Cairo, P. C. (2003).Why CEOs fail: The 11 behaviors that can

derail your climb to the top—and how to manage them. San Francisco:
Jossey-Bass.

Dotlich, D. L., Noel, J. L., & Walker, N. (2004). Leadership passages: The

personal and professional transitions that make or break a leader. San
Francisco: Jossey-Bass.

Flaum, S. (2004). Pharmaceutical Executive.



والشجاعة والقلب العقل

Florida, R., & Goodnight J. (2005, July-Aug.) Managing for creativity.
Harvard Business Review.

Friedman, T. L. (2005). The world is flat: A brief history of the twenty-first

century. New York: Farrar, Straus and Giroux.
Groppel, J. L. (1999). The corporate athlete: How to achieve maximal

performance in business and life. New York: Wiley.
Harman, S. (2004, Jan). Harvard Business Review.

Hogan, R., Curphy, C. J., & Hogan, J. (1994).American Psychologist, 49, 493–
504.

Johnson, B. (1992). Polarity management: Identifying and managing

unsolvable problems. Amherst, MA: Human Resource Development
Press.

Kim, W. C., & Mauborgne, R. (1993, Spring). Making global strategies work.
Sloan Management Review.

Kirkpatrick, S., & Locke, E. (1991). Academy of Management Journal, 5,
48–59.

Klein, M., & Napier, R. (2003). The courage to act: Five factors of courage to
transform business. Mountain View, CA: Davies-Black Publishing.

Kuhn, T. S. (1996). The structure of scientific revolutions. Chicago: Univer-
sity of Chicago Press.

Lencioni, P. (2002). The five dysfunctions of a team. San Francisco: Jossey-
Bass.

Loehr, J., & Schwartz, T. (2003). The power of full engagement. New York:
Free Press.

Ludeman, K., & Erlandson, E. (2004, May). Coaching the alpha male.
Harvard Business Review.

McGregor, D. (1960). The human side of enterprise. New York: McGraw-Hill.
Mercer Delta Executive Learning Center. Access: http://elc.mercerdelta

.com.

232

http://elc.mercerdelta.com
http://elc.mercerdelta.com


املراجع

Roddick, A. (2003). A revolution in kindness. West Sussex, England: Anita
Roddick Books.

Rosenthal, R. (1994). Interpersonal expectancy effects: A 30-year perspec-
tive. Current Directions in Psychological Science, 3(6), 176–179.

Schank, R. (1997). Virtual learning: A revolutionary approach to building

a highly skilled workforce. New York: McGraw-Hill.
Schectman, M. R. (1994). Working without a net: How to survive and thrive

in today’s high-risk business world. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
Taylor, F. (1911). The principles of scientific management. New York:

Harper.
Wheatley, M. (2001). Leadership and the new science. San Francisco: Berrett

Koehler.

233




