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أقوال في كتاب »تعلم القيادة«

»إن مــا يثلج الصدر ويبعث عــى االرتياح، رؤيتنا أدلة قاطعة عــى أن القادة العظام 

يُصنعــون وال يُولدون قادة.  فيمكن للمرء أن يتعلم بنفســه كيف يربط بشــكل مهم بني 

األشــياء، ويجمــع املالحظــات البّناءة ويســتخدمها، ويقود أية منظمة مهــا كان حجمها 

بتــأٍن وتفوق، من خالل رجاحة العقل والقــدرة التحليلية املقدمة يف كتاب كوزيس وبوزنر 

.»Kouzes and Posner

 ،New York Times بحسب جريدة النيويورك تاميز Marshall Goldsmith مارشال غولدســميث

هــو الكاتب صاحب أفضل املؤلفــات مبيعاً، حقق أعىل رقم مبيعاً للكتب، وحملت كتبه عناوين عىل 

 What Got You وما يوصلك هنا لن يوصلك هناك ،MOJO موجو ،Triggers النحو التايل: الحوافز

.Here Won't Get You There

»إذاً، هل تريد أن تصبح قائداً؟ يقدم هذا الكتاب إجابة عن هذا الســؤال.  فمن خالل 

قلــم صادق، وبحث شــامل، ورؤى عملية قابلة للتطبيق، يكشــف كوزيــس وبوزنر زيف 

الخرافات، ويثبتان أن القيادة تتألف من مجموعة واضحة من املهارات والقدرات التي من 

املمكن تعلمها وتطبيقها والتمكن منها«.

 ،Stanford School of Engineering أستاذة مامرسة يف كلية الهندسة يف ستانفورد ،Tina Seelig تيانا سيليغ

ومؤلفة كتب حملت عناوين: »إطالق الرؤى Insight Out، وإبداع العباقرة inGenious، وما أمتنى 

.»What I Wish I Knew When I was 20 لو أنني عرفته وأنا يف العرشين من عمري

»يؤمــن كوزيس وبوزنر، وأنا كذلك، بأن القادة يُصنعــون، وها يدعان ذلك االعتقاد 

باألدلــة الدامغة وباألمثلة الحية.  فكتاب تعلــم القيادة غني باألدوات الرضورية والنصائح 

العمليــة ليصبح املرء قائداً غري عادي يف أية بيئة.  فهذا هو الكتاب الذي تحتاج إليه؛ حتى 

ترتقي إىل القمة«!

جون يس. ماكســويل John C. Maxwell، بحسب جريدة النيويورك تاميز New York Times، هو 

صاحب أفضل املؤلفات مبيعاً وأحد الخرباء يف مجال القيادة.  
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»يغطي كتــاب تعلم القيادة الجوانب األساســية التي تلزم املرء ليصبــح قائداً يُحتذى 

بــه.  فقد أنجز كل من كوزيس وبوزنر عمالً فريــداً من نوعه، يعرتف ويُطلع اآلخرين عى 

عقول القادة، انطالقاً من اعتبار هؤالء القادة أشــخاصاً دأبــوا عى التعلم. فيقدم الكاتبان 

أدواٍت وطرقاً قامئة عى األدلة ميكن توظيفها يف االســتخدام؛ للســري عى الطريق الصحيح 

نحو القيادة«.

 New وبحسب جريدة النيويورك تاميز  .Wharton أستاذ يف كلية وارتون ،Adam Grant آدم غرانت

 ،Give and Takeفإنــه مؤلــف كتابني حققا أفضل مبيعات بعنوان: »األخــذ والعطاء ،York Times

.»Originals واألصول

يف عميل، كثرياً ما يسألني الناس: »هل يوجد لديك كتاب واحد مميز ميكن أن تويص به 

يف مجــال القيــادة؟  كان هذا الخيار يعد األصعب يف املــايض، ولكنه مل يعد كذلك.  فكتاب 

تعلم القيادة هو ذلك الكتاب املنشــود الذي يتميز بالقبول الواسع وامتالكه قيمة حقيقية 

يف املجــال.  فيوفر هذا الكتاب لكل واحد منا القدرة عى تحديد مســاره عى مدى الحياة 

لتطوير مهاراته القيادية«.

تــوم كولديتــز Tom Kolditz، املديــر التنفيذي ملعهد دوير لقــادة نيويورك التابــع لجامعة رايس 

Executive Director, Doerr Institute for New Leaders, Rice Unviersity، عميــد متقاعد 

  .West Point يف الجيش األمرييك، أستاذ زائر لتدريس علم السلوك والقيادة يف كلية ويست بوينت

»لقد أبدع كل من جيم كوزيس وباري بوزنر )مرة أخرى أيضاً!( يف كتابتها لكتاب تعلم 

القيادة.  فهذا الكتاب املتخصص جداً والجذاب، يُظهر بقوة كيف أن القيادة يف الواقع عبارة 

عن قدرة قابلة للتعلم.  فهو يقدم إىل القراء إطار عمل مفيد عن الكيفية التي من املمكن 

أن يصبحوا فيها قادة، وكيف ميكن لهم التعلم والتطور كقادة.  فهو ميثل مزيجاً من الرؤية 

العميقــة املصحوبة بالتطبيق العميل املبــارش.  فكتاب تعلم القيادة كتاب ال غنى عنه ألي 

شخص سواء كان قائداً فعالً يف الوقت الحايل أو شخصاً يسعى ألن يكون قائداً يف املستقبل«.  

 ،New York Times بحسب جريدة النيويورك تاميز ،Stephen M. R. Covey ســتيفن م. آر. كويف

هو مؤلف كتاب حقق أفضل مبيعات بعنوان: »رسعة الثقة The Speed of Trust«، ومؤلف مشارك 

.»Smart Trust يف كتاب بعنوان: »الثقة الذكية
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»لقــد حقق كوزيس وبوزنر النجاح يف الكتابة مرة أخرى.  فبإدراكها لتحديات القيادة 
الديناميكيــة يف القــرن الحادي والعرشين، اســتطاعا تأليف كتــاب رضوري حول القيادة، 
يســاعد القادة الطموحني عى االرتقــاء بدورهم الذي يلعبونه إىل مســتوى عاٍل، بطريقة 

تتسم باألسلوب الطموح والعميل«.  

دوغ كونانت Doug Conant، رئيس منتجات أفون Avon Products، ورئيس تنفيذي سابق لرشكة كامبل 

سوب Campbell Soup Company؛ مؤسس ورئيس تنفيذي لكونتاكت ليدرشيب ContactLeadership؛ 

.Kellogg Executive Leadership Institute رئيس معهد كيلوغ للقيادة التنفيذية

»قراءة هذا الكتاب أمٌر حتمي، كا أنه يعد كتاباً عملياً؛ فمؤلفاه اثنان من أوثق املفكرين 

يف هذا املجال، كا يعد كتاب تعلم القيادة خارطة طريق؛ ليصبح املرء أفضل قائد ممكن«.

تشيب كونيل Chip Conley، بحسب جريدة النيويورك تاميز New York Times، يعد مؤلف أفضل 

كتاب مبيعاً حمل عنوان: »املعادالت العاطفية Emotional Equations«، كام يشغل منصب رئيس 

رشكة الضيافة واإلســراتيجية العامليــة Head of Global Hospitality and Strategy، التي متارس 

  .AirBnB أعاملها عرب موقع إير يب إن يب

»يعتــر كتــاب تعلم القيــادة دليالً ممتازاً لألشــخاص الذين يريــدون التعرف عى مجال 
القيادة، كا أن املفاهيم والتصاميم الواردة يف الكتاب تطرح بحيث تطبق باستمرار عى يدي 
القادة املخرضمني عى حد ســواء.  وإنني أُقدر مفهوم مجلــة القيادة وأعال التدريب الذايت 
التي قدمت للقراء يف نهاية كل فصل، حيث إنها توجه القارئ من حيث التأمل والتدريب«.  

كاتيــا أرمســتيد Katya Armistead، عميــدة الحياة الطالبيــة يف جامعة كاليفورنيا يف ســانتا باربرا 

.Unviersity of California, Santa Barbara

»نجد يف هذا الكتاب الرائع أن كوزيس وكوزنر قد لخصا بطريقة جذابة وسلِسة، أفضل 
الدروس املستوحاة من البحوث غري القابلة للدحض، حول كيف ميكن أن تصبح أفضل قائد 
ممكــن.  ومتنيــت لو كان هذا الكتاب موجوداً قبل ٣٠ عاماً؛ لكنت أوصيت به كل مرشــح 

لتويل وظيفة، وسأبدأ يف ذلك من اآلن فصاعداً«.

 Egon كبري مستشــارين يف إيغون زيهاندر ،Claudio Fernandez-Araoz كلوديــو فرينانديز - أراووز

 It's Not the How ؛ ومؤلــف كتــاب: »ليس األمر متعلقاً بكيف أو مباذا، ولكنه متعلق مبنZehander

.»or the What But the Who
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»اكتشف القائد الذي بداخلك.  آمن بأن كل منا لديه إمكانات تويل القيادة.  استخدم املصادر 

والتطبيقات الواردة يف هذا الكتاب للوصول إىل القائد الذي بداخلك.  وبالنسبة للقادة 

الناشئني والشباب، فإن هذا هو الكتاب لتعلم القيادة ومتكني اآلخرين«.

جوانا بورداس Juana Bordas، مؤلفة كتاب حصل عىل جائزة حمل عنوان: »رقصة السالســا، الروح 

 Salsa, Soul, and Spirit »Leadership for A :واملعنويــات: القيــادة لعــر تعــدد الثقافــات

.Multicultural Age

»كلنــا نتحدث عن القيــادة كرحلة. وأنا أؤمن أن جيم كوزير وبــاري بوزنر قدما لنا يف 

هــذا الكتاب خارطة لهذه الرحلة.  فهذا الكتاب من الغالف إىل الغالف، الذي حمل عنوان:  

»تعلم القيادة: القواعد الخمسة األساسية لتصبح قائداً يُحتذى به«.  كتاب استثنايئ ويجب 

أن يصبح مرشدا دامئا لكل فرد أياً كان عمره أو خرته.  ويجب توجيه الشكر الجزيل إىل كل 

من جيم وباري؛ نتيجة التزامها الدؤوب تجاه حياتهم إلطالق القائد من داخلنا جميعاً«.

 Chief Leadership .Officer, رئيس القيادة يف رشكات لــوك ،Mark Fernandes مــارك فرينانديز

Luck Companies

»يعد هذا الكتاب مثاراً لإللهام والتحفيز؛ إذ يُبني كل من كوزيس وبوزنر كيف أن الناس 

عى أي مستوى ميكنهم التطور كقادة، انطالقاً من أنفسهم نحو اآلخرين، من خالل التعرف 

عى ما يتميزون به، وما ميكنهم أن يقدموه ملنظمتهم، ولفريق العمل الذين يعملون ضمنه، 

أو للمجتمع الذي يعيشون فيه - من خالل توليهم زمام املبادرة دون انتظار أن يتم اختيارهم 

لتويل املهام.  ويؤكد كتاب تعلم القيادة أننا جميعاً نستطيع أن نحدث تغيرياً، وليس التغيري 

فقط، ولكنه التغيري املتميز الذي نريد أن نحدثه يف هذا العامل.  إنه بحق كتاٌب رائٌع ومهم«.

 ،The Female Vision مؤلفة حملت العناوين التالية: »رؤية األنثى ،Sally Helgesen سايل هيلغيسني

  .»The Female Advantage وميزة األنثى ،The Web of Inclusion وشبكة االحتواء

»يحتاج كل قائد ناشئ إىل صورة حية كبرية عن ماهية القيادة العظيمة؛ إذ يتحتم عى 

كل قائد من هؤالء القادة يف حياته أن يعمل عى صياغة مستقبله وتشكيله.  ويقدم كل من 



أقوال يف كتاب »تعلم القيادة«

9تعلم القيادة:  األصول الخمسة األساسية لتصبح قائداً مثالياً

جيم وباري الخارطة واملالمح املهمة التي تلزم لهذه الرحلة املهمة للقيادة.  فلهذان الكاتبان 

بكل تأكيد الخلفية والخرة ليصبحا رواد هذا املجال لهداية اآلخرين!«.

بيفريل يك Beverly Kay، مؤســس رشكة نظم الوظائف العاملية Career Systems International؛ 

 Love 'Em or Lose ومؤلف مشــارك يف كتاب: »أحبهم أو افقدهم:  جذب األشــخاص املهرة للبقاء

Em:  Getting Good People to Stay'«، وكتاب: »دعوة لبقاء املقابالت الشخصية، ووداعاً لفقدان 

Hello Stay Interviews, Goodby .»Talent Loss املواهب

»ميثــل كتاب تعلم القيــادة خارطة طريق عملية ورائعة ألي شــخص يف القيادة، يأخذ 

يف اعتبــاره أو يتخوف من أن يكون غري جيٍد بشــكل يكفي لتــويل القيادة.  ويتحدى جيم 

وبــاري القــارئ ويحفزانه عى كل خطوة للطريق؛ من أجل الوصــول إىل قدرات املوهوب 

الخاصة بالقيادة العظيمة.  ومتثل البحوث ودراسات الحالة التي أُجريت أدلة إثباٍت ال ميكن 

إنكارها، بأن هناك فرصة لكل شخص منا ألن يكون قائداً عظياً«.

كــوري كوغــون Kory Kogon، قائد مامرس يف رشكة اإلنتاجية العمليــة Global Productivity يف 

فرانكلني كويف Francklin Covey؛ مؤلف مشارك لكتاب: »الخيارات الخمسة:  الطريق إىل اإلنتاجية 

.»Choices:  The Path to Extraordinary Productivity 5 The االستثنائية

»يحيط كتاب تعلم القيادة بجوهر فكرة أن يكون املرء دائم الســعي طيلة حياته وراء 

التعلم؛ ليكون أفضل ما ميكنه أن يكون عليه.  وتعيد األفكار الرئيسة يف هذا الكتاب التأكيد 

عى املحرك الذي يحث القادة الفاعلني، ســواء كانوا طالباً أو معلمني، عى أن يكونوا قادة 

دامئي التعلم، وملاذا يطمحون إىل أن يكونوا ســبباً يف إلهام اآلخرين عى املشاركة، وإحداث 

التغيري اإليجايب، وملاذا يجب أن يؤمنوا بأنفسهم، انطالقاً من أن لديهم القدرة والكفاءة ألن 

يكونوا قادة يُحتذى بهم.  فكتاب تعلم القيادة، دون أدىن شــك، ســيكون املرجع األســايس 

الذي ال يقدر بثمن، والذي سيغذي دراسايت يف القيادة يف العقد القادم«.

وينــدي ليم Wendy Lim، مســاعد املرشف العام عىل املدارس، ريشــموند، بريتيــش كوملبيا، كندا 

.Richmond, British Columbia, Canada
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»يذكرنا كتاب جيم وباري ذو الرؤية املتميزة، باملتخصصني من الشباب الذي ال يتوقف 

تعلمهم بعد تخرجهم من الجامعة، الذين يجب أن يستمروا يف التعلم، والتدريب، وتطوير 

أنفســهم كقادة؛ إذ تعمل الدروس الخمســة األساســية للقيادة يف هذا الكتاب عى توجيه 

وإلهام هذا الجيل الجديد ليصبح أفراده قادة الغد«.

سوزان لويك Susan Luchey، استشارية القيادة واملهنة، وهي مديرة برنامج القيادة يف جامعة ديلوير 

  .University of Delware

»تكــذب النرة الجدلية واملتفائلة التي يقدمها كتاب تعلــم القيادة، التحول الخطري يف 

ثقافة القيادة الذي ألقى الضوء عليه كوزيس وبوزنر، يف هذه اإلضافة الرثية ملكتبة املؤلفات 

يف القيادة.  فالقراء مدعوون يف هذا الكتاب إىل تقييم قدرتهم عى القيادة، وتقييم قدرات 

من حولهم - يف سياق قلب االعتقاد االجتاعي من أن هناك أفراداً محددين فقط »ينتمون« 

إىل مسار القيادة.  فطريقة التفكري القامئة عى التطوير والعظمة التي يؤكد عليها الكاتبان 

إلعداد أي فرد للقيادة، متثل شعاراً سهالً ويلقى بالقبول يجب تبنيه.  وكلا أمكن تم تقديم 

هذه الفلسفة مبكراً للشباب وموجهيهم، كان ذلك أفضل. لذا، فإن كتاب تعلم القيادة يعد 

نقطة انطالٍق ممتازة«.  

ماريــان جي. ماكغريغــور Marian G.  MacGregor، مركز التطوير املتخصــص، كلية نيل لألعامل 

Professional Development Center, Neely School of Business، جامعة تكســاس املسيحية 

Texas Christian University؛ مؤلفة منهاج حائز عىل جائزة بعنوان:  »بناء القيادة اليومية«.

»يف مجــال تطوير القيادة الذي يكون يف الغالب مملوءاً باألفــكار »الثورية« الجديدة، 

التي ترتك أثراً محدوداً وتفتقد إىل القوة الحقيقية، يقدم كوزيس وبوزنر نصيحة مهمة ذات 

قيمة ال تصدق بالنسبة للقادة الناشئني، والقادة الحاليني املتطلعني لصقل مهاراتهم عى حد 

ســواء.  ويعرض الكاتبان تركيبة متقنة من الحقائق املجربة، والتحليل املستمد من البحث 

العميق والحكايات النادرة التي تتسم بصفتها العملية وارتباطها بالقيادة.  وال يركز الكاتبان 

عى القصص الناجحة بنسبة واحد يف املليون، التي تنسب إىل مشاهري الرواد ورجال األعال 

الذي يعملون يف ظروف اســتثنائية غري قابلة للتطبيق – ولكنها بدالً من ذلك يجعالن من 
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تطوير القيادة أمراً ملموســاً، كــا يطلعان الجميع عى قصص النجــاح، ويجعالن آراءهم 

الحكيمــة أكــرث قابلية للتحقق.  فإجــراءات التدريب الذايت لكل فصــل، تجعل من مبادئ 

القيادة أمراً قابالً للتطبيق يف الحياة العملية، ما يؤدي باملرء ليس فقط إىل التفكري بكيفية 

تطبيق كل منها عى نفسه، ولكنها أيضاً تؤدي إىل تطبيقه ملا كان قد تعلمه«.

آرون مكدانييل Aron McDaniel، خبري ومتحدث ومســتثمر يف شــؤون الجيل الجديد من الشباب، 

.The Young Professional's Guide ومؤلف سلسلة دليل املتخصصني الشباب

»لقــد حان الوقت الــذي نتوقف فيه عن البحث عن إجابــات، وأن نتنبه إىل العبقرية 

التي منحنا الله إياها والتي يجسدها كل واحد منا.  فالحياة قصرية جداً، وال يجب أن نكون 

تابعني لحلم شــخص آخر بحيث نكتفي بالدور الصغري الذي نقوم به، ونتخى عن ما لدينا 

مــن قوة.  فالقيــادة أمر يعود لكل واحد منا، كا يعود إلينــا أن نحطم عتبة الخوف، وأن 

ننهــض ونرتك بصمتنا عــى طريقنا املتميز.  فمع كتاب تعلم القيــادة، قام كوزيس وبوزنر 

بوضــع خارطة طريق ممتازة تســاعدنا يف هذه الرحلة؛ إذ يقدم لنــا الكتاب أفكاراً وأمثلة 

عملية تعيننا عى إدراك قدراتنا الفطرية العظيمة«.  

رويري مكرينان Ruairi McKiernan، رائد اجتامعي، وحائز عىل جائزة يف العمل االجتامعي، ويرأس 

مجلس إيرلندا لشؤون الدولة.  

»كم مرة يقال للناس إنهم ببســاطة »ليســوا قادة«؟ ففي الغالب، يعود الســبب وراء 

هــذه املقوالت، إىل أنــه يكون لدينا قالب واحد نحاول أن نضــع الناس فيه ونجعلهم عى 

شــاكلته.  ولكن القيادة تأيت ضمن جميع األشــكال والناذج، وتحتاج إىل مثل هذا التعدد.  

فهي تحتاج إىل التميز. فالقيادة هي تلك النظرة الفريدة التي تولد من تاريخ املرء وخراته 

ورؤيته وآماله، التي تشــري إىل أنه هو فقط الذي يســتطيع أن يأيت بها.  ويبني هذا الكاتب 

للقراء كيف يتم ذلك«.  

نيلوفر مريتشــانت Nilofer Merchant، رائدة أعامل سابقة ومديرة تنفيذية لدى رشكة أبل والتقنية 

املتقدمة؛ وحائزة عىل الجائزة الخمســني ملفكري املســتقبل؛ وهي الشــخص رقم واحد يف العامل الذي 

يحتمل أن يؤثر عىل مستقبل اإلدارة من ناحيتي النظرية والتطبيق.  



أقوال يف كتاب »تعلم القيادة«

تعلم القيادة:  األصول الخمسة األساسية لتصبح قائداً مثالياً 12

»كان من املفيد جداً بالنسبة يل أن أُطلع طاليب والقادة الشباب عى كتاب جيم وباري:  

تعلــم القيادة.  فمن خالل هذا الكتاب، فإن الكاتبني يواصالن ترك بصاتها وإبداء أرائها 

الجديــدة وقصصهم الخالبة، وكذلك األفكار العملية، التي تؤدي يف نهاية املطاف إىل إحياء 

تصوراتنــا حول معنى أن تكون قائداً، ومســاعدة اآلخرين عى التطور والتعلم، والكشــف 

الدقيق عن ماهية القيادة وكيفية تحقيقها«.

الرسيريــة  لألبحــاث  ديــوك  ملعهــد  ســابق  تنفيــذي  مديــر   ،Bill Shannon شــانون  بيــل 

.Duke Clinical Research Institute

»يَُعدُّ كتاب: »تعلــم القيادة«، جوهرة أخرى إلبداعات عالقة القيادة كوزيس وبوزنر.  

فسواء كنت قائداً جديداً أو لديك سنوات من الخرة، فإنني أضمن أنك ستجد أفكار تطوير 

قيمة لك وملنظمتك يف هذا الكتاب«.

.Kaneka Foundation رئيس مؤسسة كانيكا ،Steve Skarke ستيف سكاريك

»يشــبه كتاب تعلم القيادة وضعــاً، وكأن لديك فيه تدريب قيادة شــخيص خاص بك، 

أو عمــل هذه التدريبــات.  ونجد أن اثنني من كبار املفكرين يف مجــال القيادة، ها جيم 

كوزيس وباري بوزنر، قد وضعا خالصة ثالثني ســنة مــن األبحاث املتخصصة يف كتاٍب يعج 

باألفكار العملية، التي تضمن لك أن تصبح قائداً أفضل«.

 Giant Leap الرئيس التنفيذي لرشكة القفزة العمالقة لالستشــارات ،Bill Treasurer بيــل تريجرار

Consulting؛ مؤلف كتاب: »القادة يفتحون أبواباً«.
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مقدمة: العالم بحاجة إلى قادة يحتذى بهم:

يعــاين عاملنا اليوم من نقص يف الشــخصيات القيادية، وال ينســب ذلــك إىل النقص يف 

املواهــب القيادية ذات اإلمكانات.  فاألشــخاص املوهوبون موجــودون، وكذلك الحاس، 

ناهيك عن املوارد والقدرة الالزمة للقيادة.  

إال أن النقص املشــار إليه يُنســب إىل ثالثة عوامل رئيسة هي:  التحوالت الدميوغرافية، 

ونقص التدريب والخرات، وطرق التفكري السائدة بني أطياف الناس التي بدورها تـــثبطهم 

وتـثنيهم عن تعلم القيادة واكتساب مهارتها.

يف الوقت الحايل، نحو ٢٥% من القوى العاملة يف العامل هم من فئة الشباب، الذين وصلوا 

لســن العمل مع دخول األلفية الجديدة، ويقصد بذلك تلــك األجيال التي ولدت يف الفرتة 

ما بــني ١٩٨١ و١٩٩٧، وتكاد تقرتب نســبتهم من ٥٠% يف بعض الدول)١(.  كا تشــري بعض 

التقديرات إىل أن نســبتهم يف العامل ســتصل إىل ما يقارب الـ ٧٥% عى أعتاب العام ٢٠٢٥.  

ورغم تزايد أعداد هؤالء الشــباب يومياً يف ســوق العمــل، إال أن املنظات يف أرجاء العامل 

كافة، ترى أنه ال يوجد العدد الكايف من القيادات املؤهلة التي تلبي احتياجاتها واحتياجات 

السوق، سواء حارضاً أو مستقبالً)٢( .  حيث إن نحو ٨٦% ممن شملهم االستطالع الذي أجراه 

املنتــدى االقتصادي العاملــي World Economic Forum األخــري، يعتقدون بوجود أزمة 

قيادة يف العامل اليوم)٣(، وأن العديد من هذه الرشكات يساورها كثري من القلق؛ بسبب عدم 

وجود صف ثاٍن مؤهل لتويل القيادة فيا بعد)٤(.  ولعل أحد أسباب تزايد الحاجة إىل قادة 

متمكنني عى مســتوى من التأهيل، هو التحوالت الدميوغرافية؛ حيث إنها ببســاطة تخلق 

نوعاً من الطلب عى القادة الذين يُحتذى بهم بشكل تجاوز العرض املتوفر منهم)٥(.  

والســؤال الــذي يُطرح هنا، هو أنــه إذا كانت الحاجة إىل تطوير القــادة كبرية، فلاذا 

إذاً يكــون املتــاح من هؤالء القادة بهــذه الندرة؟  تأيت اإلجابة عى جزء من هذا الســؤال 

مــن خالل بحث أجراه جاك زينغــر Jack Zenger، العامل والباحث يف مجال القيادة، الذي 

اطّلــع عى قاعدة البيانــات العاملية املختصة باملشــاركني يف دورات التدريب عى القيادة، 



مقدمة

تعلم القيادة:  األصول الخمسة األساسية لتصبح قائداً مثالياً 16

فوجد أن متوســط أعار هؤالء األشــخاص هو ٤٢ عاماً، ولكن متوسط أعار من يشغلون 

مناصــب إرشافية يف قاعدة البيانات كان ٣٣ عاماً.  وحســبا يفيد جــاك، فإنه »يتبع ذلك 

القول، أن هؤالء يف حال عدم التحاقهم يف أية برامج تدريبية للقيادة قبل بلوغهم ســن الـ 

٤٢، فهذا يعني أنهم لن يحصلوا عى أي تدريب عى القيادة أبداً كمرشفني، وسيستمرون يف 

العمــل يف رشكاتهم إىل ما يقارب عقداً قادماً آخر، عى نفس الحال دون تدريب«)٦(.  وهذا 

أمر غاية يف الغرابة! 

واآلن اســمحوا يل أن أتوجه إليكم باألســئلة التالية: هل أنتم عى استعداد لتلقي عالج 

طبي عى يد طبيب غري مدرب؟ هل أنتم عى اســتعداد للســاح ملحاسب غري مدرب بأن 

يتوىل تدقيق حسابات رشكتكم؟ هل أنتم عى استعداد للتعاقد مع مهندس غري مدرب ليك 

يصمم لكم ســيارة ذاتية القيادة؟ اإلجابة بالطبع: »ال، لن تفعلوا ذلك«.  إذاً، ملاذا يســمح 

بهذا عندما يتعلق األمر بالقادة؟  

وهنــاك حقيقة أخرى دامغة نضيفها إىل هذا النقص يف القيادة واإلعداد غري املناســب 

للقــادة.  فهناك تدين عى مســتوى العامل كله يف مســتوى الثقة لدى النــاس تجاه قادتهم.  

ووفقاً ملقياس إيدملان لللثقة Edelman Trust Barometer  -وهو عبارة عن دراسة سنوية 

تحظى بدرجة عالية من التقدير واالحرتام يف مجال الثقة يف املنظات الكرى وقادتها- فإن 

»عدد الدول التي تتمتع مبنظات موثوقة، قد تناقص بشــكل مل يسبق له مثيل بني جمهور 

املثقفني.  أما بالنسبة للسكان بشكل عام، فإن الرتاجع أكر بكثري؛ إذ إن ثلثي الدول تقع يف 

فئــة انعدام الثقــة«)٧(.  ويعني هذا أن ثقة الناس يف مختلف بقاع العامل يف قادتهم، ترتاجع 

يوماً بعد يوم - وال عجب أن يرتتب عى ذلك إذاً وجود أزمة يف القيادة.  

ونتيجــة لكل هذا الحديــث الذي يدور حول أهمية تطوير القيــادة والحاجة إىل قادة 

أفضل، فــإن املنظات -مبا يف ذلــك الحكومات والجامعات- قد دأبت عــى إنفاق القليل 

مــن مواردهــا املالية عى هذه الجوانب التي يجري الحديث عنها.  فهي مل تنفذ أعالها يف 

االتجاه الذي كانت تقول إنه مهم وأسايس.  ويعد هذا األمر مصدراً لقلق عاملي يبعث عى 

الحــزن.  ويف نفــس الوقت، فإنه ميثل فرصة كبرية جداً لهذه املنظات واألفراد الذين قرروا 

أخذ زمام املبادرة.  
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فهــذه الفرصة هي التي كانــت وراء الدافع لدينا لكتابة هذا الكتــاب.  فقد دأبنا عى 

البحــث والكتابــة عن القيادة ألكرث مــن ٣٥ عاماً، كا عملنا عى تطويــر القادة لفرتة من 

الزمــن أطول من هذه.  ولكننا كنا نرى أن هناك تزايــداً يف الهوة بني العرض والطلب، وأن 

هذه الهوة بحاجة إىل أن مُتأل - وأن يكون ملؤها عاجالً.  ونريد كذلك أن نســتمر، ليس يف 

املســاهمة يف تضييق هــذه الفجوة، ولكننا نريد كذلك دعم املبــادرة من أجل إعداد قادة 

أفضل يف العامل كله.  

عقلية القيادة:

كنا يف حلقات النقاش التي نعقدها نوجه هذا الســؤال إىل املشاركني: »كم منكم يعتقد 

يف نفســه أنه قائــد؟«. ففي مجموعة مؤلفة من ٥٠ شــخصاً، وجدنا أن هناك ســتة فقط 

بينهم هم الذين يرفعون أيديهم.  فرغم أن هذه املجموعة يف العادة تتألف من أشــخاص 

جاءوا جميعاً لتطوير القيادة لديهم، إال أن ١٠% فقط منهم يعترون أنفســهم قادة.  فرمبا 

يكون هؤالء األشــخاص متواضعني ويعتقدون أنهم إذا قالوا: إنهم قادة، فسيظهرون وكأنهم 

مغرورون أو متبجحون.  رمبا يكون هذا هو الســبب وراء إحجام البعض عن تسمية نفسه 

بالقائد.  ولكننا نعتقد أن هناك ما هو أكرث من ذلك؛ فهناك أســطورة ســائدة عن القيادة 

تجعــل النــاس يحجمون عن أن يزعموا أنهــم قادة.  فاألمر يبــدو وكأن القيادة ذلك األمر 

الصعب الذي يحتاج إىل مواصفات خاصة، وال يســتحقها ســوى بعــض الناس من أصحاب 

املواهب الخاصة، وحق طبيعي لهم، وأنها موجودة يف مكوناتهم الوراثية، وأنها اســم مالزم 

لهم، أو أنها مرتبطة بحكم مناصبهم أو مســمياتهم الوظيفية.  فوجهة النظر هذه تنشــئ 

حاجزاً غري مريئ، واعتقاداً مثبطاً يجعل العديد من الناس ال يجيبون عن األسئلة حول اعتبار 

أنفسهم قادة أم ال.  

تعتر ديبي كوملان Debi Coleman من أوائل القادة الذين قمنا بإجراء مقابالت معهم، 

حول أفضل تدريبات شــخصية للقيادة، وكانت القائد األول الذي قدمناه يف أول نسخة من 

كتابنــا الذي حمل عنوان: »تحدي القيادة«.  يف ذلك الوقت، كانت ديبي نائبة رئيس رشكة 

تصنيع عاملية ملنتجات آبل للحاسب اآليل.  ويف مقابلتنا معها قالت: »أعتقد أن الناس الجيدين 

يســتحقون قيادة جيدة.  فالناس الذين أتوىل إدارتهم يســتحقون أفضل قيادة يف العامل«)٨(.  
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 ،Smart Forest Ventures أما اآلن، فتعمل ديبي رشيكاً إدارياً يف رشكة ســارت فوريست

وهي رشكة استثارية لرؤوس األموال، وهي تشغل منصب مديرة يف عدد كبري من مجالس 

اإلدارة.  وحــني متكنا من االلتقــاء بها مرة ثانية، علمنا أن وجهــة نظرها تجاه القيادة هي 

نفسها اليوم، كا كانت عليه عندما تحدثنا معها قبل أكرث من ٣٠ عاماً.  

تعــر ديبي عن الروح املعنوية لكل القادة الذين يُحتذى بهم.  فهم يســعون بكل جد 

واجتهــاد إىل تقديــم القيادة األفضل يف العــامل؛ ألنهم يؤمنون إميانــاً ال يتزعزع بأن الناس 

يستحقونها.  ومن املحتمل جداً أن يكون هذا هو ما تريدونه أنتم من قادتكم.  فإذا كنتم 

تؤمنــون أن الناس الذين تتولون قيادتهم اآلن، أو الذين ســتتولون قيادتهم يف املســتقبل، 

يستحقون أفضل قيادة يف العامل، وإذا كان من الواضح لك أن هناك احتياجاً متزايداً للقادة 

نوعــاً وعدداً، فمن املحتم إذاً أن تكونوا أفضل قادة قدر ما تســتطيعون.  فالخطوة األوىل، 

هي أن تطوروا عقلية أو طريقة تفكري قيادية.  فلســتم مضطرين ألن تنتظروا من املنظمة 

التي تعملون بها لتقدم لكم برنامجاً لتصبحوا األفضل، أو تنتظروا شخصاً آخر يعطيكم اإلذن 

أو يزودكم مبصدر خاص.  وكا اكتشــفت دورويث Dorothy وزمالؤها يف فيلم ســاحر أوز 

The Wizard of Oz، فلديكم كل يشء تحتاجون إليه لتصبحوا قادة يُحتذى بهم.  

وهــذا هو الســبب الثاين وراء كتابتنا لهــذا الكتاب؛ إذ نريد أن نتنــاول ونصحح بعض 

الخرافات الســائدة واملفاهيم الخاطئة حول ما يحتاج إليــه موضوع تعلم القيادة؛ ليصبح 

لدينا قادة يُحتذى بهم.

تعلم لتصبح قائداً يُحتذى به:

بعد ميض أكرث من ثالثة عقود من الدراســات التي قمنا بها، فإننا نعرف أنك قادر متاماً 

عــى تويل القيادة.  فقد ال تدرك ذلك، أو قد ال تؤمن بذلك بشــكل كامل، ولكن هذه هي 

الحقيقة.  وهذه حقيقة أيضاً بالنســبة لـ ٩٩,٩٩٩ % من األشــخاص يف العامل.  سنرشح هذه 

النســبة املئوية يف أحد أوائل الفصول يف هذا الكتاب.  أما الهدف األشمل لهذا الكتاب، فهو 

اطالعكم عى ما تعلمناه حول ما ميكنكم أن تقوموا به لتهيئة الظروف، ســواء يف داخلكم 

أو يف املحيط الذي تعيشون وتعملون فيه؛ لتصبحوا قادة أفضل بكثري ما أنتم عليه اليوم.  
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 ونبني لكم يف هذا الكتاب أنه ميكنكم أن تصبحوا قادة أفضل بكثري ما أنتم عليه اليوم، 

إذا كانت لديكم قناعة بأنفســكم، وســعيتم إىل أن تكونوا عظاء، وتحديتم أنفســكم من 

أجل تطويرها، وحصلتم عى مســاندة اآلخرين لكم، وطبقتم ما تعلمتموه بإتقان.  وسوف 

تجدون يف كل فصل من فصول هذا الكتاب أننا نطلعكم عى رســالة أساســية حول تطوير 

قيادة يُحتذى بها، كا نعرض عليكم فكرة عملية عن الكيفية التي ترفعون بها قدرتكم عى 

القيادة.  

يقع كتاب تعلم القيادة يف ســبعة أجزاء، حيــث يعالج الجزء األول أصول القيادة، وهو 

يحدد الوترية التي يســري عليها الكتاب، كا ميهد الســياق ملناقشة ما يحتاج الناس إىل فعله 

ليصبحــوا قادة أفضــل؛ إذ نتحدث عن األســاطري واالفرتاضات التي تعوق تطــور القيادة، 

واألصول الخمســة الالزمة ليصبح املرء قائداً يُحتذى به، واألدلة التي تثبت أهمية القيادة، 

وكيف أنك تتوىل القيادة ولكن ليس بالقدر الكايف.

ونناقــش يف الجــزء الثاين من كتاب تعلــم القيادة العنارص الرضوريــة لألصل األول من 

أصــول القيادة الــذي يحمل عنوان: »عليك أن تؤمن بأنك تســتطيع القيادة«.  ونؤكد عى 

مــدى أهمية أن يكون لدى املرء إميان قوي بقدراتــه، وأن يتمتع بعقلية يعتقد من خاللها 

أن بإمكانــه تعلم القيادة.  ونقدم األدلة عى أن التعلم ميثل املهارة األساســية، وأن القيادة 

تنشأ من داخل اإلنسان.

ويدور الجزء الثالث حول األصل الثاين من أصول القيادة الذي يحمل عنوان: »اســع إىل 

التفــوق«.  ويتحدث هذا الجزء من الكتاب عن أهميــة معرفة املرء لذاته، ومعرفة ما هو 

مهم بالنســبة له.  فال ميكن للمرء أن يتوىل قيــادة اآلخرين إذا مل يكن يعرف ذاته، ويجب 

عليه أيضاً أن يكون معنياً باملســتقبل.  فاملرء اليوم ليس هو ما ســيكون عليه يف املستقبل، 

ويرسي هذا املنطق أيضاً عى األشــخاص الذين يتوىل قيادتهم.  ونشــري أيضاً إىل أن القيادة 

عالقة، وهي ال تتعلق ببساطة بالطموحات الشخصية للقائد.  فالقيادة تتطلب من املرء أن 

يعرف األشخاص الذين يقودهم ويقدرهم.  

ويتنــاول الجزء الرابــع األصل الخاص بكيف يصبح املرء قائــداً يُحتذى به، وذلك تحت 

عنــوان: »عليك أن تتحــدى ذاتك«.  فهذا الجزء من الكتاب يناقــش كيف أن التحدي يعد 
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أمراً حيوياً للتعلم، ويلزم املرء أن يتوىل زمام املبادرة يف تطوير نفسه، ونشري إىل أنه ستكون 

هناك انتكاســات وإخفاقات حتمية ســتواجهه يف طريقه، وتتطلب منه املثابرة والشجاعة 

واملرونة؛ ليستمر يف التعلم وليصبح يف أفضل ما ميكن أن يكون عليه القائد.  

ويتحدث الجزء الخامس عن األصل الرابع من أصول القيادة تحت عنوان: »احصل عى 

مساندة اآلخرين«.  وهنا نشري إىل أن أي شخص يحقق متيزاً، يحظى بالدعم والتدريب عى 

طول الطريق.  فسواء عى مستوى العائلة أو املديرين يف العمل أو املدربني املحرتفني، نجد 

أن القادة يحتاجون إىل النصح واملشــورة والرعاية واملساندة من اآلخرين.  ولتعلم القيادة، 

فإنــه يلزمك أن تتواصل مع شــبكة من املوارد، وتحتاج أيضــاً إىل معرفة مدى التقدم الذي 

تحققه، ومدى التطور، وما هو اليشء الذي ال زلت بحاجة إىل تطويره.  

أما األصل الخامس من أصول القيادة، ونقصد بذلك التطبيق بإتقان، فهو موضوع الجزء 

الســادس من هــذا الكتاب.  ففي هذا الجزء نتحدث عن حقيقــة أنه ليك تصبح عظياً يف 

القيــادة، فيجــب أن تقيض وقتاً يف تطبيــق مهاراتك.  فال يكفي أن يتــوىل املرء دور القائد 

فقط، بل يجب أن يحدد أهدافه، وأن يشــارك يف خرات التعلم التي تم وضع تصاميم لها، 

وأن يطلب من اآلخرين إبداء مالحظاتهم، وأن يحصل عى التدريب.  ويجب عليه أيضاً أن 

يخصص وقتاً يومياً لتعلم القيادة، عى أن ميثل تعلم القيادة بالنسبة له عادة يومية.

يتحــدث الجزء الســابع من هذا الكتاب عن اإلرادة وطريقــة القيادة.  ونختتم الكتاب 

بفصل يلخص الرســائل الرئيســية، ويعرض التعليقات عن رضورة مواصلة االلتزام بالتعلم.  

فاإلثبــات يكون بالعمل الفعيل، وليس باتخاذ القرار بالعمل.  ونؤكد أيضاً عى مدى أهمية 

أن يكــون القادة إيجابيني ونشــيطني ومفعمني باألمل.  ففي األوقــات الصعبة، متثل هذه 

مكونات حيوية لتكون قائداً يُحتذى به.  

ُقرَّاء الكتاب:

حني كتبنا هذا الكتاب، كان القادة الناشــئون ضمن أهم أولوياتنا - أي أولئك األشخاص 

الذين يسعون إىل لعب دور قيادي. إنهم أولئك الذين بدأوا يرشفون عى اآلخرين، والذين 

يجب عليهم بالرضورة التأثري والعمل مع اآلخرين لتحقيق أهدافهم.  فنحن نريد أن يكون 
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كتاب تعلم القيادة دليالً ميكنك أن تستخدمه حني تطور مفهومك عن الذات كقائد، واألفكار 

التي لديك عن ما تعنيه القيادة.  لقد أردنا أن نقدم إطار عمل يســاعدك يف إنشــاء محيط 

قيادي، وتعزيز مجموعة من املعتقدات تؤدي إىل تنمية قدراتك وتطورك.  

باإلضافة إىل ذلك، سيكون كتاب تعلم القيادة ذا قيمة عظيمة ملطوري القيادة، واملدربني 

الداخليــني والخارجيني، واملدربني العاملني يف بناء األجيــال القادمة من القادة يف منظات 

عمالئهم - وأيضاً أولئك الذين لديهم مسؤولية، ويحتاجون إىل مساعدة الناس يف أن يكونوا 

يف أفضــل وضع ممكن أن يكونوا عليه، ويشــمل هذا املرشفني واملديرين عى املســتويات 

كافة.  فيحتاج الجيل القادم من القادة إىل حكمتك وخرتك، إذا كانوا ينوون التميز واالرتقاء 

مبنظمتك إىل مستوى أعى.  

ووفقاً للدراســات التــي أجريت مؤخراً، نجد أن أكرث من ٥٠% من الشــباب يريدون أن 

يصبحوا قادة يف منظاتهم، بالرغم من أنهم ال ينظرون بالرضورة إىل املنظمة نظرة تقليدية.  

ونعرف أنهم يبحثون أيضاً عن املهام التي تتســم بالتحدي، وأنهم راغبون يف العمل بجدية، 

 ولكــن أكر مخاوفهم تتمثل يف: »افتقاد فرصــة التطوير املهني« يف الكثري من منظاتهم)٩(.

 فرغبتهم يف البقاء يف أماكنهم وعدم التحرك منها، سيكون مرشوطاً بالكيفية التي يستجيب 

بها مطورو القيادة واملديرون لهذه الحاجة.  

كيف يُستخدم هذا الكتاب:

نريدك أن تســتخدم كتاب تعلم القيادة وأال تكتفــي بقراءته فقط.  ومن أجل تحقيق 

هــذا الهدف، فقد قمنا بتقســيم هذا الكتاب إىل فصول قصرية مستســاغة.  لذلك، ميكنك 

أن تقــرأ وأنت يف القطار أثناء توجهك إىل العمل، أو أثناء متتعك بقســط من الراحة خالل 

النهار، أو ميكنك ذلك يف املســاء حني تريد أن تقيض بعض الوقت لزيادة مهاراتك القيادية 

وتحســينها، وستجد أيضاً يف كل الفصول الالحقة أن هناك تدريباً ذاتياً، وهو عبارة عن يشء 

ميكنــك أن تقــوم به يف دقائق قليلة، ولكنك قد ترغب يف العــودة إىل هذه التدريبات بعد 

ذلك، حني يكون لديك وقت أكرث.  وبالنسبة ملعظم هذه التدريبات، فإننا نوصيك بشدة أن 

تنشئ ملفاً خاصاً بالقيادة.  فقد تبني أن إنشاء مثل هذا امللف يعتر أحد أهم أدوات التعلم 
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الفعالة، وهو يساعدك بشكل كبري يف ترسيخ التعلم الذي تستمده من كل فصل من فصول 

هــذا الكتاب.  وميكن لهذا امللف أن يكون يف دفرت عادي كالدفاتر التي يســتعملها الطالب 

الجامعيون، أو شــيئاً مــا أكرث أناقة، أو ملفاً إلكرتونياً يخزن يف الجهاز اللوحي أو الحاســب 

اآليل العادي، وسيكون هذا امللف وسيلة لتخزين خواطرك وردودك وخراتك ودروسك التي 

تعلمتها، ويلزم أن يكون هذا امللف يف متناول اليد؛ فلدينا قناعة بأنك سرتغب يف أن ترجع 

إليه املرة تلو األخرى.  

أخرنا ُمراِجعو هذا الكتاب األوائل أنه يوجد الكثري ما ميكن القيام به هنا، ونحن نوافق 

عى هذا القول، ومن املمكن أن يبدو هذا العمل شــاقاً متاماَ.  فكا هو الحال يف تعلم أية 

مجموعة من املهارات، فإنه يجب عليك أن تتدرب باستمرار إذا أردت أن تحسن من أدائك؛  

فليس هناك مهارات كاملة جاهزة بإمكانك اكتســابها من الخرة ملرة واحدة وينتهي األمر.  

فتطبيق هذه املفاهيم عى أرض الواقع العميل يتطلب وقتاً. وبالنسبة للقادة الذين يحتذى 

بهم، فهم يؤمنون أن رحلة التعلم تستمر مدى الحياة.  

واصل التعلم بالرسعة التي تحددها لنفســك بحســب قدراتك؛ فللناس أســاليب تعلم 

مختلفــة.  فرمبا تريد أن تقرأ النص بالكامل، ومن ثم تعود وتقوم بعمل إجراءات التدريب 

الــذايت، وقــد تريد أن تدرس جزءاً دفعة واحدة بحيث تقرأه وتســتغرق فيه عدة أســابيع 

أو حتى عدة أشــهر، وقد تريد أن تقوم بإجراءات التدريب الذايت متبعاً الكتاب فصالً بعد 

فصل.  استخدم هذه األفكار يف هذا الكتاب بأية طريقة تراها مناسبة لك.  وما يعنينا هنا، 

أن تعلــم القيادة يتطلب التدريب، والتدريب يحتــاج إىل وقت، وأنه ميكنك التعلم لتصبح 

قائداً أفضل ما أنت عليه اليوم.  

وأخرياً، أعِط نفسك القليل من الراحة.  وإذا كنت جاداً يف أن تصبح قائداً أفضل، وترغب 

يف أن تخصــص الوقت وتبــذل الجهد لتحقيق هذا الهدف، فال تنس إذاً أن تهتم بنفســك، 

وترتــب أوضاعــك مبا يالئم وقتك وجهــدك.  فال ميكنك أن تبني قوتــك كلها دفعة واحدة؛ 

فمن الرضوري أن تأخذ قدراً من الراحة بني التدريبات.  وباملثل، فإن أي اقرتاح لديك سواء 

لنفســك أو لآلخرين، لن يكون صحيحاً من املرة األوىل، حيث ستكون هناك جوانب سلبية 

أو انتكاسات.  
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تأكــد أنك تبني نظامــاً داعاً داخلياً، ومن املمكن أن يكــون خارجياً، والذي ميكنك أن 

تحصل عليه من خالل السري يف طريق خاطئ ال ميكن تجنبه، ومن خالل خيبات األمل التي 

تحيط بك يف رحلتك عى طريق القيادة.  وقد تخرس بعض املعارك التي تخوضها أثناء ذلك، 

ولكن ركز عى أن ترى عيناك الصورة األكر.

يحتــاج العــامل إىل قادة يُحتــذى بهم.  ويحتاجهــم عى جميع املســتويات ويف جميع 

الوظائف.  فمرؤوسوك وزمالؤك عى حد سواء يستحقون منك أن تكون أفضل قائد عرفوه؛ 

فهم بحاجة إىل أن تتوىل القيادة بأفضل ما متلك من مهارات ومعارف لديك، وهم يحتاجون 

إىل أن تصبح قائداً يُحتذى به، ليس يف الوقت الحايل فقط، ولكنهم يحتاجون أن تصبح قائداً 

يُحتذى به غداً ويف املســتقبل.  وكلنا أمل يف أن يكون هذا الكتاب محفزاً لك، ويحتوي عى 

معلومات مفيدة لك يف رحلتك ليك تصبح قائداً يُحتذى به.  

جيمس م.  كوزيس

Orinda, California أوريندا، كاليفورنيا

 Berkeley, California باري ز.  بوزنر

أبريل ٢٠١٦م
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شكر وتقدير:

نجد يف أي كتاب جزءاً يشكر فيه املؤلفون غريهم، ويسمى هذا الجزء: »شكر وتقدير«.  

ولكن الشكر والتقدير ال يعني بالضبط التعبري عن مشاعرنا.  فالتعبري باالمتنان سيكون أفضل 

كثرياً ككلمة نســتخدمها لوصف ما نشــعر به، ويعكس ما نشــعر به تجاه كل الذين مثلوا 

جزءاً مــن هذه املهمة.  فاالمتنان يعر عن مدى الشــكر والتقدير تجاه أصحاب املواهب، 

الذين عملوا بكل جدية والذين سعوا وتعاونوا معنا.  فقد شجعونا ودعمونا ودربونا وأناروا 

الطريق لنا ودعمونا.

نذكــر عــى رأس القامئة ١٠ مــن القادة الشــباب، الذين قاموا مبراجعــة كل فصل من 

مخطوطــة هــذا الكتاب، وقدموا لنا تغذيــة راجعة ال تقدر بثمن، عــن كل ما أحبوه وكل 

ما فكروا أنه يف حاجة إىل تحســني.  وقد أهدينا هذا الكتاب لهم، ونريد أن نشــكرهم مرة 

أخرى عى كل الطرق التي ساعدونا بها، وهم: ترافيس كاريجان Travis Carrigan، وأماندا 

 Garrett وغاريت جينســني ،Abby Donahue وأيب دوناهو ،Amanda Crowell كراويل

Jensen، وأميليا كالونAmelia Klawon، وديفيد كالون David Klawon، وأرمني كومييل 

Armeen Komeili، ونيك لوبيز Nick Lopez، وأماندا بوزنر Amanda Posner، وويليام 

.William J. Stribling جيه سرتيبلينج

ما مييز كتابنا ككل هو مجموعة القصص األصلية عن املصادر الحقيقية، وكيف استمررنا 

بهــذا التمييز يف هذا الكتــاب.  فهناك أكرث من ٤٠ فرداً مذكورين يف هذا الكتاب، ونريد أن 

نعر عن امتناننا -الذي يفوق بكثري عن الشــكر والتقدير- لهم عن مشاركتهم لنا، ومبعيتنا، 

وخراتهم ودروســهم التي تعلموها.  واألمثلة التي يقدموها تعيد للحياة املبادئ واألســس 

التي نصفها يف هذا الكتاب.  

ونشــكر أيضــاً املوهوبني الذيــن تعاونوا معنــا؛ بدءاً مــن النارش جون ويــيل وأبناؤه 

John Wiley & Sons، وبــدءاً من املحرر جينني راي Jeanenne Ray، التي وجهتنا للقيام 

بهذا العمل بدءاً من عملية املراجعة إىل إخراج العمل نفســه، ومل يكن هذا العمل ليخرج 

إىل النور دون مســاعدتها.  كا نشــكر جودي هــوارث Judy Howarth، التي لعبت دور 

املطورة واملراجعة، كا نشكر حرفيتها وتوجيهها اللذين كانا سبباً يف وضوح وتركيز كتاباتنا.  
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كــا وجهتنا بروســيوس Heather Brosius مبهارة أثناء كتابــة مخطوطة هذا الكتاب من 

خالل عملية املراجعة، كا أن وكيل دعايتنا صديقة ساالريا Sadhika Salariya، مكنتنا من 

إيصال الرســالة الرئيســة فيا يتعلق بالقيادة.  ونريد أيضاً أن نستمر يف التعبري عن امتناننا 

لكوننا قادرين عى العمل مع ماريســا كييل Marisa Kelley، مديرة اإلنتاج التي تعمل يف 

رشكــة حول التعلم ملكان العمل Workplace Learning Solutions، لدعمها املســتمر يف 

 Matt توسيع الوصول العاملي لكتاب: تحدي القيادة.  نحن نرفع صوتنا بالشكر ملات هولت

Holt، النارش، ولشنان فارجوShannon Vargo، مساعد النارش؛ لكونها كانا يف مقدمة من 

وجهونا للخوض يف بحور صعبة من التعبري يف مجال النرش.

وهناك خمسة أعضاء آخرين من فريق كتاب تحدي القيادة يف رشكة وييل للنرش وهم:  

 Aneesa وأنيســة دافينبورت ،Michael Damore ومايكل دامور ،Eli Becker إييل بيكر

 ،William Hull وويليام هــال ،Michael Friedberg ومايــكل فريدبــرج ،Davenport

 Kathy وكايث نيبينهوس ،Lesley Lura وليــزيل الورا ،Alison Knowles واليســون نوليس

Niebenhaus، وديفيد باملر David Palmer.  وسنظل دامئاً نحمل العرفان بالجميل لخرة 

وكرم أفضل فريق يف هذا العمل.

يســتغرق كل مــن البحث والكتابة وقتــاً - وقتاً للتفكــري والتأمل والكتابــة واملراجعة 

والتحريــر، ومن إعــادة نفس العمل وكذلك التحرير من جديد، وهذا وقت مثني نرسقه من 

رشكاء الحياة الرائعني، الذين ال يرافقوننا باســتمرار، ويف بعض األحيان يشــجعوننا، وبعض 

األحيان يقولون لنا: حان الوقت الذي سنحصل فيه عى راحة، وأن نضيف يف الغالب أفكاراً 

فريــدة من خراتهــم املهنية، التي تجعل العمــل أفضل كثرياً.  ونعر عــن امتناننا العميق 

Jackie وجايك شــميدت بوزنر ،Tae Kyung Kouzes إىل كل مــن: تاي كيونــج كوزيــس 

Schmidt-Posner؛ ملحبتها ومشــاركتها وتضحياتها ولطفها.  فكلهن جميعاً مدربات 

ومتابعات، وأحسن صديقات وأفضل داعات بكل كرم، اللتنَي من دونها ملا متكنا من كتابة 

كلمة واحدة يف هذا الكتاب.  
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الجزء األول

تعلم أصول القيادة

ال تكمــن إمكانية القيادة يف كونها شــيئاً ما ميلكه بعض النــاس وال ميلكه آخرون؛ فهي 

موزعــة عىل نطاق أكــر بكثري مام هو ســائد يف اآلراء التقليدية التي تلقــى قبوالً.  فأنت 

بالفعل لديك القدرة عىل القيادة، ولكن بعض األســاطري واالفرتاضات السائدة عن القيادة، 

تقف يف طريقك وتحول بينك وبني رغبتك يف أن تصبح أفضل قائد ممكن.  وليك تكون قائداً 

يُحتذى به، يجب عليك أن تتجاوز هذه األســاطري، وأن تركز تفكريك يف تطبيق األصول التي 

متّكنك من تعلم وتنمية قدراتك التي تجعل منك قائداً.  

فالقيادة رضورية؛ ألنها تحدث تأثرياً كبرياً يف مســتويات املشــاركة وااللتزام واألداء لدى 

األفــراد.  فتطويرك ملهارات القيادة التي تتمتع بها، سيســاعدك يف تحســني طريقة األفراد 

حولك، من حيث شعورهم تجاه مكان عملهم، كام يشجع عىل وجود منظامت أكرث إنتاجية.  

كام أن تعلمك لتكون قائداً أفضل، سيعزز مشاعرك تجاه قيمة ذاتك وفائدتها.  

ويبني بحثنا أن مجموعة شــاملة من تطبيقات القيادة ترتبط بالقيادة التي يُحتذى بها، 

وأن هــذه التطبيقــات تقع ضمن نطاق قدرة كل فرد عــىل اتباعها.  ويتمثل التحدي الذي 

نواجهه يف رفع مقدار مشاركتك يف هذه التطبيقات القيادية، وأن تشعر بالراحة والثقة أكرث 

عند استخدام هذه التطبيقات.

وسنلقي نظرة يف الفصول الثالثة التالية عىل هذه املواضيع األساسية الخاصة بأن يصبح 

املرء قائداً يُحتذى به:  

- القادة برش وهم يولدون مثلنا متاماً.

- القيادة تُحدث تغيرياً يف الحياة.  

- أنت تتوىل القيادة بالفعل، ولكن ليس مبا فيه الكفاية.



28



29تعلم القيادة:  األصول الخمسة األساسية لتصبح قائداً مثالياً

الفصل األول

القادة بشر وهم يولدون مثلنا تماماً

دأبنــا عىل الكتابة والحديث عن القيادة التــي يُحتذى بها ألكرث من ثالثني عاماً. وخالل 

تلك املدة، كان هناك تســاؤل يطرحه الناس أكرث من أي تســاؤل آخر، وكان ذلك التســاؤل 

املطروح يتمثل بعدة صيغ ميكن حرصها يف الســؤال: »هل يولد القادة أم يُصنعون؟«، وقد 

يدور نفس هذا السؤال يف خلدك أنت أيضاً.

كانت إجابتنا عىل ذلك السؤال هي نفسها باستمرار: إننا مل نقابل أبداً قائداً مل يولد، كام 

أننا مل نقابل أبداً محاسباً أو فناناً أو رياضياً أو مهندساً، أو محامياً أو طبيباً أو عاملاً أو مدرساً 

أو كاتباً، أو خبرياً يف عامل الحيوان من غري البرش.  

ورمبا تفكر اآلن قائالً: »هذا الســؤال ليس عادالً؛ ألنه ســؤال مخادع؛ فجميعنا مولودون«.  

وهــذا هــو بالضبط ما نرمي إليــه. فكلنا برش، ولدى كل منا املــادة الرضورية التي متّكنه من 

أن يكون قائداً، مبن يف ذلك أنت شــخصياً.  ولكن الســؤال الذي يجب أن تســأله ليس: »هل 

سأحدث تغيرياً يف الحياة؟«، ولكن يف سعيك ألن تصبح قائداً أفضل.  فإن التساؤل األكرث إلحاحاً 

وأهمية ويجب أن تسأله لنفسك، هو: كيف ميكنني أن أحدث تغيرياً وفقاً ملا أتطلع إليه؟

ولكن لألمانة مل يوّجه لنا أحد أبداً السؤال: هل املديرون يولدون أم أنهم يكتسبون هذه 

اإلمكانيات؟

دعونا نفهم شــيئاً يف البداية.  إن القيادة ليســت ميزة روحانية ميلكها القليل من الناس 

وال ميلكها أغلبهم؛ فالقيادة ليست محتومة، كام أنها ليست مخزوناً خاصاً ينسب إىل نوعية 

خاصة من الرجال والنساء، الذين ميلكون جاذبية خاصة.  فالقيادة ليست جيناً من الجينات 

أو ســمة من الســامت.  فال يوجد دليل مادي قوي يفرتض أن القيادة موجودة يف الرشيط 

الورايث لدى بعض الناس، وغري موجودة لدى اآلخرين.  

قمنا بتجميع البيانات من ماليني البرش يف العامل لدراسة هذا األمر.  وميكننا أن نقول لكم، 

وبدون أدىن شك، أن هناك قادة يف كل مهنة، ويف كل أنواع املنظامت، ويف جميع الديانات، 
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ويف جميع الــدول، ويف جميع املراحل العمرية، ولدى الذكور واإلناث.  فافرتاض أن القيادة 

ال ميكن تعلمها، ليس أكرث من خرافة؛ فيمكنك أن تكون قائداً، كام ميكنك أال تكون.  فهناك 

إمكانية للقيادة يف أي مكان ننظر إليه.  

فالتســاؤل الذي يدور حول إذا ما كان القائد يولد قائداً أو يتم صناعته، ال ميثل تســاؤالً 

يفيض إىل نتيجة مثمرة.  فهو ميثل الجدل القديم حول الفطرة والتنشــئة، وال يرتقي ليكون 

ســؤاالً مهامً يجب طرحه واإلجابة عليه.  ولكن الســؤال األكرث فائدة ميكن أن يكون: »هل 

ميكن لك أنت ومن يعملون معك أن تصبحوا قادة أفضل يف املستقبل، مقارنة مبا أنتم عليه 

اليوم؟«.  سنجد أن صدى اإلجابة عىل هذا السؤال هو »نعم«.  

هناك من يعتقد بأنه ليس لدى كل فرد فينا إمكانية القيادة، وليس لدى كل واحد فينا 

القــدرة عىل تعلم القيــادة، ويرجع هذا إىل أن الخرافات واملفاهيــم الخاطئة واالفرتاضات 

الزائفة التي تتعلق بالقيادة، تقيم حواجز تعوق تطوير القادة عىل املستويات كافة.  فأحد 

أوىل التحديــات التي تعرتض الســري عىل الطريق إىل القيادة التــي يُحتذى بها، هو التغلب 

عىل هذه األســاطري الشعبية واالفرتاضات الزائفة؛ فهي ترعى منوذج قيادة يتناىف أخالقياً مع 

طريقة الحياة الفعلية التي يعيشها القادة، كام أنها تقيم الحواجز غري الرضورية التي تعوق 

تنشيط منظامتنا ومجتمعاتنا.

وقبل أن نتمكن من دراسة األدلة واألمثلة، التي تتعلق بالعقليات التي متّكن أناساً مثلك 

بأن يكونوا أفضل قادة، فإننا نحتاج إىل تناول بعض الحكايات، التي تبعد الناس عن التفكري 

يف أنه ميكنهم أن يقدموا قيادة وأن يكونوا قادة.  فهناك خمس أســاطري متنع تعلم القيادة، 

وتسهم يف الغالب يف املفاهيم الخاطئة عن ماهية القيادة.  

أسطورة الموهبة:

سيطرت هذه األسطورة عىل عامل التدريب والتطوير لعدة سنوات، وأصبح البعض يتقبلها 

وكأنها نص مقدس.  ولو أنك بحثت فقط بحثاً موســعاً وطويالً وشــاقاً، فستكون قادراً عىل 

تحديد األشــخاص األفضل واألذىك، ومن ثم وضعهم يف كل أدوار القيادة املوجودة.  وبذلك، 
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يتم حل املشــكلة.  فال حاجة للتدريب؛ فكل ما نحتاجه هو أن نجد الشــخص املناســب.  

حسناً، نتمنى لكم حظاً طيباً يف هذا الجهد.  

فهناك مبالغة يف تقدير أهمية املوهبة)١( بالنســبة للقيادة.  فقد وجد األســتاذ بجامعة 

 ،K. Anders Ericsson ك. أندرس إريكســون Florida State University واليــة فلوريدا

املعــروف يف هــذا املجال وزمــالؤه يف أبحاثهم عىل مدى أكرث من ثالثــني عاماً، أن املوهبة 

الخام ليســت هي كل يشء مام يلزم املرء لبلوغ القمة يف أدائه؛ فال يهم إذا كانت املوهبة 

يف الرياضة أو املوســيقى أو الطب أو برمجة الحاســوب أو الرياضيــات أو مجاالت أخرى. 

فاملوهبة ليســت هي املفتاح الذي يوصل إىل التميز)٢(.  ففي دراســة األمور الالزمة لتحقيق 

 Heidi النجاح وكيف يحقق الناس أهدافهم، توصلت األســتاذة هايدي غرانت هالفورسون

Grant Halvorson يف كلية كولومبيا إلدارة األعامل إىل نتيجة مامثلة؛ حيث ترى أن الرتكيز 

عــىل املوهبة، والذكاء، والقدرات الفطرية، قد أرض أكرث مام أفاد)٣(.  وكام تقول: فإن هناك 

فرقاً كبرياً بني أن »تكون جيداً« وبني أن »تصبح أفضل«.

فالقيادة ليســت موهبة متلكها أو ال متلكها.  ويف الحقيقة، فهي ليســت موهبة ولكنها 

مجموعة من املهارات والقدرات التي ميكن مشــاهدتها وتعلمها.  فمهارات القيادة موزعة 

بني الناس، مثلها مثل أية مجموعة أخرى من املهارات.  

لقــد كنــا محظوظني عىل مدى أكرث مــن ثالثة عقود؛ حيث قمنا بدراســة قصص آالف 

األشــخاص العاديني الذين قادوا اآلخرين لجعل أشــياء اســتثنائية تحدث)٤(.  وهناك ماليني 

أخرى من القصص واألمثلة.  فاالعتقاد بأن القيادة ميلكها عدد محدود فقط من األشــخاص 

املوهوبني، اعتقاد ميثل عائقاً قوياً جداً للتطوير، مقارنًة بأي عائق آخر؛ فهو مينع العديد من 

األشخاص من أية محاولة ليكونوا قادة، ناهيك عن التميز.

وليك تصبح قائداً أفضل مام أنت عليه اآلن، فإن القاعدة األساسية األوىل التي يجب أن 

تتبعها، هي أن تؤمن بأنك تستطيع أن تكون قائداً أفضل، وأنك تستطيع أن تتعلم لتحسني 

مهــارات وقدرات القيادة لديــك.  وبدون أن تؤمن بذلك، لن يكون هناك تدريب أو مترين 

ميكن أن يُفيض إىل نتيجة مفيدة كثرياً.



الفصل األول

تعلم القيادة:  األصول الخمسة األساسية لتصبح قائداً مثالياً 32

أسطورة المنصب:

تربط هذه األسطورة بني القيادة ووضع الفرد يف الهرم الوظيفي.  فهي تفرتض أنه عندما 

يكون لك منصب يف قمة هذا الهرم الوظيفي، فأنت تلقائياً تعتر قائداً.  وتفرتض األسطورة 

أن القيادة مســمى وظيفي، وأنه إذا كنت ال تتمتع مبنصب يف الهرم الوظيفي، وليس لديك 

سلطة، فلن تكون قائداً، وهي تفرتض أن كلمة القيادة تشري إىل صفة مهمة للغاية.  

ونجــد كل يوم أن وســائل اإلعالم ووســائل التواصل االجتامعي تخلد هذه األســطورة.  

ويكتــب الناس ويتحدثون عن كيف أن التغري الذي طــرأ عىل وضع منظمة من املنظامت 

مؤخراً، كان بسبب ما قام به الرئيس التنفيذي للمنظمة، أو ما كان مؤسس الرشكة الصغرية 

الناشــئة مســؤوالً عنه، والذي أصبح يقدر بعــدة ماليني من الــدوالرات؛ إذ يفرتض الناس 

أن أصحاب املناصب العليا أو األشــخاص الذي يشــغلون املراتب الرفيعة، وكذلك األشخاص 

املحظوظــون، هم فقط الذين ميتلكون القدرة لعمل أشــياء اســتثنائية.  ويف رأينا، أن هذا 

الكالم ال معنى له.  

ال يشء ممكــن أن يكون أبعد من الحقيقة، ســوى افرتاضنــا أن القيادة منصب أو لقب 

وظيفــي أو مكانة وظيفيــة.  ابحث عن معنى القيــادة يف القاموس، فســتجد أن القيادة 

 )lead( وأن كلمة ،)٥()l وتبدأ بحرف صغــري)إل ،leadership :معناهــا باللغة اإلنجليزيــة

باللغة اإلنجليزية تأيت من كلمة إنجليزية قدمية تعني: »أن يذهب« أو: »أن يرشــد«.  فهذا 

هو نطاق عمل القيادة: الذهاب إىل أماكن وتوجيه اآلخرين فيها.  فيمكنك أن تصبح رئيس 

مجلــس إدارة، ولكــن من املرجح جداً أن تكون أباً أو مدرباً، أو معلامً أو عامالً يف الخطوط 

األمامية، أو مديراً يف اإلدارة املتوســطة أو متطوعاً أو ناشــطاً يف املجتمع، أو مواطناً يشــعر 

بالقلق.  فأي طالب يدرس التاريخ يعرف أن الحركات التي قادت إىل تغيري العامل، قد بدأت 

عىل أيدي أفراد، وقادها أشخاص ليس لديهم منصب أو رتبة أو وظيفة ملتزم بها.  

والحقيقة أيضاً، أن أولئك الذين وصلوا إىل القمة مل يبدأوا من القمة، وعىل األرجح أنهم 

وصلــوا إىل القمة؛ ألنهم تعلموا مهارات القيادة يف طريقهم إليها.  مرة أخرى، ليس رضورياً 

أن تكون يف القمة ليك تقود اآلخرين؛ فيمكنك أن تتوىل القيادة أينام كان موقعك.  فالقيادة 

تتعلق أكرث مبا تقوم به، وليس باملوقع الذي تتوىل القيادة منه.  
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فالقيــادة هي اإلجراءات التي تقوم باتخاذها، وليــس املنصب الذي أنت فيه، والقيادة 

هــي القيم التــي توجه قراراتك وما تقوم بــه من أفعال؛ فهي املرئيــات التي لديك ولدى 

اآلخريــن.  وليك تصبح قائداً يحتذى به، فالقاعــدة الثانية التي يجب اتباعها هي أن يكون 

لديــك طموح للتميــز.  فيجب أن تهدف إىل يشء ما أكر، وأن تحلــم بيشء ما أفضل، وأن 

تســعى إىل يشء ما أســمى مام هو موجــود حالياً.  فلديك مبادئ توجهــك وتحول الناس، 

وترتقي بهم ليصبحوا أفضل.  

أسطورة القوة:

ابتداء من الدراسات القدمية السابقة عن القيادة، التي تطرق مجال بحثها لشخص تقبله 

اآللهة )الكاريزما(، وصوالً إىل الدراســات التي تناولت رجــال التاريخ العظام )والتي كانت 

تعاين من القصور بســبب التحيــز للرجال(، دأب الناس عىل البحث عــن صيغة أو تركيبة 

سحرية تفرس نجاح القيادة.  وهكذا، فإننا نجد عىل سبيل املثال أن االنبهار الحايل يأيت من 

االهتامم مبفهوم القوة.  

واآلن، ليس هناك خطأ متأصل يف املفهوم القائل بوجود مهارات ومعلومات وسلوكيات 

محددة، تؤدي إىل مستويات أعىل من األداء يف مهمٍة ما، سواء كانت هذه املهمة يف مجال 

املبيعات أو الهندسة أو التمريض أو الضيافة.  فالقيادة مطلوبة يف أية مهنة، ولها مجموعة 

من املهارات والقدرات الخاصة بها.  وإىل اآلن، تبدو األمور جيدة.  ولكن هناك سوء تطبيق 

لطريقة القوة، بحيث أصبحت تعني أنك يجب أن تقوم فقط باملهام التي تشعر فيها بقوتك 

فقــط، وأال تضيع وقتك يف تقوية نقاط الضعف التي تعاين منها، أو يف مجاالت ال متلك فيها 

القوة، والتي ليس لديك فيها املوهبة الفطرية، حيث يجب عليك وعىل منظمتك أن تكلف 

شخصاً آخر للقيام بهذه املهام.

وال يقصد بهذا أنه يجب عىل األشخاص أن ال يولوا اهتامماً بنقاط قوتهم، وأن ال يكونوا 

أسعد أو أنجح إذا استعملوا نقاط قوتهم يف العمل، ويف مجاالت أخرى يف حياتهم، ولكن الرتكيز 

عىل نقاط القوة قد أثبط يف األســاس عزمية الناس، يف تحدي أنفسهم ليصبحوا قادة أفضل، 

فيمكنهم فقط أن ينفضوا أيديهم ويقولوا: »حســنا، إن رؤية املستقبل ليست ضمن قويت. 
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لذا، فإنني لن أكون ماهراً يف هذا األمر« أو: »أنا ال أشعر بارتياح عندما أسمح لآلخرين بأن 

يعرفوا مدى تقديري إلنجازاتهم. لذا، فإنني ال أهتم بذلك«.

 أوالً، تجاهل التغذية الراجعة أو مالحظات اآلخرين حول الجوانب التي ال يتصف فيها 

عملك بالجودة، وهذا ال يتوافق مع العديد من البحوث يف مجال التعلم )التي ســنتحدث 

عنهــا فيام بعــد(.  ثانياً، لن يكون هناك تحفيز جيد للناس يف أن تخطرهم أن يستســلموا، 

حتى قبل أن يبدأوا يف أول مرة يواجهون فيها أموراً ال تســري عىل ما يرام، وعىل النحو الذي 

توقعوه.  وأخرياً، ال يعتر هذا التفكري عملياً؛ فال ميكن أن تقوم املنظامت بتوظيف شــخص 

يف كل مــرة يرتكب فيها خطأ ما، أو أن يكون هناك تحٍد جديد ال ميلك فيها هذا الشــخص 

مبدئياً مهارات وقدرات، يستطيع من خاللها مواجهة هذا التحدي.

عىل مدى الســنوات التي قمنا فيها بإجراء البحوث والدراسات يف مجال القيادة، وجدنا 

باســتمرار أن حــاالت الكرب وعدم اليقني كانت متيز التجارب الشــخصية ألفضل القيادات 

)ســيتم رشح ذلك بشــكل أوســع يف الفصل الثالــث(.  ويف العادة، هذه متثــل تحديات مل 

يواجهها الناس من قبل.  وألن هذا هو الواقع، فإن األســاس الثالث ليك تصبح قائداً يُحتذى 

بــه، هو أن تتحدى نفســك.  فتجد الناس حني يواجهون أشــياء مل يقوموا بعملها من قبل، 

فإنهم يف الغالب سيقومون بتطوير مهارات جديدة لديهم، وسيتغلبون عىل مواطن الضعف 

التــي يعانــون منها، وعىل ما يحد من قدراتهم.  فهم يرتكبون أخطاء وقد يشــعرون بعدم 

وا أنفســهم  الكفــاءة.  فــإذا اعتمد الناس عىل القوة فقط، فليس هناك احتامل يف أن يتحدُّ

أو منظامتهم.  فأنت ببســاطة ال تستطيع أن تبذل قصارى جهدك دون البحث عن تجارب 

جديدة، وأن تقوم بعمل أشــياء مل تقم بعملها من قبل أبداً، وأن ترتكب أخطاء، وأن تتعلم 

منها.  فالتحدي ميثل محفزاً مهامً للقيادة وللتعلم.

أسطورة االعتماد على النفس:

ال يوجد أبداً من يؤدي عمالً استثنائياً وينجزه مبفرده.  فال ميكن للقادة أن يتمكنوا رمبا 

من تصميم ابتكارات مبدعة، أو ينتجوا منتجات ذات جودة عالية، أو يقدموا خدمة رائعة، 

أو يجذبوا املشــجعني، أو يحطموا أرقام مبيعات قياســية، أو يضمنوا وجود ســالمة ونزاهة 
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مالية، ويبنوا أماكن رائعة للعمل، وذلك يف ظل عدم وجود ثقة، وبدون وجود فريق عمل، 

ومع افتقاد كل فرد يعمل يف املنظمة للقوة والقدرات املطلوبة.  فالقيادة أداء نشاط؛ يقوم 

عىل عمل الفريق وليست أداًء فردياً.  

إال أنه ال يزال يجري تداول موروث شــعبي حتى يومنا هذا، إذ يُنظر إىل القائد عىل أنه 

بطــل يجذب إليه مجموعة من الناس بأعامله الشــجاعة، أو يُنظــر إىل القائد عىل أنه ثائر 

يســري بعناد مواجهــاً املواقف الصعبة، دون خوف عىل حياته أو اعتبار لألعراف الســائدة.  

فهناك أســاطري تدور حول شــخصيات ذات بصرية، لديها قوى تشبه قوة مريلني األسطوري، 

حيــث تنقذ مثل هذه الشــخصيات ماملك ورشكات وصناعات أو شــعوب.  كل هذا يَُخلِّد 

االعتقاد بأن القادة يجب أن يتمتعوا باالعتامد عىل الذات، وبقوة تفوق قوة البرش، ويجب 

أن يكونــوا قادرين عــىل االعتناء بأنفســهم، وأن ينجزوا األعامل دون مســاعدة من أحد،  

ويجــب أن يكونوا مســتقلني وواثقني من أنفســهم، وال يعروا أبداً عن أي شــكوك تتعلق 

بقدراتهــم.  فيجــب أال يظهروا أبداً بأنهم بحاجة إىل الدعم أو املقاومة - مبعنى أنهم يجب 

أن يخفوا مشــاعرهم، مام يجعلهم ال يبذلون الكثري من الجهد إلنجاز مهمة ما، وعىل هذا 

املنوال من تُرَّهات الكالم.  

وبالرغــم من أنه بكل تأكيد توجد منفعة كبــرية يف أن تكون واثقاً من قدراتك ملواجهة 

املواقــف التي تحمل تحديات، إال أن أفضل القادة يعرفون أنهم ال يســتطيعون أن يقوموا 

بعملهم مبفردهم؛ فهم يعرفون أنهم بحاجة إىل دعم ومشــاركة والتزام اآلخرين.  أفال يثري 

اهتاممك مالحظة أن لدى جميع الرياضيني العامليني مدربني، وغالباً ما يكون هناك أكرث من 

مــدرب؟ وأن هؤالء املدربني يحظون باالحرتام والتقدير، وتقام لهم االحتفاالت عند تحقيق 

أي إنجاز.  ولكنك نادراً ما تسمع عن قادة يعرتفون بأنه كان لديهم مدرب يف املايض، ناهيك 

عــن وجود مدرب يف الوقت الحارض، أو نــرش أخبار تتعلق برنامج تدريب وتطوير حصلوا 

عليه، وســاعدهم يف بناء مهاراتهم.  فرمبا يعتقدون أن الناس يف املســتقبل ســيأخذون يف 

اعتبارهم هذا األمر وكأنه نوع من الضعف يف قدراتهم فيام لو أعلنوا ذلك. ولكن مثلام أن 

القادة ال يســتطيعون جعل أشياء استثنائية تحدث مبفردهم، فإنهم أيضاً ال يستطيعون أن 

يكونوا قادة استثنائيني مبفردهم أيضاً.  وهذا يفرس وجود األساس الرابع الذي يحمل عنوان:  

الحصول عىل دعم اآلخرين يف عملية التعلم والتطور للوصول إىل القيادة.  
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أسطورة فطرية صفة القيادة:

كنتاج طبيعي ألسطورة املوهبة والقوة، تأيت أسطورة أخرى، وهي أن القيادة تأيت بشكل 

طبيعي لألشــخاص الذين يعترون األفضل يف القيادة.  فالناس يبدون إعجابهم بهؤالء الذين 

يجعلونها تبدو ســهلة جداً، ويعزون هذه الســهولة إىل القدرة الطبيعية.  وسواء كان األمر 

يتعلــق مبمثل عىل املرسح أو ريايض يف امللعــب أو قائد يف منظمة، يفرتض الناس أن األداء 

الذي يتم دون جهد، يتطور دون جهد أيضاً.  وبالرغم من أنه قد يكون هناك نسبة صغرية 

من هذا صحيحة بالنســبة لبعضهم، ولكن بالنســبة للغالبية العظمــى، فإن هذا األمر غري 

صحيح.

ونجد أن ك. أندرس إيريكســون، قد قام فيام ســبق بالتعبري عن نفس الفكرة حني قال: 

»حتى يدرك أغلب الناس أن التدريب والجهد املتواصل ميثل مطلباً سابقاً للوصول ملستويات 

الخراء يف األداء، فسيســتمرون يف عدم فهم ســبب تدين األداء، بحيث ينســبونه إىل نقص 

املواهب الفطرية. وبالتايل، فإنهم سيفشلون يف الوصول إىل إمكاناتهم«)٦(.

لقــد وجد أندرس وزمــالؤه يف بحثهم أن املوهبة الفطرية ليســت هي املطلوبة فقط؛ 

ليكون أداؤك يف أعىل مستوى.  واألمر املثري للدهشة، هو أن اختبارات الذكاء ال متيز أفضل 

األشــخاص أداًء أيضاً، بل إن ما مييز فعالً بني األشــخاص املتميزين يف األداء وبني األشــخاص 

الجيدين، هو تفانيهم يف عمل يشء ما يومياً ليتحسن أداؤهم.  والحقيقة أن القادة األفضل 

يصبحــون األفضل بســبب عملهم بجدية، ويقضون ســاعات يف التدريــب.  ومن ثم، فإن 

األساس الخامس ليك تصبح قائداً مثالياً هو التدريب بتأن.  

باإلشــارة إىل هذه املالحظة: أمام من ســيكونون قادة، فإنهم يردون يف العادة بقولهم:  

»ليس لدي وقت للتدريب؛ فأنا أعمل من ١0-١٢ ساعة يومياً، وليس من املمكن أن أضيف 

ســاعتني يومياً ليوم العمل من أجــل التدريب عىل القيادة«.  نتفــق معك أنه ليس لديك 

أيــة ســاعات تضيفها إىل يوم عملك.  ويجب أن تظهر براعتــك هنا، يف أن تجد طرقاً تحول 

منظمتــك إىل حقل تدريــب، وليس فقط حقل للعــب األدوار.  فهناك طــرق ميكنك فيها 

أن تبنــي تعامالتك مع اآلخرين؛ لتجعلهم يتدربون بشــكل تلقايئ مقصود.  فالتدريب هو 

العنــرص الالزم للتعلم.  واملبدأ األســايس هو أنه يجب عليك بــذل الجهد املطلوب يف تعلم 
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القيادة؛ لتجعل القيادة أمراً ال يتطلب جهداً. وليس غريباً أنه كلام زاد تدريبك، كان تدريبك 

أسهل، وهذا يفرس ما يقال يف أن الهواُه يظهرون األمر وكأنه صعباً، أما املحرتفون فيجعلونه 

يبدو سهالً.  

الرسالة األساسية للفصل:

تتلخص الرسالة األساسية لهذا الفصل يف أن قوة ومهارات القيادة ليست مواهب ميلكها 

البعض وال ميلكها البعض اآلخر؛ فهي منترشة وموزعة بني الناس بشــكل أوســع بكثري جداً 

مام توحي به ألســاطري التقليدية.  فأنت لديك القدرة عىل القيادة، ولكن بعض األســاطري 

واالفرتاضات السائدة عن القيادة تقف حجر عرثة يف طريقك يف أن تصبح أفضل قائد ميكنك 

أن تكــون عليه.  دعنا نتصــدى يف بقية فصول هذا الكتاب لهــذه الفرضيات ونتعرف عىل 

األصول الخمســة األساسية التي ميكنك أن تطبقها للتحرر من هذه األساطري، وتقوي قدرتك 

عىل القيادة وإحداث التغيري اإليجايب.  

تدريب ذاتي:

كنــا يف بداية هذا الفصل قد طرحنا تســاؤالً، وهو: »هل ميكــن أن تصبح أنت والذين 

يعملــون معك قادة أفضل، باملقارنة مبا أنتم عليه اليوم؟«. أكد إجابتك بنعم.  فقل بصوت 

عــاٍل أو يف رسك: »ميكننــي أن أكون قائــداً أفضل مام أنا عليه اآلن«.  حّدث نفســك بهذه 

العبارة يومياً، وأكد عليها.

ثــم بعد ذلك، نــأيت إىل الخطوة التالية، وهي أنه عليك أن تنشــئ ملفاً خاصاً بالقيادة، 

بحيث ميكنك أن تستخدمه بانتظام يف رحلتك الطويلة التي ستخوضها يف تطوير القيادة.  

 ،McGill University أستاذة اإلدارة يف جامعة ماكغيل ،Nancy Adler تجد نانيس أدلر

أن أفضــل طريقة للوصول إىل الرؤى التي تكتســبها من خراتك، هــي أن تفكّر فيها يومياً.  

وتضيف إدلر قائلة: »بناًء عىل البحوث التي يتم إجراؤها )سواء بنفيس أو من قبل آخرين(، 

والســنوات العديدة من العمل مع قادة أعامل عامليني كاستشــارية وأســتاذة إدارة دولية، 

فإنني أويص بالســلوك البسيط، املتمثل يف الكتابة املنتظمة يف امللف«)٧(.  ولذلك، عليك أن 
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تشــرتي كراسة لتدوين مالحظاتك، أو تفتح مستنداً عىل جهاز الحاسوب أو الجهاز اللوحي 

لديك؛ لتســجيل خواطرك اليومية.  وســنطلب منك يف خضم هــذا الكتاب أن تدون بعض 

املفاهيم واألفكار. ولذلك، اجعل ملف القيادة هذا شيئاً ميكنك أن ترجع إليه باستمرار)٨(.

وكأول واجــب لــك يف ملف القيادة، قم بتدوين ثالثة جوانــب من قيادتك التي ترغب 

بهــا أن تكون أفضل.  رمبا تتعلق هذه الجوانب بتقوية أكرث ليشء ما أنت تقوم بعمله اآلن 

بشــكل جيد، ورمبــا يكون ذلك مجاالً ال تبدو فيه بشــكل قوي، ولكن تشــعر فيه بأهمية 

التحسن.  

اخرت مجاالً تبدأ به.  دعنا نقول إن األمر يتعلق بطلب إبداء مالحظات، أو تغذية راجعة 

مــن اآلخرين.  قم اآلن بتســجيل الطرق التي ميكنك التفكري بهــا، يف الكيفية التي ميكن أن 

تكون بها أفضل يف طلب التغذية الراجعة.  ال تقلق يف هذه اللحظة تجاه إذا ما كانت هذه 

الطرق عملية. فعليك فقط أن تفكر بيشء من الرتكيز يف قامئة تقوم بإعدادها لنفسك.  

اخرت شــيئاً ما من هذه القامئة ميكنك أن تختاره وســتقوم بعمله.  ومن ثم، اخرت زميالً 

أو صديقــاً ميكنــك أن تثق بــه ليحافظ عىل أمانتــك يف تنفيذها.  أخر هذا الشــخص عن 

ما تخطــط لتقوم بعمله، واطلــب منه االتصال بك يومياً، واســتفرس منه فقط: هل قمت 

بعمل ما قلت إنك ستقوم بعمله؟

أنت بحاجة إىل أن تبدأ بعمل يشء يف وقت ما، فلامذا ال تقوم بعمله اآلن؟
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الفصل الثاني

القيادة تصنع الفرق

يُقال إن هناك ثالثة أشــياء فقط تحدث بشــكل طبيعــي يف املنظامت، وهي:  الخالف 

والتشويش وتدين األداء، وأي يشء آخر يتطلب القيادة)١(.

تأمل للحظة يف خربتك، وميكنك بالتأكيد أن تثمن ملاذا: »أي يشء آخر يتطلب القيادة«.  

فأنت تعرف قبل كل يشء أن القيادة تؤدي إىل إحداث تغيري إيجايب؛ ألنك عملت مع بعض 

القادة الذين كانوا قادرين عىل جعلك تقدم أفضل ما عندك، بل أن تقدم أفضل ولو بقليل 

مــام لديك، وعملت مع أناس آخرين، كنت تــؤدي املطلوب منك يف عملك فقط، وال تزيد 

عنه بكثري.  

طلبنا من آالف األشــخاص أن يفكروا يف: من هو أسوأ قائد وأفضل قائد، كانوا قد عملوا 

معــه يف حياتهم.  ومن ثم، طرحنا الســؤال التايل: ما هي نســبة املواهب لديك )املهارات 

والقــدرة باإلضافــة إىل الوقت والطاقة؟(.  هل ســتقول: إن كال من هــؤالء قد جلبها إليك 

القادة؟ ومن ثم، طلبنا منهم إعطاءنا نسبة من ١ إىل ١00.

حني يفكر الناس يف تجربتهم تجاه أسوأ قائد، فإن النسبة التقليدية املستخدمة للموهبة 

تــراوح بني 2 و40%، مبعدل 3١%.  ويتحدث الناس عن تجربتهم مع أســوأ قائد، فيقولون: 

إنهم اســتخدموا أقــل من ثلث مواهبهم مع هــؤالء القادة، والعديد منهــم واصل العمل 

بجديــة، ولكن القليــل منهم فقط هم الذين قدموا كل ما يســتطيعون تقدميه يف عملهم.  

تكشــف املقابالت التي يتم إجراؤها عند انتهاء خدمات املوظف عن ظاهرة مامثلة، وهي 

أن الناس ال يركون العمل يف رشكتهم بقدر ما يركون هذا العمل؛ ألنهم يريدون االبتعاد عن 

العمل مع مديريهم.  ويعكس استبيان جالوب Gallup، أن 50% من الناس عند نقطة ما يف 

تدرجهم الوظيفي، قد تركوا أعاملهم من أجل ترك العمل مع مديريهم فقط)2(.

ويــأيت هذا املوقف املحزن متناقضاً بشــكل حاد، مع ما يذكــره الناس حني يفكرون يف 

تجربتهم مع أفضل قائد عملوا معه.  فهؤالء القادة يستنفرون 40% عىل األقل من مواهب 



الفصل الثاين

تعلم القيادة:  األصول الخمسة األساسية لتصبح قائداً مثالياً 42

هؤالء األشــخاص. ويالحظ هنا أن هذه النسبة الدنيا، كانت متثل القمة ملا ميكن أن يتحقق 

مع القادة األســوأ.  ويف الواقع، يدعي العديد من الناس أن أفضل القادة استطاعوا استنفار 

أكرث من ١00% من مواهبهم! وإذا نظرنا من زاوية حسابية، فإننا نعرف أنه من املستحيل أن 

نحصل عىل أكرث من ١00% من موهبة الفرد، إال أن الناس ال يقبلون بذلك ويقولون: »ال، هم 

حقيقًة جعلوين أعمل بقدر أكرب من قدرايت، التي كنت أظن أنني محدد بها، وجعلوين أعمل 

أشياء كنت أظن أنها مستحيلة بالنسبة إيل«.  كان معدل النسبة املئوية للموهبة التي حصل 

عليها أفضل القادة من األشخاص، هي نسبة كبرية تساوي %95.  

هنــاك اختــالف واضح بني الناس عنــد عملهم مع أفضل قادة وأســوأ قادة.  وكام هو 

موضح يف الشــكل 2-١، فــإن أفضل قادة ميكنهم أن يســتخرجوا أكرث مــن ثالثة أضعاف 

املوهبــة والطاقة والتحفيز لــدى العاملني لديهم، مقارنًة بنظرائهــم يف الجانب اآلخر من 

السلسلة.

أضافــت أميليا كالوون Amelia Kalwon، التي تعمل مديرة حســابات يف رشكة موفز 

ذا نيــدل Moves the Needle، رؤيــة أخــرى إىل هــذه األرقام؛ حني الحظــت كيف يؤثر 

ســلوك القائد عىل ثقة األفراد يف قدراتهم أثناء عملهــم يف وظائفهم الحالية، ويف وظائفهم 

يف املســتقبل، وقد واصلت رشحها لألمر قائلة: »لدي بعض الناس الذين أجهضوا ما ذكرته، 

وترسعــوا يف النقــد وتباطأوا يف التقديــر.  بدأت أكون أكرث حذراً، وأقــل ثقة يف قدريت عىل 

األداء يف هذه الوظيفة، وبالتايل الوظائف التي تليها حتى عملت مع شــخص آمن بقدرايت، 

ودفعني، وأعطاين الحيز الذي يزيد من الرغبة يف التحدي لدي، ويزيد من قدريت عىل قيادة 

اآلخرين.  فالقيادة السيئة ميكن أن تكون ضارة جداً، وتسبب خسائر عىل املدى البعيد لثقة 

وأداء الفرد، ولن يكون من السهل إصالح هذه الخسائر برسعة«.
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شكل )2-1( القادة الناجحون ميلكون ضعفني إىل ثالثة أضعاف املوهبة لدى اآلخرين مقارنًة بالقادة األسوأ

تؤكد البيانات أن القيادة تؤدي إىل تغيري إيجايب، وأن هذا التغيري ســوف يحدث وميكن 

أن يكــون ســلبياً أو إيجابياً.  فللقيادة أثرها عىل التزام األفراد، وعىل رغبتهم يف االســتمرار 

أو الرحيل، وعىل رغبتهم يف بذل جهد أكرث متاح لديهم، وميولهم يف أخذ املبادرة الشخصية 

واملســؤولية.  فالقادة الســيئون لديهم أثر ضعيف عىل هذه األشــياء، ولدى القادة الذين 

يُحتذى بهم األثر املعاكس متاماً.  فام هو نوع التغيري الذي تريد تحقيقه من خالل قيادتك؟  

فالخيار خيارك أنت.

مستويات القيادة والمشاركة:

هنــاك عدة تقاريــر يف الوقت الحايل حول مشــاركة املوظفني، واألثــر الذي تركه عىل 

اســتقرارهم الشــخيص وعىل إنتاجيتهم التنظيمية.  وتجد دراســاتنا كيف أن سلوك القائد 

يفــرس أكرث من أي متغري آخر، بشــأن ملاذا يشــعر الناس باملشــاركة أو عدم املشــاركة يف 
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مكان عملهم)3(.  وتكشف تحليالت االنحدار املتعدد باستخدام بيانات تم تجميعها من أكرث 

من 650,000 إجابة مبارشة، أن 37% من التباين يف مستويات مشاركة املوظف، تفرس بعدد 

مــرات رؤيتهم للفــرد الذي يرفعون تقاريرهم إليه، منخرطاً يف ســلوكيات قيادية - ونقصد 

بذلك تحديداً: املامرســات الخمس األساســية للقيادة التي يُحتذى بها )التي ســنقدمها يف 

الفصل الثالث()4(.

هل ميكن أن تفرس مســتويات املشــاركة بشــكل أفضل، وفقاً لعوامل تنظيمية وفردية 

متعــددة؟ اإلجابة هــي »ال«.  فمثل هذه املتغريات التي قد تكون مهمة ومثرية، مثل: عمر 

األفراد واملســتويات التعليمية ونوع الجنس، واملجال الوظيفي واملســتوى التنظيمي ونوع 

التخصص، ومدة العمل بالرشكة، وحجم املنظمة أو الجنســية، ال تشــكل أكرث من 0.١% يف 

التباين الذي يتعلق مبســتويات مشــاركة األفراد.  ويقارن الجــدول )2-١( بني أثر العوامل 

الدميوغرافية، مقارنًة بالقيادة عىل مســتويات املشــاركة يف مختلف أنحاء العامل.  وبوضوح، 

تعترب الطريقة التي تترصف بها كقائد مهمة بالنسبة لآلخرين.  

هناك الكثري من األدلة عن كيف أن سلوك القادة يحدث تغيرياً ضمن مجموعة متنوعة 

من املواقف.  فعىل ســبيل املثال، ما هو األثر الذي تركه سلوكيات القيادة لدى املعلم عىل 

فاعليــة الفصل الدرايس وأداء الطالب؟  وجد الباحثون أن لدى الطالب رد فعل إيجايب كبري 

جــداً تجاه املعلمني، الذين يظهرون قدرتهم القيادية يف الفصل الدرايس، ويلعب ذلك دوراً 

رئيســاً يف رد فعل الطالب وســلوكهم وتعلمهم)5(.توصل بحث أُجري حول مهارات القيادة 

لــدى نجوم لعبة البيســبول، إىل أنه ال يهــم إذا كنت جزءاً من فريق مــن املحامني الذين 

يجلســون عىل كــرايس مكتب فاخر يف غرفــة يف مؤمتر، أو جزءاً من العبي فريق بيســبول 

يجلسون عىل مدرجات يف غرفة ِخزانات األمانات.  فاملهم هنا ليس كون املشارك يف الدراسة 

محامياً أو موظف بريد، أو شخصاً محورياً يف لعبة البيسبول، أو الشخص الذي يرضب رضبة 

االنطالق يف هذه اللعبة. 
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جدول )1-2(

النسبة املئوية للمشاركة التي تعزى إىل مامرسات القيادة والعنارص الدميوغرافية يف مختلف الدول

الرتكيبة السكانية القيادةالدولة

0.3%37.0%أسراليا

0.5%34.0%الربازيل

0.5%34.0%كندا

0.3%54.4%الصني

3.8%4١.9%مرص

١.9%34.١%فرنسا

0.2%39.3%أملانيا

0.5%45.2%الهند

١.0%42.6%إندونيسيا

١.3%46.9%إيرلندا

١.5%39.3%إرسائيل

2.١%33.4%إيطاليا

١.3%42.9%اليابان

0.7%36.5%نيوزلندا

١.0%29.9%الفلبني

0.3%49.4%روسيا

0.4%47.4%اململكة العربية السعودية

0.9%39.8%سنغافورة

١.0%36.9%جنوب أفريقيا

0.8%54.7%كوريا الجنوبية

0.4%33.9%اململكة املتحدة

0.١%36.0%الواليات املتحدة
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األمر يتعلق بكيفية سلوكهم)6(.  وقد فرست ذلك كارولني وانغ Caroline Wang، التي 

عملت ألكرث من ثالثني عاماً يف الواليات املتحدة األمريكية ويف املحيط اآلسيوي، وخدمت يف 

مجلس إدارة رشكات متعددة الجنسيات يف الصني، حيث قالت: »حني يتعلق األمر بالقيادة، 

فاألمر ال يتعلق بشخصية القائد، ولكنه يتعلق بسلوكيات الفرد كقائد«.

ميكننــا أن نجــد منطقــاً يف أن طريقة ترصف القادة تفرس مدى مشــاركة مرؤوســيهم 

املبارشين يف مكان العمل. قد يكون ما ال تتوقعه هو أن ســلوك القادة نفســه أيضاً يفرس 

شعورهم تجاه مكان العمل.  فباستخدامنا لنفس املقاييس التي استخدمناها مع املرؤوسني 

املبارشين، طلبنا من القادة أن يشــريوا إىل مســتويات مشــاركتهم يف مكان العمل.  فهؤالء 

الذين تكرر بشــكل أكرث إظهارهم لســلوكيات القائد الذي يُحتذى به، شــعروا بشكل كبري 

بقدرة أكرب عىل املشاركة واإليجابية تجاه مكان عملهم، مقارنًة بهؤالء القادة الذين أظهروا 

قيادة بشــكل أقل تكراراً.  وجدنا نتيجة مامثلة، حني درســنا متطوعني يف مؤسســة رياضية 

وطنية للشــباب؛ فكلام أظهروا مشاركة أكرب يف القيادة، شعروا باالرتباط واالعتزاز أكرث تجاه 

مؤسســتهم وخربتهم فيها)7(.  ويجب أن ال يكون هذا األمر مثرياً للدهشة؛ فكلام استثمرت 

أكــرث يف جعــل يشء مميز يحــدث لآلخرين، زاد االرتباط الذي تشــعر به ملــا تقوم بعمله 

واملنظمة التي تشارك فيها.

وحينــام يتأمل الناس يف تجاربهــم، فإنه يصبح من الواضح أن الطريقة التي يترصف بها 

القادة ترك أثرها عىل كل منهم وعىل اآلخرين حولهم.  فالقيادة تحدث تغيرياً كبرياً ومفيداً 

يف رغبــة الناس تجاه بــذل أقىص جهد لديهم. وبالتايل، فإنهم يقومــون بأعاملهم مبا يفوق 

توقعاتهم.  وحني يحدث هذا، فإنك ستستفيد أنت وسيستفيد اآلخرون كذلك.  

يختلف القادة ولكن القيادة هي نفسها:
ال يوجد قالٌب واحد أو ســامت شــخصية متميزة للقيادة.  فالقادة يأتون يف كل األنواع 

واألشــكال واألحجام واأللوان؛ فال يوجد شــكل أو منوذج واحد.  فأنت متميز، وال يجب أن 

تكون يف أي شكل آخر بخالف ما أنت عليه.

ســتجد قادة يف املنظامت العامة والخاصــة، ابتداًء من الرشكات الكــربى إىل الصغرى، 

أو ابتــداًء من الصناعات الجديدة إىل العريقة، أو ابتداًء من الصناعات التي تتمتع بتقنيات 
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عالية إىل الصناعات ذات التقنيات املنخفضة، أو ابتداًء من املدن، أو املجتمعات، أو األحياء، 

إىل دور العبادة ملختلف األديان اليهودية واإلســالمية واملسيحية، وإىل املعابد، وحتى الِفرق 

الرياضية.  

وما مييز القادة عن غريهم ليس متعلقاً مبظهر اإلنســان )الخارجي(، بقدر ما يتعلق مبا 

يف داخله.  فالقيادة ليســت منصباً وظيفياً أو مكاناً يف املنظمة، وهي ليســت مقترصة عىل 

وصــف وظيفي محدد.  وما يؤكد هذه النقطة هــو الخربة التي حصلنا عليها، بعد تعريف 

أحد كبار املســؤولني التنفيذيني يف إحدى الرشكات للطالب يف أحد فصولنا الدراسية.  وأثناء 

شــكره لنا عىل التعريف به، علق قائالً: »هذا منصبي ومســامي الوظيفي يف هذه املنظمة، 

ولكن هذا املنصب لن يعرفكم مبن أنا«، ثم اســتمر يف بيان أين نشــأ، وتحدث عن عائلته 

وخرباتــه التعليمية، ثم قال: »ببســاطة، إن »من أنا« ال تعكــس العمل الذي أقوم بعمله«.  

وباملثل، فإن القيادة ليست ببساطة ما تقوم بعمله.  

كل قائــد مختلف لذاته، ولكن رغم ذلك، فإن كل قائد يشــبه اآلخر يف امتالك مهارات 

وقــدرات محددة، وعقليــات متيز القادة عن غريهم.  ويجب أن تعــرف ماذا يفعل القادة 

الذين يُحتذى بهم، وكيف يفكرون يف أن يصبحوا أفضل قائد ممكن.

إن الفكــرة التــي نريد إيصالها، هي أن أفعــال القيادة وســلوكياتها، تؤدي إىل إحداث 

تغيــري عرب مجموعة واســعة من املواقف والظــروف والبيئات.  فنقطــة االنطالق العملية 

واألساسية من بحثنا، هي أن القادة الذين يتسم أداؤهم بالفاعلية يُظهرون سلوكيات القائد 

الذي يُحتذى به بشــكل أكرث تكراراً، مقارنــًة بزمالئهم األقل فاعلية.  وبالرغم من أن الناس 

يســتطيعون أن يفرقوا يف الكيفية التي يظهرون بها ســلوكهم، إال أن القادة يجب أن يعربوا 

عن سلوكياتهم بشكل أكرث تكراراً؛ لزيادة املشاركة واألداء لدى مرؤوسيهم.  

فعىل ســبيل املثال، تأمل يف أثر سلوك القيادة عىل قادة الرعاية الصحية الذين يعملون 

يف نفــس املنظمة يف إثيوبيا والهند وباكســتان والفلبني. فقد تم إجراء تحليالت تجريبية يف 

كل دولــة، من خالل وجهات نظر شــخصية ووجهات نظر املرؤوســني.  وبالرغم من تباين 

عدد املرات، التي اســتخدم فيها القادة التطبيقات الخمســة للقائد الذي يُحتذى به، والتي 

اختلفــت باختــالف الدولة، إال أنها يف البلد نفســه كان أثرها عىل املرؤوســني هو نفســه.  
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ونجد يف كل دولة أنه كلام زاد تكرار القادة الستخدام تطبيقات القيادة، زادت الفاعلية التي 

ينظر بها املرؤوسون إىل هؤالء القادة، وزادت مستويات مشاركتهم ومشاركة مرؤوسيهم)8(.

وعالوة عىل ذلك، فبينام ترى بعض الدراسات أن الناس الذي ينتمون إىل ثقافات مختلفة 

يتوقعون ســلوكيات مختلفة من قادتهم، إال أنه يوجد دليل متزايد عىل وجود أثر متجانس 

مــن العوملــة.  فكر يف األمر بهذه الطريقة: يف حالة إذا ما كانــت توقعات املنظمة تتقارب 

مــع املعايري العاملية، فإن لــدى الناس من مختلف أرجاء العامل نفس التوقعات من قادتهم، 

ويجــب أن تزيد نفس ســلوكيات القائد من مســتويات الرضا لدى األفــراد تجاه قائدهم، 

برصف النظر عن الخلفية الثقافية لألفراد)9(.

لذلك، قمنا باختبار لهذا الواقع؛ وذلك باختيار أشــخاص ميثلون وجهات نظر من جميع 

النطاقات الثقافية يف العامل، وكانت النتائج متســقة مع الفرضية.  وباســتخدام التطبيقات 

الخمســة للقائد الذي يُحتذى به، كوســائل للتنبؤ برضا األفراد مــن قائدهم، وجدنا نفس 

النتائــج يف أنحاء العامل كافة، ووجدنا أنه يف ١00% من الحاالت تقريباً، أن أثر ســلوك معني 

للقيادة عىل رضا املرؤوســني كان نســبياً، برصف النظر عن الخلفيــة الثقافية للفرد.  ونجد 

أن لــدى الناس يف أنحاء العــامل كافة نفس التوقعات عن الكيفية التي يجب أن يترصف بها 

القائــد. وبالتايل، فإن لديهم نفــس التقييامت حول ما يجعل قادتهم يتســمون بالفاعلية.  

وبالرغــم من أنك قد تتوقع وجود اختالفات بني املجموعات -عىل ســبيل املثال، اختالفات 

بحسب الجنسية والوظيفة واملجال والِعرْق والعمر ... إلخ- إال أنك لن تجد هناك اختالفات 

يف املجموعات، حني يتعلق األمر بتقييم فاعلية القيادة.

وميكن أن يختلف القادة يف الكثري من الطرق الشخصية، ولكن القادة الذين يُحتذى بهم 

يف العامل أجمع يشــاركون يف تطبيقات مامثلة.  فأنت شخص متميز، ولكن هناك تطبيقات 

قيادة شائعة تجلب األفضل إىل اآلخرين.  وسنلقي نظرة موجزة عىل هذا يف الفصل القادم.

الرسالة األساسية للفصل:

تتلخص الرســالة األساســية لهذا الفصل يف: أن اإلدارة تُحدث تغيرياً كبرياً يف مســتويات 

املشــاركة وااللتزام. فتطوير قدراتك القيادية سيساعدك يف تحسني الطريقة التي تشعر بها 
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أنــت واآلخرون تجاه مكان العمــل، وتعزز من وجود منظامت أكرث إنتاجية، ويعزز تعلمك 

لتكون قائداً أفضل أيضاً من شــعورك بقيمة ومغــزى ذاتك.  وبالرغم من اختالف الظروف 

والسياقات، تظل عملية القيادة مستقرة نسبياً.  

تدريب ذاتي:

فكر لدقائق يف هذه األسئلة وقم بتدوين بعض املالحظات يف ملف القيادة لديك:

- ما هو التغيري الذي أريد أن أصنعه؟

- هل أعاميل تُحدث التغيري الذي أريد أن أصنعه؟

- هل أعاميل تساعد يف استنفار األفضل لدي ولدى اآلخرين؟

ما هــي درجة توافق إجاباتك مــع طموحاتك؟ ماذا تعني إجاباتك بالنســبة لك؟ ماذا 

تحتاج أن تقوم بعمله بشكل مختلف؟



الفصل الثاين

تعلم القيادة:  األصول الخمسة األساسية لتصبح قائداً مثالياً 50

مالحظات:
١-  ترجع هذه العبارة إىل بير دروكر Peter Drucker، ولكن يف البحث يف الدراسات السابقة، فإنه ال ميكننا أن نجد 

مصدراً محدداً لها.

2-  James Harter and Amy Adkins, “What Great Managers Do to Engage Employees,” Harvard 

Business Review, April 2, 2015, https://hbr .org/201504//what-great-managers-do-to-engage-

employees.  

3-  نحن نقيس املشاركة من خالل تجميع الردود تحت هذه العبارات كعناوين:  )١( مجموعة العمل لدي ذات حاسة 

قويــة لــروح الفريق؛ )2( أنا فخور بأن أخرب اآلخرين أنني أعمل لهــذه ملنظمة؛ )3( أنا ملتزم بنجاح املنظمة؛ )4( 

ســأعمل بجدية أكرث ولســاعات أطول إذا تطلب عميل ذلك؛ )6( أنا واضح تجاه ما هو متوقع مني يف عميل؛ )7( 

أشعر أن منظمتي تقدر عميل؛ )8( أنا فعال يف تلبية طلبات عميل؛ )9( يبدو الناس يف مكان عميل أنهم يثقون يف 

اإلدارة؛ )١0( أشعر وكأنني أحدث تغيرياً يف هذه املنظمة.  تم استخدام مقياس ردود وفقاً لخمس نقاط.

4-  ولالطــالع أكــرث عىل ذلك، ميكنك الرجوع إىل ما ذكره باري ز. بوزنــر Barry Z. Posner، تحقيق الدقة يف البحث 

عن فنون القيادة: دليل مســتمد من الخمســة تطبيقات للقيادة املثالية والـ LPI )منظومة مامرســات القيادة( 

)San Francisco: The Leadership Challenge, Wiley Brand, 2015(, www.leadershipchallenge.

com/Research-section-Our-Authors-Research-Detail/bringing-the-rigor-of-research-to-the-

art-of-leadership.aspx.  تزعــم بعض الدراســات أن املديرين مســؤولون عن أكرث مــن 70% من االختالف يف 

درجات إرشاك املوظف.  وبدون شــك، فإن بعض هذا يرجع إىل االختالف يف كيفية قياس املشــاركة.  ولكن رغم 

هذا، ال نســتطيع إنكار كيف يسلك القائد/ املدير سلوكاً يؤثر بدرجة كبرية عىل كيفية شعورك تجاه مكان عملك، 

والطاقة التي تبذلها يف عملك هذا.  

5-  انظر عىل ســبيل املثال، جوناثان موزينجو واالس Jonathan Mozingo Wallace، العالقة بني ســلوكيات القائد 

 The Relationship of Leadership Behaviors with Follower وأداء مرؤوســيه: دراســة املــدارس البديلــة

.Perforamcne:  A Study of Alternative .Schools )PhD diss., Regent University, August, 22, 2006(

6-  Gregory G.  Mader, “Stepping Up to the Plate:  Leadership Behavior in Baseball” )Master’s 

thesis, Concordia University, January2009(, 59(.

7-  Barry Z. Posner, “An Investigation into the Leadership Practices of Volunteer Leaders,” 

Leadership & Organization Development Journal 36, no. 7 )2015(: 885–898.  

8-  Barry Z. Posner, “It’s How Leaders Behave That Matters, Not Where They Are From,” 

Leadership & Organization Development Journal 34, no. 6 )2013(: 573–587.

9-  Arran Caza and Barry Z. Posner, “Good Leadership Is Universal: Evidence of Global Similarity 

in the Sources of Followers’ Satisfaction with Leaders” )paper presented at the annual meeting 

of the Western Academy of Management, Kauai, Hawaii, March 2015(.



51تعلم القيادة:  األصول الخمسة األساسية لتصبح قائداً مثالياً
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أنت فعلياً تمارس القيادة ولكن ليس بالقدر الكافي

لقد جمعنا أفضل خربات القيادة الشخصية من آالف األفراد يف أنحاء العامل كافة.  وتعترب 

أفضل خربة شــخصية )حدثاً أو سلســلة مــن األحداث(، يعتقد الناس أنــه مبثابة معيارهم 

الفــردي للتميــز؛ فهو »أداؤهم الذي يوصلهم إىل تحطيم الرقــم القيايس«، إذا جاز التعبري:  

فهــو ذلك الحني الذي قدمــوا فيه أفضل ما عندهم.  إنه يشء ما يســتخدمه الناس لقياس 

أنفسهم بواسطته: ذلك الحني الذي ينظرون إليه باعتباره القمة أو أعىل تجربة أداء.

فالتجربة مل تكن مقيدة بوقت حينام تم تعيني شــخص أو اختري قائداً.  فقد يكون ذلك 

الوقت حينام ظهروا كقائد غري رســمي، أو الوقت الذي ظهروا فيه كقائد رســمي أو مدير 

أو مرشف، أو قائد فرقة عســكرية بارز، ومن املمكــن أن يكون ذلك يف أي مجال وظيفي؛ 

يف مؤسسة صناعية أو مؤسسة تقدم خدمة، سواء يف هيئة عامة أو خاصة، أو ضمن موظفني 

أو موظــف ضمــن هيكل تنظيمي هرمي يف منظمة ما، ومــن املمكن أن يكون ذلك ضمن 

بداية تأسيس مرشوع جديد، أو منتج جديد، أو برنامج تطوير خدمة ما، أو مرشوع تحسني 

اإلنتاجية أو الجودة، أو تغري إىل األحسن، أو أزمة ... إلخ.  

فالخربة ال تحتاج أن تكون يف املنظمة الحالية للفرد؛ فقد تكون خربة عمل سابق أو حتى 

مــن جو العائلة أو حالة عمل تطوعي.  فيمكن أن تكون الخربة يف ناٍد، أو منظمة مهنية أو 

مدرســة، أو فريــق ريايض، أو مؤمتر، أو أي موقف آخر، ومــن املمكن أن يكون ذلك يف أي 

وقت، حينام يشعر الفرد أنه ميكنه أن يقدم أفضل ما لديه كقائد.

وبعد أن طلبنــا من آالف األفراد من جميع األنواع والجنســيات واملجاالت والوظائف، 

واملســتويات الهرمية التنظيمية واألعامر والجنسني وما شــابه ذلك، أن يقوموا بعمل هذا، 

اكتشفنا تداعيات مهمة عىل تطوير القادة والقيادة.  وعكست البيانات عملياً ما ييل:

1- لدى كل فرد قصة قيادة ميكن أن يقصها علينا.  

2- أفعال وسلوكيات القيادة بني هذه الحاالت تتشابه مع بعضها أكرث مام تختلف.
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الفصل الثالث

مــن الواضــح أن األفراد الذين أجابوا عىل اســتبيان تجربة القيادة الشــخصية األفضل، 

يختلفــون عن بعضهم البعض بالنظر إىل مجموعة من العوامل والخصائص، وأنه عىل مدى 

الســنني، اختلف ســياق أو ظروف هذه التجارب.  ومع ذلك، فحني يتبادل شخص مع آخر 

تجارب القيادة التي َخرِبَها، فإنهام ســيواجهان صعوبات قليلة يف تحديد املواقف التي قاما 

فيها بالقيادة، واألعامل التي قاما بها ليجعال أشــياًء اســتثنائية تحدث.  وباإلضافة إىل ذلك، 

ميكنهام بســهولة تحديد السلوكيات الشــائعة التي أظهراها، من خالل قصص القيادة التي 

يســمعانها.  واالستنتاجات األساسية من مناقشاتهام الخاصة، وبحسب تعبرياتهام، فإن »كل 

فــرد قادر عىل القيادة« وأن »القيادة ليســت مقصورة عىل فئة محــددة أو عابرة، بحيث 

ال ميكن مشاهدتها ووصفها«.

وهذا ما ذكرته بالضبط غوري ناراياناسوامي Gowri Narayanaswami، مديرة برنامج 

القنــوات العاملي يف رشكة أنظمة سيســكو Cisco Sysems. فقــد افرتضت أن لدى القادة 

ســامت وخصائص معينة، ومل تكن هذه النزعــات موجودة لديها.  فقد فكرت مثل العديد 

مــن الناس أنه كان هناك قادة طبيعيون ولدوا ليكونوا قادة، وأن القيادة مرتبطة بالوظيفة 

واملنصــب، إال أنهــا حني فكرت يف تجربتها للقيادة الشــخصية األفضل، أدركت الكثري الذي 

فاجأها »كانت قد شــاركت يف ســلوكيات القادة هذه وأظهرت قدرتها كقائد«.  ومن ناحية 

أخرى، انظر إىل ما أدركته هارميل تشاثا Harmail Chatha، مديرة عمليات مركز جروبون 

Groupon العاملي للبيانات، بعد أن اســتمعت إىل زمالئهــا يتحدثون مع بعضهم البعض، 

حول أفضل تجارب القيادة الشــخصية لديهم: »تحيط القيادة بنا يف كل مكان؛ فهي تأيت يف 

جميع األشكال واألحجام وتطبق عىل كل واحد فينا«.

ماهي قصة أفضل تجربة قيادة شــخصية لديك، وماذا تعرف أوالً عن القيادة، وقبل أي 

يشء من خالل تجربتك؟  فكر يف هذا للحظة وال تنَس وأنت تقرأ بقية هذا الفصل.  

الممارسات الخمس للقيادة التي يحتذى بها:

مــن خالل تحليالتنا التي أجريناها آلالف دراســات الحالة، للقيادة الشــخصية األفضل 

ومن خالل إجراء املقابالت، اكتشفنا أن األفراد العاديني الذين يوجهون اآلخرين عرب رحالت 
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أنت فعلياً متارس القيادة ولكن ليس بالقدر الكايف

الريــادة يتبعــون طرقاً متامثلة جداً.  ولذلك، فإن كل تجربــة كانت متميزة مبعنى الكلمة، 

وكل حالة اتبعت طرقاً متوازية من العمل بشــكل ملحوظ.  قمنا بتجميع هذه املامرســات 

الشــائعة ضمن إطار قيادة نطلق عليه اســم: املامرسات الخمس للقائد الذي يُحتذى به)1(.  

وال متثل املامرسات الخمس ملكية خاصة لألشخاص الذين درسناهم، أو النجوم القليلة التي 

اخرتناهم. فالقيادة ال تتعلق فقط بالشــخصية، فهي تتعلق بالسلوك.  فاملامرسات الخمس 

ليست صدفة للحظة فريدة يف التاريخ؛ فقد نجحت أمام اختبارات الزمان واملكان.  وعالوة 

عىل ذلك، استخدم آالف الدارسني هذا اإلطار يف دراساتهم للقيادة، وبحثوا يف الدور املحوري 

الذي تلعبه القيادة يف الرفاهية الشخصية واإلنتاجية والفاعلية التنظيمية)2(.

وتتــاح تطبيقات القيادة هذه لك ولآلخرين الذين يريــدون أن يصبحوا أفضل قادة)٣(.  

وفيام ييل املامرسات الخمس بجانب التزامات القيادة الرضورية، والتي تتلخص يف التزامني 

يرتبط كل منهام باآلخر:

شق الطريق:  

- وضح القيم من خالل معرفة هويتك والتأكيد عىل القيم املتبادلة.

- حدد املثال من خالل األعامل املتوافقة مع القيم املتبادلة.

حث اآلخرين على تبّني القيم المشتركة:  

- تصور املستقبل من خالل تخيل اإلمكانيات املثرية والنبيلة.

- الطلب من اآلخرين االنضامم إىل تصور مشرتك، من خالل محاكاة التطلعات املشرتكة.

مواجهة العملية:

- ابحث عن الفرص من خالل انتهاز زمام املبادرة، ومن خالل البحث عن الطرق االبتكارية 

من أجل التحسني.

- التجريب وتحمل املخاطر من خالل االســتمرار يف تحقيق املكاســب الصغرية والتعلم من 

التجربة.
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تمكين اآلخرين من العمل:  

- عزز التعاون من خالل بناء الثقة وتسهيل العالقات.

- تقوية اآلخرين من خالل زيادة االعتزاز بالذات وتطوير الكفاءة.

تشجيع القلوب:  

- قدر املساهامت بإظهار التقدير للفرد املتميز.

- الرفع من شأن القيم واالنتصارات من خالل إيجاد روح الجامعة.  

وكــام ذكرنا يف الفصل الثاين، فإن هذا اإلطــار يظهر قدرة ملحوظة يف أرجاء العامل كافة؛ 

لتوضيح ســبب شــعور األفراد باملشــاركة اإليجابية يف أماكن عملهم.  ويف الواقع، ال يوجد 

متغري واحد آخر ميكنه أن يفرس أكرث مام تفرسه القيادة، عندما يتعلق األمر بفهم ما يجعل 

منظامتنا تعمل بأقىص درجة من الفاعلية.  

القيادة موجودة ضمن إمكانيات الجميع:

فور استخالصنا لهذا النموذج من آالف الحاالت الدراسية، قمنا بوضع منظومة مامرسات 

القيادة LPI( Leadership Practices Invenory( كطريقة لقياس املامرســات)٤(.  وتقدم 

هــذه املنظومــة تغذية راجعة، حول مدى مشــاركة األفراد يف الوقت الحايل يف ســلوكيات 

وأفعال القيادة، التي ترتبط بقادة يف أفضل حاالتهم عىل املستوى الشخيص.  وتتكون هذه 

املنظومة من ٣0 سلوكاً للقيادة )ستة لكل واحد من املامرسات الخمس(.  عىل سبيل املثال:  

1- أشّكل مثاالً شخصياً عن ما أتوقعه من اآلخرين )أي أن أكون منوذجاً بالنسبة لهم(.

2- أرسم صورة أّخاذة ملا ميكن أن يكون عليه مستقبلنا )تحفيز اإللهام لدى اآلخرين(.

٣- أبحث خارج الحدود الشــكلية ملنظمتي عن طرق ابتكارية؛ لتحســني ما نقوم به )إثارة 

روح التحدي لدى اآلخرين(.

٤- أدعم القرارات التي يتخذها األفراد بطريقتهم )متكني اآلخرين(.  

5- أجد طرقاً لالحتفال باإلنجازات )تشجيع اآلخرين(.
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يتــم تقييم كل ســلوك مبقيــاس تكرار مؤلف مــن عرش نقاط؛ يبتدئ مــن واحد الذي 

يشــري إىل عبــارة: »أبداً عــىل األغلب« وينتهي بعــرشة، حيث تتم اإلشــارة إىل: »دامئاً عىل 

األغلب« بالنســبة للمشاركة يف السلوك الذي يجري الحديث عنه.  قام أكرث من 2.5 مليون 

شخص يف العامل بتعبئة النسخة الحالية من هذه املنظومة، ممثلني عينة قوية من جنسيات 

وشــخصيات وأنظمة ومنظامت. ومتنحنا هذه املنظومة نظرة شاملة –ابتداًء من وجهة نظر 

القائد الخاصة، وأيضاً انطالقاً من موقع األفضلية ملديريه وزمالئه واألشخاص الذين يرفعون 

التقاريــر املبارشة وغريهــم– يف النطاق الذي يتم فيه تحديد األفعال، باعتبارها ســلوكيات 

قيادة رئيسية يتم استخدامها.  

عىل مدى أكرث من ٣0 ســنة من جمع البيانات باستخدام هذه املنظومة، فإننا نجد من 

زاوية عملية أنه ال يوجد بني من قاموا بتعبئة هذه األداة من ســجلوا صفراً عرب املامرســات 

الخمــس للقيــادة.  أي أنه وللدقة، فــإن أقل من 0.000٤٤ يف املائة أعطوا أنفســهم درجة 

اســتجابة عىل عبارة: »دامئاً عىل األغلب« مشــارك يف جميع السلوكيات الـــثالثني الخاصة 

بســلوكيات القيادة، وذلك عىل تدريج األداة املذكــورة.  وبرؤية أكرث إيجابية، فإن أكرث من 

99.99956 مــن القادة يحصلون عــىل درجات تكرار يف إجابة االســتبانة تزيد عن الصفر:  

»عــىل األغلب ال«.  وإن النســبة املئوية فوق عبارة: »عىل األغلب ال«، تعد أعىل بالنســبة 

لجميع األشــخاص الذين يُقيّمــون قادتهم: 99.99987%.  ومن وجهــة نظر مديريهم، فإن 

99.999% يذكرون درجات تكرار لألشخاص املبارشين الذين يرفعون تقاريرهم يف املامرسات 

الخمــس أعىل من الصفر، ومن زمالئهم ونظرائهــم 99.99987 يف املائة من الدرجات التي 

يعطونهــا لزمالئهم أعىل مــن الصفر.  عالوة عىل ذلك، ففي 99,99985% من الحاالت، نجد 

أن األشخاص الذين يرفعون التقارير مبارشة، يشريون إىل أن قادتهم يشاركون يف املامرسات 

الخمس أكرث عىل األغلب.

قم بعمل حساباتك وانظر حولك، ستجد أن فرصة العثور عىل شخٍص ما بدرجة صفر يف 

منظمة تتكون من 100 شــخص هي صفر.  ويف منظمة تتكون من 1000 شخص، احتاملية 

أن تجد شــخصاً ما بدرجة صفــر هي صفر.  ويف منظمة تتكون من 10,000 شــخص، فإن 

فرصة العثور عىل شخص بدرجة صفر ال تزال تساوي صفراً تقريباً.
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تؤكد هذه النتائج الرأي السابق الذي يجعل كل شخص قادراً عىل املشاركة يف سلوكيات 

القادة، التي تعترب رضورية لتحقيق معايري قياســية للتميز.  والحقيقة التي ال ميكن إنكارها 

هي: ليس أن األشــخاص ال يقودون )أو قادرين عىل القيادة(، ولكن األشــخاص ال يقودون 

مبا يكفي! وماذا عنك؟  هل تتوىل القيادة بشكل كاٍف؟  

يرتبط مدى ممارسة القيادة بالفاعلية واإلنتاجية:

وجدت مئات الدراسات التي أجراها باحثون مستقلون، أن مدى مشاركة الناس يف هذه 

املامرسات الخمس للقيادة، ترتبط باستمرار بالجوانب املهمة للفاعلية اإلدارية والتنظيمية، 

مثل: أداء مجموعة العمل، ومتاســك فريق العمل، وااللتزام، والرضا، والدافع، واإلنتاجية)5(.  

وتظهر الدراســات أن مدى استخدام هذه السلوكيات القيادية، يرتبط إيجابياً مع االحتفاظ 

باملوظفــني)6(، والتحصيل يف الصف املدريس)7(، وســالمة موقع العمــل)8(، ومنو املجموعة)9(، 

والــذكاء العاطفي)10(، واملرونة)11(، وأداء أعامل العائلــة)12(، ووجود العناية باملرىض)1٣(، عىل 

سبيل املثال وليس الحرص.  

يرتبط عدد مرات إشــارة الناس إىل أن قادتهم يشــاركون يف املامرسات الخمس للقيادة 

مبارشة مبســتوى مشــاركتهم )كام بينا يف الفصل الســابق(.  وباإلضافة إىل ذلك، فإن هذه 

العالقة ال تتأثر بصفات األشــخاص الذين يجيبون عن أســئلة االستبيان.  ومبعنى آخر، فإن 

العوامل الدميوغرافية الخاصة باألشــخاص الذي يقدمــون تقاريرهم مبارشة، ال توضح ملاذا 

يشاركون أو ال يشاركون يف مكان العمل، ولكنهم مبعرفتهم كيف يرون قائدهم يترصف؛ فإن 

ذلك يقدم تفسرياً قوياً ملستويات مشاركتهم.  

وعن طريق تعبئة منظومة مامرسات القيادة، يقيم أفراد الدراسة فاعلية قائدهم ككل.  

وميكن مقارنة األشــخاص الذين يرفعــون تقاريرهم مبارشة، ويتفقون بشــدة عىل اتصاف 

قائدهــم بالفاعلية مع األشــخاص الذي يرفعون التقارير مبــارشة، والذين تكون تقييامتهم 

أقل للقائد، من حيث مشــاهدة كل مجموعة للقادة وهم يستخدمون املامرسات الخمس.  

ويظهر هذا التحليل )انظر جدول رقم ٣-1( أن القادة الذين وردت اإلِشارة إليهم، هم األكرث 

فاعلية )أي أنهم أقوياء( من ِقبل مرؤســيهم املبارشين، يُنظر إليهم أيضاً كمشاركني بدرجة 
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كبرية )p < .001( أكرث يف الغالب بالنســبة للمامرسات الخمس، مقارنًة بالقادة الذين يُنظر 

إليهم عىل أنهم أقل فاعلية )منخفض/ معتدل(.  

جدول )1-3(

تقييم فاعلية القيادة من خالل املرؤوسني املبارشين واستخدام املامرسات الخمس للقيادة التي يُحتذى بها

فاعلية القائد
مامرسات القيادة

تشجعمُتكّن تتحّدىملهمةمنوذجية

٤2.62٤0.٣6٤0.81٤6.20٤1.62منخفضة/ معتدلة

5٣.5051.7651.5855.585٣.16قوية 

يف الحقيقــة أنــك تقود فعــالً. فكل شــخص قمنا بدراســته يتوىل القيــادة إىل حٍد ما.  

رمبا ال يكون هذا الرأي الســائد، ولكن هذه هي الحقيقة.  فالقيادة تتوافر أكرث بكثري لديك 

عــن مــا ميكن أن تعتقــده أو يعتقده اآلخرون.  ترتبــط القيادة غالبــاً باملنصب - بامللوك 

وامللكات، ورؤســاء مجلس اإلدارة، والرؤساء، والسياسيني ذوي الشخصيات الجذابة، ورموز 

حركات التغيري الثورية.  وتتوافر لدى بعض هؤالء الناس القيادة بالتأكيد، ولكنهم ليسوا هم 

فقط القادة، بل هناك آخرون.  

هؤالء الناس الذين يربطهم اإلعالم عادة بالقيادة، ليســوا قريبني من األشــخاص الذين 

يشــغلون القمة حينام يتعلق األمــر بدور قائد يحظى باإلعجــاب.  فأغلب مناذج القيادة، 

وفقاً لنتائج البحث الذي أجريناه، قريبون منا جداً.  وســواء كنت طالباً يف مدرســة ثانوية 

أو متخصصــاً يف مكان عمل، فإن أكرث من ثالثة أرباع منــاذج القيادة الذين يختارهم الناس 

هم من أفراد األرسة، أو معلمني أو مدربني أو مدير مبارش يف العمل)1٤(.  فهؤالء ليسوا فقط 

الناس الذين تعرفهم، ولكنهم أيضاً عامة الناس الذين يعرفونك.  

وعىل أي حال، ال يوجد من سيتبعك طويالً إذا كنت ال ترغب يف اتباع نفسك، وهذه هي 

الفكرة التي سيتم استكشافها يف الفصل القادم.  
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الرسالة األساسية للفصل:

تتلخص الرســالة األساســية لهذا الفصل يف أن كل فرد لديه قصــة، ميكن أن يقصها عن 

الفــرتة التي تــوىل القيادة فيها وأحدث تغيرياً.  وباإلضافة إىل ذلك، هناك مجموعة شــائعة 

من مامرســات القيادة - ويقصد بذلك سلوكاً وفعالً - ترتبط بالقيادة، وتعد يف متناول قدرة 

الجميع عىل استخدامها.  والتحدي هو: كيف نزيد من مدى مشاركتك يف مامرسات القيادة 

هذه، وتعلم ما تعنيه هذه املامرسات، ولتصبح أكرث راحة وثقة عند استخدامها.  

تدريب ذاتي:

خصص بعض الوقت للتأمل يف تجربتك الشخصية األفضل عن القيادة.  وفيام ييل بعض 

األفكار التي توجه تأمالتك وتحليلك:

1- ِصف املوقف؛ من الذي شارك؟  وماذا كان دورك؟

2- ملاذا اتخذت هذه املبادرة؟  كيف جربت وتحديت الطرق الحالية لعمل األشياء؟  وكيف 

تعاملت مع األخطار؟

٣- عندما نظرت إىل املســتقبل، عندما يتم االنتهاء من املرشوع، ماذا كان حلمك؟  وكيف تكّون 

لديك حس بالحامس واإلثارة للسعي للقيام بالجهد، وعكس آمال وأحالم اآلخرين يف الفريق؟

٤- كيف أرشكت اآلخرين يف التخطيط وصناعة القرار؟  وكيف عززت التعاون لديهم، وبنيت 

الثقة، وشجعت الكفاءة والثقة لدى زمالئك؟

5- ما هي القيم التي حددتها أنت واآلخرون لتحاَســبوا عليها؟  وكيف قمت بدورك كقائد 

بالقدوة وحافظت عىل هدفك وعدم تشتتك؟

6- كيف تعرفت عىل املســاهامت الفردية؟ وكيف أظهرت تقديرك إلنجازات فريق العمل، 

وكونت روح الصداقة الحميمة، وحصلت عىل تقدير حقيقي؟

بعد التفكري يف تجربتك ويف هذه األسئلة، سجل يف ملف القيادة لديك إجراءات القيادة 

التي يرتاوح عددها بني خمســة وســبعة إجراءات قمت باتباعهــا؛ حتى تكون هذه أفضل 

تجربة قيادة شــخصية.  ماذا ســتقول عن الذي تعلمته من تجربة القيادة؟  ماذا ســتُعلّم 

شخصاً آخر عىل أساس أفضل تجربة قيادة شخصية لديك؟
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 األصل األول:  ليكن لديك إيمان بأنك تستطيع

يعترب إميانك بأنك تستطيع تويل القيادة رضورياً لتطوير مهارات وقدرات القيادة لديك.  

فــإذا كنت ال تؤمن بهذا، فمن غــر املرجح أن تبذل أي جهد عىل اإلطالق، ناهيك عن بذل 

جهــد متواصل ألن تصبح قائــداً أفضل مع مرور الوقت.  فال يوجد من يســتطيع أن يزرع 

القيادة يف داخلك؛ فأنت الذي يجب أن تطلقها من نفسك.

إن أفضــل القــادة هم أفضــل املتعلمني؛ فلديهم عقلية تتســم بقابليتهــا للنمو.  فهم 

يعتقدون أنهم قادرون عىل التعلم والتطور طوال حياتهم.  فالتعلم املســتمر هو أســلوب 

حيــاة لدى القادة الذيــن يُحتذى بهم. لذا، فإنك لن تنتهي أبداً من التعلم، ولن تنتهي أبداً 

من التحســن، وميكنك أن تفكر وتقرأ وتشاهد اآلخرين، وتحصل عىل مدرب وتحرض بعض 

التدريبات، أو تجرب مهارة أو أســلوباً جديداً. ومهام كان األسلوب الذي تتعلم فيه، فعليك 

أن تنخرط فيه يومياً.  

تتدفق القيادة الحقيقية من داخل املرء. فعليك أن تحرر تلك الطاقة التي متلكها، ويبدأ 

ذلك بالقيام برحلة إىل داخل ذاتك الكتشاف من أنت. فأنت لديك القدرة عىل تويل القيادة.  

ال تدع أي فرد يخربك أنك ال تُحدث تغيراً.  

دعنا نلقي نظرة يف الفصول الثالثة التالية عىل املواضيع الرئيسية، حول كيف يصبح املرء 

قائداً يُحتذى به:

- يجب أن تؤمن بنفسك.  

- التعلم هو املهارة األساسية.

- تربز القيادة من الداخل.
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حتــى هذه املرحلة يف هذا الكتاب، أكدنا عىل ثالثة مواضيع، حيث إنها تحظى جميعها 
بتأييــد األدلــة البحثية.  فكل واحد منــا، مبن يف ذلك أنت، مولود ولديــه القدرة عىل تويل 
القيادة.  ولدى القادة أثر كبر عىل املشاركة يف املهام األساسية وأدائها من جانب مرؤوسيهم.  

فأنت تتوىل القيادة بالفعل، ولكن ليس بالقدر الكايف.

واآلن، دعنــا نقوم بإجــراء بحث واقعي.  هل تؤمن بهذه العبــارات؟ هل تؤمن بعمق 
بأنــك قادر عىل أن تصبح غداً قائداً أفضل مقارنة مبا أنت عليه اليوم؟ وعىل الجانب اآلخر، 
هل تؤمن أنه ال يوجد الكثر الذي تستطيع أن تقوم بعمله لتحسني نفسك؟ فأنت إما متلك 
هذا األمر أو ال متلكه.  هذه ليســت أســئلة تافهة؛ فهي متس جوهر املوضوع، ومتس أيضاً 

ما تؤمن به بشدة عن نفسك.

يرجع التشــديد عىل نفس هذه النقطة إىل َمثل يتداوله ســكان أمريكا األصليون، وهو 
ينقل الرسالة يف أن ما ستكون عليه يتأثر بشدة بصورتك التي لديك عن نفسك.  وتؤثر هذه 

االفرتاضات بشدة عىل األفعال التي تقوم بها.  وميكن عرض األمر عىل النحو التايل:

»ذات مســاء، أخرب رجل هنــدي عجوز من قبيلة الشــرويك حفيده عن 
معركة تدور داخل اإلنســان، وقال له: »يابُني، املعركة تدور بني ذئبني داخلنا 
جميعاً، أحدهام رشير، وهو ميثل الغضب والحســد والغرة واألســف والندم 
والجشــع والغطرسة والشــفقة عىل الذات، والذنب واالستياء وعقدة النقص 
والكــذب واالعتزاز الكاذب بالنفــس والتفوق واألنانية.  أمــا الجانب اآلخر 
فهو الطيبة، ويُقصد بذلك: الفرح والســالم والحب واألمل والراحة النفسية، 
والتواضع واللطف والخر والشعور باآلخرين والصدق والشغف واإلميان«.  

فكــر الحفيد يف هذه الكلامت لدقيقة، ومن ثم ســأل جده: »أي الذئبني 
يتغلب عىل اآلخر؟«.

أجاب الجد: »الذئب الذي تغذيه«.
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ترددت نفس املشــاعر لدى بوذا كثراً جداً؛ إذ كان ذلك القرن الخامس قبل امليالد، حني 

قال: »إن طبيعتنا التي نحن عليها نتاج ملا كنا قد فكرنا فيه.  فالعقل هو كل يشء، وما نفكر 

فيه، هو ما سنصبح عليه«)١(.

فتعلمك القيادة له جذور متامثلة جداً، وتبدأ املسألة برمتها بكل ما تعتقده عن نفسك 

وباالفرتاضات التي تغذيها لديك.

فتعلمك القيادة يتعلق باكتشاف ما تقدره، وما يلهمك، وما يتحداك، وما مينحك الطاقة، 

وما يشــجعك.  فحني تكتشــف هذه األشياء عن نفسك، فســتعرف أيضاً أكرث عن ما يحتاج 

إليه األمر؛ لتســتنفر هذه الخصائص من داخل اآلخرين.  فأفضل نوع من التعليم –ســواء 

كان يف املدرســة أو يف مكان العمل– ال يكون أبداً عن طريق حشــو املعلومات أو املهارات 

داخــل النــاس؛  ففي النهاية لن يجد ذلك نفعــاً.  فالتعليم األفضل يكون عن طريق إخراج 

القــدرات، ويف بعض األحيان يكون بتحرير ما هو هناك.  فهو يتعلق بتحرير القوة الكامنة 

داخل املتعلم، وهو يتعلق باالختيار بني أي الذئبني الذي ستقوم بتغذيته.  

مــن املؤكد أنه يجب عىل كل قائد أن يتعلم األســس واألنظمــة، وهناك فرتات تحاول 

خاللها أن تجرب أشياء عديدة ال تعرف شيئاً عنها، وال تكون لديك فكرة عن ما ستعمله وما 

ال تعمله.  ففي بعض األوقات، حني تقلد اآلخرين وتأخذ الكثر من املعلومات من الخارج،  

فهذه مراحل رضورية يف تطويرك كقائد.  والفكرة التي نرمي إليها هنا، هي أنك ال تستطيع 

أن تبدأ بعمل أي من هذه األشــياء، حتى تقرر فعالً أن بداخلك شخصاً يستطيع أن يُحدث 

تغيراً ويوفر القيادة.  

اعرف قدراتك القيادية:

حني كنا يف نيو أورليانز New Orleans قبل عامني لحضور املنتدى الســنوي الســادس 

الذي يحمل عنوان: »منتدى تحدي القيادة«، كان كل منا منفصالً عن اآلخر يف معرض فني.  

ويف صالــة العرض، كانت هناك صورة لجيم تويدي، أو القط الضخم جداً الذي يجلس عىل 

مقعد حامل لوحة فنان، حيث يرســم القط الصورة بنفســه)٢(.  وباستخدام فرشاة ميسكها 

بأحد مخالبه، يف حني ميسك جانب اللوحة القامشية باملخلب الثاين، كان القط ينظر يف املرآه 
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ويرى انعكاس صورته تحملق فيه.  كانت الصورة ليست للقط الضخم، ولكن لنمر متوحش 

جداً. وبعد ذلك، اكتشفنا أن كلينا اشرتى نسخاً مطبوعة؛ ألن اللوحة جعلتنا نضحك بصوت 

عاٍل عىل املفارقة الواردة يف الرسم.  

يعلــق بعض الذين يــرون هذه اللوحة بأن القط عبارة عن وهم؛ فهو ميزح مع نفســه 

فقــط.  وبوضــوح، فإن القط مجرد قــط وليس منراً، ولكن اآلخرين يــرون هذا كتعبر عن 

اإلمكانية الداخلية املحتملة.  فهم يعرفون أنه يوجد هناك أكرث من مجرد ما تراه العني.  فام 

تــراه يف الخــارج ليس بالرضوري أن يكون ما تراه يف الداخل.  فكام يقول املثل: من املمكن 

أن تخدعك النظرات.  

يعترب كال التفســرين ممكنــاً، واملهم يف األمر هو كيف تــراه.  فعندما تنظر يف مرآتك، 

هــل ترى قائداً فيها؟ هل ترى شــخصاً ما يف داخلك لديه القــوة أن يصبح قائداً - أو حتى 

شــخصاً أفضل مام أنت عليه اليوم - أم هل ترى شــخصاً غر قادر عىل القيادة أو عمل أية 

تحسينات؟ فامذا تعتقد عن نفسك؟ بالطبع هذه أسئلة مهمة، وما هي إجاباتك؟  

غــرت جني بليــك Jane Blake، اإلدارية بحكومة الوالية، من تصورهــا لذاتها بالكامل 

فور أن بدأت تعتقد أنها تســتطيع أن تكون قائدة)٣(، وأخربتنا أنها كانت تعمل يف حكومة 

الوالية عىل مدى حوايل ٢0 ســنة، وأنها تحمل شــهاديت بكالوريوس، وأنها مل ترغب أبداً يف 

الظهــور أكــرث مام كانت عليــه - أم أو جدة أو ابنة عامل يف منجم فحــم - وكانت يف هذا 

الوقت مســجلة يف برنامج لنيل درجة املاجستر يف القيادة، وكانت تصارع يف بعض األحيان 

يف املواد الدراسية، وشعرت مبضايقة زمالئها لها الذين كانوا من القادة العسكريني ومرشفني 

يف رشكات، ومديرين يف الحكومة.  ومع ذلك، فقد بينت جني أن القراءة عن القيادة يف أحد 

كتبنا » فتحت عيني عىل أنه رمبا يكون هناك شــخص ما مثيل. من املحتمل أن تكون لديه 

اإلمكانية ألن يكون قائداً«.  كانت تلك هي الفكرة التي أود أن أشر إليها.  فهذا ما يحدث 

حــني تفكر يف قصة حياتــك حتى اللحظة الحالية، وتٌقدر أن لديــك أيضاً إمكانية أن تكون 

قائداً - أو إذا كنت تقود فعالً - إنك من املمكن أن تصبح أفضل مام أنت عليه اليوم.

وعىل مدى عقدين، أوجدت جني قصة لحياتها.  حّدثت نفســها بقصة عن اليشء الذي 

كانــت قادرة عليه، من حيث كونها أماً أو جدة أو ابنة عامل يف منجم.  وجميع الناس مثل 
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جــني؛ فعندما يؤلفون قصــة حياتهم بحيث تكون هذه القصة قامئة عىل أســاس تجاربهم 

الســابقة، وعن ما سمعوه من اآلخرين، وما قرأوه وسمعوه يف املدرسة، ويف وسائل اإلعالم، 

أو عىل العشاء مع أصدقائهم، فرسدهم لقصة حياتهم يساعدك عىل أن تجد معنى لحياتك.

فهم يساعدونك عىل تفسر ما يحدث وملاذا أنت؟ وأين أنت؟ ومن أنت؟

ولكــن يف بعض األحيان، يصبحون مثلام يصفها مايــكل هيات Michael Hyatt، املدير 

التنفيذي للنرش واملؤلف، عىل أنها معتقدات تعمل عىل تقييد طموح املرء.  فهذه املعتقدات 

كام يراها مايكل متثل حواجز غر مرئية.  فهي ليست حواجز مادية موجودة بالخارج هناك 

مثل األســوار الكهربائية، ولكنها بدالً من ذلك حواجز يصنعها الناس يف عقولهم، ومع ذلك 

فهــي متنعهم مــن تجاوز هذه الحدود غر املرئية.  »فهي ليســت أكرث مــن كونها طريقة 

للتفكــر.  فقد تدربنا عليها املــرة تلو األخرى، وأصبحت معتقداً مقيــداً يضع حدوداً بيننا 

وبني أن تكون لدينا تلك العالقة التي نريدها، وتلك الصحة التي نتطلع إليها، وذلك املســار 

الوظيفــي الــذي نتطلع إليه، ونوع النجــاح املايل الذي نرغبه«)٤(.  وكــام تعلمت جني من 

تجربتهــا الخاصة، فإنه مل يكن يشء ما »يف الخارج« هو الذي يشــدها إىل الوراء، بل كانت 

قصة مقيدة لها. وفور أن أدركت ذلك، أصبحت لديها القدرة عىل التغير.  

ســمعنا شيئاً شــبيهاً جداً من دان وونج Dan Wong، مدير اإلنتاج يف رشكة لربمجيات 

الحاسب اآليل ]٢٤[7.  يقول دان: إنك عند تفكرك فيام تعلمته من أفضل تجاربك الشخصية 

يف القيادة »فإنك تشــر إىل صفة حيوية جداً يتســم بها القادة مل أكن أعرفها، وهي: يؤمن 

القــادة بقدراتهم يف إحداث التغيــر.  وأول خطوة عىل اإلطالق ليك تكون قائداً أفضل هي 

أن تعرتف، وتقول: أستطيع أن أحسن من مهارات القيادة لدي، وأن أُذكر نفيس بأنني ميكن 

أن أحــدث تغيــراً، وكل ما أحتاج إليه هو أن امتلك عقليــة إيجابية يف البحث عن الفرص، 

والرغبة من أجل اتخاذ املبادرة«.

يفهم كل من جني ودان أنه قبل أن ميكنك تعلم القيادة، فيجب أن تؤمن أنك تستطيع 

ذلك، وليس هذا باألمر الهاميش.  وال ميكن ألي شــخص أن يزرع يف داخلك قائداً، بل يجب 

أن تقوم بكل هذا بنفســك.  فإميانك بقدراتــك عىل تنفيذ مهمة، يعترب أمراً حيوياً يف اتخاذ 

الخطوة األوىل يف املحاولة.  فإذا كنت ال تؤمن بنفسك قائداً، فإنك لن تستطيع حتى مجرد 

املحاولة.  وكام قال أدالي ستيفنســون Adlai Stevenson، الحاكم الســابق لوالية ألينوى 



يجب أن تؤمن بنفسك

67تعلم القيادة:  األصول الخمسة األساسية لتصبح قائداً مثالياً

والســفر الخامس للواليات املتحدة األمريكية لدى األمم املتحدة، حيث قال ذلك مازحاً يف 

يوم من األيام: »ســيكون من الصعب أن تقود كمســؤول يف سالح الفرسان، إذا اعتقدت أن 

مظهرك مضحكاً عىل ظهر الحصان«.

ال تترك المجال ألي كان بأن يقول لك: إنك ال تستطيع تولي القيادة:

إذا كنت ال تؤمن بنفسك وبأفكارك، فسيصعب عليك أن تتخيل أن أي فرد آخر سيلتفت 

إليك.  فيجب أن تبدأ القيادة من ذاتك؛ متاماً كام قالت دوريث يف فيلم ساحر أوز: ال ميكنك 

البحث عن شــخٍص ما وراء الســتارة لحل مشــكالتك.  فالصوت األول من الشــكوك غالباً 

ما يكون بداخلك. وإذا مل تؤمن بنفســك وتســتطيع أن تتعامل مع ذلك الشك بذاتك، فمن 

غر املرجح أن تتحدث بصوت عاٍل، أو تنهض أو تتقدم إىل األمام.  

أصبحت ميليســا بو هــود Melissa Poe Hood، التي كانــت تلميذة يف الصف الرابع 

االبتدايئ يف ناشــفايل، تينيــيس Nashville, Tennessee، مهتمة بالبيئة، وقررت عمل يشء 

ما من أجل البيئة. لذا، فقد أنشــأت نادياً يف عام ١989 يُسّمى: أطفال من أجل بيئة نظيفة 

Kids For A Clean Environment، والذي يعترب أكرب منظمة بيئة عاملية للشــباب، وبلغ 

عدد أعضائه ٣00,000 عضٍو يف ألفي فرع للنادي يف خمس عرشة دولة.  وبالعودة بالذاكرة 

إىل تلك التجربة قبل عقدين من الزمن، ذكرت ميليسا أن: »التغير ال يبدأ من خالل شخص 

آخــر.  فالتغيــر يبدأ يف ســاحتك أنت، وال يهم ما هو عمرك أو حجمــك.  ال أعرف أبداً أن 

إجراًء واحداً بسيطاً ميكنه أن يغر حيايت كثراً.  فمعظم الرحالت تبدأ بهذه الطريقة؛ بتحفيز 

بســيط وخيار للقيام أو عدم القيام بعمل يشء ما.  فأنت ال تعرف أبداً إىل أين ســتقودك 

خطــوة واحدة من خطواتك، وال تعرف أبداً إىل أين ســتقودك الخطوة التالية.  والفرق بني 

كونــك قائداً أم ال هو قدرتك عىل اتخــاذ الخطوة، وقيامك بالرحلة.  والعقبة األكرب يف ذلك 

التي ستواجهها هي ذاتك أنت«.  

وكام أدركت ميليســا؛ يجب أن تؤمن بنفسك، ويجب أن تثق بنفسك، ويجب أن تكون 

لديك ثقة بنفســك، ويجب أن تكون مقتنعاً بعمق أن لديك القدرة عىل قيادة أي فرد آخر 

تعرفه، ولن تكون عىل حق دامئاً، ولكنك ســتصبح متعلامً نشــيطاً وأكرث كفاءة خالل هذه 

العملية.  
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ولكن األمر ال يتعلق فقط مبا تحدث به نفسك بأنك تستطيع أن تبعد نفسك عن مامرسة 

القيادة.  ففي كثر من األحيان، ما يحدثك به اآلخرون يؤثر عليك لتستسلم.  ويف الحقيقة، 

فإن إحدى النتائج األكرث سلبية لخرافة املوهبة، هي أنه إذا جرى تفسرها بجمود، فإن ذلك 

مينع الناس من محاولة أن يصبحوا قادة.  فبالقول للناس: إن القيادة تقترص فقط عىل قليل 

من الناس من أصحاب املواهب الخاصة بالقيادة، فإن هؤالء الناس يســتطيعون االســتنتاج 

أنه ال ميكنهم تعلمها. ولذا، فإنهم ال يحاولون ذلك، أو يتوقفون فور أن يجدوا أنها ليســت 

ســهلة، أو يلومون أنفســهم عىل افتقاد موهبة القيادة.  فال تجعل نفسك واحداً من هؤالء 

الناس الذين ال يحاولون، وال تدع أي فرد يقول لك: إنك ال تستطيع أن تقود.  

ويف سلســلة مــن التجارب الكالســيكية، أثبت األســتاذان ألربت بانــدورا وروبرت وود 

Albert Bandura and Robert Wood أن الكفاية الذاتية - التي تَُعرَُّف بإميان الشــخص 

بقدرتــه عــىل القيام بأعامل خاصة، تؤثــر عىل أداء الناس)٥(.  وقد تــم إخبار مجموعة من 

املديرين أن صناعة القرار كانت مهارة جرى تطويرها من خالل املامرسة؛ فكلام عمل الفرد 

عليها أكرث، أصبح فرداً قادراً أكرث.  وتم إخبار مجموعة أخرى من املديرين أن صناعة القرار 

عكست استعدادهم الفكري األسايس؛ فكلام زادت قدراتهم اإلدراكية الباطنة، كانت قدرتهم 

عىل صناعة القرار أفضل.  وبالعمل يف منظمة تتســم بالتحفيز، تعاملت مجموعتا املديرين 

مع سلســلة من أوامر اإلنتاج، التي تتطلب قــرارات توظيف مختلفة وتحديد أهداف أداء 

مختلفة.

فاملديرون الذيــن اعتقدوا أن صناعة القرار مهارة ميكن اكتســابها، حددوا أهدافاً متثل 

تحدياً بالنســبة لهم.  حتى يف مواجهة معاير األداء الصعبة، استخدموا إسرتاتيجيات جيدة 

لحل املشكالت، وعززوا من إنتاجياتهم التنظيمية.  أما نظراؤهم الذين مل يؤمنوا بأن لديهم 

القدرة الرضورية عىل صناعة القرار، فقد فقدوا الثقة يف أنفســهم عندما واجهوا صعوبات.  

ومن خالل عدة محاوالت، قللوا من تطلعاتهم بالنســبة للمنظمة، وتدهورت قدرتهم عىل 

حل املشكالت، وتدنت قدرتهم التنظيمية)٦(.

وهناك نتيجة أخرى مهمة من هذه الدراسات، وهي أن املديرين الذين فقدوا الثقة يف 

أحكامهم، تعاملوا مع هذا األمر من خالل نسبتهم الخطأ إىل اآلخرين، ومل يكونوا متسامحني 
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مع موظفيهم، حيث كانوا يرونهم غر قادرين عىل التحفيز وال يستحقون الكثر من الجهد 

اإلرشايف.  وإذا أعطــي املديرون الخيار، فقد ذكروا أنهم كانوا ســيفصلون العديد من هؤالء 

املوظفني.  

ويف تجربــة أخرى ذات صلة بنفس املوضوع، قيل ملجموعة من املديرين: إن املنظامت 

واألفراد قابلون للتغير بسهولة، وقيل ملجموعة أخرى: إن »عادات عمل املوظفني غر قابلة 

للتغيــر بســهولة، حتى لو كان هذا التغير من خالل التوجيــه الجيد.  فالتغيرات الصغرة 

ال تحســن بالــرضورة من النتائج يف مجملهــا«.  فقد حافظ املديرون الذيــن اعتقدوا أنهم 

يســتطيعون التأثر عىل النتائج التنظيمية، من خالل أعاملهم عىل مســتوى أعىل من األداء 

مبرور الوقت، مقارنة بهؤالء الذين شعروا أنهم يفعلون القليل لتغير األشياء.  أما املجموعة 

األخرة، فقد فقدت الثقة يف قدراتها، وتدنت تطلعاتها، وكذلك مســتويات األداء التنظيمي 

لديها)7(.  

توضح هذه الدراسات وغرها، رضورة أال تدع الناس يخربونك أنك ال تستطيع أن تتوىل 

القيــادة، أو أنهــم إذا قامــوا بإخبارك بهذا فــال تصدقهم.  تم توزيــع املوضوعات يف هذه 

الدراســات املختلفة بشــكل عشــوايئ عىل مجموعات مختلفة.  ومل يكن االختالف يف األداء 

بســبب أن مجموعة واحدة أفضل بطبيعتها، مقارنة باملجموعــة األخرى يف صناعة القرار،  

بل كان االختالف يعود إىل أنه تم إخبارهم أنه كانت لديهم القدرة أو مل تكن لديهم.  فإذا 

تصادف أنك كنت ضمن املجموعة غر املحظوظة التي تم إخبارها أنك ال تستطيع القيادة، 

فســتكون هناك فرصة ألن تصدق هذا، ومن ثم ســيرتاجع أداؤك وأداء املجموعة.  وعالوة 

عىل ذلك، فمن املحتمل أيضاً أن تقوم بنقل هذه املعتقدات إىل اآلخرين.  

وبالطبع، فإن لكل شــخص جوانب قصور، ولديه أيضاً نقاط قوة يتمتع بها.  وإن تعلُّم 

القيادة ليس باملهمة السهلة بالرضورة؛ فهي يف الواقع مهمة صعبة، ولكن قطعاً ميكن القيام 

بها، وما نقوله هو أنه ال يجب عليك أن تستسلم لجوانب القصور لديك، أو تتقبلها عىل أنها 

يشء دائم وغر قابل للتغير.  وحني يتسلل الشك إىل نفسك، فعليك أن تواجه هذه املشاعر، 

ومن ثم تقوم بعمل يشء ما الكتساب املهارات التي تحتاج إليها؛ ملواجهة موقف مامثل يف 

املستقبل.  وهذا هو جوهر التعلم! 
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ويلــزم أن يكون معتقدك األســايس والراســخ هو أن بوســعك أن تتعلم تــويل القيادة.  

وسيمّكنك هذا املعتقد بشكل أويل من أن تصبح قائداً أفضل مام أنت عليه اآلن.  

الرسالة األساسية للفصل:

تتلخص الرســالة األساســية لهذا الفصل يف أن إميانك بأنك تستطيع القيادة يُعد رضورياً 

باملطلــق؛ لتطويــر مهارات وقدرات القيادة لديك.  فذلك هــو اإلميان الذي مينحك االلتزام 

والجهد املستمر، الذي تحتاج إليه لتصبح قائداً أفضل مع مرور الوقت.  فال يوجد هناك من 

يســتطيع أن يزرع القيادة بداخلك.  لذا، يجب عليك أن تســتنفرها من داخل ذاتك.  وتبدأ 

تلك العملية عندما تؤمن أنك تستطيع ذلك.  

تدريب ذاتي:

اســأل نخبة مــن الرياضيني من أصحــاب الخربة عــن الفرق بني أصحــاب أداء األعىل 

وأصحاب األداء املتوســط. فمن املرجح أن يخربوك أن الفرق يكمن يف الكيفية التي يلعب 

بهــا الرياضيون اللعبة الذهنية.  ويف القيادة كام هو الحال بالنســبة للرياضة، هناك جانب 

ذهني نســعى إليه.  فقد رأيَت يف تجربتك الشــخصية الخاصة بأفضل منوذج للقيادة أنك 

قمت بعمل هذا من قبل. لذا، فإنك تستطيع أن تعمل ذلك مرة بعد مرة.  ويجب أن تكون 

لديك ثقة بنفسك بأنك تستطيع عمل ذلك.

لذلك، فإننا نقدم لك كل ما عليك أن تفعله.  ففي كل صباح تُعد فيه نفســك الستقبال 

يوم جديد قل لنفســك: من أنا؟ مــاذا أفعل؟ وكيف أفعله إلحداث تغير؟ ومن ثم اســأل 

نفســك: ما الذي سأفعله اليوم بحيث يكون له شأن؟ ومهام كان ذلك األمر، تأكد أنك تخرب 

ذلك الشخص يف املرآة، أنك تؤمن باستطاعتك أن تقوم بإحداث تغير إيجايب يف العامل.  تقدم 

خطوة أخرى أكرث إىل األمام، دون إجابتك لهذا الســؤال، واجعلها معك مكتوبة عىل جوالك 

أو عىل مكتبك لتذكرك بها طوال اليوم.
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الفصل الخامس

التعلّم سيد المهارات

لدينا سؤال نطرحه عليك: هل تعلمت من قبل لعبة جديدة أو رياضة جديدة؟

بال شــك، ســتكون إجابتك بنعم.  فهذه هي اإلجابة التي نحصل عليها كلام وجهنا هذا 

الســؤال يف محارضاتنا الدراســية أو يف برامج تطوير القيادة.  فبثبات، يرفع الجميع يده يف 

املحارضة باإليجاب.  

ثم نتســاءل بعد ذلك: »كم منكم وصل إىل درجة اإلتقــان يف أول يوم لتعلم اللعبة؟«، 

فيضحــك الحارضون ضحكة مكتومة وترتاجع األيدي؛ فــال يوجد من يلعب اللعبة بطريقة 

صحيحة يف املرة األوىل.  

كان هناك اســتثناء واحد عــى أي حال، حني رفع إيربان هيلغــر Urban Hilger يده 

وقــال: إنــه يف أول يوم ذهب للتزلج عى الجليد فعل ذلــك بإتقان.  وكان من الطبيعي أن 

تصيبنا الدهشــة والفضول.  ولذلــك، طلبنا من إيربان أن يحدثنا عــن تجربته.  وفيام ييل 

ما قاله:  

»كان ذلــك هو اليوم األول لحصــص التزلج.  تزلجت طوال اليوم كله ومل 

أســقط وال مرة.  ولذلك، كنت أشــعر بالبهجة.  شعرت بارتياح كبري.  ولذلك، 

تزلجــت حتى وصلت للمــدرب، وأخربته عن اليوم العظيــم الذي قضيته يف 

التزلــج.  هل تعرف ماذا قــال املدرب؟ قال يل: دعني أخــربك يا إيربان أنك 

قضيت يوماً سيئاً.

فوجئت مبا قال وســألته: ماذا تعني بيوم سيئ؟ فكرت أن الهدف كان أن 

نقف عى هذه األلواح، وأال نسقط من عليها.  

نظــر مدرب التزلــج إىل عيني مبارشة وأجــاب قائالً: إيربــان، طاملا أنك 

ال تسقط، فأنت ال تتعلم«.



تعلم القيادة:  األصول الخمسة األساسية لتصبح قائداً مثالياً 74

الفصل الخامس

فهم مدرب التزلج الذي يقوم بتدريب إيربان، أنك إذا كنت تستطيع الوقوف عى لوح 

التزلــج طوال اليوم من اليــوم األول، فأنت تقوم فقط بعمل ما تعرفه من قبل عن الكيفية 

التي تقوم بها بذلك، وال تدفع بنفســك لتجربة أي يشء جديد أو صعب.  فتعريف التعلم 

يتعلــق بيشء ال تعرفه من قبل.  فهؤالء الذيــن يقومون بعمل ما يعرفونه من قبل، وكيف 

يقومــون بعمله، قد يكون لديهم خــربة طويلة، ولكن بعد فرتة ال يحققون أي تقدم؛ ألنهم 

مل يتعلموا أي يشء جديد.  فعى سبيل املثال، أظهرت البحوث أن املعلمني يتحسن أداؤهم 

يف الســنوات الخمــس األوىل من عملهم يف املجال، حيث يقاس ذلــك مبدى تعلم الطالب، 

  .Daniel Willingham وفقاً ملا قاله أســتاذ علم النفس بجامعة فريجينيا دانيال ويلينجهام

ويضيف أنه بعد الخمس ســنوات األوىل، يصبح منحنى أدائهم خطاً مســتقيامً، وأن معلامً 

لديــه عرشون ســنة من الخربة يف املعدل، لن يكون أفضل أو أســوأ مــن معلم لديه عرش 

ســنوات من الخربة.  »يبدو أن أغلب املعلمني يعملــون كمعلمني، حتى يصلوا إىل طاقتهم 

القصوى، ثم يشعرون بالرضا تجاه مهارة التعليم لديهم«)١(. وميكن أن يقال نفس اليشء عن 

العديد من القادة.  

لذلك، اســأل نفســك: هل أنت تدفع نفســك لتعلــم يشء ما جديد حــني يتعلق األمر 

بالقيادة يومياً، أم أنك تقوم فقط بعمل ما تعرفه من قبل عن كيفية القيام به؟ هل تضغط 

عى نفسك وتطورها لتتخطى املحيط الذي تشعر فيه بالراحة، وأن تحقق أفضل من العمل 

الجيد الذي تقوم بعمله، واملشــاركة يف األنشــطة التي تختربك وتبنــي مهاراتك الجديدة؟  

هل تتعلم؟

أفضل القادة هم أفضل المتعلمين:

عى مر الســنني، قمنا بإجراء سلســلة من الدراســات التجريبية؛ الستكشاف ما إذا كان 

تعلــم القــادة يختلف عن غريهم. هــل كان هناك يشء ما خاص أو مميــز يتعلق بنامذج 

واســتعدادات التعلم؟)٢( أردنــا أن نعرف ما إذا كانت الطريقة التــي يتعلم بها القادة، قد 

لعبــت دوراً يف مدى الفاعلية التي حققوها يف القيــادة.  وبالرغم من أنه توجد عدة طرق 

مختلفة للتعلم - عى ســبيل املثال، عرب القيام بفعــل معني )مثل: تفضيل التعلم بالتجربة 

والخطــأ(؛ أو بالتفكري )عى ســبيل املثــال، قراءة مقاالت أو كتــب أو الدخول إىل اإلنرتنت 
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الكتســاب معرفة ومعلومات أساســية(؛ أو عن طريق الشــعور )عى سبيل املثال، مبواجهة 

النفــس يف ماهيــة املجاالت التي يقلقون بشــأنها(؛ أو بالتواصل مع اآلخرين )عى ســبيل 

املثال، إطالق اآلمال وإبعاد املخاوف من شــخص ما يثق فيهم(.  فيمكن التمييز بني الناس 

مــن خالل مدى وعمق تكتيكات التعلم التي يســتخدمونها، عنــد مواجهة تجربة جديدة 

أو غري مألوفة.  

كانــت النتائج التي تم الحصول عليها من هذه الدراســات هي األكــر إثارة لالهتامم.  

وجدنا أوالً، أنك تستطيع تعلم القيادة بواسطة مجموعة مختلفة من الطرق.  وثانياً، هناك 

مناذج تعلم محددة تساهم بفاعلية أكرب يف بعض مامرسات القيادة مقارنًة مبامرسات أخرى، 

ـم كل ما يلزم تعلمه عن القيادة.  فلم  ولكن ليس هناك ما يعرف باألســلوب األفضل، لتَعلُـّ

يكن األسلوب هو الذي أدى إىل تحقيق األهداف.  

ومــا تبني أنه األكر أهميــة، فهو املدى الذي شــارك فيه األفراد، وبأســلوب تعلم كان 

ناجحاً بالنســبة لهم.  فالقادة الذين كانوا األكر مشــاركة يف كل أسلوب من أساليب التعلم 

املفضلة - برصف النظر عن ماهية هذه األساليب - كانوا أكر مشاركة يف املامرسات الخمس 

للقيادة التي يُحتذى بها.  فتعلم القيادة ال يعتمد عى أي أسلوب محدد.

فــال يهــم كيف تتعلم، بل املهم هو أن تفعل أكر مــن طريقة لتتعلم، مهام كانت تلك 

الطريقة والتي تنجح بالنســبة لك أكر من غريهــا.  وهذا يرتبط بوضوح يف أنك ليك تصبح 

قائداً، فإنه يجب عليك أن تكون متعلامً أفضل.  فأفضل القادة هم أفضل املتعلمني.  

ويجــب أن ال يكــون هذا األمــر باليشء الجديد بالنســبة ألي شــخص.  فمن املنطقي 

والبديهــي متاماً أن الذين يدفعون بأنفســهم للتعلم، ســيحققون تقدمــاً أفضل من أولئك 

الذين يتخذون من املواضيع ملهاة وتســلية.  فحضور ورشــة عمل ملدة ثالث أيام، وقراءة 

أفضل الكتب مبيعاً بني املبيعات، والتفكري يف حدث مهم، أو املشــاركة يف محاكاة، ال يؤدي 

يف املحصلــة إىل إنتاج قادة عظام، وال تنتج موســيقيني أو أطباء أو مهندســني أو مدرســني 

أو محاســبني أو علامء حاســوب أو كُتَّاباً كباراً.  فليك تصبح األفضل يف أي يشء، فإنه يجب 

عليك أن تتعلم باستمرار.
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تثري هذه النتائج أيضاً ســؤاالً مثرياً لالهتامم الشــديد الذي مل يــدرس يف الغالب: أيهام 

يأيت أوالً، التعلم أو القيادة؟ وكلام ســعينا لإلجابة عى هذا الســؤال مع عمالئنا، فإننا نجد 

أن شــعورهم مياثل شــعورنا.  فالتعليم يأيت أوالً.  فحني يكون لدى الناس اســتعداد مسبق 

ألن يكــون لديهم حب لالســتطالع، ويريــدون تعلم يشء جديد، مقارنًة مــع أولئك الذين 

ال مييلــون إىل رؤيــة التعلم كجزء مهم مــن حياتهم اليومية، فمن املرجــح أكر أن يفكروا 

ويقرأوا ويجربوا ســلوكاً جديداً، ويحرضوا دورة دراســية، ويحصلوا عى التدريب أو يبدأوا 

طريقــة أخرى يف التعلم، وهنــاك احتامل أقل يف أن ينظروا إىل التغذيــة الراجعة كتهديد، 

وهناك احتامل أكرب يف أن يروا األخطاء وأسباب الفشل كفرص للنمو والتطوير.  

فعى ســبيل املثال، يف نهاية الســنة األوىل كاملة من عمله كاستشاري إدارة، فإن عضو 

هيئة التدريس الســابق يف كلية هارفارد لألعامل، ديفيد مايســرت David Maister، قد قرر 

وهو يف ســن التاســعة والثالثني أن يعيد تقييم األمور، وتساءل عن األصول التي كانت لديه 

كاستشــاري محرتف.  مثلت هذه املراجعة الداخلية العميقة نقطة تحول يف حياته املهنية.  

أوالً، كانــت لــدى ديفيد معرفته ومهارته. وثانياً، كانت له عالقاتــه بعمالئه.  بدأ ديفيد يف 

فهــم أن هذين الجانبني يعتمــدان عى بعضهام البعض.  فإذا اعتمد عى ما عرفه من قبل، 

فســيحصل عــى عمالء يحتاجون إىل ما يعرفه يف ذلك الوقــت.  ومن ثم، فقد ظن أن عدد 

العمالء يشــكل عدداً ال نهائياً.  واألســوأ من ذلك، أن عمالءه الحاليني كانوا أصالً يحصلون 

عــى خدمتهم من خالل ما عرفه من قبل.  لذلك، مل يكن من املرجح أن يوظفوه مرة ثانية 

إال إذا تعلــم أكــر.  لذا، فقــد أدرك األمر فجأة.  مل يكن قد تعلم أي يشء جديد يف الســنة 

األوىل مبفرده، وأنه إذا مل يكن يعمل بنشاط عى ذلك، فستتدىن آفاق مستواه الوظيفي)٣(.  

تقــدم قصة ديفيد الدليل عى حقيقة فحواها: أنه إذا كنت تتطلع لوظيفة أو إذا كنت 

تريــد أن تصبح قائداً، فيجب أن تنظر إىل نفســك لتتحســن وتحقق التقــدم.  فحني تقوم 

بإجــراء مراجعة للقيمة لديك، ماذا ترى يف نفســك من مواهــب متميزة؟ ما هي مقومات 

القــوة لديك؟ ما هــي نقاط الضعف لديك؟ ما هو نوع التغذية الراجعة التي تحصل عليها 

عن تأثريك عى اآلخرين؟ ما هي مواضيع هذه التغذية الراجعة؟ ماذا تقول التغذية الراجعة 

عنك؟ أين تنجح؟ أين تفشــل؟ ما هي القيمة التي تقدمها أنت وال يســتطيع شــخص آخر 
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أن يقدمها؟ إجابتك عى أســئلة مثل هذه األســئلة، ســتخربك وتوجهــك إىل املجاالت التي 

تحتاجها الستكشاف وتعلم الكثري عنها.  

فالتعلم هو املهارة األساسية، وحني تشارك بالكامل يف التعلم - أو مبعنى آخر، حني تلقي 

بنفســك بكل مشــاعرك يف التجربة والتفكري والقراءة أو الحصول عى التدريب - فأنت يف 

طريقك إلحداث تحسن يف نفسك.  رمبا تصل حتى إىل العظمة.  فاألقل ليس أكر حني نصل 

إىل التعلم.  فاألكر هو األكر.  وحني نصل إىل درجة العظمة يف القيادة أو أي شــئ يف هذا 

الخصوص، فيجب عليك أن تستمر يف التعلم.  

أجل، بوسعك تعلم القيادة:

كان يشار إىل القيادة غالباً عى أنها مجموعة من السامت واألساليب، وأنواع الشخصيات 

أو مقومات القوة، ولكل هذه الرؤى قيمة ما يف فهم املوضوع.  ولكن يف أفضل فهم للقيادة 

يف مســتواها األســايس، فهي عبارة عن منط ملحوظ لألعامل والســلوكيات، وهي مجموعة 

محددة من املهارات والقدرات.  والطريقة الوحيدة التي تعرف بها إذا ما كان هناك شخص 

ما يتوىل القيادة، هو أن تالحظ ماذا يفعل يف عمله كقائد.  

تعــد هذه الرؤية دقيقة إذا كنــت ترغب يف أن تصبح قائداً أفضل، ويعود الســبب يف 

ذلك إىل أنه ميكنك أن تتعلم مهارات وســلوكيات.  وميكن أن تنقســم املهارات إىل عنارص 

قابلــة للتعليــم والتعلُّم، ومن ثم ميكــن تصميم تجارب التعلم، بحيث إذا ما متت بشــكل 

صحيح ومتكرر فســتؤدي إىل سلوكيات تؤدي إىل أداء أحسن)٤(.  ومن قبيل االحتياط، فيام 

لو كنت تتســاءل عام إذا كان األمر يســتحق الجهد، حينام نتتبع تقدم املشاركني يف برامج 

تطوير القيادة، فإننا نالحظ أنهم يتحسنون مع مرور الوقت)٥(.  وعالوة عى ذلك، فإن هذا 

التحسن ال ميثل نتيجة منبثقة من طبيعة شخصياتهم أو طباعهم أو أسلوبهم؛ فهم يتعلمون 

أن يكونوا قادة أفضل، طاملا أنهم يشاركون يف أنشطة تساعدهم عى تعلم الطريق لتحقيق 

ذلك.  وينطبق نفس اليشء عى األدوار األخرى التي يلعبها الناس يف املنظامت، ويف حياتهم.  

ولكن هنــا تكتمل الصورة. فبالرغم من أنه ميكن تعلم القيــادة، فلن يتعلمها الجميع، 

وحتى جميع الذين يتعلمونها ال يتقنونها.  ملاذا؟ هناك عدة أسباب، ولكن السبب الرئييس 
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أن الشــخص قد ال يؤمن أنه يستطيع أن يقود.  هذا صحيح؛ فقد تكون أسرياً لتلك الخرافة 

التــي تحدثنا عنها من قبــل، بأن هناك من يقول: إن القيادة متوارثة، وأنه يوجد عدد قليل 

من الناس الذين أنعم الله عليهم مبورثات القيادة، وقد تؤمن أن مهارة القيادة هي يشء ما 

يولد أو ال يولد معك، أو أنها يشء مثبت يف داخل الناس، أو أن البعض من الناس يتعلمون 

كيــف يقودون، ولكن اآلخرين ال يســتطيعون ذلك.  فأنت بحاجــة إىل التدقيق يف طريقة 

تفكريك الذهنية، قبل أن تبدأ بجدية رحلتك نحو تعلم القيادة.  

طور أسلوب تفكيرك وعقليتك:

 ،Carol Dweck يبدأ بنــاء قدرتك لكونك طالباً طيلة حياتك، مبا أســمته كارول دويك

األســتاذة يف علم النفس يف جامعة ســتاندفورد Standford University: »طريقة التفكري 

املتطورة«.  فطريقة التفكري هذه كام وصفتها تكون »قامئة عى اإلميان بأن الصفات األساسية 

لديك، هي أشــياء ميكنك أن تســتغلها بنفسك من خالل جهودك«)٦(.  فاألفراد الذين لديهم 

طريقــة تفكري متطورة، يؤمنون بأن الناس ميكنهم أن يتعلموا ليكونوا قادة أفضل، مبا يعني 

أن القادة يتم صنعهم وال يولدون كقادة.  

وتقــارن كارول دويــك هذا مع طريقة التفكري الجامدة التي تقــوم عى: »االعتقاد بأن 

صفاتــك منحوتة كام النحت يف الصخر«)٧(.  فأصحاب العقلية الجامدة يعتقدون أن القادة 

يولدون قادة، وأن أي قدر من التدريب أو الخربة لن يضيف إىل صفاتهم الفردية أي يشء.  

فإذا آمنــَت أن القادة يولدون وأن املواهب ثابتة عند ميالدهم، فمن غري املحتمل جداً 

أن تخصــص الوقت وتبذل الجهد لتكون أفضل مام أنت عليه اآلن، ومن املحتمل جداً أيضاً 

أن تتجنب التحديات، وأن تستســلم برسعة حني تواجهــك عقبات، وأن تتصور أن بذل أي 

جهد يف التدريب ســيكون ضياعاً للوقت بشــكل عام، وســوف تنتظر مواهبك ليك تتطور 

بشــكل طبيعي، أو تأمل بطريقة ما أن تكون يف املكان املناســب يف الوقت املناســب الذي 

يتناسب مع مهاراتك.  

وعــى الجانــب اآلخر، إذا بدأت وأنت تؤمن أنك تســتطيع أن تتعلــم مهارات جديدة 

بغض النظر عن مســتوى كفاءتك الحايل، وأن التدريب ســيكون مثمراً بالنسبة لك، فحينئذ 
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ســيكون هناك احتامل كبري جداً يف أن التدريب سيؤيت أكله أيضاً، كام سيكون من املحتمل 

أكر أن تقوم بكل ما يلزم لتحســن من ذاتك، كام ســيكون هناك احتامل أكر يف أن تسعى 

إىل التحديــات وتتقبلها، وأن تقاوم بكل إرصار العقبات التي تعرتض طريقك، وأن ال تؤجل 

العمل حني تتعرض لالنتكاسة، وأن ترى أن الجهود خطوات رضورية تجاه إتقانك للقيادة.

تنعكــس طــرق التفكري أيضاً عى األداء. ففي الدراســة تلو األخــرى، كان الباحثون قد 

توصلــوا إىل أنهم حني يعملون عى حل مشــكالت العمل، فإن أولئــك األفراد من أصحاب 

العقليــات الجامدة يستســلمون أرسع، ويكون أداؤهم أضعف مقارنــة بأصحاب العقول 

املتطــورة)٨(.  ونجد نفس الــيشء ينطبق عى األطفال يف املدرســة، والرياضيني يف امللعب، 

واملعلمني يف الفصل الدرايس، والرشكاء يف عالقاتهم)٩(.  

وبتطبيــق مفهوم طريقــة التفكري املتطورة عــى املنظامت، وجــدت كارول وزمالؤها 

أن الــرشكات التي تقــوم عى هذه الطريقة، مــن املحتمل أن يقــول »٤٧% من املوظفني:  

إن زمالءهم جديرون بالثقة، ومن املحتمل أن يشعر ٣٤% بحس قوي بالوالء وااللتزام، ومن 

املحتمــل أن يقول ٦٥%: إن الرشكة تدعم املجازفة، ومن املحتمل أن يقول ٤٩%: إن الرشكة 

تدعم االبتكار«)١٠(.  وبوضوح، فإنه ميكن لطريقة تفكري قادة املنظامت أن تســهل أو تعوق 

تطور املوظفني وأيضاً تطور العمل.  

فمعتقداتــك حول قدرتك عــى التعلم، هي نقطة البداية التــي ينطلق منها كل يشء.  

فهي تؤثر عى الدافع لديك، ومستوى الجهد، ورغبتك يف املقاومة، وانفتاحك لسامع التغذية 

الراجعة.  وإذا آمنت أنك تستطيع التعلم، فسيكون من املحتمل جداً أن تتعلم.  وإذا آمنت 

أنك ال تستطيع التعلم، فمن املحتمل أال تستطيع ذلك.  وكام تشري كارول، فإنه »عى مدى 

٢٠ سنة، أظهرت أبحايث أن وجهة النظر التي تتبّناها لنفسك تؤثر بعمق عى الطريقة التي 

تنظم بها حياتك؛ فمن املمكن أن تحدد إذا ما كنت ستصبح الشخص الذي تريد أن تكون، 

وإذا ما كنت تنجز األشياء التي تقدرها«)١١(.

فاعتقادك أنك تستطيع أن تتوىل القيادة، واعتقادك أنك تستطيع تعلم القيادة، رضوريان 

لتصبح قائداً أفضل.  واألمر املبرش هو أن البحوث تظهر أنه ميكنك التعلم لتتبّنى طريقة التفكري 

املتطور)١٢(.  ومرة أخرى، يجب عليك أن تؤمن أنك تستطيع. ولذلك، اهتم بطريقة تفكريك.  
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الرسالة األساسية للفصل:

تتلخص الرســالة األساســية لهذا الفصل، يف أن أفضل القادة هم أفضل املتعلمني.  فهم 

ميلكون طريقة تفكــري متطورة، ويؤمنون بأنهم قادرون عى التعلم والتطور طيلة حياتهم.  

وليك تصبح قائداً أفضل، فيجب عليك أن تشارك يف التعلم املستمر.  فالتعلم مسألة ال تنتهي، 

كام أن التحسن ال ينتهي.  فالتعلم املستمر هو أسلوب حياة، وال يهم ما هو أسلوب التعلم 

الــذي تتعلمــه، ولكن املهم تكرار مشــاركتك يف أنشــطة التعلم.  وميكنــك أن تفكر وتقرأ 

وتراقب اآلخرين وأن تحصل عى مدرب، وأن تشارك يف دورات تدريبية، أو تجرب مهارة أو 

طريقة جديدة.  فأياً كان ذلك، فإنه ميكنك أن تشارك يف ذلك يومياً.

تدريب ذاتي:

من املهم أن يكون لديك يومياً رصيد مام تعلمته.  ويجب أن تجعل من تعلمك للقيادة 

عادة يومية - وهذا ما سنتحدث عنه بعد ذلك يف هذا الكتاب.  وهناك طريق واحد للتعود 

عــى هذه العادة، وهي اســتخدام ملف القيادة لتدوين مالحظاتك مــع انتهاء كل يوم – 

أو مع مطلع كل صباح إذا شئت– لتجيب عى هذا السؤال البسيط: »ماذا تعلمت يف األربع 

وعرشين ســاعة املاضية مبا يســاعدين عى أن أصبح قائداً أفضل؟«.  من املمكن أن يكون 

ذلك يشء يتعلق بك، أو بأناس آخرين، أو بالسياق الذي تعمل فيه، أو بالبيئة الخارجية، أو 

بالطريقة الجديدة، أو بأي يشء آخر يساهم بطريقة ما يف معلوماتك ومهاراتك، وسلوكياتك 

املتعلقة بالقيادة.

وإذا قمــت بعمل هــذا كل يوم، فســتُصاب بالذهول من كّم املعلومــات الكثرية التي 

تعلمتهــا. ويف أثناء القيام بذلك، ســتتعجب من قدر التحســن الذي ســتحصل عليه مبرور 

الوقت، وميكنك أيضاً أن تحدد موضعك، وما الذي ميكنك أن تحتاجه لتسلك طريقاً جديداً 

لتخرج من هذا الجمود.
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القيادة تنشأ من الداخل

تشكل األداة الرئيسة لتشكيل القائد نفسه، فهي كل ما يلزمه للعمل به والتي يجب أن 

يعمل جميع القادة من خاللها.  ولن تكون الذات شفرة كتبها مربمج ذيك معني، أو تطبيقات 

محملة عىل هاتف ذيك، أو عبارات ذكية متت صياغتها مبهارة عىل يد كاتب خطب، ستجعل 

من الناس قادة أفضل.  فالذي يفعله القادة بأنفسهم هو الذي يحدث التغيري األكرب.  ويأيت 

إتقان فن القيادة واإلحاطة به من اإلحاطة بشؤون الذات وإتقانها.  ويف نهاية املطاف، فإنك 

سرتى أن تطوير القيادة هو تطوير للذات.  

تتدفــق القيادة الحقيقية مــن داخل املرء إىل ما يحيط به.  فهــي ال تأيت من الخارج إىل 

الداخــل.  فالقيــادة التي تنطلــق يف اتجاهها من الداخل إىل الخارج، تتعلق باكتشــاف املرء 

لذاتــه، ومبا يجربه عىل القيــام مبا يقوم به، ومبا مينحه املصداقية لقيــادة اآلخرين.  فالقيادة 

التي تنطلق من الداخل إىل الخارج، تتعلق بأن تصبح مؤلفاً لحكايتك الخاصة بك، وبأن تكون 

صانعــاً لتاريخك.  فهذه القيادة هي أيضاً الطريق الوحيد الذي يجعلك تســتجيب ملا يريده 

مرؤوسوك.  فام هو ذلك الذي يريدونه يا ترى؟ إن ما يريدون أن يعرفوه هو َمن أنت فعالً.  

جــرب هذا بنفســك.  تصور الســيناريو التايل: تتم دعوتك إىل قاعــة مؤمترات من أجل 

اجتامع مهم جداً.  أنت وجميع زمالئك تجلســون هناك، ويدخل شــخص مل تقابله قط من 

قبــل.  يبدأ هذا الشــخص يف الحديث ويقول: »أهال بكم، أنــا قائدكم الجديد«.  ويف نفس 

اللحظة التي تسمع فيها ذلك اإلعالن، ماذا تريد أن تعرف عن هذا الشخص؟ ما هي األسئلة 

التي خطرت يف ذهنك فوراً؟  

طرحنــا هذا الســؤال عىل عدة مجموعــات مختلفــة يف أنحاء العــامل، وكانت اإلجابة 

النموذجيــة صيغاً مختلفة للســؤال: »من أنت؟«.  فعىل ســبيل املثال، يقــول الناس: إنهم 

يريدون أن يسألوا قائداً جديداً األسئلة التالية:  

- ماهي القضية التي تدافع عنها وتؤمن بها؟  
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- ما هو أسلوبك يف القيادة؟  

- كيف تقوم باتخاذ قراراتك؟  

- ما الذي يجعلك تعتقد أنك تستطيع أن تقوم بعمل هذا؟  

- ما الذي يجعلك سعيداً )أو حزيناً أو محبطاً أو غاضباً...إلخ(؟  

- ما الذي يؤهلك لهذا العمل؟  

- ماذا فعلت يف املايض؟

- ماذا تحب أن تفعل يف وقت فراغك؟  

- إىل أي مدى تعتقد أن الناس جديرون بالثقة؟  

يريد الناس بشكل أسايس أن يعرفوا عنك.  فهم يريدون أن يعرفوا ما الذي يلهمك، وما 

الذي تســتوحي منه قراراتك، وما الذي تســتمد منه قوتك، وما الذي يجعلك عىل ما أنت 

عليــه.  إنهــم يريدون أن يعرفــوا من هو الشــخص الذي يقف وراء هــذا املنصب وهذه 

الوظيفــة، وهــم يريدون أن يعرفوا ما الذي مينحك الثقة للتفكري يف أنك تســتطيع فعالً أن 

تأيت بيشء جديد، وهم يريدون أن يعرفوا عن الشخص الذي يقوم بالقيادة، قبل أن يكونوا 

راغبني يف القيام بعمل التايل.

ال ميكنك أن تتوقع إنجاز أي يشء عظيم، قبل أن تعرف َمن أنت، وتشــعر بالراحة تجاه 

قدرتك عىل مشــاركة اآلخرين.  فإذا كنت ســتتوىل القيادة، فسيكون لزاماً عليك أن تتصارع 

يف اإلجابة عىل تساؤالت تتعلق باألمور التي ساهمت بتشكيلك؛ لتكون الشخص الذي أنت 

عليه اآلن، وما يعطيك معنى لقيادتك وحياتك وعملك.  

طرحنا هذه املالحظة عىل اآلخرين يف ورشــة عمل، تضم أفراداً من عدد من املنظامت 

املختلفة.  قالت إحدى املشــاركات )اسمها تشرييل Cheryl(: إنها استطاعت أن تؤكد عىل 

أهميــة هذه النقطة من خالل مشــاركتها خربتها، التي ترتبط بنائــب رئيس املنظمة الذي 

وظفتــه املنظمة قريبــاً.  فقد كان نائب الرئيس يقوم بعمل جوالت مع فرق عمل مختلفة، 

ويتحدث عن رؤيته عن ما يحتاج أن يركز عليه يف مجال عمله.  قالت تشرييل: »كان نائب 

الرئيــس يقوم بزيارتنا، مفرتضاً أن الناس بهذه الطريقة يســتطيعون معرفته، وتصور مقدار 
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الدهشــة التي كنا فيها حني ســأله شخص السؤال التايل: »ماذا تحب أن تفعل حني ال يكون 

لديك عمل تقوم به؟« فأجاب باقتضاب شديد: »هذا أمر شخيص وليس يف صلب املوضوع.  

السؤال التايل«.

تساءلت تشرييل بتعجب: »ولكن، هذا هو املقصود، أليس كذلك!« وكان كل من استمع 

إىل كلامتها يتفق معها متاماً.  »أردنا، بل احتجنا أن نعرف: َمن هو هذا الشــخص؟ وما هو 

الــيشء الذي يهمه حقيقة؟ وملاذا يجب علينا أن نتبعه ونصدقه ونثق فيه، إذا كنا ال نعرف 

من هو؟ ومل بخربنا من هو!«.

ال ميكــن ألحد أن يضــع القيادة يف داخلك؛ فهي فعالً موجودة، ويجب أن تستكشــفها 

وتســتخرجها من داخلك.  ويبدأ الســعي نحو أن تصبح قائداً بناًء عىل ذلك، كعملية بحث 

داخيل الستكشــاف َمن أنــت.  فمن خالل هذه العملية يف التحقــق من الذات، ميكنك أن 

تكتشف الوعي الذي تحتاج لقيادة نفسك واآلخرين.  

المراحل الثالث لتطوير الذات:

قام فنان ومدرب لنا وهو جيم الساالندرا Jim LaSalandra، بعد قيامه بجولة الستعادة 

 ،Richard Diebenkorn بعض األعامل املاضية للرســام األمرييك ريتشــارد ديبينكورنــس

بتزويدنا مبرئياته عن عملية استكشــاف الذات، وقال لنا: »هناك فعالً ثالث فرتات يف حياة 

الفنان.  ففي الفرتة األوىل، نقوم برســم مناظر خارجية.  أما يف الثانية، فنقوم برســم مواقع 

داخلية.  ويف الثالثة، نقوم برسم أنفسنا.  ويحدث هذا حني تبدأ يف أن يصبح لديك أسلوبك 

الخــاص«.  وما ينطبق عىل فن الرســم ينطبق أيضاً عىل فــن القيادة. وحني ننظر إىل الوراء 

وإىل كيف يتعلم القادة ويتطورون، ســرى أن القادة ميرون بنفس مراحل التطور التي مير 

بها الرسامون.  

استكشاف العوامل والمؤثرات الخارجية:

حني تتعلم القيادة ألول مرة، فستقوم برسم ما تراه خارج نفسك - أي املشهد الخارجي.  

فأنــت تقرأ الســري الذاتية للقادة املشــهورين، وتالحظ ماذا يقوم بعمله مشــاهري القادة، 



تعلم القيادة:  األصول الخمسة األساسية لتصبح قائداً مثالياً 86

الفصل السادس

أو القادة الذين يحظون باحرتام اآلخرين، وتطلب رأي ونصيحة املستشــارين، وتقرأ الكتب 

وتســمع إىل األحاديث املســجلة عىل املدونات الصوتية )التكنولوجيا والتعليم والتصميم(، 

والتي يُلقي فيها أصحاب الخربة من املديرين والدارسني بآرائهم، وتشارك يف برامج التدريب، 

وتقبل مهام العمل، بحيث ميكنك العمل بجانب شــخص ما ميكنه أن يوجهك.  فأنت تريد 

أن تتعلم كل يشء ميكنك تعلمه من اآلخرين، وغالباً ما تحاول أن تســتخدم نفس األسلوب 

الذي رأيته فيهم بالضبط.

فأنت تقوم بعمل كل هذا لتتعلم األســس، ولتحصل عىل األدوات والطرق التي تعلّمها 

اآلخرون من خربتهم.  فال باخ Bach أو بيكاسو Picasso نشأوا بكامل النضج وعىل ما هم 

عليــه، ولكنهم كانوا بحاجة إىل منــاذج أخرى يقتدون بها.  وينطبق نفس اليشء بالنســبة 

ملمثــيل الكوميديا والُكتاب والرياضيني والقادة الطموحــني.  فهذه مرحلة أو فرتة رضورية 

جداً لتطور أي قائد، وعىل أي قائد طموح أن مير بهذه األسس التي ميكن أن مير بها أي رسام 

طموح، أو أي شخص يتعلم التجارة أو يتعلم أي حرفة.  

ورغم أن األصالة تتحقق فقط حني تجد يف نفسك صوتاً متميزاً، ويكون ذلك أحياناً حني 

تطور مهاراتك وقدراتك ألول مرة، فســيكون من املفيد أن تقرأ وتالحظ وتقلد مامرســات 

القــادة الذين ينالون إعجابك.  وإذا كان هذا هــو مكانك الذي تقف فيه يف عملية تطوير 

القيــادة، فخــذ بعض الوقت إلعداد قامئــة حول طبيعة هؤالء القــادة اآلخرين.  فام الذي 

يفعلونه وتحب أن تفعله أيضاً؟ هل لديك بعض الســري الذاتية لقادة مفضلني لديك؟ وماذا 

عن األفالم الوثائقية أو األفالم التسجيلية عن الرموز التاريخية؟ ما هي الدروس التي تعلمتها 

عــن القيادة منهم؟ ماذا عــن املرشف الذي عملت تحت إرشافه وكان مفيداً لك بالتحديد؟  

قــد يكــون هناك مدرب قيادي أو معلم أو أحد أفراد أرستــك، قد أعطاك توجيهاً ما يتعلق 

بالقيادة.  عليك أن تتمسك مبا تعلمته منهم بقدر استطاعتك وأن تقوم بتطبيقه.  تذكر أن 

أفضل القادة هم أفضل املتعلمني، وأنهم يتعلمون باستمرار من اآلخرين.

ال تقلق تجاه تقليد شــخص آخر اآلن؛ فاألمر يتعلق بالتعلم واألسس، وستكتشف مبرور 

الوقت ما يناســبك وما ال يناسبك.  فحني تظهر يف ردائك الجديد، فستتعلم أنه لديك أشياء 

تبدو سخيفة، ولكن اآلخرين يجعلونك متألقاً.



87تعلم القيادة:  األصول الخمسة األساسية لتصبح قائداً مثالياً

القيادة تنشأ من الداخل

استكشاف القدرات واإلمكانات الذاتية:

يف مكان ما عىل امتداد الطريق، ســتالحظ أن كالمك يتســم بالروتينية والنمطية وكأن 

ببغاء يتحدث، وأن اجتامعاتك تتسم بامللل، وأن مداخالتك تشعرك بالروتينية والفراغ بشكل 

فظيع، وستســتيقظ عىل فكرة مخيفــة مفادها: أن الكلامت التي تقولها ليســت كلامتك، 

وأن هذه املفردات لشــخص آخر، وأن الطريقة التي تســتخدمها مأخوذة مبارشة من كتاب 

وليســت نابعة من القلب.  وبالرغم من اســتثامرك لكثري من الوقت والجهد يف تعلمك يك 

تقوم بعمل األشــياء الصحيحة، فإنك ســرتى فجأة أن هذه األشــياء مل تعد تخدمك جيداً،  

وقد تشــعر بأنك متصنع وأنك تكذب، كام ستشعر بالخوف أن يراك اآلخرون كدجال.  ويف 

هذا الخصوص، تحدثت كريي آن أوســرتيا Kerry Ann Ostrea مديرة الحسابات يف رشكة 

جيلبني الفيدرالية Gilbane Federal معنا عن كيف أن هناك أشياء تحدث أحياناً قد تبدو 

صحيحة يف الظاهر، ولكنها ليست هي بالضبط ما أنت عليه، وستشعر بها يف داخلك.  وعىل 

سبيل املثال ال الحرص، قدمت كريي هذه املقارنة: »قد يناسبك متاماً يف غرفة قياس املالبس، 

ولكنه ال يبدو الزي املناســب بالنســبة لك؛ فالزي ال يلتقي مع ذاتك أو مع طبيعتك.  وحني 

تشرتي مالبس، فستجد أن املوضة أو أسلوب املالبس ال ميثالن االعتبار املهم الذي يجب أن 

تفكر فيه، ولكن يجب أن تناسب املالبس أيضاً من يرتديها«.

وحني تنظر إىل الداخل، كام تقول كريي، فهل هذا مناسب لك متاماً؟ يف هذه اللحظات، 

ســتبدأ يف التحديق يف متاهات نفسك الداخلية، وتتساءل عن ما هو موجود هناك، وتقول 

بعدها محدثاً نفســك: »أنا لست شخصاً آخر، بل أنا إنسان متميز.  ولكن، َمن أنا بالضبط؟  

ما هو صويت الحقيقي؟«.  وبالنسبة للقادة الطموحني، تعمل حالة اليقظة هذه عىل إطالق 

فــرتة من االستكشــاف املكثف، وفرتة من االختبار، وفرتة مــن االخرتاع.  فأنت تخوض فيام 

يكمن وراء طريقة وتدريب وتقليد األســاتذة، وتحصل عىل الرأي واملشــورة من اآلخرين.  

فأنت تخوض يف فرتة من التجارب املرهقة، وانتقاد آراء اآلخرين، والقلق والدهشــة، وحتى 

اللحظــات املؤملة؛ ليظهر من بني كل هذا رضبات مجردة، عــىل لوحات التعبري عن الذات 

التي متلكها حقيقًة، وتعرب عن ذاتك أنت.

وبالنســبة للعديــد من الناس، يعد التفكــري املعمق حول تجاربهم الشــخصية للقيادة 

األفضل، كنوع من تجربة املعالجة الســهلة.  وبالنظر إىل خربتهم والتفكري يف دوافعهم وما 
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يكمــن وراء ما يؤمنون به من قيم، جعلهم يدركون أن القيادة مل تكن شــيئاً ما يف الخارج، 

ويحتاجون إىل أن يأتوا بها ليزرعوها داخلهم.  وبعدة طرق، فإن لديهم الكثري مام يحتاجون 

إليه ليك يكونوا قادة، ســواء يف الحارض أو يف املستقبل.  فاألمر يحتاج ببساطة إىل أن تكون 

متحرراً من داخلك.

إن مديــر املرشوع ريتش هــاو Rich Howe، وهو كبري مديري خــط اإلنتاج الرئييس يف 

نيت آب NetApp، الذي اختري كأفضل تجربة شــخصية، كان األكرث أهمية والشــخصية التي 

ال تنىس يف هذه املهنة حتى هذه النقطة.  واألهم من ذلك كله، قال: »تعلمت بعض الدروس 

القاســية عن نفيس. تعلمت ما ســأكون قــادراً عىل عمله، وما اهتممت بــه«.  وقال آن فام 

  :Analog Devices Inc. املدير الهنديس يف رشكــة األجهزة التناظرية املتحدة ،Ann Pham

»جعلتني أفضل تجربة شــخصية يل عىل الصعيد الشخيص، أفكر أكرث وبعمق يف األشياء التي 

تشــكل القائد الجيد، وكيف تكون لدي هذه الصفات داخل نفيس«.  ونجد بالنســبة لبعض 

الناس أن هذه كانت تجربتهم القيادية األوىل، وأنهم تعلموا »الكثري«، وكام ذكرت آمي دروها 

ب Amy Drohan، مديرة قسم خدمة العمالء الرئيسية يف رشكة أون ON24: »هذا الوقت 

قد غري حيايت.  فأنا ... ومن أكون ... وأين أقف يف حيايت.  كل هذا كان بسبب هذه التجربة«.  

تعرف على حقيقتك:

تــأيت نقطة التحــول يف تطورك كقائد، حــني تكون قادراً عىل دمج هــذه الدروس التي 

تستمدها من رحالتك الداخلية والخارجية.  فأنت تفيق عىل حقيقة أنك ال تحتاج أن تكون 

نســخة من شخص آخر.  فليس واجباً عليك أن تقرأ نســخة كتبها شخص آخر أيضاً، وليس 

واجباً عليك أن ترتدي مالبس شــخص آخر أيضاً.  وما مل تكن هذه كلامتك وأســلوبك، فإنك 

لــن تكــون كام هي حقيقتك أبــداً، فاألمر لن يكون أكرث من متثيل أن تتخيل أنك ســتكون 

 ،Michael Janis أنــت.  فاألمــر بدقة: هو هذا اإلدراك الــذي أطلق عليه مايكل جانيــس

مدير التسويق اإلسرتاتيجي يف رشكة إيجايل تكنولوجيز Agilent Technologies: »الدرس 

األهم الذي تعلمته، والذي يســاعدين فعالً يف التقدم لألمام كقائد.  وبعد البحث والسعي، 

وبعد تقليد سلوكيات القادة بحذافريها، عىل أمل أن أكتسب خصائصهم ومواهبهم بطريقة 

سحرية، فقد وجدت أن القوة الحقيقية يف القيادة تأيت مني ومام أنا عليه«.  
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نجــد أن درس القيادة هذا يشــبه متامــاً ما قالته الروائية والكاتبــة الواقعية آن الموت 

Ann Lamott لتالميذهــا من الُكتاب املســتقبليني يف الفصول الدراســية: »ميكن لحقيقة 

تجربتــك أن تأيت فقــط من خالل حقيقة صوتك.  فإذا كانت هــذه التجربة ُمغلفة بصوت 

شــخص آخر، فسينتابنا كقراء شعور بالشــك، وكأنك ترتدي مالبس شخص آخر.  فال ميكنك 

أن تكتب عن ما يف داخل شــخص آخر من متاهات، بل ميكنك أن تكتب فقط عن متاهات 

نفســك.  وحني تحاول اإلحاطة بحقيقة تجربتك بصوت شــخص آخر أو من خالل كلامت 

شخص آخر، فإنك تتقدم بنفسك خطوة تزيد عن ما رأيته وعن ما عرفته«)١(.  

فام هو حقيقي للُكتَّاب فهو حقيقي متاماً بالنسبة للقادة.  فال ميكنك أن تكون قائداً من 

خالل تجربة قائد آخر؛ إذ ميكنك أن تكون قائداً فقط من خالل تجربتك الخاصة بك.  أشار 

غرانت هيليســتاد Grant Hillestad إىل تجربة تحويلية بالنسبة له، حني شارك يف منظمة 

جامعية تســمى: طالب يبقون قادة إىل األبــد Students Stay Leaders Foreover، حني 

شــارك يف إحدى رحالت الطرق لخدمة املجتمع لهذه املنظمة؛ إذ أدرك أنه ال توجد حاجة 

للقلق حول التكيف أو الترصف بلطف؛ ألن »األهم فعالً يف هذا املوضوع هو أن تكون كام 

أنت عىل سجيتك.  فإذا استطعت أن تثق يف نفسك، استمع وثق بنفسك، وميكنك أن تكون 

قائداً وتحدث تغيرياً«. 

وجد غرانت أن إدراك وتقدير الطبيعة التي هو عليها منحه الشجاعة؛ ليخوض يف مواقف 

صعبة، وأن يقرر بشــأن خيــارات صعبة.  وحني قال زمالؤه والطــالب اآلخرون: »هل أنت 

مجنــون؟ تريدين أن أدفع من أجل أن أذهب وأعمل أثناء إجازة الربيع«، كان غرانت قادراً 

عىل الوقوف والتحدث بثقة عن املعنى الكبري الذي تركته الرحالت عىل نفسه، وما الذي قد 

تحقــق و»مــا تعلمته عن نفيس«.  وكحال غرانت، فإنك يك تقود اآلخرين، يجب أن تتعرف 

عىل نفسك.  ويف املحصلة، فإنك إذا كنت قادراً عىل التحدث علناً، فيجب أن تعرف ما الذي 

ســتتحدث عنه. وإذا كنت قادراً عىل أن تتمســك مببادئك التي تؤمن بها، فيجب أن تعرف 

ما هي مبادئك التي تتمسك بها.  وليك تفعل ما تقول، يجب أن تعرف ماذا تريد أن تقول.  

فالقيادة الحقيقية ال ميكن أن تنبع من الخارج؛ فهي تأيت من داخلك.  وســنقوم يف الفصل 

القادم باستكشاف املحادثة الدقيقة، التي يجب أن تتحدث بها مع نفسك لتعزيز طبيعتك 

الحقيقية.
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الرسالة األساسية للفصل:

تتلخص الرســالة األساســية لهذا الفصل يف أال أحد يســتطيع أن يزرع القيادة بداخلك.  

فالقيــادة األصلية تتدفق من داخلك إىل خارجك، ويجب أن تحرر أقىص قدرة لديك تعرف 

أنك متلكها، ويبدأ هذا من خالل القيام برحلتك الداخلية الكتشاف من أنت.  

تدريب ذاتي:

أنشئ مسار حياة شخيص لك، بحيث ميكنك أن تحدد بعض األمناط الرئيسية يف حياتك.  

فام الذي يشــدك إىل أســفل وما الذي يصعد بك إىل أعىل؟ ويف ملف القيادة، ارســم خطاً 

أفقياً يف وسط الصفحة، واكتب عىل الجانب األيرس من الصفحة كلمة »مايض«، واكتب عىل 

الجــاب األمين الصفحة كلمة »حارض«.  اكتــب يف أعىل الصفحة كلمة »الذروة«، واكتب يف 

أسفل الصفحة كلمة »القاع«.  

واآلن، عليك أن متيض دقائق قليلة تدّون يف هذا الجدول األحداث أو التجارب املهمة يف 

حياتك.  ابدأ بالعودة إىل أبعد نقطة يف املايض كام تشــاء، واســتمر إىل أن تصل إىل الحارض.  

فــإذا كان الحدث أو الخــربة يف الذروة -أو نقطة عالية، أو تجربة إيجابية جداً- ضعها فوق 

الخط.  وإذا كانت قاعاً -أي أنها نقطة متدنية، أو تجربة ســلبية جداً- ضعها أســفل الخط.  

ن باختصــار كلمتني لتحدد ما الذي جعــل كل تجربة يف القمة، ثم اكتب ملحوظة حول  دوِّ

األمر الذي شــّكل لديك الدافع؛ لتتســلق كل قمة أو القيم التــي وجهت قراراتك وأعاملك 

طوال طريقك.  افعل نفس اليشء بالنسبة للقيعان، وحدد كل واحد منها.  ومن ثم، أرش إىل 

األمر الذي شكل لديك الدافع للنهوض من الوادي، أو القيم التي وجهتك للخارج. 

فور أن تنتهي من عمل هذا، فكر يف الربامج أو الطرق التي تراها يف الذروات أو القيعان.  

ســجل املحفزات الشــائعة التي تظهر.  ســجل بعض القيم األكرث أهمية بالنسبة لك.  خط 

القاع: ما الذي يفيده عنك؟ ما هي مواطن القوة بالنسبة إليك؟ وما هي األمور األكرث أهمية 

بالنسبة لك؟
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مالحظات:
1-  Anne Lamott Bird by Bird: Some Instructions on Writing and Life )New York: Pantheon, 

199–200(.
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الجزء الثالث

 األصل الثاني: الطموح نحو التفوق

لــي تصبح القائد األفضل جداً ضمن حدود قدراتــك، فإنك تحتاج إىل أن تكون واضحاً 

تجاه القيم واملعتقدات األساســية التي توجه قراراتــك وأفعالك، ويجب أن تحدد ما الذي 

تهتــم به أكرث وما هو ســبب أهميته، ويحتــاج الدافع لديك إىل أن تكــون طبيعياً، وليس 

مجرد أداة.  فالقادة الذين يتسمون بأفضل أداء، ال يركزون عىل صنع املال أو الحصول عىل 

ترقية أو البحث عن الشهرة؛ فهم يريدون تويل القيادة بسبب اهتاممهم العميق برسالتهم، 

وبالناس الذين يقدمون الخدمة لهم.

يتوقع الناس من قادتهم أن يتمتعوا بنظرة مســتقبلية.  لذا، فإنه يجب عليك أن تكون 

قادراً عىل تصور ماذا سيكون عليه املستقبل؛ لتجذب الناس إىل األمام.  وهناك مكان واحد 

تبدأ منه، وهو تصور نوع القائد الذي تريد أن تكون عليه، وينتج عن هذه الصورة املثالية 

الطاقة الوجدانية الرضورية لجذب الناس إىل األمام.

فالقيادة ال تتعلق بك فقط، وبإدراكك لقيمك ورؤيتك؛ فهي أكرث من مساعدتك اآلخرين 

عىل إدراك قيمهم ورؤيتهم أيضاً.  فالقادة الذين يُحتذى بهم ومرؤوســوهم يخدمون هدفاً 

أكــر: هدف فيام وراء الــذات.  فنجاحك كقائد يرتبط مــن دون انفصام يف كيفية نجاحك 

يف صناعة اآلخرين.  وســنلقي يف الفصول الثالثة القادمة نظرة عىل الرامج األساســية، التي 

تعدك لتكون قائداً يُحتذى به:

- يجب أن تعرف ما هو املهم بالنسبة لك.

- أنت اآلن لن تكون كام أنت يف املستقبل.

- األمر ال يتعلق بك فقط.  
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يجب أن تعرف ما يهمك

فكــر يف قائــد تاريخي تكون معجباً به، كأن يكون شــخصاً ما ميكنــك أن تتخيل اتباعه 

برغبتــك.  لقد ســألنا الناس يف العــامل كله أن يجيبوا عىل هذا الســؤال، وكان األفراد الذين 

حددناهم لإلجابة عىل هذا السؤال، من أصحاب املعتقدات القوية تجاه األمور التي تتعلق 

باملبــدأ؛ فهم جميعاً لديهــم التزام قوي مبجموعة من القيم.  وباملثــل، فإن حاالت القيادة 

الشــخصية األفضل التي جمعناها، كانت تتألف يف جوهرها من قصص لألفراد الذين ظلوا 

مخلصني للقيم التي يؤمنون بها بقوة.  

كشفت بيي سكار Becky Schaar، مديرة الرنامج الفني يف جوجل Google، وصاحبة 

أفضل تفكري شخيص، عن الحاجة إىل فهم: »ما تؤمن أنت به بشدة؛ ألن الناس ال يتبعوك، 

أو حتــى يبدون اهتاممــاً أكرث بك، إذا مل تكــن لديك معتقدات قويــة«.  اعرتفت أوليفيا 

الي Olivia Lai، أخصائيــة وضع إســرتاتيجية املنتجات يف تحليالت مودي يف هونج كونج 

بأنــه: »أن تصبح قائــداً، فهي عملية الستكشــاف ذاتك من الداخل.  وبالنســبة يل، فلي 

أصبــح قائــداً وأصبح حتى أفضل قائد، فمــن املهم أن أحدد قيمي ومبــاديئ أوالً.  فإذا مل 

أعــرف ما هي قيمي وأحدد تطلعايت لنفيس، فكيف ميكنني أن أحدد تطلعات اآلخرين؟«.  

وكان مايكل جيبلر Michael Gibler، حني متت ترقيته كمســاعد مدير يف سياتلز ألرتازون 

Seattle's Ultrazone، قــد أدرك برسعة أنه لي يكســب احرتام اآلخرين، فهو بحاجة إىل 

أن يكــون واضحاً تجاه القيم«.  ويقول نيفزات مريت توبكو Nevzat Mert Topcu، الذي 

أســس مجلة تركية عن ألعاب الحاســب اآليل، أنه إذا كنت تريد أن تقود اآلخرين، فيجب 

أن تكــون متواصالً مع قيمك املحورية: »يجب أن تكون أميناً مع نفســك لي تكون أميناً 

مع اآلخرين«.

وخالل هذه املراحل من اكتشاف الذات، أدرك بيي وأوليفيا ومايكل والعديد من القادة 

يف العامل كله، الدرس األسايس عن القيادة: لي تصبح قائداً مثالياً، فإنك تحتاج إىل أن تكتشف 
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ما هو املهم بالنسبة لك، ومبا تقوم بتقييمه. وتستطيع أن تكون مؤلف قصتك وصانع تاريخك 

فقــط، حني توضح املبادئ التي تؤمن بها؛ لتكون املوجه لك يف عملك وحياتك.  وصلت إىل 

فهم أن كل فرد لديه معتقداته وقيمه، حيث ميثل هذا القول إدراكاً أكر لقائد ناشــئ آخر 

بعــد ذلك، وأنــه من أجل أن تجعل النــاس يقودون، فيجب أن يكونــوا مرتبطني ببعضهم 

البعض وقادرين عىل التعبري عن أنفســهم، ويجب أن أدع الناس يعرفون ويفهمون ما هي 

معتقــدايت لــي أصبح قائداً جيداً.  فكيف ميكن لآلخريــن أن يتبعوين إذا كنت ال أرغب يف 

االستامع إىل ذايت من الداخل؟ يف الحقيقة، عليك أن تتذكر أن أفضل شخص يتبعك هو أنت.  

هل مشيت من قبل يف مكان، أو خضت من قبل يف موقف، ثم اكتشفت فجأة بحاستك 

أنــه مل يكن املكان الصحيح بالنســبة لــك؟ وأن هذا املكان ال يخصك، وأنك ال تشــعر فيه 

بالراحــة؟ ويف املقابل، هل عرفت من قبل أنك تنتمي إىل املكان، وأنك تســتطيع أن تكون 

عىل سجيتك.  ومن ثم، »فإن هذا هو املكان املناسب يل.  هذا هو املكان الذي أستطيع أن 

أعمل فيه بأقىص طاقة لدي وأن أتعلم أشياء جديدة«.  بالطبع، لقد مررت بذلك، وكل فرد 

لديه هذه التجارب.  إنها نفس الطريقة يف أية مجموعة أو عمل قد يكون لديك.  فالنقطة 

ســتوجد حني تعرف أنها هي تلك النقطة، أو أنها ليســت النقطة املطلوبة، التي تتناســب 

جيداً مع كينونتك وقيمك ومعتقداتك.  فأنت ال تلتصق مبكان طويالً أو تبذل الكثري لاللتزام 

بعمــل، حني تشــعر يف قلبك ويف روحك أنك غري منتم.  فالنــاس األكرث وضوحاً تجاه ما هو 

مهٌم لهم، هم األكرث استعداداً لصنع خيارات قامئة عىل املبادئ الشخصية، بدالً من املوضات 

العابرة وتغريدات تويرت أو مداخالت الفيسبوك، ولتكون قادراً عىل املثابرة حني تسري األمور 

بشــكل صعب.  فااللتزام والبيانات تظهر بشــكل عام الوظيفــة التي تحدد مدى وضوحك 

تجاه قيمك الشخصية)١(.  

فالناس غري الواضحني تجــاه معتقداتهم، من املحتمل أن يغريوا موقفهم مع كل موضة 

جديدة، أو اســتطالع للرأي ويستمرون يف إعادة ضبط األمور.  وبدون معتقدات جوهرية، 

ويف ظــل وجود وجهات نظر متبدلــة أو مؤقتة، فيمكن الحكم عىل األشــخاص املتوقع أن 

يصبحوا قادة يف املستقبل؛ بوصفهم شخصيات غري متسقة وغري موثوقة ومنقوصة؛ لكونهم 

دبلوماســيني يف ســلوكهم.  وحني تســري األمور عىل نحو أصعب، فلن يكون لديهم يشء ما 

يوجههــم عر منطقة غــري موثوقة أو مجهولــة.  يتطلب منك تعلم أن تكــون أفضل قائد 



يجب أن تعرف ما يهمك

97تعلم القيادة:  األصول الخمسة األساسية لتصبح قائداً مثالياً

ممكن، أن تكون واضحاً تجاه ما تقوم بتقييمه، وتجاه ما تهتم به بشكل كاٍف حول رغبتك 

يف تقديم تضحيات إن لزم األمر؛ لتكون متأكداً أن هذا هو الصواب، وأنه يعمل بشكل جيد، 

وأنه يتسم بالعدالة والتجرد واألمان وأنه مستدام.  

القيم الواضحة تزيد المشاركة:

متثــل القيــم واملعتقدات األساســية الجوهر الذي يحدد من أنــت، وهي تؤثر عىل كل 

جانب من جوانب حياتك: أحكامك األخالقية؛ الناس الذين تثق فيهم؛ األشياء التي تجذبك 

وتســتجيب إليها؛ الطريق الذي تســتثمر فيه، ووقتك ومالك.  فالقيم تســاعدك يف تحديد 

مــا تقوم بعمله وما ال تقوم بعمله.  فهنــاك العديد من االهتاممات املختلفة التي تتنافس 

عىل وقتك واهتاممك وموافقتك، وعليك قبل أن تســتمع إىل هذه األصوات، أن تستمع إىل 

الصــوت الذي يف داخلــك الذي يخرك ما املهم.  ومن ثم، ســتعرف فقط متى تقول: نعم، 

ومتى تقول: ال، وتعني ما تقول بذلك.  هل ميكن أن تتخيل أن تكون قادراً جداً عىل التمسك 

مبعتقداتك، حني تكون غري واضح تجاه القيم الشخصية لتبدأ معها؟ كيف ميكنك أن تتحدث 

بصوت عاٍل إذا كنت ال تعرف ما هو املهم بالنسبة لك؟ كيف ميكن أن تكون لديك الشجاعة 

تجــاه قناعاتك إذا مل تكن لديك قناعات؟ كيف ميكنك أن تتمســك بيشء ال متلكه؟ فالقادة 

الذين يبدي الناس إعجابهم بهم أكرث، ســواء كرموز عامة أو كمعارف شــخصية، هم القادة 

الذين لديهم معتقدات تجاه أشياء تخص مبدأ، أو التزام شديد مبجموعة واضحة من القيم 

والعاطفة تجاه قضاياهم.  

قــررت تامي ليفــي Tammy Levy أن تتوقف عن الدراســة ملدة عام، بعد اســتكامل 

دراســتها يف املرحلة الثانوية، وأن تعيش هذه الفرتة يف إرسائيل، وامتدت هذه الفرتة لثالث 

ســنوات قبل عودتها إىل الواليات املتحدة األمريكية، وقالت:  إن هذه الفرتة التي قضتها يف 

إرسائيل دفعتها للتفكري يف نفسها كإنسانة، بجانب معتقداتها السياسية والدينية والشخصية:  

»كانــت فرتة من التأمل الحقيقي: فرتة كافحت فيها وحاربت نفيس لي أجد نفيس«.  وبعد 

التخرج من املدرسة، وبعد أن أمضت عدة سنوات يف وظيفتها، فكرت وحدثت نفسها قائلة:  

»خالل حيايت سأطور نفيس بشكل مستمر، وأتعلم االستمرار يف مسرييت وأسأل نفيس.  فبدون 

هذه الحرب الداخلية املستمرة لن أتطور ولن أتعلم«.  فهذه الرحلة التي يقوم بها كل قائد.  
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هناك بحث يذكر أن حوايل ١٢5 قيمة يتمســك بها الناس)٢(.  بالتأكيد أنك لن تســتطيع 

االلتــزام بكل هذه القيم، ويجب أن تعرف العدد القليــل من هذه القيم التي تعتر األكرث 

أهمية بالنســبة لك، ويجــب أن تعرف أي القيم التي ترغــب يف التضحية من أجلها، حتى 

لــو كان الثمن حياتك.  وهذه الخيارات ليســت بالرضورة ســهلة ولكنها رضورية.  ويجب 

أن تعرف يف داخلك أنه عند اتخاذك لقرار، فســتكون مخلصاً أمام نفســك وأمام القيم التي 

تتمسك بها.  

ولــي تصــل إىل هذه املرحلــة الثالثة مــن مراحل القيــادة التي ناقشــناها يف الفصل 

السادس -وهي املرحلة التي تعر بها عن صوتك الحقيقي- يجب أن تلزم نفسك مبعتقدات 

قليلة تستمر يف اإلميان بها، والتي تعرفك بنفسك وتختر ذاتك.  فهذه تعتر رضورية ملعرفة 

أي طريق تتخذها، ســواء إىل الشــامل أو الجنوب أو الرشق أو الغرب.  فهي تعمل كبوصلة 

داخليــة والتي ميكنــك من خاللها الخــوض يف دورة حياتك اليوميــة، وأن تتخذ الخطوات 

األوىل يف رحلتك إىل إحداث التغيري.  فمن السهل أن تقف عىل طريق اخرتته بنفسك، حني 

تكون واضحاً تجاه معامل تحافظ عىل توجهاتك، أو املعامل التي ســتنحرف بشــكل مفاجئ، 

ومن املحتمل أن تكون ذات نهايات ميتة؛ ال تؤدي إىل أي ســبيل.  وكام رشح سبنرس كالرك 

Spencer Clark، الذي كان حينئذ املســؤول األول عن التعليــم يف أنظمة تصميم اإليقاع 

Cadence Design Systems، للمشــاركني يف أحــد برامج تطوير القيادة لديه، حيث قال:  

»أن أعــرف مــن أنا، كان أمراً مفيداً جداً يف توجيه وإرشــاد نفــيس يف اتخاذ القرارات تجاه 

ما أقوم بعمله، وكيف أستطيع أن أقوم بعمله«.  

وهذه ليســت نظرية مجــردة أو نوع من أنواع الحــدس أو التخمني؛ فنحن نعرف من 

بحثنا الناس األكرث وضوحاً تجاه قيمهم.  عىل سبيل املثال، يشعرون بقدرة أكر عىل تحقيق 

طموحاتهم يف الحياة، كام أنهم يشــعرون بأكر رغبــة يف العمل لوقت طويل وبجدية، كام 

أنهم هم األكرث التزاماً تجاه منظامتهم، كام أنهم يشــعرون بضغوط العمل بشــكل أقل)٣(.  

ومتكنك القيم الشخصية الواضحة من املشاركة بشكل أكر، ومن أن تكون أكرث تركيزاً وتحفيزاً 

وإبداعاً، وأن تلتزم بالعمل.  فأنت تشعر بالتمكني، وترغب يف اتخاذ املبادرة وتتقدم لألمام.

ال يعمــل الوضوح تجاه معتقداتك األساســية فقط عىل زيادة مشــاركتك كقائد، ولكن 

أيضاً له أثر كبري عىل مشــاركتك مع فرق العمل والناس من حولك.  فحني شــعر املرؤوسون 
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املبارشون بشــدة أن قادتهم كانوا واضحني تجاه قيمهم وفلســفة القيادة لديهم، استجابوا 

بشدة وبإيجابية تجاه القضايا التي تتعلق بحاستهم تجاه روح الفريق، واالعتزاز بالعمل يف 

املنظمة، وااللتزام بنجاح املنظمة، والرغبة يف بذل مجهود أكر لتحقيق األهداف التنظيمية.  

وبسؤالهم عن مدى ثقتهم يف قيادتهم ]فإن الناس الذين قيموا قادتهم بأنهم »دامئاً، غالباً« 

واضحون تجاه فلســفة القيادة، أشــاروا إىل الثقة بهم بنســبة 66%، من هؤالء الذين ذكروا 

أن قادتهم »غالباً« غري واضحني تجاه فلســفة القيــادة لديهم[.  وباإلضافة إىل ذلك، وجدنا 

ارتباطــاً واضحاً بني النطاق الذي من خالله يصف املرؤوســون وضــوح قادتهم تجاه القيم 

واملبادئ الشــخصية، وكيف قيــم هؤالء فاعلية قادتهم.  ســتجد أن الناس قادرون عىل أن 

يكونــوا أكرث تركيزاً وإيجابية تجاه مكان العمل الذي يعملون فيه، حني يعملون مع قادتهم 

الذين يعرفون ما يؤمنون به.  

فالدليــل القاطع: ميكنــك أن تكون فعاالً فقط حني تقوم بدورك يف القيادة، وفقاً ملبادئ 

تهمك جداً، وإال فإنك ببساطة تتقمص دوراً يراك فيه الناس عىل مدار الوقت.  وحني تكون 

قد أوضحت قيمك وحددت هويتك، فستملك الثقة الداخلية الرضورية للتعبري عن األفكار، 

وتختار التوجيه وتتخذ القرارات الصعبة، وتترصف بعزمية وتتحمل حياتك، بدالً من انتحال 

شــخصيات اآلخرين.  وليس بجديد أو من املدهش إذا قلنا: إن العمل ســيكون أكرث كامالً 

وإنتاجاً حني يتسق مع القيم التي تؤمن بها.  

القيادة القائمة على القيم ودورها في تعزيز النجاح الوظيفي والمهني:

إن ما تقدره يســاعدك يف تفســري مــا يحفزك الختيــار االنضامم إىل منظــامت معينة، 

وأال تنضــم إىل منظامت أخرى غريهــا، وتتبع خطاً وظيفياً محــدداً، أو تقرر أن تخوض يف 

مسعى جديد، وميكن لقيمك أن تساعدك أيضاً يف تفسري أسباب نجاحك يف هذه املنظامت 

والوظائف.  وتعرض إحدى الدراسات األخرية التي أجريت عىل نطاق واسع، دليالً قوياً حول 

ماهية التوجهات القوية للقيمة.  

ومن بني الدراســات األكرث شــموالً لدراســة أثر الدوافع الداخلية ) ويُشار أيضاً إليها يف 

الدراسة باسم: الدوافع املعتمدة عىل القيم(، والتي تم إجراؤها عىل ١0,000 قائد يف جيش 

 West Point الواليات املتحدة األمريكية، بدءاً من وقت دخولهم إىل كلية ويســت بوينت
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مروراً بتخرجهم، ومن ثم وهم يشــغلون مواقعهم كقادة يف الجيش وما بعد ذلك)٤(.  مثّل 

عددهم ٢0% من الخريجني من األكادميية العسكرية األمريكية.  وتعتر القدرة عىل متابعة 

مجتمــع مبفرده عىل امتداد فرتة زمنية طويلة أمراً نادراً.  وتقدم نتائج الدراســة معلومات 

مهمة عن الدوافع التي ميكنها أن تؤدي إىل النجاح يف القيادة بعد التعليم والتدريب.  

نظر الباحثون أول األمر إىل الدوافع التي حفزت األفراد للتســجيل يف األكادميية، وقاموا 

بتوزيع استطالع طلبوا فيه من الطالب العسكريني، أن يشريوا إىل أسباب اختيارهم االلتحاق 

بكلية ويســت بوينت.  ومن بني األســباب التي قُّدمت، كان هناك نوعان مثريان لالهتامم 

بشــكل كبري.  فهناك النوع األول الذي أشــاروا إليه عىل أنه داخيل. أما النوع الثاين، فأشاروا 

إليه عىل أنه الوســيلة املســتخدمة.  كانت الدوافع الداخلية أشــياء مثل: »التطوير الذايت 

الشــخيص« و »الرغبة يف خدمة بالدي« و»التدريب عىل القيادة« الذي ســيحصلون عليه.  

ومتثلت الدوافع املتعلقة بالوســيلة يف أشياء مثل: »لي أكون قادراً عىل الحصول عىل عمل 

أفضل«، »ســمعة كلية ويســت بوينت«، و »لي أكون قادراً عىل تحصيل مال أكرث«.  وبعد 

التخرج، يدرس الباحثون أداء خريجي األكادميية كقادة يف الجيش، لفرتة ترتاوح ما بني أربع 

إىل عرش سنوات.  

كان مــا وجده الباحثون أن هؤالء الذين لديهم دوافع داخلية فعلية، كان أداؤهم أفضل 

من هؤالء أصحاب الدوافع الخارجية املررة باألســباب لخدمتهم.  شــعرنا بالدهشة أن نجد 

مع ذلك أن كالً من أصحاب األسباب املررة الداخلية والخارجية، قد أثبتوا أنهم أسوأ كقادة، 

مقارنــًة بهــؤالء األقل يف العدد ولكــن يف الغالب لديهم دوافع داخليــة.  فإضافة تحفيزات 

أو دوافع خارجية ال يصنع قادة يؤدون بشكل أفضل.  »واستخلصوا أيضاً أن دراستنا تثبت أن 

هؤالء الذين يقودون بشكل أّويل، انطالقاً من الدوافع القامئة عىل القيم، واملتأصلة داخلياً، قد 

تفوقوا عىل الذين يقودون بالرتكيز عىل النتائج واملكافآت اإلضافية التي تتعلق بالوسيلة«)5(.

ومبعنــى آخر، فــإن الطالب العســكريني الذين قامــوا باتخاذ قــرارات مبنية عىل قيم 

لالنضــامم إىل الجيش -ويقصد بذلك: القــرارات التي بنيت عىل فكــرة أن يصبحوا ضباطاً 

بارزيــن- كانوا أنجح بعد التخرج، مقارنًة بأولئــك الذين انضموا للجيش من أجل الحصول 

عــىل عمل أفضل، بعد ترك الحياة العســكرية.  يؤدي اختيــارك ألن تقوم بعمل يشء ما يف 



يجب أن تعرف ما يهمك

101تعلم القيادة:  األصول الخمسة األساسية لتصبح قائداً مثالياً

املقام األول، إىل التحديد الجيد ملا ســتكون ناجحاً فيه بعد عدة سنوات.  ويبدو أن النجاح 

يتبــع أولئك الذين ينخرطون يف يشء ما؛ ألن الجهد له قيمة حقيقية بذاته، وليس بســبب 

املكافآت الخارجية التي تكون نتاجاً للفعل نفسه.  وميثل تقريُر ما تهتم به جزءاً من، وليس 

منفصالً عن، نجاحك يف حياتك ووظيفتك.  تُظهر دراســات املشاريع الريادية نتائج مامثلة:  

فأصحاب الرســالة يتفوقون عىل املرتزقة.  فهؤالء الذين لديهم رســالة تغيري العامل، يعترون 

أكرث نجاحاً من أولئك الذين يبنون باتجاه الوصول إىل إسرتاتيجية خروج، بحيث يستطيعون 

صناعة الكثري من املال.  

وهناك داللة أخرى أكرث دقة لنتائج البحوث هذه؛ وهو أن املشــاركة يف نشــاط تطوير 

القيادة يجب أن تكون مهمة بشــكل ذايت بالنســبة لك.  فرغبتــك يف أن تصبح أفضل قائد 

ميكنــك أن تكون عليــه، بحيث تحدث تغيــرياً يف حياة اآلخرين، تحتاج أن تكون ســبباً يف 

املشــاركة يف التعليم والتدريب والتمرين.  وخالفاً للحكمة التقليدية، فاملشــاركة ألســباب، 

مثل: الحصول عىل ترقية أو زيادة يف الراتب أو مكافأة، قد يقلل من فاعليتك.  

فليكــن اختيارك حكيامً.  فــام تدافع عنه وتؤمن به اليوم ســيؤثر ليس فقط عىل ماذا 

ستكون عليه اليوم، ولكنه سيؤثر أيضاً عىل مدة عملك الجيد يف املستقبل.  

الرسالة األساسية للفصل:

تتلخص الرســالة األساســية لهذا الفصل يف أنك تحتاج إىل أن تكون واضحاً، تجاه القيم 

واملعتقدات األساســية التي توجه قراراتك وأعاملك، ويجــب أن تحدد ما تهتم به أكرث وما 

هي أسباب أهميته.  ولي تصبح أفضل قائد ممكن، فإنك تحتاج إىل أن يكون لديك الدافع 

الحقيقي، وليس متعلقاً بالوســيلة فقط.  فأفضل قادة يف األداء ال يركزون اهتاممهم بجني 

املال أو الحصول عىل ترقية أو شــهرة؛ فهم يريدون القيادة بسبب تقديرهم إلحداث تغيري 

واملهمة التي يخدمونها.  

تدريب ذاتي:

تخيــل أن لديــك الفرصة للحصول عىل إجازة ملدة ســتة أشــهر، وكل نفقاتها مدفوعة، 

وال ميكنك القيام بأي عمل أثناء هذه اإلجازة، ولن يكون مرصحاً لك االتصال مع أي شخص 
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يف مكتبك أو وكالتك، أو املنشــأة التي تعمل فيها أثناء غيابك، دون اســتخدام أية وســيلة 

كانــت، ســواء الخطابات أو الهاتف الجوال أو الرســائل النصية أو الريــد اإللكرتوين أو أية 

وسيلة أخرى.

وقبــل رحيلــك لإلجازة، تريد أن تدع النــاس الذين تعمل معهم، يعرفون أشــياء قليلة 

يحتفظــون بها يف ذاكرتهم أثناء غيابك.  فعىل ســبيل املثال، أنــت تريد أن تتأكد من أنهم 

يعرفــون أن املبــادئ التــي تؤمن بها، توجه قراراتهــم وأعاملهم يف غيابــك، أي القيم التي 

تتعلــق بكيفية التعامل، وكيف يجب عليهم أن يعملوا معــاً، وكيف يجب أن يتعاملوا مع 

النزاعات ... إلخ.  

غري مســموح بالتقارير املطولة، بل ميكن استخدام مذكرة مؤلفة من ورقة واحدة فقط.  

انتهز هذه الفرصة لكتابة مذكرة يف ملف القيادة لديك.
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الفصل الثامن

صفاتك ووضعك الحالي ليس ما ستكون عليه مستقبالً

عندمــا تعــود بالذاكرة عرش ســنوات إىل الوراء، هل ترى أن األمــور اليوم ال زالت عىل 

ما كانــت عليه يف ذلك الحني؟ وعندما تنظر إىل الوراء كل تلك الســنوات العرش، فهل أنت 

تعمــل اآلن ما كنت تقــوم بعمله يف ذلك الحني؟ نراهن أن إجابتك عىل كٍل من الســؤالني 

ستكون بالنفي.  

وهنا يجب أن نأخذ يف اعتبارنا ســؤالني آخرين، وهام: بالنظر إىل املســتقبل بعد عرش 

ســنوات من اآلن، هــل تتوقع أن يكون العــامل مختلفاً مقارنة مبا هو عليــه اآلن؟ وبالنظر 

إىل املســتقبل بعد عرش ســنوات من اآلن، هل تتوقع أن تقوم بعمل يشء ما مختلف عن 

ما تقوم بعملــه اليوم؟ واألمر يختلف بالنســبة لهذين الســؤالني اللذين نراهن أن إجابتك 

عليهام ستكون باإليجاب.  املقصود من ذلك واضح، أليس كذلك؟  

مير الوقت، وتتغري الســياقات واألفراد.  فحال العامل يف املســتقبل من املحتمل أن يكون 

مختلفــاً عــن ما هو عليه يف الوقت الحــارض، أو ما كان عليه يف املــايض.  كام أن طبيعتك 

يف املســتقبل، مــن املحتمل أن تكــون مختلفة عن ما أنت عليــه اآلن، أو ما كنت عليه يف 

املايض.  وبالرغم من أن هذه الجملة قد تبدوا وكأنها تتســم بالشــفافية والبســاطة، فمن 

املهم أن تتمعن وتقدر أهمية هذه امللحوظة)١(؛ فهي تصيب جوهر ما يقوم القادة بعمله، 

وجزء كبري من ذلك هو التأثري عىل ما ســيكون عليه املســتقبل، بعد خمس أو عرش سنوات 

أو عرشين ســنة يف طريقنا، وهو يدفعك إىل أن تتســاءل وتجيب بنفسك عن أسئلة، مثل:  

ما هي الصورة التــي أريــد أن يصبــح عليهــا العامل بعد عرش ســنوات؟ ما هــي تطلعايت 

للمســتقبل؟  ماذا أستطيع أن أفعل للمساعدة عىل إيجاد ذلك املستقبل؟ ما الذي أستطيع 

عملــه للتأثري عىل التوجه املســتقبيل الذي يقــوده أناس آخرون؟ ما هي نوعية الشــخص 

أو القائد التي أتطلع أن أكون عليها؟
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الفصل الثامن

مجال القيادة هو المستقبل:

متثل القدرة عىل تصور املســتقبل األساس الذي يحدد صفات اإلنسان، ومييزه عن باقي 

الكائنات الحية.  كام أن القدرة عىل تصور اإلمكانيات املســتقبلية املثرية، يحدد أيضاً كفاءة 

القادة.  قمنا بعمل مسح آلالف األفراد يف العامل حول ما يريدون أن يروه يف قادتهم، وكانت 

اإلجابة أنهم يريدون أن يروهم قادة يتمتعون برؤية مســتقبلية )البصرية ورؤية املستقبل 

وأن يتمتعوا بحاســة التوجيه( بجانب األمانة، حيــث إن هذه النوعية من القادة هي التي 

تحظى بأقىص ما ميلكون من إعجاب تجاه القادة.  ويف املتوسط، أيّد 7١% من أفراد الدراسة 

األمريكيني هذا الرأي.  أما يف آسيا وأوروبا وأسرتاليا، فقد كانت األفضلية للنظرة املستقبلية 

أعىل بنســبة ١0%.  وعىل مســتوى الوظائف العليا يف املنظامت، حظيت النظرة املستقبلية 

تقريباً بـ 90% من املرات)٢(.

وكونك تتمتع بالنظرة املستقبلية، فإن هذا ال يعني بالضبط قدرتك عىل إنهاء مرشوعك 

الحايل يف الوقت املحدد.  وسواء كان هذ املرشوع سينتهي بعد ثالثة أشهر أو سنة أو خمس 

أو عرش ســنوات، فعمل القائد هو التفكري فيــام بعد هذا التاريخ النتهاء املرشوع.  ويجب 

أن يفكر القائد يف: »ماذا ســنقوم بعمله بعد اســتكامل املرشوع؟«.  فإذا كنت ال تفكر فيام 

سيحدث بعد استكامل مرشوعك األطول مدة، فإنك حينئذ ستفكر فقط عىل املدى البعيد، 

مــن الزاوية التي ينظــر إليها أي فرد للمــدى البعيد أيضاً.  ومبعنى آخر، ســتكون رؤيتك 

مفصولة عن العمل! وكقائد، ستحتاج للتفكري يف املرشوع التايل، واملرشوع الذي يليه، والذي 

يليه.  

فتطويــر قدرتــك عىل القيادة ســيتطلب منك أن تقيض وقتاً أكرب بكثــري من التفكري يف 

املســتقبل، مقارنــًة مبا تقوم بعمله وتوجه له قراراتك يف الوقــت الحايل، وأن تنظر أكرث إىل 

املســتقبل، مقارنًة برد فعلك البســيط ألشــياء حصلت يف املايض أو تحــدث اآلن.  فكونك 

تتعامــل برد الفعل فقط، هو الذي ســيجعلك تعــود إىل الوضع الراهن، وكونك اســتباقياً 

ومبادراً، سيجعلك تتقدم لألمام.  

وهناك ســؤال آخر مهم وهو: »أيهــام أفضل؟« ويقصد بذلك أيهام أفضل )ســواء عىل 

املســتوى الشــخيص أو مســتوى املنظمة(؛ ما تقوم بعمله اآلن أو ما تتوقع أن تقوم بعمله 
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صفاتك ووضعك الحايل ليس ما ستكون عليه مستقبالً

يف املســتقبل؟ نجد أن هذا الســؤال بالرضورة يدفعك إىل األمام يف تفكريك.  وهناك عنرص 

رضوري يف رغبــة الناس يف أن يخصصوا الوقت والطاقة، التي تلزم لجعل أشــياء غري عادية 

تحدث، وهذا العنرص هو مســاعدتهم عىل إيجاد املعنى والهدف يف مواقفهم الحالية، من 

خالل الرتكيز عىل جعل حياتهم أفضل عىل املدى البعيد)٣(.  

ورغم األهمية العامة التي يوليها الناس للتمتع بالنظرة املستقبلية، إال أنه ال بد أن تكون 

لديك الحساسية الالزمة تجاه اثنني من التحديات: التحدي األول، هو أن أفراد الدراسة من 

الشــباب وأيضاً أولئك الذين لديهم خربة محدودة يف العمل، ال يولون أهمية كربى لنوعية 

النظــرة املســتقبلية، كام يعول عليهــا قائدهم وزمالؤهم األكرث خــربة.  فنجد أن القادة يف 

بداية ســن العرشينيات ويف خطوط الجبهة املتقدمة، مييلون إىل تقدير النظرة املســتقبلية 

بـــ ٢0 نقطــة يف املائة أقل من مديري اإلدارة املتوســطة، وبحــوايل 40 نقطة يف املائة أقل 

من املديرين التنفيذيني.  فتقدير النظرة املســتقبلية لصفات قائد مرغوب فيه، يزيد مبرور 

الوقت مع زيادة املسؤوليات.  فأنت تحتاج إىل التقدم من هذا املنحنى، من خالل أن تبدأ 

اآلن بتطوير قدرتك عىل التفكري عىل مدى أكرث بعداً.  

أمــا التحــدي الثاين، حســبام تشــري بياناتنــا، فهو أن النــاس ال يشــعرون بوضع جيد، 

أو ال يشــعرون بالراحة بالنظــر إىل املســتقبل، مثل ما هــم عليه يف التطبيقــات األخرى 

للقيادة)4(.  فالتغذية الراجعة من زمالئهم والتقارير املبارشة هي نفسها، ومجموعة املهارات 

التــي يحتاجها أغلبيــة القادة ليصبحوا أكرث كفاءه لرؤية مشــرتكة.  تعني هذه النتائج، أنه 

يجب عليك أن تكون أكرث ترويّاً يف تعلم النظر إىل األمام والتحدث عن املستقبل.  وألن من 

املحتمــل أن تكون هناك طلبات كثرية تضغط عىل وقتك، فإن هذا يعني أنك ســتحتاج إىل 

أن تبذل جهوداً ضخمة جداً؛ ليك تصبح أكرث توجهاً إىل املستقبل؛ إىل مستقبل ال يسري تجاه 

تطلعاتــك، وما يجب أن يحــدث وما ميكن أن يحدث، وما املفروض أن يحدث إذا ســارت 

األمــور عــىل نحو أفضل مام هي عليه اليوم.  وكام قال هــداف دوري الهويك الوطني واين 

جريتســيك Wayne Gretzky: »العب الهويك الجيد يلعب حيث ســيكون الُقرص، يف حني 

يلعب العب الهويك العظيم حيثام سيكون الُقرص«.
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التخطيط للمستقبل يتطلب إدراك الحاضر:

ميكن لكٍل من الضغوط اليومية وإيقاع التغيري، وتعقيد املشــكالت واضطراب األســواق 

العاملية أن يحد من تفكريك، وأن يجعلك تعتقد أنه ليس لديك الوقت أو القدرة عىل التوجه 

املستقبيل بشكل أكرب، ولكن ال يجب أن ميثل التطلع إىل املستقبل إضافة ألي يشء آخر أنت 

مشغول به فعالً اآلن.  وكام قد يبدو إذا رجعنا إىل الحدس أو الحاسة السادسة، فإن أفضل 

مكان تبدأ فيه بناء املستقبل، سيكون عن طريق وعيك يف الوقت الحارض.

وقد يرجع الفشــل يف تطلعك إىل املستقبل إىل عدم وعيك يف الحارض، مقارنًة بأي عامل 

آخــر.  فأنت ترصفت وكأنك طيــار آيل يوجه طائرة، ومل تنظر حولك معتقداً أنك تعرف كل 

يشء تحتاج أن تعرفه، وتنظر إىل العامل من خالل فئات تم تحديدها بشكل مسبق، وتعمل 

مــن خالل النظر إىل األمور انطالقاً من وجهة نظر واحدة.  فأنت غري موجود عىل اإلطالق.  

قد يكون جســدك يف الغرفة، ولكن عقلك يف مكان آخر.  وليك تزيد من قدرتك عىل تصور 

حلول جديدة وخالقة للمشكالت اليومية، يجب أن تتوقف وتنظر وتسمع.

يجــب أن تتوقــف يومياً لبعض الوقت.  حدد مســاحة بيضاء عــىل التقويم.  يجب أن 

تذكر نفســك بغلق األجهزة اإللكرتونية املدمرة التي لديك.  أغلق جوالك، وأغلق اســتقبال 

الرســائل النصية، والربيد اإللكرتوين، والساعة الذكية، واملتصفح.  توقف عن الحركة، وأوقف 

كل وســائل التشتيت هذه.  ومن ثم، اســتمر يف املالحظة بشكل أكرب ملا يدور حولك اآلن.  

فحتى ترى األشياء التي تدور حولك، يجب أن تكون حارضاً، ويجب أن تكون أكرث اهتامماً، 

كام يجب عليك أن تكون أكرث فضوالً.

انظر حولك؛ فمعظم االبتكارات تأيت أكرث من مالحظة ما يحدث هنا، يف املكان والزمان 

الذي أنت فيه، وليس يف كرة زجاجية سحرية ستنظر إليها.  فأفضل القادة كانوا والزالوا هم 

القادة املالحظون بحامس لحالة اإلنسان.  فهم يهتمون أكرث من أي شخص مبا يدور حولهم.  

ولذلك، انظر إىل ما تســتطيع عمله؛ ليك تبدأ النظــر إىل ما هو مألوف يف الطرق الجديدة.  

انظر إىل االختالفات والفروقات.  ابحث عن األمناط التي حولك.  انظر إىل األشياء من خالل 

مناظري مختلفة.  انظر إىل الحاجات التي ال تستطيع أن تلبيها.  
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واســتمع.  اســتمع إىل اإلشارات الضعيفة.  اســتمع إىل ما مل يقال.  استمع إىل األصوات 

غري املألوفة.  استمع إىل الذين ال يشبهونك.  استمع إىل أشياء مل تستمع إليها قط من قبل.

وحني تتوقف وتنظر وتســتمع، فستتعجب من كل االحتامالت أو اإلمكانيات التي تدور 

حولــك.  فالقادة يف الغالب يجدون طريقهم للمســتقبل؛ بســبب ميولهــم ألن يكونوا بال 

ارتياح، وألنهم ال يشــعرون بالرضا أبداً تجاه الوضع الراهن.  وال يهم ما إذا كانت األشــياء 

تســري عىل نحٍو حســن.  فالقادة يؤمنون أنهم من املمكن أن يكونوا أفضل، وغالباً ما يكون 

ذلك بإصالحهم لألشياء قبل تعطلها.  

تصور المستقبل:

يبدأ تصور املستقبل يف العادة بوجود رغبة مبهمة لعمل يشء ما، يجعلك تتحدى نفسك 

وتتحــدى اآلخرين.  ومبا أن الرغبة تكرب يف داخلك، فإن ذلك يحدث أيضاً لعزمك وإرصارك.  

وتدفعك قوة هذه الطاقة الداخلية لتوضيح ما هو أكرث يشء تريد أن تقوم بعمله، وتعتني 

به بأقىص عمق لديك، وتبدأ بتكوين فكرة عامة، حول ما تريد أن يكون عليه منتج أو خدمة 

أو فريق عمل أو منظمة، بعد اســتكاملك أنت واآلخرون الرحلة، وقد تحاول رسم أو كتابة 

صورة للمستقبل أو ترسم منوذجاً لها.

وألنــك تريد ما تقوم بعمله أن يكــون متميزاً، فإنك متيز منظمتك أو قضيتك عن غريها 

التي تنتج نفس املنتج، وتقدم نفس الخدمة أو تقدم نفس الوعود.  فرؤيتك التي تؤمن بها 

مميزة، وهي أيضاً رؤية منوذجية.  ومبعنى آخر، فأنت تريد أن تحدد معياراً للتميز والجامل 

والتفوق.  فأنت تريد أن ترى نفسك منوذجاً لآلخرين.  وألنها صورة للمستقبل فقط وليست 

شــيئاً آخر تم تطويره بالكامل، أو حتى هناك استطاعة لتقديم وصف تفصييل له، فإن هذا 

ال يعني أنك ال تســتطيع أن تتقدم.  فاألمر يشــبه القيادة مســاًء، واملصابيح األمامية تنري 

لك الطريق.  فقد تكون قادراً عىل أن ترى فقط مســافة قصرية أمامك، ولكنك ال تســتطيع 

استكامل الرحلة كلها بنفس الطريقة.  فالقادة لديهم صورة مثالية ومتميزة للمستقبل، وملا 

ميكن اإلشارة إليه بشكل عام كرؤية.

فالرؤى بالنســبة للمنظامت واإلصالحات والحركات، وأيضاً الرؤى للرحالت معقدة أكرث 

مقارنــًة بهذا بالطبع.  وأنت ال تتبع بالرضورة عملية متسلســلة لتوضيح رؤيتك - خصوصاً 
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إذا حاولــت أن تحقــق مــا مل يحققــه أي أحد من قبــل.  فالرواد يف أيــة محاولة ال تكون 

لديهم خرائط لدراســتها، وال كتب إرشــادية لقراءتها، وال صور ملشاهدتها.  فيمكنهم فقط 

أن يتصــوروا االحتامالت.  حيث إن الفايكينج حني كانــوا يعدون لرحالتهم البحرية األوىل، 

كان املستكشــفون فقــط هم الذين يحلمــون.  بدون أي خربة ســابقة توجههم، قد يكون 

املستكشــفون األوائل قد وجــدوا أن أحالمهم خيالية، أو أن رؤيتهــم لألمر أصعب من أن 

تتحقق مقارنًة مبا توقعوه.

وعىل الجانب اإليجايب، فإن افتقاد الخربة السابقة يعني أن الرواد ميكنهم صناعة املستقبل 

الذي يتمنون أن يصنعوه أو يكتشــفوه.  فهؤالء الذين قاموا برحالت استكشافية يف القرون 

األوىل، والذيــن خططوا للبحث عــن أرايض جديدة ،مل يتصفوا غالبــاً بالواقعية؛ فقواربهم 

كانت صغــرية وتجهيزاتهم كانت هزيلــة، ولكن افتقادهم للواقعيــة مل مينعهم من القيام 

بالرحلــة، بل يف الحقيقة ســاعدهم ذلك.  فأحالمهم تجاه ما هــو ممكن مألهم بالحامس، 

ومكنهم بشكل أفضل من إقناع اآلخرين أنه يوجد العديد من املصالح التي سيتم تحقيقها.  

اكتشف ذاتك المثالية:

رؤية املســتقبل ليســت تخمينات، ولكنها إبداعات.  فال يوجد من يتوقع ماذا سيكون 

عليه املستقبل بنسبة ١00% بشكل مؤكد.  فهناك العديد من العوامل التي يجب أن نأخذها 

يف اعتبارنــا.  ومع ذلك، ميكنك أن تقول ماذا تريد أن يكون عليه املســتقبل.  واملكان الذي 

تبدأ منه هذه املحادثة، هو أن تركز عىل نوع القائد الذي تريد أن تكون عليه يف املستقبل.  

تــؤدي القيادة إىل تغري طبيعتك؛ إذ يغري ذلك عالقتك مع نفســك.  فأنت مل تعد مجرد 

شــخص يشــارك فحسب.  فأنت اآلن شــخص يأخذ معه الناس يف رحالت ألماكن مل يذهبوا 

إليها أبداً من قبل.

تؤدي القيادة لتغيري الطريقة التي تقدم بها نفسك يومياً.  فمن املتوقع أن تكون قدوة 

للقيم التي تعتنقها أنت ومنظمتك.  

ســيغري ذلــك نظرتك للمســتقبل.  ومن املتوقــع أن تكون قادراً عىل تصــور إمكانيات 

املستقبل املدهشة وإيصالها إىل اآلخرين.  
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ويؤدي ذلك إىل تغيري طريقة استجابتك للتحديات.  ومن املتوقع أن تشعر بالراحة تجاه 

عدم الثقة والتجارب البطولية وتتعلم من التجارب.  

وســيؤدي ذلك إىل تغيري طريقة ارتباطك باآلخرين.  ومن املتوقع أن تبني عالقات، وأن 

تعزز التعاون وتقوي اآلخرين وتبني الثقة معهم.  

ســتتغري الطريقة التي تظهر بها لآلخرين كيــف تقدرهم.  فمن املتوقع أن تتعرف عىل 

املساهامت بصدق وأن تحتفل بنجاح فريق العمل.  

ويعنــي اإلخالص لهذه التوقعــات والقيادة بأفضل ما لديك، أنــك بحاجة إىل أن تكون 

واضحاً، وأن تشعر باالرتياح تجاه نوعية القائد التي تتطلع إليها.  وسوف نتطرق إىل الصورة 

املثالية للمســتقبل للصالح العام يف الفصل القادم، ولكن البحث أظهر أن »الدافع العاطفي 

للتغيري املتعمد« يأيت من نفسك املثالية)٥(.  فهو املولد الذي يستحث االنفعال اإليجايب الذي 

تحتاجه لتحافظ عىل تقدمك لألمام.  

الرسالة األساسية للفصل:

تتلخص الرســالة األساســية يف هذا الفصل يف أن الناس يتوقعون النظرة املستقبلية من 

قادتهم، ومتيز هذه النوعية بني القادة واملســاهمني األفراد.  وليك تنظر إىل املستقبل، يجب 

عليك البدء بالتفكري يف الحارض.  توقف، انظر واســتمع ملا يحدث حولك.  وبهذه الطريقة، 

ستكون أفضل تناغامً مع تطلعاتك وتطلعات اآلخرين.  وتتطلب القدرة عىل جذب اآلخرين 

إىل األمام، أن تكون قادراً عىل تصور ما ســيكون عليه املســتقبل، من حيث الشــكل واألثر 

والشــبه.  وأحد األمكنة التي ســنبدأ منها، هي رؤية نوع القائد الذي تود أن تكون مثله يف 

الخمس أو العرش أو العرشين سنة القادمة.  وهذه الصورة املثالية للمستقبل ستولد الطاقة 

االنفعالية الرضورية التي ستجذبك إىل األمام.  

تدريب ذاتي:

تخيل بعد ١0 سنوات، قد تم تكرميك كقائد للسنة.  فأنت تحرض حفل تكرميك، ويصعد 

الزمالء والعاملون معك وأفــراد أرستك وأصدقاؤك املقربون، ويتحدثون عن قيادتك وكيف 
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اســتطعت أن تحدث فرقاً إيجابياً فيهم.  ماذا تأمــل أن يقولوا عنك؟ ماذا تأمل أن يتذكرك 

به الناس يف هذا اليوم؟ ال يعترب هذ التدريب رحلة للذات أو األنا، ولكنه للتفكري بعمق يف 

اإلرث الذي تريد أن ترتكه.  ففي ملف قيادتك، سيكون عليك أن تسجل أفكارك عن جوانب 

أساسية من حياتك:  

الــدروس: ما هي الدروس الحيوية التي تأمل مــن اآلخرين أن يقولوا لك إنك اجتزتها؟  

عىل سبيل املثال، علمتني كيف أواجه املحنة بكياسة وإرادة.

املُثــل: ما هي املثل -القيم واملبــادئ واملعايري األخالقية- التي تأمل من الناس أن يقولوا 

إنك تتمسك بها؟ عىل سبيل املثال، تتمسك بالعاطفة وخدمة اآلخرين.

املشــاعر: ما هي املشــاعر التي تأمل من الناس أن يقولوا إنها لديهم / أو كانت لديهم 

حني كانوا معك أو حني فكروا فيك؟  عىل ســبيل املثال، جعلتني دامئاً أشــعر أنني قادر عىل 

عمل املستحيل.

التعبريات: ماهي التعبريات أو املساهامت الدامئة -سواء كانت ملموسة أو غري ملموسة- 

التي ســيقول الناس أنك تركتها تجاههم وتجاه اآلخرين؟  عىل ســبيل املثال، ميكنك أن ترى 

إرثه يف آالف من الشباب الذين علّمتهم، والذين حققوا أشياء عظيمة.

قــم مبراجعــة ما كتبت. وأثنــاء قيامك بهذا، حــدد بعض األفكار املحوريــة.  ارجع إىل 

ما ســجلته عن هذه الجوانب األساســية من حياتك بشكل دوري، بحيث يكون ذلك سنوياً 

عىل األقل؛ ملراجعة وتحديث ذلك.  باإلضافة إىل ذلك، اســتخدم هذا التحليل للمساعدة يف 

اإلعالم عن أنواع التطوير التي تحتاجها؛ لتصبح القائد املثايل الذي تتخيله لنفســك يف الليلة 

التي تحظى فيها بالتكريم!
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»النفــس الذاتيــة كقائد للتغيــري الــدويل The ideal Self as the Driver of International Change«، مجلة 

تطوير القيادة، Journal of Maangement Development، ٢٥، العدد 7 )٢006(: 6٢4-64٢.
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يســألنا الناس باســتمرار: »كيف تَُعرِّفُون القيادة؟« وبالرغم من أن لدينا تعريفنا، فإننا 

قبل اإلجابة عادة نحول الســؤال إىل الجمهور، ونســأل: »ما هي برأيكم أبســط إجابة لهذا 

السؤال؟ ما هي أبسط طريقة ملعرفة إذا ما كان شخٌص ما قائداً أم ال؟«)١(.  

وكانــت اإلجابــة التي نحصل عليها باســتمرار، هــي صيغة من التعبري التــايل: »لديهم 

معجبــون«.  متثل تلك اللحظة لحظــة االنتصار.  فاملعجبون هم الذين يحددون ما إذا كان 

شــخٌص قائــداً أم ال.  فال ميكن أن يكون هناك أي قــادة إذا مل يكن هناك أي معجبني.  فإذا 

رست إىل األمام بخطوات منتظمة تجاه وجهة مستقبلية، والتفتَّ والحظت أنه ال يوجد أحد 

هناك، فحينئذ ســتكون بالضبط مثل من يتجول يف نزهة.  فالقيادة أساســاً هي العالقة بني 

الذين يتطلعون إىل القيادة، وهؤالء الذين ســيختارون اإلعجاب.  وإذا مل يوجد من يعجب 

بــك، فــإن هذا يعني أنه ال توجــد عالقة هناك.  فال يوجد يشء يربط بــني ما تراه وبني ما 

يريدونــه.  وهذا حقيقــي، برصف النظر عام إذا كانت العالقة عالقة فرد بفرد أو عالقة فرد 

بعدة أفراد.

ال تتعلق كثرياً مبا عليه القائد.  وبالرغم من ذلك، فإن أالن دادو Alan Daddow يف هذا 

الوقت، كان الشخص املسؤول عن املسنني يف غرب أسرتاليا، وفهم أن مسؤوليته كانت عمل 

ما يســتطيع لزيادة فاعلية فريق العمل، أياً كانت الطريقــة املتبعة.  »ومراراً وتكراراً، عند 

التفكري يف أفضل التجارب الشــخصية للقيادة، قدر الناس أن األمر ال يتعلق بفرد بل يتعلق 

مبجموعة«.  وكام أشــار سانيل مينونSunil Menon، مدير البحث والتطوير يف رشكة أفايا 

Avaya، قائالً:  »يعرف القادة أنهم بحاجة إىل رشكاء لجعل أشــياء غري عادية تحدث.  فهم 

يستثمرون بنشاط وبكثافة يف بناء عالقات جديرة بالثقة«.  ومثلك مثل أالن وسانيل؛ فأنت 

بحاجــة إىل تقدير أن النجاح ميكــن تحقيقه فقط، حني تجعل كل فرد يف املنظمة ناجحاً يف 

عمــل ما يحتاجون إىل إنجازه.  فالناس لن يتبعوك أو يعجبوا بك لفرتة طويلة جداً، هذا إن 
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اتبعوك أو أعجبوا بك أصالً، لو كانت رسالتك: »أريد منك مساعديت ألصبح ناجحاً«، ولكنهم 

سيتبعونك حني تكون رسالتك: »أنا هنا ملساعدتنا جميعنا؛ لنكون ناجحني يف خدمة قضيتنا 

املشرتكة«.  

وتقديــر أن القيــادة ال تحدث بدون أن يكون لديك أتبــاع أو معجبون تقدير متواضع.  

فهــو أداة تذكري أن القيادة ال تتعلق كلها بك أنت.  فالقيادة ليســت فقط متعلقة برؤيتك 

أو قيمــك.  فالقيادة متعلقة برؤية وقيم مشــرتكة.  فالقيادة ليســت وضع كل فرد مبوازاة 

هدف محدد وقضية شائعة.  

ويعترب أثر هذه العالقة املتبادلة عميق جداً.  فهل يدهشك أن تعرف أنه حني ال يشعر 

النــاس بقيمتهــم، وبالتقدير من مديرهــم أو مرشفهم، فمن املحتمــل أن تتضاعف فرصة 

بحثهم عن عمل آخــر أربع مرات، مقارنًة بهؤالء الذين لديهم عالقات قوية مع مديريهم؟  

ويف املقابل، هل يدهشك أن تعرف أن أغلب املديرين يفشلون يف وظائفهم؛ بسبب عالقتهم 

الضعيفة املبارشة مبرؤوسيهم؟)٢(.

بالطبع، ال ميكن أن تنشــأ أية عالقة إال بعد أن يبدأ الناس بالتحدث، وتبادل املعلومات 

مــع بعضهم البعض، ويجب أن يبدأ هذا العمل شــخٌص ما منهــم، ويجب أن يكون الفرد 

الذي يحظى بالثقة.  ولكن ال يوجد يشء غري عادي يحدث، إذا مل يتبع الشــخص الذي بدأ 

بالحديث شخصاً ثانياً وثالثاً، وهكذا.  

االهتمام بما يراه اآلخرون:

يف كلمته الشــهرية، رصخ مارتن لوثر كينــج Martin Luther King Jr، بصوت عاٍل يف 

املظاهرات التي حدثت يف واشنطن يف ٢8 أغسطس ١963 قائالً: »لدي حلم«.  وقد اشتمل 

ذلك الحلم عىل صور عن املســتقبل: »يف التالل الحمراء يف جورجيا، ســيكون كل أبناء من 

كانوا عبيداً يف السابق، وأبناء من امتلكوا هؤالء العبيد، قادرين عىل الجلوس معاً عىل نفس 

املائدة كإخوة«.  »ويوماً ما هناك يف أالباما، ســيكون األوالد السود والبنات السود، قادرين 

عــىل وضع أيديهم يف أيــدي األوالد البيض والبنات البيض كإخوة وأخوات«.  حني نســمح 

لناقــوس الحرية أن يدق، وحني نجعله يدق يف كل قرية ومدينة ووالية، فســنكون قادرين 
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عــىل التعجيــل بهذا اليوم حني يضع كل عباد الله أيديهم يف أيد بعض، ســواء كانوا ســوداً 

أو بيضاً، يهوداً أو مسيحيني ...«.

وقــال أيضاً: »هذا هو أملنا«، وصاح بأعىل صوته بــأن الحلم لن يتحقق إال إذا كنا عىل 

اســتعداد للعمل معــاً، والكفاح معاً، والذهاب إىل الســجن معاً«)3(.  وهلــل هؤالء الذين 

تجمعوا يف النصب التذكاري للينكولن يف هذا اليوم لرسالة الدكتور كينج، ولكن األمر مل يكن 

ســهالً عليهم؛ فلــم يكونوا عىل نفس مســتوى كينج يف الحديث.  فقــد كان كينج متحدثاً 

لبقاً.  هللوا وصفقوا؛ ألنهم اســتطاعوا االرتباط بالحلم عــىل طريقتهم.  فقد كانت آمالهم 

وتطلعاتهم هي التي يتحدث عنها، وأنها تعرب عنهم وليس عنه فقط.  فقد استطاعوا أن يروا 

ما رآه؛ بسبب أنهم استطاعوا أن يروا ما تخيلوه.  

وبالرغــم من أنك يف حاجــة ألن تكون واضحاً يف رؤيتك وقيمــك، يجب أيضاً أن تكون 

مراعياً لهؤالء الذين حولك.  فإذا مل تستطع أن تجد خطاً مستقيامً بني ما تهتم به وما يهتم 

بــه اآلخــرون، فلن تجد هدفاً عاماً أو تحقق هدفاً كبرياً.  فغالباً ال يوجد من يحب أن تقول 

لــه: »هنا الطريق الذي ســنذهب فيــه، فانضم إلينا إذاً« -بغض النظــر عن طبيعة الصيغ 

اللغوية الرائعة والجميلة التي تستخدمها- فهم يريدون أن تكون قادراً عىل سامع ما يجب 

أن يســمعوه، ويريدون أن يروا أنفسهم يف صورة أنت تقوم برسمها.  »ماذا يف الصورة يل؟« 

سؤال عادل ومقبول.  

وهذا يعني أنه ليك تكون أفضل قائد ممكن، يجب أن تعرف بعمق ما يريده وما يحتاجه 

اآلخرون، وأن تفهم آمالهم وأحالمهم واحتياجاتهم واهتامماتهم، ويجب أن تعرف العنارص 

التي لديك، ويجب أن تربطها ببعض بالطرق التي تحفظ مشاركتهم.  

أهمية التواصل مع اآلخرين:

يتطلــب نوع االتصال الــذي نحتاجه لنحث اآلخرين عىل العمــل؛ لتحقيق فهم الناس 

مبســتوى أعمق كثرياً من املســتوى الطبيعي، الذي رمبا تجده مريحاً لك.  فهو يتطلب فهم 

أقــوى ما يتلهف عليه اآلخرون وأكرب مخاوفهم، ويتطلب معرفة عميقة مبا يســعدهم وما 

يحزنهم، ويتطلب معايشة الحياة كام يعايشونها.  
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لتكــون قادراً عىل عمل ذلك، فإن هذا األمر ال يعد ســحراً أو علــم صواريخ، ولكن كل 

ما تحتاج إليه هو االســتامع بعناية كبرية جداً ملا يريده اآلخرون.  ومع ذلك، ماذا ســتفعل 

إذا مل يســتطع الناس التحدث بوضوح عن اليشء الذي يريدونه؟ هذا سبب واضح يجعلك 

يف حاجة ليك تكون مســتمعاً من الطراز األول.  فاالســتامع ال يتعلق بالكلامت فقط، ولكنه 

يتعلق بأن تبدي االنتباه، ويتعلق كذلك بالكلامت التي مل يتحدث بها الشخص الذي أمامك.  

واالســتامع هو قراءة ملا بني الســطور، ويتعلق مبالحظة ما يجعل األشــخاص الذين أمامك 

يبتســمون، وما يجعلهم يغضبون، وكيف يقضون وقتهم )وال يقصد بذلك الوقت يف العمل 

فقط(، وهكذا.  ومع ذلك، فمن وجهة نظر القيادة، األمر الذي ميكنك أن تكون متأكداً منه، 

هــو أن جميع األشــخاص يتطلعون لغٍد أفضل من اليوم.  فهــم بالرضورة ال يريدون كلهم 

نفس اليشء، ولكنهم يريدون جميعاً أن يجدوا تحسناً.  

ال نستطيع أن نؤكد مبا يكفي عىل أن: القيادة عالقة.  وال يزال الكثري من الناس يعتقدون 

أنهم ال يجب أن يكونوا قريبني جداً من اآلخرين يف الســياق التنظيمي؛ ألن هذا لن يطغى 

فقط عىل رأيك تجاههم، ولكنه أيضاً سيتدخل بقدرتك عىل اتخاذ قرارات صعبة وقاسية )أو 

غري مألوفة( تؤثر عليهم.  

حدثنا سريجي نيكيفوروف Sergey Nikiforov، نائب الرئيس الحايل، ورئيس املبرشين 

يف رشكة حلول برمجيات الحاسب اآليل انرتبرايس سوفتوير سوليوشنز GOAPPO يف وقٍت 

مبكــر من مهنته، قائالً: »اتبع هذا النوع من النصائح لبضع ســنني دون التفكري فيها ملياً«.  

ومع ذلك، ويف أحد األيام، قرر أن يكتشــف ما الذي يؤثر عىل »تواصل اإلنســان العادي«، 

مع األشــخاص الذين يعمل معهم يف مكان عمله.  ومن ثم، أرســل إشــعاراً إىل العاملني يف 

املجال الفني، ودعاهم إىل تناول العشاء معه يف مطعم محيل، إذا كان جدول عملهم يسمح 

لهم بذلك، ثم حرض إىل املطعم قبلهم بقليل وانتظر يف طاولة خالية، وهو يتوقع ويتساءل:  

هل سيأيت أي فرد منهم؟ ويفكر أنهم رمبا تكون لديهم شكوك حول هذه الدعوة، وأنه طلب 

منهم أن يأتوا معاً يف مثل هذا الجو غري الرسمي خارج مكاتب العمل التقليدية.  ويف نهاية 

املطاف، بدأ زمالؤه بالتوافد الواحد تلو اآلخر، ثم قال سريجي: 

جلســنا هناك يف صمت غري مالئم، ننظــر إىل قوائم الطعام لعدة دقائق. 

وأخــرياً، قــررُت أن أوضح لهم األمر مبارشة.  قلت لهم: مل يكن هناك ســبب 
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محدد يتعلق بالعمل لدعوتكم إىل هذا املكان.  فكل ما أريد أن أقوم بعمله 

هو أن أكرس الحاجز بيننا كرئيس ومرؤوسني، وأن نعرف بعضنا البعض بشكل 

أفضل.  لقد عرفتهم كمتخصصني بشــكل جيد جــداً، ولكن كانت لدي فقط 

فكــرة ضعيفة عن هؤالء األشــخاص خــارج عملهم.  مل أعــرف الكثري عنهم.  

اعتــذرت لهم، ورشحــت لهم أنني كنت آمل بهذا العشــاء للتعبري عن نيتي 

الحسنة، وأن يدي ممدودة إليهم للرتحيب بهم كأفراد، وليس كعقول لفنيني.  

تبني يل أن لديهم أفكارا مامثلة تجاهي أيضاً بصفتي رئيساً لهم.  فمرؤويس 

عرفوين كرئيــس وكأخصايئ، ولكنهم مل يكونوا متأكدين أي نوع من الناس أنا 

حني يروين خارج الرشكة.  تحدثنا ملدة أربع ســاعات متواصلة يف هذا املساء! 

كانــوا حريصني عىل أن يتحدثوا عن حياتهم الشــخصية، وتطلعاتهم وآمالهم 

وتخطيطاتهم لإلجازة وآالف األشياء األخرى.  وحني استمعت إليهم يف املساء، 

أدركت كيف كنت غري قادر عىل التواصل مع زماليئ عىل املستوى الشخيص، 

وكيف أن رسائيل كانت مقيدة لهم، وغري قادرة عىل الوصول إليهم من خالل 

التواصل الشخيص.  

اكتشــف سريجي أن مثل هذا اليشء البســيط مثل تناول عشاء مع مرؤوسيه، ميكن أن 

يساعده عىل التوصل إىل أرضية مشرتكة مع زمالئه، متّكنهم من االستامع إىل بعضهم البعض، 

حيث أردف قائالً: »بقلوٍب مفتوحة«.  

فاكتشــاف األرضية املشرتكة هو الذي ميّكنك من أن يكون لديك يشء ما ميكن أن تبنيه.  

فهذه األرضية هي التي تنشــئ منصة لبناء مســتقبل أفضل.  وفْهم زمالئك بهذه الطريقة، 

سيســاعدك عىل معرفة ما إذا كان املستقبل الذي تريد أن تصنعه، سيكون مستقبالً يرغب 

اآلخرون يف أن يعيشوه ويعملوا فيه.  فعىل سبيل املثال، توصلت الدراسات القريبة العهد، 

إىل أن الجيل الجديد من الشــباب الذين دخلوا ســن العمل يف األلفية الجديدة، مييلون إىل 

تحقيــق التوازن بني العمل والحيــاة الخاصة.  فهم يرغبون متامــاً يف العمل بجد واجتهاد، 

وأن يتعهــدوا القيــام مبهام عمل صعبــة -ويف الواقع، فهم يرغبــون يف القيام مبهام عملهم 

هذه- ولكنهم يريدون أيضاً أن يعيشــوا حياتهم الخاصة بشــكل أكرب، وأن يقضوا وقتاً أكرث 
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مــع أصدقائهم وعائالتهــم، مقارنًة مع األجيال التي ســبقتهم.  وبالرغم من أن هذا الحال 

ال ينطبق عىل األفراد الذين دخلوا جميعاً ســن العمل يف األلفية الجديدة، إال أن معظمهم 

ينظــرون إىل التوازن بني العمل والحياة عىل أنه يســبق املكانــة االجتامعية واملال)٤(. ومن 

ناحيــة أخرى، فإن آباءهم وأمهاتهم العاملني فضلوا العمــل عىل الحياة العائلية.  وبرصف 

النظــر عن منظومة جيل العمل التي تعمل معها، إال أن حشــد اآلخرين ضمن وجهة نظر 

مشــرتكة يف التطلع إىل املستقبل، يتطلب أن تفهم احتياجاتهم.  وللقيام بذلك، فإنه يلزمك 

أن تعرف مرؤوسيك كالً عىل حدة.  

وميكــن لعملية التواصل بعمق مــع اآلخرين، أن متّكن القادة من تقدير ما يحفز الناس 

حولهم، وما ميّكن من توحيدهم.  فالقيادة تصبح حواراً بني عدة أطراف، وليست حواراً من 

طرف واحد.  فهي محادثة وليست إمالًء لكلامت.  

يجب عليك البذل لتحقيق هدف أكبر:

هنــاك الكثري مام كُتب عن القيادة، مبا يعطي انطباعاً أن الناس يريدون فقط أن يتبعوا 

أفراداً يتمتعون بالجاذبية الشــخصية؛ إذ ترتك هــذه النظرية انطباعاً بأنه ليك تصبح قائداً، 

فإنــك بحاجة إىل امتالك جاذبية شــخصية، أو تطوير قدرتك عىل جــذب الناس وإقناعهم.  

ومن ثم، فإن هؤالء الناس سيتبعونك تلقائياً، ولكن األمر ليس كذلك.  

يرغب الناس يف اتباع هدف له معنى، وليس ببساطة أداء عمل ما يتقاضون عليه أجراً.  

فإذا كنت تريد قيادة اآلخرين، فســيكون عليك أن تحدد مبادئ وتضع هدفاً قبل كل يشء.  

واملهمة األكرب هي التي تدفع كل فرد أو قائد أو مرؤوس عىل حد سواء إىل األمام.  فاملهمه 

هي التي تعطي الجدية ليك نعمل العمل املطلوب، وأيضاً لعمل أي يشء استثنايئ ومتميز.  

فالعمل الهادف عمل حيوي يشــارك فيه الجميع.  وجدنا يف بحثنا أنه حني يقول األفراد 

أنهم يشــعرون وكأنهم يحدثون تغيرياً يف منظامتهم، فإن درجات مشاركتهم ستكون عملياً 

أعىل من درجاتهم إذا شعروا أنهم ال يحدثون تغيرياً.  وهناك باحثون آخرون كانوا قد ذكروا 

نفس األمر، حيث قالوا: »إن املوظفني الذين يستخلصون املعنى واألهمية من عملهم، كانت 

فرصــة بقائهم يف املنظمة تزيــد ثالثة أضعاف عن املوظفني اآلخريــن، وميثل هذا أكرب أثر 
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مبفرده ألي متغري يف االستبيان.  كام ورد عن هؤالء املوظفني أن رضاهم الوظيفي يزيد عن 

اآلخرين مبقدار ١.7 مرة، وأنهم أكرث مشاركة مبقدار ١.٤ مرة يف عملهم«)٥(.  

هناك فائدة كبرية جداً للتعلم، حينام يكون بوســعك أن تجد مغزى للعمل الذي تقوم 

به.  وسواء كان ذلك تعلم القيادة، أو تعلم كتابة كود الحاسوب، أو تعلم كيف تقدم خدمة 

عمــالء ممتــازة، فإن التصاقك بهدف ذايت يرتقي بك، يؤدي بشــكل كبري إىل تعزيز تكريس 

الفــرد وقته للتعلم.  وأن يكون لديك هــدف يتمتع بإمكانية أن »يكون له تأثري ما أو صلة 

بالعــامل الذي تعيش بــه مبا يتجاوز نطاق الذات«، فإن ذلك يزيد من مشــاركتك يف التعلم 

وإرصارك عليه.  وبســبب تكثيف مشاركتك، ستكون لديك احتاملية أكرب عىل مقاومة إغراء 

املشاركة يف أعامل أخرى، حتى لو كان عملك الذي تؤديه ممالً)6(.  فتعلمك أن تتوىل القيادة 

ميكــن أن ميثــل تحدياً وصعوبة، ورمبا يكون أكرث ملالً أحياناً.  فمعرفة أنك تشــارك يف يشء 

ما أكرب منك إىل حٍد ما، سيحســن من حياة زمالئــك أو عمالئك، أو عائلتك أو أصدقائك أو 

مواطنيك يف العامل؛ سيسهل من قدرتك عىل تجاوز التحديات الصعبة للقيادة والتعلم.  

البحوث تظهر أيضاً عند النظر إىل عملك كرســالة، مقارنــًة بالنظر إليه كمهنة أو عمل، 

يقود إىل أعىل مســتويات الرضا لديك يف كل من عملــك وحياتك.  كام أن نظرك إىل عملك 

أيضاً كرســالة، ســيؤدي إىل متتعك بصحة أفضل)7(.  فإيجادك للمعنــى والهدف يف حياتك، 

سيحقق ميزة تفوق ميزة الحصول عىل املال واألرباح.  وأن تصبح قائداً يُحتذى به، فإن هذا 

ميثل تجربة مجزية.  إنها تجربة لن تأيت فقط بحس اإلنجاز، ولكنها ســتأيت أيضاً بالشــعور 

بالقيمة، وأهمية أن تكون يف خدمة اآلخرين.  

الرسالة األساسية للفصل:

تتلخص الرســالة األساسية لهذا الفصل يف أن القيادة ببساطة ال تتعلق بك، وهي ليست 

فقــط أن تحقق قيمك ورؤيتك.  فالقيادة مبعنى أكرب، هي مســاعدة اآلخرين عىل تحقيق 

ذواتهم.  أما القادة ومرؤوســوهم عىل حد سواء، فإنهم يبذلون كل طاقاتهم التي ميلكونها، 

فيتطلب أن يشــعر األشــخاص أن جهودهم التي يبذلونها، هي لخدمة هدف أكرب يتجاوز 

نطاق ذواتهم.  فنجاحك كقائد يرتبط بشــدة مبدى ُحســن أدائــك، وتفهمك آلمال وأحالم 
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وتطلعات اآلخرين.  يجب أن تجد أرضية مشرتكة مع مرؤوسيك، وعمل هذا يعني االرتباط 

مبا يعطي لحياتهم معنى وهدفاً.

تدريب ذاتي:

يف ملــف القيــادة لديك، جهِّز قامئة بعالقاتك الرئيســية. اذكر فيها أفــراد فريق العمل 

الذي يعمل لديك، ومديرك، والعمالء املهمني سواء يف الداخل أو يف الخارج، واألقران الذين 

تتعامــل معهــم غالباً، وأي فرد آخــر معك ترتبط به.  وإذا كانت القامئــة طويلة جداً، ابدأ 

بالذين يتكرر اتصالك بهم.  وعليك أن تسأل نفسك فيام يتعلق بكل فرد:  

- ماهي القيم التي يحملها هذا الشخص؟  

- ما هي معايريه؟  

- ما هي آماله وتطلعاته املستقبلية؟  

- ما هو الهدف األعىل الذي يعطي املعنى لعمل هذا الشخص؟  

مــن املحتمل أال تكون قادراً عىل إجابة كل هذه األســئلة لكل فرد يف قامئتك، وحتى لو 

كنت تســتطيع، فقد تريــد أن تتحقق من افرتاضاتك مع هؤالء األفــراد.  قم بعمل جدول 

للمحادثات غري الرســمية وجهاً لوجه.  أخرب األشخاص أنك لست مهتامً أساساً فيام يقدرون 

أو يبحثــون عنــه يف مكان العمل ويف وظيفتهم، وأنك تريد الحديــث إليهم عنه.  قد يبدو 

األمر أكرث ســهولة يف حالة طرحك ألســئلة مقدمــاً؛ ألن هذا النوع مــن املحادثة ميكن أن 

يتطلــب إعداداً مدروســاً.  تأكد مــن أن تكون نربة الحديث عفوية؛ وهذه ليســت مقابلة 

شخصية وبالتأكيد ليست استجواباً.  ومن املحتمل أيضاً أنهم يريدون االستامع إىل إجاباتك 

عن هذه األســئلة التي تم إعدادها، ولكن شــارك بطريقة تجعل الرتكيز عىل الشخص اآلخر 

وليس عليك.

فــور تســجيل إجاباتك، تراجع خطوة عن البيانات.  انظــر إذا ما كنت تالحظ أية طرق 

معينة.  ما هي املواضيع العامة يف الردود التي تشري إىل دالئل حول وجهات النظر املمكنة 

التي توحد الجميع.
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 األصل الثالث:  تحدي الذات

ليك تطور نفســك كقائد وتقدم أفضل ما لديك، يجــب أن تخرج قليالً من حيز الراحة،  

ويجــب عليــك أن تبحث عن تجارب جديدة، وأن تخترب نفســك، وأن تقوم بارتكاب بعض 

األخطاء، وأن تواصل صعودك يف منحنى التعلم.  

يجب أن تتسم بالفضول، وأن تأخذ زمام املبادرة لتجربة أشياء، وتقوم بتجربة أفكار جديدة 

متاماً وطرق جديدة كذلك لعمل األشــياء.  وحني تقوم بعمل هذا، فأنت حتامً ستقوم بارتكاب 

أخطاء وتفشل.  والفكرة األساسية هنا، هي تعلم الدروس من التجارب وتكرار دورة التعلم.  

وحتــى تكون أفضل يف القيادة، فيجب أن تتســم بالعزميــة واإلرصار؛ إذ يجب أن تثابر 

ملقاومــة الصعوبات، بحيث تفكر بطريقة أقرب إىل عداء املاراثون منه إىل عداء املســافات 

القصرية.  فكل منا يتعرث يف عملية التطوير. ولذلك، ال تدع هذا األمر يخرجك من الســباق 

أو يثنيــك عن مواصلة الســباق.  انهض برسعــة ورس يف طريقك الرئييس، تاركاً املســارات 

الجانبية، وقّو من عزميتك.  

يحتاج التعلم إىل شجاعة.  فحني تتحدى نفسك، فمن املحتمل أن تقوم بعمل أشياء تخيفك.  

سيكون هناك شــعور بالخوف وعدم الوثوق. وبذلك، ستحتاج أن ترى نفسك وأنت تتخذ قرار 

االختيار حول كيفية التحرك إىل األمام، وتجد املعنى والهدف يف االنطالق نحو توجه جديد.  

دعونا نلقي نظرة يف الفصول األربعة التالية، عىل املوضوعات الرئيسة التي تجعلك قائداً 

يُحتذى به:  

- التحدي هو أرضيتك الصلبة للقيادة.  

- يجب أن تتسم بالفضول وأن تواصل إدارة األمور.  

- يجب أن متلك العزمية واإلرصار وتبقى عىل صالبتك.  

- الشجاعة متنحك القوة لتتطور.  
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التحدي هو أرضيتك الصلبة للقيادة

تحدثت كييل أديــر Kaily Adair، الطالبة املتفوقة يف إدارة األعامل والعضوة يف أخوية 

»فــاي ميو Phi Mu«، من جامعة أالبامــا University of Alabama قائلة: إن أقىص يشء 

مفضــل لدي عن البرش، هو أننا »ال نشــعر بالرضا أبداً عن أنفســنا. مبعنى، أننا باســتمرار 

نتســاءل ونستكشف ونبتكر من أجل أن نكون يف موقف أفضل بشكل عام«.  تعرب مالحظة 

كييل عن إحدى أكرث الحقائق أهمية عن القيادة، وهي حقيقة أن التحدي ميثل بوتقة تفرز 

العظامء)١(. قلنا هذا يف الفصل األول، وسنتحدث اآلن بشكل أكرب هنا: فال يوجد قائد استطاع 

أن يفعل أي يشء غري عادي، من خالل االستمرار يف عمل نفس األشياء التي يقوم بها.  

وأضافت كييل:  

لو كنا راضني بالطريقة التي كانت عليها األشياء، فمعنى ذلك أننا مل نكن 

لنتجاوز العرص الحجري، وأننا مل نكن لنكتشــف أبداً الطريق الذي قادنا إىل 

التوصل إىل الكهرباء وتسخريها لخدمتنا، أو مل لنكن قد ابتكرنا اإلنرتنت الذي 

مكن الناس حولنا يف العامل من التواصل مع بعضهم البعض.  نحن اآلن نبحث 

عن طرق لعالج الرسطان، وعن كيفية إيصال إنســان إىل املريخ، والتوصل إىل 

أفضل تكنولوجيات بديلة للطاقة، ويف كل يوم نخطو خطوة لنكون أقرب إىل 

مــا اعتربه العلم رضباً من رضوب الخيال العلمــي منذ أقل من قرن.  ورغم 

أننــا نكون يف وضع أفضل، فإننا نبحث عام هو أفضل يف خطوة تالية لتطوير 

أنفسنا.  فنحن نبحث باستمرار عن تحدي النهج الذي نسري فيه.  

من املحتمل أن تتفق جيني روميتي Ginni Rometty، رئيسة مجلس إدارة رشكة   

آي يب إم IBM، والرئيــس التنفيــذي لهــا، مع كيــيل فيام تقول.  ففي عــام 20١5 يف قمة 

فورتشــن، وهي القمة التي تعقد ألقوى النســاء نفوذاً عىل مســتوى العــامل، قدمت هذه 

النصيحــة: »فكر يف: متى تعلمت أكرث يف حياتك؟ وأي خربة تعلمتها؟ أؤكد أنك ســتقول يل 

أنك تعلمت أكرث حني شعرت أنك يف خطر«)2(.  
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ولــيك تكون قائداً أفضل، يجب أن تخرج من نطــاق راحتك، ويجب أن تتحدى الطرق 

التقليدية لعمل األشــياء، وتبحث عن فرص االبتكار.  فمامرسة القيادة ال تتطلب فقط منك 

أن تتحــدى الوضع التنظيمي الراهــن، ولكنها تتطلب أيضاً أن تتحــدى وضعك التنظيمي 

الحــايل.  ويجب أن تتحدى نفســك، ويجب أن تغامر خارج حــدود تجربتك الحالية، وأن 

تستكشــف مســاحة جديدة بداخلك.  هذه هي األماكن التي يوجد فيها فرص للتحســن 

واالبتكار والتجربة والتطوير.  فالنمو دامئاً يكون عىل األطراف، أو ميكن القول: إنه يأيت متاماً 

خارج املكان التي تتواجد فيه أنت اآلن.  

فتحــدي نفســك ال يعني أنك بحاجــة ألن تخرج، وأن تبدأ شــيئاً جديــداً بالكامل، أو 

تؤســس رشكة جديــدة، أو تبدأ حركة اجتامعيــة، أو تغري التاريخ ليك تكــون قائداً، ولكن 

يجب أن تشــارك يف استكشــاف وبحث وتجربة كيف من املمكن أن تصبح األشياء أفضل، 

مقارنــًة مبا هي عليه اآلن.  فقط، ألِق نظرة عىل املنازل واألحياء وأماكن العمل من حولك، 

وستجد أنه ال ميكنك املساعدة يف مالحظة أشياء، ال تحدث بنفس الطريقة التي تحدث بها.  

ال يوجد نقص يف فرص التحســن بالطريقة التي توجد عليها األشــياء، كام ال يوجد نقص يف 

فرص إمكانية إحداث التغيري.  

التحدي يظهر طاقات الناس وأفضل ما لديهم:

التحدي هو السياق املحدد للقيادة.  لقد وجدنا باستمرار أن هذه هي الحالة يف بحثنا، 

حــول ما يفعله الناس عند تقدميهم أفضل أداء شــخيص لديهــم كقادة، وهذا ال ميثل فقط 

سياقاً للقيادة، ولكنه أيضاً ميثل سياقاً للتعلم.  

وصفنا يف الفصل الثالث دراســة حالة القيادة الشخصية األفضل، ومنهجية البحث التي 

نستخدمها يف بحثنا، حول ما يفعله الناس عند أدائهم بأفضل ما لديهم كقادة.  وقد بيّنا أنه 

بعد مراجعة اآلالف من هذه الحاالت، خلصنا إىل اآليت: )١( كل شخص لديه حكايته الخاصة 

بالقيــادة التي من املمكن أن يحدثنا بها، )2( أفعال وســلوكيات القيادة يف هذه الحكايات 

كانت متامثلة متاماً.  أدى منط هذه االستجابات إىل اكتشاف خمسة تطبيقات للقيادة التي 

يُحتذى بها.  
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كام اســتخلصنا شيئاً آخر من هذه الحاالت ألفضل مامرســات القيادة، وهو: كانت كل 

دراســة من هذه الدراســات تدور حول التغيري، والتحدي، والظروف القاسية.  ففي أفضل 

مامرســاتهم الشــخصية للقيادة، وصف األشــخاص التعامل مع ســوء الحظ واالضطرابات 

والصعوبات واملصاعب غري املتوقعة، وحدثونا عن املغامرة بالخروج يف مغامرات اتســمت 

بالخطورة – شخصياً ومهنياً وتنظيمياً، وحدثونا عن كيفية اضطرارهم لاللتفاف عىل العمليات 

الفاشلة، أو البدء يف مغامرة من نوع جديد، وحدثونا عن قيادة مرشوع ال يستطيع شخص 

آخر أن يحاول أو يكون األول يف معالجة األمر الذي يخيف اآلخرين.  فلم توجد ولو حكاية 

واحدة حول كيفية الحفاظ عىل األشــياء كام هي، أو عمل األشــياء بالطريقة التي يقومون 

بعملها دامئاً، أو الحفاظ عىل الوضع الراهن.  مل توجد ولو حكاية واحدة.  

تظهر البحوث التي أجريناها ما ييل:  

- تفتــح فرص تحدي الوضع الراهن وطرح التغيري، الباَب لعمل أفضل يشء لدى الشــخص.  

فالتحدي هو بيئة التحفيز من أجل التفوق.  

- تستنهض فرص التحدي يف الغالب املهارات والقدرات، التي ال يعرف الناس أنهم ميلكونها. 

وعند منحهم الفرصة والدعم والوقت، فإنه من املمكن لألفراد العاديني أن يقوموا بأشياء 

استثنائية يف املنظمة.  

- النــاس الذين أصبحوا قادة ال يبحثون عــن التحديات التي يواجهونها؛ فالتحديات تبحث 

أيضاً عن القادة.  

مــن املهــم أيضاً أن تتذكر أننــا طلبنا من النــاس أن يحدثونا عن تجاربهــم يف القيادة 

الشــخصية األفضــل، ومل نطلب منهم أن يحدثونــا عن التغيري أو املصاعــب أو االضطراب 

أو التقلبــات، أو عن أول يشء واجهوه أو عن الشــدائد، ولكن ذلك هو ما ناقشــوه، وهذا 

ســبب أننا نقول: إن التحدي بوتقة يخرج منها العظامء.  فالحفاظ عىل الوضع الراهن هو 

األرضية الخصبة للمستوى املعتدل وعدم التميز.  

وجد ميهايل سزيكزينتميهايل Mihaly Csikszentmihalyi، أستاذ علم النفس املتميز، 

ومؤســس وموجه يف مركز أبحاث جودة الحيــاة Quality of Life Research Center يف 

جامعــة كالرميونت جراديويت Claremont Graduate، شــيئاً ما مامثالً يف تدفق البحث، 
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وهي حالة يجد الشخص فيها نفسه مغموراً يف نشاط، ويظهر فيها وكأنه ال يبذل أي جهد.  

ويف الغالــب، يشــار إىل هذا الشــخص بأنه محــدد مبنطقة معينة.  وما وجــده أن »أفضل 

اللحظات يف حياتنا ليست لحظات األوقات السلبية والتقبل واالسرتخاء ... بل تحدث أفضل 

اللحظات فعالً، حني يتوسع جسم أو عقل شخص إىل حدود يبذل فيها جهداً تطوعياً إلنجاز 

يشء ما صعب وقيّم«)٣(.  فاألمر ليس فقط أن القيادة الشــخصية األفضل تأيت من توســيع 

قدراتنا للقيام بيشء ما صعب.  فكل يشء يجعلنا فعالً سعداء يف الحياة، يأيت من هذا النوع 

من التجربة.  

فإذا كنت ســتتعلم القيادة، فإنك ســتحتاج حينئذ إىل أن تشــعر بالقلــق تجاه الوضع 

الراهــن، وتتبّنى توجهاً قيادياً للبحــث عن فرص لتحدي مهاراتك وقدراتك، وتكون راغباً يف 

تجربة تغيري البيئة كمكان معتاد للعمل.  فكونك جيد بشكل كاٍف، ال ميكن أن يكون جيداً 

بشكل كاٍف، حينام تسعى لتكون يف أفضل صورة تستطيع أن تكون عليها.  ويف الواقع، نجد 

أنه كلام زاد عدد األشــخاص الذين يذكرون أنهم يبحثون بكل همة ونشــاط، خارج حدود 

املنظامت التي ينتمون إليها؛ البتكار طرق لتحســني ما يجري فيها، زاد شــعورهم بالفاعلية 

واملشــاركة يف مكان عملهم، ويرى مديروهم وزمالؤهم هذا العمل، إىل جانب البحث عن 

فــرص التحدي الختبار مهارات الفرد وقدراته، عىل أنه يرتبط مبارشة بالكيفية التي يرغبون 

فيها تقييم فاعلية الفرد)٤(.  

التحدي يصل بك إلى أهم ما لديك:

متثل التحديات والصعوبات والنكســات واللحظات القاسية معاً، مشاهَد مألوفة لصورة 

القيــادة.  وأحد األشــياء التي تجعلك تقوم بــدورك كقائد من خالل صــورة القيادة هذه، 

هــو مواجهة نفســك وجهاً لوجه.  فهــي باإلضافة إىل ذلك، تعترب طريقاً قاســياً لتذكرك مبا 

هو أكرث أهمية بالنســبة إليك، وما تقوم بتقديره، وأين تريد أن تذهب.  لقد عرف راندي 

بــوش Randy Pausch هذا كلــه جيداً، حني ألقى محارضته الشــهرية يف جامعة كارنيجي 

ميلون Carnegie Mellon University.  ففي مستهل كلمته، فاجأ راندي الحارضين حني 

أخربهم أنه يعاين من ثالثة أورام ضخمة يف الكبد، وأن أطباءه أخربوه أنه لن يعيش أكرث من 

ثالثة إىل ستة أشهر عىل األكرث، ولكنه أضاف برسعة: »ال نستطيع تغيري الكروت التي منلكها، 
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ولكننا منلك تغيري طريقة اللعب بها«، وقال: إنه مل يكن يشعر بالنكد أو بإنكار حالته، وأنه 

كان يعــرف جيداً ما يحدث إليه، ثــم ذكر هذه امللحوظة أثناء املحــارضة: »توجد جدران 

الطوب لســبب ما؛ فهي ليست هناك إلبقائنا بعيداً، بل هي موجودة حتى تعطينا الفرصة؛ 

لتظهر مدى حاجتنا ورغبتنا يف يشء ما«)5(.

كانت ظروف راندي الشــخصية بالتأكيد فريدة بالنسبة له، ولكن مالحظته تنطبق عىل 

الجميــع.  فهي مناســبة للقادة عىل وجه الخصوص.  فقد تكــون تحدياتك يف أوقات تراها 

عوائــق صعبة التذليل، مقارنــًة بالتحديات التي يواجهها اآلخــرون.  ولكن يجب أن تذكر 

نفســك أن هناك العديد من األجيال التي سبقتك، قد تعاملت بنجاح مع الحروب العاملية 

والكســاد االقتصادي والكوارث الطبيعية.  كان واجباً عىل تلك األجيال التأقلم مع ابتكارات 

التكنولوجيــا، والتقدم العلمي والتحوالت الثقافية.  فام قد يبدو كجدران من الطوب، ميثل 

أبواباً حقيقية تفيض إىل مستقبل جديد يسألك: »ماذا تريد؟ وما مدى حاجتك امللحة له؟«.  

إن التحدي، سواء كان لتخطي املحن أو إلنشاء يشء ما متميز وجديد، يقدم لك الفرصة 

لتسأل نفسك بعض األسئلة األساسية عن هدفك وتوجهك.  وهناك سبب آخر، كام ناقشنا يف 

الفصل الســابع، للبحث يف السبب الذي يلخصه السؤال: ملاذا يعد رضورياً أن تعرف ما هو 

املهم بالنسبة لك؟

حتى تتطور، ابحث عن الفرص الصعبة:

ذكر وارين بينيس Warren Bennis، عالُِم القيادة قائالً: »يتعلم القادة مبامرسة القيادة، 

ويتعلمون بشــكل أفضل حني تكون هذه املامرســة مبواجهة العقبات.  وكام يشــكل املناخ 

الجبال، فإن املشــكالت تشــكل القــادة.  فالقادة الذين يصعب التعامــل معهم، يفتقدون 

إىل الرؤيــة والتأثري عىل الصعيد التنفيذي، ويف الظروف الخارجة عن ســيطرتهم.  لذا، فقد 

أصبحت أخطاؤهم متثل املقررات الدراســية األساسية للقادة«)٦(.  تتفق املاَُمرِسة جني راينري 

Jeanne Rineer، مديرة مجموعة رشاء الكامريات يف رشكة آبل، أن للقادة، عىل حد ذكرها:  

»يبحثــون عن طرق ابتكارية للتحســني، مــن خالل تحمل املخاطــر والتجريب.  ويف حالة 

الفشل أو ارتكاب أخطاء، يُنظر إىل األخطاء كفرص للتعلم، بدالً من النظر إليها كأمناط لعدم 

الكفاءة«.
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وتدعم الدراســات قريبــة العهد، التي أجريت حول حالة القيــادة والتطوير التنفيذي، 

مالحظات وارين وتجربة جني.  وقد ذكر املديرون يف إحدى الدراســات االســتطالعية، أنهم 

شــعروا أن أكرث الطرق فاعليــة لتطوير القيادة، كانت مرشوعات التعلــم – العمل واملهام 

متســعة املجال)٧(.  ويف دراســة أخرى، فإن أنشــطة، مثل: املشــاركة يف فرق عمل وظيفية 

متقاطعــة، أو العمل ضمن فريق عمل لحل مشــكلة معينة ألحد العمالء، أو العمل ضمن 

جــزء من فريق عمل ضمن مرشوع عاملي، كانــت متثل أنواعاً من التجارب األكرث فاعلية يف 

تطويــر قــدرات القيادة)٨(.  ومتاماً، مثلام يبحث القادة عن فــرص داخل وخارج منظامتهم 

لتنميــة وتطوير مرشوعهم، فإنه يجب عىل الطــالب أن يجدوا مثل تلك األنواع من الفرص 

لتحســني أنفســهم.  ومن الواضح أنك إذا أردت تطوير قدراتك القيادية، فســتكون بحاجة 

إىل أخــذ زمام املبادرة والتطوع؛ ألداء مهام تفــوق نطاق املهام التي تقوم بها حالياً.  فأنت 

بحاجة إىل أن تجعل تلك القدرات جزءاً من مقرر تطوير القيادة الشخيص لديك.  فالطريق 

الوحيد الذي ميكنك التعلم من خالله، هو عملك ألشــياء مل تقم بعملها أبداً من قبل.  فإذا 

قمت بعمل ما تعرفه فقط، فلن تســتطيع تطوير مهاراتك وكفاءاتك، وال تطوير الثقة التي 

تُكتسب من خالل زيادة الكفاءة.  

تذكر يف جميع األحوال أن ُمنحنى التعلم ال يســري يف خط مســتقيم)٩(.  دعنا نقول: إنك 

تقوم بعمل يشء ما اآلن، بحيث تعرف كيف تقوم بعمله، وأنك تقوم بعمله جيداً، ثم يأيت 

أشــخاص من أمثالنا ويقرتحون أن هناك حاجة للتحســني ولتعلم أشــياء جديدة.  وبسبب 

حرصــك عىل التفوق، تقول: »عظيم.  ال أعرف كيــف أقوم بعمل هذا، وأرغب يف التعلم«.  

ولكنك حني تشارك يف التعلم، فبدالً من أن تسري نحو األفضل، يرتاجع أداؤك متاماً يف البداية.  

وهذا يفرس ســبب تســمية ذلك مبنحنى التعلم.  فحني نتعلم شيئاً ما جديداً، يرتاجع األداء 

يف البدايــة قبل أن يتجــه إىل الصعود.  وإذا مل يرتاجع، فمعنــى ذلك أنك تقوم بعمل يشء 

ما تعرفه من قبل.

مــرت أبيجيل دوناهو Abigail Donahue، العضو املشــارك يف تطوير مرشوع الكتابة 

الوطني، بتجربة عرفت منحنى التعلم، حينام منحت الفرصة لعقد دورة يف املؤمتر الوطني 

ملنظمتهــا، فقالت: »من املمكن أن يكون هناك أحد األشــياء التي متثل أكرب تحٍد مارســته، 

وقــادين إىل أفاق أوســع لتنظيم هــذا«.  يف املايض، حني مل تقم بعمــل أي يشء صحيح يف 
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البداية، ســاورتها شكوك تجاه قدراتها، واعتربت أن هذا عالمة تشري إليها بالتوقف عن فعل 

مــا تفعله أيــاً كان.  ومع ذلك، كانت »آيب« قادرة عىل أن تجد بداخلها رصيداً داخلياً للقوة 

تســتمر به؛ بســبب إدراكها أن التعلم ليس بعملية تسري عىل خط مستقيم.  فأثناء التعلم، 

ســرتتكب بعض األخطاء، ولكنك ستكون يف حاجة لتستعيد رباطة جأشك وتتعلم من هذه 

األخطاء، وأن تستمر يف تحقيق التقدم إىل األمام«.  

رمبــا يكــون قد قيل لــك يف أكرث من مرة أثنــاء حياتك بأن »تقوم بعمــل معني بطريقة 

صحيحــة مــن املرة األوىل«.  وتبدو هــذه كنصيحة، إذا كانت كطريقة متقنة وأنت تشــعر 

بالقلق تجاه االتســاق والجودة، ولكنها ســتكون نصيحة شــاقه إذا كنت تحاول تعلم أشياء 

جديدة.  يف الحقيقة، أنه عندما يجري تعلم أشياء جديدة متاماً، ال يستطيع أحد أن يتعلمها 

بشكل صحيح من املرة األوىل أو املرة الثانية أو حتى املرة الثالثة.  فأنت سرتتكب أخطاء أثناء 

التعلم، وهذا ميثل جزءاً طبيعياً من عملية التعلم، حيث متكنت »آيب« من تقدير هذا األمر.  

تكمــن القضية األساســية يف مدى رسعتــك يف التعلم؟ وما مدى رسعتــك يف التعلم من 

أخطائك وفشــلك، قبل أن تقوم بالعمل بطريقة صحيحة؟ ارســم صــورة ملنحنى التعلم يف 

رأســك، واعرف أن هذه االبتكارات تفشــل يف الغالب يف تحقيقها، قبل الوصول إىل النجاح.  

وإذا توقــف أي مخــرتع أو قائد أو رائد مــن رواد األعامل يف منتصــف الطريق، فإن هذا 

يعني أنه لن يكون لدينا أي جديد.  فالفشل ينتج دروساً قيمة ميكن تطبيقها وتكرارها من 

أجل التعلم، واملثابرة صفــة رضورية لطالبي العلم الذين يُحتذى بهم، وأيضاً للقادة الذين 

يُحتــذى بهم كذلك.  يقول ويليام جيه ســرتيبلينج William J. Stribling، املخرج وكاتب 

السيناريو: »يُعد تقبل وحب الفشل أحد أهم األشياء القيمة التي تعلمتها.  فالفشل صعب 

يف جميــع األوقات، ولكنه يف النهاية يؤدي إىل أشــياء جيــدة ووجهات نظر مثمرة«.  وتابع 

قوله: إن الفشــل والنجاح عىل حد ســواء يتعلقان بوجهة نظر، ويرتبطان مبدى تأثر الفرد 

بقدرات مديري والعبي البيســبول عىل تقبل الفشــل؛ فهم يلعبون ١٦2 مباراة يف الســنة، 

ويرغبون يف أن يكســبوا أكرث من نصف هذه املباريات، ويرون يف هذا نجاحاً عظيامً.  فقد 

يــرضب الالعــب الكرة يف 25% من الوقت فقط، ويعترب هذا معدالً قوياً لرضب الكرة.  وكام 

يقول ويل: »تكون لديك الثقة يف نفســك، وقدراتك تســمح لك قبول إمكانية وقوع الفشل 

بشكل كبري )واحتاملية ذلك(، مبا يجعل الفشل أقل إثارًة للخوف، بل يف الواقع يصبح الفشل 
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رضورة«.  فحــاالت الفشــل واإلحباط أمر حتمي يف التعلم والحيــاة، وكيفية تعاملك معها 

تحــدد يف النهاية مدى فعاليتك ونجاحك.  يجب أن تكون أميناً مع نفســك ومع اآلخرين. 

يجب أن تعرتف بأخطائك وتفكر يف تجاربك؛ لتكتسب التعلم وتكون أفضل يف املرة القادمة.  

الرسالة األساسية للفصل:

تتلخص الرســالة األساســية لهذا الفصــل يف أنه ليك تقدم أفضل مــا عندك، وليك تطور 

نفســك كقائد، يجب أن تتحدى نفســك وتواجه تحدياتك، ويجــب أن تخرج خارج نطاق 

راحتك، ويجب أن تبحث عن تجارب جديدة، وأن تخترب نفسك، وأن تتسلق لتتجاوز جدران 

الطــوب، وتجــرب، وترتكب بعض األخطــاء، وتواصل الصعود عىل منحنــى التعلم.  فأنت 

ال تتطور إال إذا شعرت أنك وصلت إىل قمتك وتسعى لتجاوزها.  

تدريب ذاتي:

انطالقــاً من معرفة أن توســيع نطاق املهام هو أحد أهم الطــرق للنمو، فكر وتأمل يف 

احتياجــات التطوير، وأعّد قامئة مبثل هــذه اإلمكانيات يف ملف القيادة.  اخرت مهمة صعبة 

تشكل تحدياً بالنسبة لك -تحدَّ شيئاً ما يفوق مستوى مهاراتك وراحتك الحايل- ولكن يجب 

أال يكون أمراً صعباً يشعرك بالضيق أو الخوف من عمله، ويجب أن تستدعي أقىص مهارات 

وقدرات لديك ليك تقوم بعمله.  عىل ســبيل املثال، إذا أردت أن تحسن من قدراتك العامة 

عىل التحدث، ميكنك أن توسع من قدرتك الشخصية، من خالل االلتحاق بدورة دراسية عن 

التحدث العام، أو املشــاركة يف الدورات الدراســية املخصصة لهذا الغرض.  وباملثل، ميكنك 

رفــع قدرتــك املهنية، من خالل تقديم عرض يف مكان العمــل أو يف مؤمتر وطني، عن يشء 

ما قد تشارك فيه بشكل طبيعي بالكتابة.  

أوجد الطرق التي تتحدى بها نفسك والتي تزيد عن قدراتك الحالية.  قد تكون يف مهمة 

يف بلد آخر، أو رمبا أنك تتواصل مع مجموعة جديدة من العمالء، أو تعمل يف مجال وظيفي 

ال تعرف عنه الكثري.  قد يكون ذلك عبارة عن تعلم اســتخدام تطبيق جديد من تطبيقات 

الحاسب اآليل يف العمل، أو إنشاء مدونة مهنية للكتابة، حول أمور تحبها وتتعاطف معها كثرياً.  

هل يوجد مكان تســتطيع فيه التطوع أو الدفع بنفســك يف أداء مهمة ميكنك االرتباط بها؟  
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ويف هذا الخصوص، نجد أن خربات التعلم ال تحتاج كلها لالرتباط مبارشة مبا تقوم بعمله 

اآلن أو تعرفــه اليوم.  فرمبا تأخذ فرصة التطور لديك شــكل تعلم رياضة، أو لغة أو حرفة 

جديــدة.  قــد تكــون يف مقابلة أناس خارج مجــال عملك، أو تعرض نفســك ألفالم وكتب 

وموســيقى وأماكن تخالف ذوقك الطبيعي.  قد تستطيع حتى أن تعيد زيارة بعض األشياء 

التــي رمبا مل تكن تحبها، أو تهتم بها يف املــايض وتهتم بها مرة ثانية، وميكنك أيضا أن تنظر 

إليها من جديد.  

واصل العودة لالطالع عىل هذه القامئة، سيمثل التحدي دامئاً أرضيتك التدريبية لتطوير 

قدراتك القيادية.  وزيادة مجهودك ومواجهة تحديات جديدة، ليس باليشء الذي ستسجله 

يف قامئتك، ولكنه يشء يحافظ عىل العمل باستمرار عىل التحسن والنمو.
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الفصل الحادي عشر

يجب أن تتسم بالفضول وأن تواصل إدارة األمور

لقد تتبعنا الحياة امللهمة لدون بينيت Don Bennett، ألكرث من ثالثني عاماً.  وكان أول 

لقاء مع الدكتور دون، بعد أن أصبح أول مبتور لســاق يصعد جبل رينريMt. Rainier.  إن 

ارتفاع الجبل يبلغ 14,411 قدماً يصعدها عىل ســاق واحدة وعكازين.  قمنا بإجراء مقابلة 

مع دون تتعلق بقيادته لفريق العمل الذي متكن من تســلق الجبل)1(.  ويف اآلونة األخرية، 

تحدث دون عن شغفه الحايل بإقامة مسابقة لكرة القدم ملبتوري الساق.  فهو يعمل بجدية 

لتأهيل مبتوري الســاق لــدورة األلعاب األوليمبية للمعاقني، وقــد اقرتب من تحقيق هذا 

الهدف، ولكن ما يشغله حالياً هو كيفية بدء كل هذا.

وبعد االنتهاء من تســلقه التاريخي، أخربنا دون أنه قد حقق أزهى فرتات حياته، وأراد 

أن يستمر يف عمل يشء ما ُيّكنه من أن يبقى يف هذه الحالة البدنية الجيدة، وبدأ يف التفكري 

فيام يكن أن يقوم بعمله.  ويف يوٍم ما، كان دون بالخارج يشــاهد ابنه توم يسدد الكرة يف 

السلة، ولكنه ال يحقق هدفه، وتذهب الكرة خارج السلة.  مل يستطع دون االنحناء لإلمساك 

بالكرة، وكل ما أمكنه هو أن يســدد الكرة بســاقه الوحيدة الجيدة، وقام بعمل ذلك عدة 

مــرات.  وبعد ذلك يف املســاء، ألهمه هذا املوقف الفكرة التــي ذكرناها: » انتظر دقيقة،«.  

تذكر محدثاً نفســه: »يكننا التزلج عىل ســاق واحدة، فلامذا ال يكننا أن نلعب كرة القدم 

بساق واحدة؟« واستمر يف الحديث شارحاً لألمر:  

كان كل ما لدي مجرد إلهام.  فأنا مل أعرف الكثري عن كرة القدم.  فلم أكن 

أعرف حتى أن هناك مقاسني لكرة القدم.  ولذلك، فإن الخطوة القادمة هي 

الخروج والبدء يف عمل يشء ما.  وجزء من هذا العمل سيكون التقاط الهاتف 

واالتصــال بعدد محدود من األصدقاء؛ أقول لهم: »ملاذا ال تقابلوين يف جزيرة 

مريرس Mercer Island.  ال تحرضوا سيقانكم الصناعية.  فقد طرأت يل فكرة 

أنا فعالً أشــعر بها.  لذا، فور قدومهم، سأقوم بسحب الكرة إىل الخارج، وكل 
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الفصل الحادي عرش

منهم ســيكون معه العكاز الخاص به، وفور أن نبدأ ركل الكرة سوف... ومن 

ثم، تبدأ األشــياء يف اتخاذ شــكل آخر.  فأنت اســتطعت أن تركل الكرة هنا 

وهناك، أي بدأت تشعر بها ... أصبحت الفكرة امللهمة تدور حول ركل الكرة.  

نجد أن قصة دون العب كرة القدم مبتور الساق، قد ألقت بظاللها عىل رضورة ما يجب 

أن يقوم القادة بعمله، حني يكونون شــغوفني بيشء ما ولديهم أســئلة تتعلق بهذا اليشء.  

يكنهم ركل الكرة حولهم وأن يجربوها، وأن يتخذوا املبادرة.  

فعىل سبيل املثال، تُظهر البحوث أن طالب ماجستري إدارة األعامل الذين حققوا مستوى 

متميزاً يف روح املبادرة، كانوا يف نظر نظرائهم أفضل قادة، وكانوا يشــاركون بشــكل أكرب يف 

األنشطة الالمنهجية واملدنية التي استهدفوها لتحقيق تغيري إيجايب)٢(.  وباملثل، فإن مندويب 

املبيعــات الذين يحققون درجات عالية يف روح املبادرة، مــن املحتمل أن يحققوا مبيعات 

أعــىل وأن يحصلــوا عىل عموالت أكرث، مقارنًة مبن لديهم مســتوى أقل من روح املبادرة)٣(.  

ويــؤدي تويل زمام املبادرة أيضاً إىل شــبكة دعم أقــوى، وإىل تقييامت أداء أعىل من جانب 

املرشفني املبارشين)4(.  فتحملهم مســؤولية التغيري، يؤيت مثاره لكل من القادة واملرؤوســني 

ومجتمعاتهم.  فتحملك ملسؤولية تطويرك، يؤيت مثاره بنفس الطريقة.  

كُن فضولياً واسأل:

من بني الطرق البســيطة ملامرسة تويل زمام املبادرة، هي أن تكون فضولياً.  فحني تكون 

مفتوناً بيشء ما، ستشعر بالفضول نحوه، وستكون حريصاً عىل معرفة اإلجابة عىل األسئلة.  

هذا ما فعله دون بينيت حني ســأل نفســه: » هل ممكن أن يلعب الناس كرة قدم بســاق 

واحدة؟«.  ففضوله وتســاؤله قاداه لبداية حركة ذات مغزى، متكنت من أن تشــغل وقته 

وطاقته لعقود.  ويكن لنفس اليشء أن يحدث لك حني تتسم بالفضول.  

لقــد حدث هــذا بالتأكيد لربيــان غريــزر Brian Grazer، أحد أنجــح منتجي األفالم 

السينامئية عرب التاريخ.  ومن بني ما قدمه بعض أكرث األفالم شهرة يف العرص الحديث، ومنها: 

أبولو 1٣، والعقل الجميل، البقعة، واألبوة.  مباذا فرس أسباب ظاهرة نجاحه؟ كانت إجابته: 

»إنه الفضول. بالطبع، كان الفضول مفتاح النجاح بالنسبة يل، وكان أيضاً مفتاح الوصول إىل 
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يجب أن تتسم بالفضول وأن تواصل إدارة األمور

السعادة«)٥(، وقال أيضاً: »الفضول هو اليشء الذي يعطيني الطاقة والرؤية يف كل يشء أقوم 

بعمله.  فبالنســبة يل، الفضول هو الذي غرس يف كل يشء أقوم بعمله، من خالل اإلحساس 

بإمكانية عمله«)٦(.

كيف عرب بريان عن فضوله؟ »طرحت أسئلة بخصوص هذا، وكان من مثار هذه األسئلة 

أفكار بّناءة، كام كانت ســبباً يف بناء عالقات قامئة عىل التعاون بني األفراد.  كانت األســئلة 

ســبباً يف خلق كل أنواع االرتباط؛ االتصاالت بني املوضوعات غري املحتملة وبني األشــخاص 

املتعاونــني غري املحتملني«)٧(.  وطرح األســئلة هو أفضل الطرق يف رأيــه؛ للتعلم من أفراد 

آخرين وتوسيع دائرة معرفتهم ورؤياهم ملا يحدث.  

يقول بريان: إذا أردت أن تبدأ محادثة تتســم بالفضول، يكنك أن تصنع شــيئاً ما مثل 

هــذا: »كنت دامئاً أشــعر بالفضول تجاه ما انتهيت إليه )مهــام كانت مهنتك(، حيث إنني 

كنت أتســاءل إذا ما كنَت ترغب يف الحديث يل ملــدة ٢0 دقيقة، عن الوقت الذي احتجته 

لتصل إىل ما أنت فيه – ما هي نقاط التحول الرئيســة يف مســارك الوظيفي؟«)٨(.  يكنك يف 

تلك املحادثة أن تسأل عن تحٍد مهم واجهوه يف حياتهم املهنية، أو ملاذا يقومون بعمل يشء 

ما بطريقة معينة، أو كيف يعالجون موقفاً صعباً واســتثنائياً، أو كيف وصلوا لفكرة معينة.  

ليســت هناك مجموعة محددة من األســئلة؛ إذ يجب عليك أن تعدها لتناســب الشخص 

واملوقف، ولكن األسئلة تنبع من الفضول ومن خالل اهتامم محدد بالتعلم.  اجعل املحادثة 

تبدأ دامئاً.  فاألســئلة ذات النهايات املفتوحة تجعل الناس يتحدثون، حيثام تُغلق محادثات 

األسئلة ذات النهايات املحددة، وتقلل من األسئلة التي ال داعي لها.  

تأخــذ األســئلة الناس يف رحالت يتوغلــون فيها داخل عقولهم.  فمعرفة ما يســأل عنه 

وكيفية ســؤاله، يتطلب مهارات دقيقــة من جانب القادة والدارســني.  كلام كانت الرحلة 

مثمرة أكرث، كانت األســئلة أحسن.  فإعدادك لطرح األسئلة، يدفعك إىل التفكري فيام ترغب 

أن تتعلمه.  فعىل ســبيل املثال، هل تريد أن تحســن من قدرتك يف حشد طاقات اآلخرين 

ليكونوا ضمن رؤية مشــرتكة؟ هل تريد أن تؤدي عمالً أفضل لتقوية اآلخرين؟ هل تريد أن 

تعرف أكرث عن النزعات وامليول التي قد تؤثر عىل توجه العمل يف العرش ســنوات القادمة؟  

ما هي بالضبط الرحلة التي تريد أن تخوضها؟ ما هي األســئلة التي تريد أن تعرف اإلجابة 
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عنها؟ من هم أفضل الناس الذين توجه األســئلة إليهم؟  فقضاء وقت يف التأمل والتفكري يف 

مثل هذه األسئلة، سيمثل أمراً حيوياً بالنسبة لتطورك.

حني يكون لديك الفضول تجاه أشــياء تقع خارج نطاق شــؤونك املعتادة، وحني تبدأ يف 

طرح األسئلة، فام تتعلمه يف الغالب سيمثل عنرصاً مساعداً للتغيري واالنفتاح تجاه إمكانيات 

جديــدة، ويثل كل هذا جزءاً من أن يكون لك العقــل املنفتح الذي تحدثنا عنه يف الفصل 

الخامــس.  وألنهم يعتقــدون أنهم قادرون عىل التعلم والتطوير بشــكل كامل؛ ألن لديهم 

قدرات غري محدودة، فإنك تجد األفراد من أصحاب العقول دامئة التطور يبحثون عن فرص 

للتعلم.  ويثل تجميع البيانات عن كيفية ما يقومون بعملة، وما هو اليشء الذي يكن أن 

يقوموا به بشكل أفضل، جزءاً من هذه العملية.  

مــا هي الرؤية بالضبط التي حصل عليها فارون موندرا Varun Mundra، والذي يعمل 

حالياً مع مستشــاري صندوق إينداسيا Indasia Fund Advisors، حينام يعود بتفكريه إىل 

الوراء حول تجاربه املهنية املبكرة كمحلل مايل: »حني تساءلت حول الوضع.  حينها، توصلت 

إىل أفــكار ابتكاريــة.  حــني تتبعت التغيريات التــي اقرتحتها، وحصلت عــىل ردود التغذية 

الراجعة، وفهمت األخطاء وتعلمت منها، وكان عقيل منفتحاً ومتقبالً للتحســينات، كســبت 

احــرتام النــاس الذين من حويل.  مل يكن األمر يتعلق كثرياً مبــدى فاعلية التغيريات إىل الحد 

الذي كنت أتطلع إليه، ولكنه كان يتعلق بحقيقة أن شــخصاً كان مستعداً للوقوف، وتحدي 

أي فرد آخر استخدمه كنموذج، وكان كافياً بشكل عام ليطلق رشارة البدء ليشء ما«.

هذه الرؤية اإليجابية لطرح األســئلة والحصول عىل الردود من خالل التغذية الراجعة، 

واالنفتاح للتحسن، مكنت فارون موندرا Varun Mundra من أن يبدأ التغيري، باإلضافة إىل 

اكتســاب الثقة واالحرتام بشكل أكرب.  فكون املرء فضولياً وطرحه لألسئلة، حتى وإن كانت 

من األسئلة التي تعكس نوعاً من التحدي، يكن أن يؤدي إىل نتائج إيجابية.  

جرب وافشل وتعلم وكرر المحاولة:

حــني تتوىل زمام املبــادرة، وحني يكون لديك الفضول، وحني تطرح الكثري من األســئلة، 

فأنت يف طريقك بثبات لتصل إىل قامئة من األشياء التي تجربها، ومن املحتمل جداً أال تصل 
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إىل معرفــة الكثري عن األشــياء، أو كيف تقوم بعمل العديد من هذه األشــياء.  أحســنت! 

فالقيادة ليست عن كيفية أدائها بشكل آمن، والتعلم ليس متعلقاً بعمل ما نعرف من قبل 

كيف نقوم بعمله.  فبالتأكيد أنت تستطيع دامئاً أن تؤدي وفقاً ملدى قوتك.  فيمكنك حتى 

أن تستمتع به، ولكن أين التطور أو الفرصة للوصول إىل مستوى عظيم يف هذا العمل؟  

فالقيــادة دامئاً أســهل كثرياً يف الواقع، مقارنًة مبا هو موجــود يف خططنا، وينطبق نفس 

اليشء عىل التعلم.  فسوف تتعرث، وستقوم بارتكاب أخطاء، وستلحق بك نكسات، وستصل 

إىل الفشــل.  ولكن من خالل عقلية تصبو إىل التعلم، فإنه يكنك أن تترصف كعامل.  اجعل 

حياتك معمالً للتجارب، واستخدم هذا املعمل ألداء أكرب عدد ممكن من التجارب.

جرب شيئاً جديداً، وافشل، وتعلم.  جرب شيئاً جديداً مرة أخرى، وافشل، وتعلم.  يجب 

أن تكون هذه العبارة إحدى العبارات التي تتغنى بها.  وعليك أن تدرك أيضاً أنك ســتتعلم 

أن عليك يف الغالب أن تجرب شــيئاً جديداً يكون مختلفاً متاماً، وأن تســعى لطريقة أخرى، 

أو تغري املسارات التي تتخذها.  

لقد اعتاد تشــارلز كاترينج Charles Kettering، مؤسس رشكة دلكو Delco، وصاحب 

أكــرث مــن 1٨٥ براءة اخرتاع أن يقول: »ال يهم إذا كنت تحــاول وتحاول وتحاول مرة أخرى 

وتفشل، وال يهم إذا كنت تحاول وتفشل، وتفشل لتحاول مرة أخرى«.  ويعرب العب البيسبول 

هانك أرون Hank Aron عن هذا الوضع عىل النحو التايل: »كان شعاري دامئاً هو مواصلة 

التأرجح.  ســواء كنُت يف حالة انهيار أو أشعر بالسوء أو لدي مشكلة ما يف امللعب، فاليشء 

الوحيد الذي كنت أســتطيع عمله هو االســتمرار يف التأرجح«.  وكام قالت مؤلفة سلســلة 

هاري بوتر Harry Potter جيه كيه رولينج J. K. Rowling: »من املستحيل أن تعيش دون 

أن تفشــل يف يشء ما، وإال ســوف تعيش يف حذر شديد ينعكس بالتايل عىل حياتك، ولكنك 

لــن تعيش حياتك عىل اإلطالق.  ويف هذه الحالة، تكون قد فشــلت كتحصيل حاصل دون 

املحاولة«)٩(.  فأنت تحتاج إىل أن تهتم بالدروس التي تتعلمها من حاالت الفشل.  فالتاريخ 

لن يحكم عليك بقسوة بسبب فشلك إذا تعلمت من هذه الحاالت، ولكن لن يكون لطيفاً 

إذا فشلت يف املحاولة وتوقفت عن التأرجح، أو إذا عشت حياتك بحذر.  فهؤالء الذين تركوا 

املــوروث األكرث ديومة لديهم، هم أولئك الذين ارتكبوا األخطاء، وفشــلوا، ومن ثم حاولوا 

مرة أخرى.  ففي هذه املحاولة األخرية ستجد األمر مختلفاً متاماً.
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يكنك تعلم يشء ما عن املحاولة والفشل.  واملحاولة مرة أخرى من الطرق الناجحة التي 

يتخذها القادة، الذين يدعمون الالعبني الصغار بها لتحقيق النجاح.  لنأخذ هذا املثال الذي 

 ،Institute for Women›s Leadership Founder َســة معهد قيــادة املــرأة يتعلق مبؤسِّ

ورئيسة مجلس اإلدارة رايونا شاربناك Rayona Sharpnack، حول تدريب ابنتها التي تبلغ 

من العمر مثاين ســنوات يف فريق الكرة الناعمة.  كانت رايونا تعرف اللعبة بالتأكيد.  كانت 

أول مديــر لالعبني يف الثامنينيــات لالمتياز األكرث ربحية، الذي يعــود لالتحاد الدويل للكرة 

  .International Women›s Professional Softball League الناعمة للنســاء املحرتفات

وقبل ذلك، حققت رقامً قياســياً أوملبياً للصغار، عن طريق رمي الكرة الناعمة مســافة 1٨٩ 

قدمــاً.  ويف أحد األيــام األوىل يف التدريب للفريق الذي تلعب فيه ابنتها، جعلت كل العب 

من العبي الفريق يحاول ركل الكرة.  وكام تقول رايونا موضحة:  

أخذُت كرة إســفنجية ناعمة، ورميتُهــا ألول بنت.  كانت تقف عىل بعد 

10 أقدام.  أنا ألقي برميات طفل، وهي ترصخ وتخبئ رأسها.  ولذلك، أقول:  

»هاي، ال توجد مشــكلة يا ســوزي.  اذهبي وراء الخط.  هذا جيد.  بيتيس، 

تقدمــي إىل األمــام«.  البنت التالية عىل الخط، تقــوم بعمل نفس اليشء – 

تدفــن رأســها وتصيح.  لذلك، أنــا أدرك أن األمر ســيكون تدريباً عىل املدى 

الطويل، إذا مل نقم بعمل يشء ما مختلف.

خرجت متوجهًة إىل ســياريت، ومعي أقالمي التي أكتب بها عىل السبورة 

يف حقيبتي.  أخذُت حقيبة كرات التدريب، ورســمُت أربعة وجوه مبتســمة 

-حمراء وسوداء وزرقاء وخرضاء- عىل كل كرة.  حني تنظر إىل الكرة، فكل ما 

تراه هو وجه مبتســم فقط.  رجعت وطلبت من البنات الرجوع من جديد.  

قلت لهــن: »وهو كذلك، نحن ذاهبون للعب لعبــة مختلفة هذه املرة.  يف 

هذه املرة سيكون عملكن تسمية لون الوجه املبتسم.  هذا هو كل املطلوب 

منكن عمله«.  

تقف سوزي، وأرمي الكرة وهي تشاهدها يف مسارها، وتخمن لون الكرة 

وتقــول: »أحمــر«، ثم يأيت دور الفتاة التالية بيتــيس، وتخمن وتقول بيتيس:  
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»لون الكرة أخرض«.  تغني الفتاتان ببهجة؛ ألن بوســعهن تحديد لون الكرة 

من خالل الوجه املبتســم، وأقول: اآلن أريدك أن متسيك باملرضب عىل كتفك 

حني متر الكرة بجانبك.  إنه نفس املســتوى مــن النجاح.  فالبهجة أداة بناء.  

يف املرة الثالثة، طلبت منهن أن يلمسن الوجه املبتسم للمرضب.  نحن نهزم 

منافسينا ٢٧/ 1 يف املباراة األوىل)10(.  

تولت رايونا شيئاً كان يخيفها بادئ األمر، ولكنها بالتدريج تغلبت عىل ما يخيف الفريق، 

وهــو افتقــاد البنات للمهــارات.  دربْت البنات عــىل أن يزدن تركيزهن عــىل املهمة التي 

ســيؤدينها، ومن ثم تأدية هذه املهمة.  هذا هو ما يدور حوله هذا املثال فعالً:  إنه يتعلق 

بجعــل املتعلمــني يركزون عىل يشء ما، يأيت إليهم بطريقة ال تخيفهم.  فعىل ســبيل املثال، 

قد تخيفك املقابالت، وقد تكون مجرد فكرة أن تُطرح عليك األســئلة، هي ما يجعلك تشعر 

بالخوف قليالً.  وهناك طريقة بســيطة للتعامل مع هذه املخاوف، وهي أن تكرر الســؤال 

وتسأل الذي طرحه عام إذا كنت قد فهمت هذه األسئلة بشكل صحيح.  هذا العمل يبطئ 

من العملية، إن جاز التعبري، ويعطيك الفرصة لتفكر ملدة ثوان؛ للتعامل مع السؤال.  

وأياً كانت احتياجاتك التطويرية، فعليك أن تجد الطرق التي تتحرك بها بشكل تراكمي 

إىل األمام.  فليس مطلوباً منك أن تحقق الفوز وتصل إىل أبعد مدى من املرة األوىل.  يجب 

عليك فقط أن تتعلم شيئاً ما مع كل مرة تتأرجح فيها.  ففي كل مرة يسك العب البيسبول 

املحــرتف باملرضب، ويعتقد بأنه ســيرضب الكــرة، بالرغم من أنه يعــرف أن املعدل الذي 

يسعى لتحقيقه لرضب الكرة مستحيل تحقيقه.  ومهام كانت النتيجة، فهو دامئاً يخزن هذه 

التجربــة، بحيث يكنه يف املرة القادمة مواجهة نفس مرمى البيســبول.  فهو أفضل إعداداً 

ليقوم بتوجيه الرضبة.  

إن تــويل زمام مبادرة التعلم والتطور، صفة من صفات القادة.  وبرصف النظر عن هذا، 

فإن اإلرصار يثل مكوناً رضورياً يف وصفة التطور والنمو الناجح.  وسنقوم يف الفصل القادم 

باستكشاف هذا األمر.  
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الرسالة األساسية للفصل:

تتلخص الرسالة األساسية لهذا الفصل يف أنه ليك تتحدى نفسك من أجل التطور والتعلم، 

يجــب عليك أن تبادر بتجربة أشــياء جديدة، ويجب أن تكون فضوليــاً، ويجب أن تطرح 

الكثري من األسئلة، ويجب أن تجرب أفكاراً وطرقاً جديدة لعمل األشياء.  وحني تبادر وتطرح 

األســئلة وتجرب، فحتامً سرتتكب أخطاء وتفشــل.  واألمر املهم هنا، أن تتعلم من التجربة 

وترغب يف تكرار العمل.  حاول، افشل، تعلم، وكرر.  هذا هو شعار هذا الفصل.  

تدريب ذاتي:

يف أعىل صفحة ملف القيادة، العبارة التالية: »حني أفكر فيام سيجعل مني قائداً يُحتذى 

به، أفكر فيام أشــعر تجاهه بالفضول ...«.  بعد ذلك، سجل العديد من األفكار التي يكنك 

أن تفكر فيها كاستجابة لفحوى هذه العبارة)11(.  ال تقلق تجاه نوعية األفكار؛ فيمكن لهذه 

األفكار أن تكون بسيطة، مثل: » كيف تقود يف ظروف تتسم بغياب املوثوقية؟« أو »ما الذي 

ينح الناس الشــجاعة لهز القارب مع نظرائهم؟« أو »كيف تتخلص من الذكريات الســلبية 

التي ترتبط بافتقاد التجربة أو افتقاد تاريخ محدد؟«.  ســجل ما تستطيع تسجيله يف ثالث 

دقائق.  

وبعــد انتهاء الوقــت، ارجع إىل قامئتك، ورتب أفكارك يف ثــالث فئات من حيث أهمية 

تعلمك؛ لتصبح أفضل قائد ممكن.  وتتدرج الفئات إىل: مهم جداً، مهم، ومهم بعض اليشء.  

واآلن، ركز عىل البنود التي أرشت إليها عىل أنها مهمة جداً، واخرت أحد تلك البنود ملتابعته،  

ثــم حدد األفراد املحتمل أن يكونوا عىل معرفة باألســئلة، ويكن أن يزودوك ببعض الرؤى 

من تجربتهم.  تواصل مع واحد عىل األقل يف القامئة خالل األسبوع القادم؛ لجدولة محادثة 

فضولية معهم.  تابع هذا مع شخص آخر، أو يف حالة توصلك لحل هذا السؤال مبا يرضيك.  

ابــدأ يف مســألة أخرى عىل قامئتك، وكــرر نفس العملية.  حافظ عىل مســار الدروس التي 

تعلمتها يف ملف القيادة.
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الفصل الثاني عشر
يجب أن تملك العزيمة واإلصرار وتبقى على صالبتك

متثل معرفة ما تريده ثم ســعيك له بشــدة عنرصين مهمني يف وصفة تحقيق النجاح يف 

التعلم، ويف القيادة، ويف الحياة.  وهناك عنرص آخر، وهو اإلرصار.  وكل هذه املكونات معاً 

 University of Pennsylvania تشــكل ما نادت به أستاذة علم النفس بجامعة بنسلفانيا

األستاذة أنجيال داكوورث Angela Duckworth، وهو املثابرة.

تقــول أنجيــال: »إن املثابرة رغبــة وإرصار من أجل تحقيق أهداف عــى املدى البعيد.  

فاملثابــرة هي أن يكون لدينــا القدرة عى االحتامل.  واملثابرة هــي االلتصاق والرتكيز عى 

املستقبل، يوماً بيوم، وليس عى مدى أسبوع فقط، وليس عى مدى شهر فقط، بل عى مر 

الســنني، والعمل فعالً بجدية لجعل ذلك املســتقبل واقعاً.  فاملثابرة أن تعيش حياة وكأنها 

ماراثون، وليس مسابقة تنتهي رسيعاً«)١(.

فاملثابــرة هي ثبــات الروح، وهي العزمية التي ال تلني، والتــي تعد رضورية يف التعامل 

مــع التحدي، وهــي: »تتضمن العمل بجد ونشــاط يف مواجهة التحديــات، والحفاظ عى 

الجهد واالهتامم عى مر الســنني، برصف النظر عن الفشــل، واملحن، والعقبات التي تواجه 

الشــخص يف طريقه نحو التقدم«)٢(.  فليس أمراً غري عادي، أن يكون لدى مؤلفي املستقبل 

أو املوســيقيني امللهمني عى ســبيل املثال دفق من اإللهام؛ يبدأ بكتابة الفصل أو الكلامت 

أو النغامت، ومن ثم التوقف حني يبدأون يف التغلب عى عقبات الطريق، أو املعوقات التي 

تواجههم.  فالناس الذين يعانون ويعملون عى حل هذه املشكالت، ينتهون إىل كتابة كتب 

وأغاين شيقة وكاملة.  

بعد أن قامت أنجيال وزمالؤها بدراســة أثر املثابرة عــى مجموعة من املواقف، فإنهم 

يظهــرون بإقناع أن الناس الذين يتســمون بأكــر درجات املثابرة، يحققــون النتائج األكرث 

إيجابية)٣(.  فعى سبيل املثال، وجدت البحوث أن من يسجل درجات عالية يف مجال املثابرة، 

يتمتع باحتاملية أكر لالستمرار يف السعي؛ لتحقيق مجموعة مختلفة من االلتزامات، مقارنًة 

مبــن يحققــون درجات أقل.  فالجنود األكــرث مثابرة يف التدريب لقــوات النخبة للعمليات 
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الخاصة يف الجيش، كانوا يتســمون باحتامل أكــر يف إمتام الدورة التدريبية، كام أن مندويب 

املبيعات األكرث مثابرة، كانوا يتســمون أيضاً باحتامل أكر يف البقاء يف وظائفهم لفرتة زمنية 

أطــول.  كــام أن الطالب األكرث مثابرة يف املــدارس الثانوية، كانوا يتســمون باحتاملية أكر 

يف التخــرج، والرجــال األكرث مثابــرة كانوا يتســمون باحتاملية أكر للبقــاء متزوجني.  ويف 

تحــدي مواقف املــدارس العامة، نجد أن املدرســني املبتدئني يف برنامــج التدريس ألمريكا 

Teach for America، الذيــن يتســمون بأكــر قدر مــن املثابرة، يرون زيــادات أكر يف 

املكتســبات األكادميية لطالبهم، مقارنًة مبا يراه نظراؤهم املدرسني األقل مثابرة.  وباإلضافة 

إىل ذلك، فإن متســابقي التهجئة الذين تم تقييمهم بدرجات أعى يف مقياس املثابرة، كانوا 

هم األبطال باســتمرار.  ومبعنى آخر، فإن املثابرة ليست فريدة بالنسبة ملجال عمل بعينه، 

ولكنها منهج ميكن أن يُطبق يف جميع املواقف.

فأي شــخص حاول أن يتعلم شــيئاً جديداً، يعرف أنه لن يحصل عى هذا اليشء يف يوم 

أو يومــني أو حتى عرشة أيام؛ فالعملية تتطلب: التزامــاً عى املدى البعيد، إخالصاً وتركيزاً؛ 

وجود هدف واحد ميكن قياســه؛ تغذية راجعة؛ وتتطلب ســاعات وساعات من التدريب.  

فكل هذا يتطلب اإلرصار، وليس التوقف يف وســط الطريق، كام تتطلب اإلرادة يف التعامل 

مع الصعوبات والفشل.  أو باختصار، فهي تتطلب املثابرة.  

هناك حالة تستحق اإلشارة حول هذه النقطة التي ذكرناها، وهي العب فريق نيويورك 

نيكس يف موقَعي الهجوم والوســط كريســتابس بورزينجس.  فحني وقّــع النادي اتفاقاً مع 

الالعب الذي كان طوله 7 أقداٍم و٣ بوصاٍت وعمره ١9 عاماً، انطلقت صيحات االســتهجان 

 ،Jose Calderon من املشجعني، ولكن أظهر بورزينجس مثابرته.  وصف جويس كالديرون

رأس الحربــة يف فريق نيكس، زميله يف امللعب بهــذه الطريقة: »هو يفكر فيام يريد، وهو 

أن يكون األفضل، وهو يعمل بجدية.  وإذا لعب مباراة ســيئة، يعاود العمل بجدية.  وإذا 

لعب مباراة جيدة، يعاود اللعب بجدية مرة أخرى.  وهو يوجه األســئلة، ويستمع.  وميكنه 

أن يعمل كل ما تطلبه منه، ويســتمع دامئاً للجميع.  ولذا، فإنه نوع من أنواع البرش الذي 

يشبه اإلسفنج.  إنه يستوعب كل املعلومات«)٤(.  ويصفه جوس بدقة بأنه مثابر يف عمله.

أنجيــال واضحــة، بكل األحوال، وهذا بســبب املســتوى العايل من اإلخــالص وااللتزام.  

فام تتعلمه وتؤمن به يجب أن يكون مهامً لك.  وكام قالت أنجيال: »فإن األشــخاص الذين 
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يتســمون باملثابرة، سيســعون بإرصار وقوة لتحقيق األشــياء التي يرون أن لها قيمة كبرية 

بالنسبة لهم.  فاألمر يشبه الحب؛ فال ميكنك أن تحب بدون وجود يشء أو شخص ما تحبه.  

وباملثل، فإن املوظفني الذين يتســمون باملثابرة سيجدون العمل الجيد بالنسبة لهم، والذي 

يحفزهم باســتمرار«)٥(.  ومن ثم، فحني تقســوا عليك الظروف، تعود إىل نفسك وتتساءل:  

»هل هذا هو ما أريده، وما مدى حاجتي إليه؟«.

مل يصــل دون بينيــت، الذي ذكرناه يف الفصل الحادي عــرش، إىل القمة التي وصل إليها 

الســيد/ رينــري يف أول محاولة له.  فقد كان عى بُعد مئات قليلــة من األقدام للوصول إىل 

القمة، قبل أن تهب عاصفة ثلجية تعوق فريقه من تسلق الجبال.  كان عى دون أن يقوم 

باالستعداد لعام آخر، قبل أن يقوم مبحاولته الثانية الناجحة، فلم يسمح لتلك النكسة األوىل 

أن تعوقــه.  أراد دون أن يثبت لنفســه وللمعاقني اآلخرين مــن املبتورين، أنه ميكنهم أن 

يتغلبوا عى إعاقتهم بالعزمية وااللتزام.  أراد بكل عزم أن يحثهم عى االستمرار.  

توضح أبحاث املثابرة أيضاً أنه يوجد ما هو مطلوب أكرث؛ لتصبح يف أفضل صورة تستطيع 

أن تكــون فيهــا، وأال تتوقف فقط عنــد الهواية الخالصة.  يف الواقع، تقــول أنجيال: »تظهر 

بياناتنــا بوضوح، أنه يوجد العديد من األفــراد املوهوبني غري امللتزمني.  ويف الواقع، نجد يف 

بياناتنــا أن املثابرة عادة ال ترتبط، أو أنها ترتبط حتى بشــكل عكيس مبقاييس املوهبة«)٦(.  

ومبعنى أخر، فكونك متلك املوهبة ليشء ما، فإن هذا ال يضمن لك أن تصبح عظيامً يف هذا 

اليشء.  فليك تصبح عظيامً، فإنك ستحتاج للمثابرة.  

البقاء قوياً:

حســناً، لديك اآلن صورة واضحة تجاه ما تريــد.  فلديك الهدف، وتعرف أنك ترغب يف 

تحقيق هذا الهدف بكل جوارحك، وتريد أن تستمر حتى يف األوقات الصعبة.  عظيم، فأنت 

لديك املثابرة.

ولكن تحدث أمور، وال تســري األشــياء دامئاً عى النحو الذي تخطــط له، خصوصاً حني 

تجرب القيام بأشــياء تحاول أن تقوم بها ألول مرة.  ففي بعض األحيان، تواجه عقبات غري 

مرغوب فيها يف طريقك، وتســبب لك املعاناة الشــديدة.  ففي بعض األحيان، تخرجك عن 
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مســارك عوامل خارجة عن إرادتك، وبالتايل تبعدك عن املســار الذي تتخذه.  ففي الواقع، 

وجدنا يف بحثنا عن أفضل التجارب الشــخصية للقيادة، أن نِصف القادة الذين درســناهم 

اختاروا التحديات التي ناقشــوها.  أما النصف اآلخر مــن القادة، فكتبوا عن األوقات التي 

صادفتهم التحديات فيها، وتحدثوا عن املواقف التي حدثت لهم بشــكل غري متوقع، مثل: 

الحوادث امليكانيكية، وسالسل اإلمداد املحطمة، والحوادث، والكوارث الطبيعية، أو مشاريع 

وبرامج شخص ما آخر، مثل التي يكلفهم القيام بها مديرهم املبارش.  وشملت قصصهم أيضاً 

مآسيهم الشخصية، مثل: املرض الشديد، واإلصابة، ووفاة زمالء مقربني منهم.  

واألخبــار الجيــدة هي أنه بالرغم من هــذه الظروف الســيئة، كان الناس قادرين عى 

تقديم أفضل ما لديهم، حتى لو مل يختاروا أن يكونوا يف املواقف التي وجدوا فيها أنفسهم.  

وميكنــك أيضاً أن تكون كذلــك.  فاملثابرة جزء رضوري من العمــل؛ فهي تحتاج إىل أخالق 

وإرادة قوية يف العمل لتستمر يف عمل األشياء عى املدى البعيد.  ولكنك تحتاج إىل يشء ما 

أكــرث؛ لتحقيق النجاح يف هذه األوقات الصعبة غــري املتوقعة، والتي مل يتم التخطيط لها)7(.  

إنك تحتاج إىل القوة والصالبة.  

اكتشف علامء النفس املفتونون مبن يعيشون درجة عالية من الضغط العصبي، وال ميكنهم 

التأقلم معه بإيجابية، أن لدى مثل هؤالء األشخاص سلوكاً مميزاً تجاه الضغط العصبي، والذي 

يسمونه »الصالبة النفسية«)٨(.  فالصالبة هي: منٌط من التوجهات واملهارات التي متكن الناس 

من االستجابة بتكيف تحت ظروف الضغط العايل.  اكتشف الباحثون عى مدى األربعني سنة 

األخرية أنه ضمن مجموعات متنوعة، مثــل: مجموعات مديري الرشكات، والقادة، والطالب، 

واملمرضات، واملحامني، والجنود، فإن من يتســم منهم مبســتوى عاٍل من الصالبة، تكون لديه 

احتاملية أكرث بكثري ملواجهة تحديات خطرية، مقارنًة مبن لديه صالبة أقل)9(.

هناك ثالثة ثوابت أساسية لتكون قوياً وهي: االلتزام، والسيطرة، والتحدي.  وليك تحول 

املحنة إىل ميزة، فســتحتاج أوالً إىل أن تفرض نفســك عى األحداث التي تحدث، ويجب أن 

يرشكوك، وأن تشــارك، وأن تكون فضولياً.  فال ميكنك الجلوس مســتلقياً عى ظهرك منتظراً 

حدوث األشياء، بل يجب عليك أيضاً أن تسيطر عى حياتك.  فتحتاج إىل بذل الجهد للتأثري 

عى ما يحدث.  وبالرغم من أن جميع محاوالتك قد ال تكون ناجحة، فإنك لن تغرق يف بحر 

من فقدان القوة أو السلبية.  وأخرياً، إذا كنت يف طريقك الكتساب الشجاعة النفسية، فإنك 
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ســتحتاج إىل أن تنظر إىل التحدي كفرصة للتعلم من خراتك وتجاربك، سواء كانت إيجابية 

أو ســلبية.  ال ميكنك أن متر بذلك بأمان.  فتحســنك وكاملك الشخيص يأيت من مشاركتك يف 

مواقف مشــكوك فيها يف الحياة.  ومع كل ســلوك يتسم بالجرأة، فإنه ميكنك تحويل املحن 

إىل فرص إيجابية للتطوير والتجديد.  

تطلع دائماً إلى األمام:

تعمــل كل مــن املثابرة والجرأة معاً عى جعلك تتســم باملرونــة)١٠(؛ فهام ميكِّنانك من 

التعــايف برسعة بعد املرور بظــروف صعبة.  ويصف الناس غالباً املرونــة بأنها القدرة عى 

العــودة، واالرتداد بشــكل أقوى بعد تلقيك رضبة قاضية من أشــياء تلقيهــا الحياة عليك.  

ولكــن إذا نظرنا لألمر من وجهة نظر تعليمية، ســنجد أنها َدفعة إىل األمام، أكرث من كونها 

تراجعاً للخلف.  وبدالً من مجرد العودة إىل الحال التي كنت عليها، قبل حدوث املحنة التي 

تواجها، فإنك تتحرك إىل األمام وتكون بشكل أفضل، مقارنًة مبا كنت عليه من قبل.  

يفكــر الرياضيون املحرتفون دامئاً يف التجارب التي مــروا بها يف مواقف مامثلة؛ ليعيدوا 

معايرة ما يحتاجونه؛ ليقوموا بالعمل بطريقة مختلفة يف املرة القادمة، سواء كان ذلك مثل: 

العدو ملســافات قصرية، أو محاولة رضبة أخرى يف لعبة البيســبول، أو تسديد رضبة جزاء.  

ففي الواقع، الدليل عى التعلم ليس ارتكاب نفس األخطاء وتكرارها مرة بعد مرة.  فبحثنا 

يُظهر أنه كلام زاد الناس من تكرارهم للســؤال: »ما الذي ميكننا تعلمه حني ال تسري األشياء 

عى النحو املتوقع؟«، زادت رغبتهم عى األغلب يف الســعي إليجاد فرص، الختبار مهاراتهم 

وقدراتهم، وأيضاً تجربتهم وتحملهم املخاطر، حتى حني تكون هناك فرصة للفشل.  

أما األخبار الجيدة، فهي أنه ميكن تطوير املرونة وتقويتها)١١(.  لقد درس مارتن سيليجامن 

 University of Pennsylvania أستاذ علم النفس يف جامعة بنسلفانيا ،Martin Seligman

ومديــر مركز علم النفس اإليجايب Positive Psychology Center، هذه الظاهرة بتوســع 

ومن خالل عينات قاســية من األفراد – نذكر منها عى ســبيل املثال: الجنود املامرسني ملهام 

نشطة يف الجيش)١٢(.  ويقول ماريت يف بحثه: »اكتشفنا أن الذين ال يستسلمون لديهم عادة، 

وهي تفســري املحن عى أنها يشء عــارض، وداخيل، وقابل للتغيري«)١٣(.  فالذين يتســمون 

باملرونة، حتى يف األوقات التي يتعرضون فيها لضغوط ومحن كبرية، يظلون ملتزمني بالتحرك 
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إىل األمام، من خالل االعتقاد بأن ما حدث لن يستمر عى الدوام، وأنهم يستطيعون أيضاً أن 

يقوموا بعمل يشء ما تجاه نتيجة ذلك.  

عندما تواجه االنتكاســات، واإلحباطات، وخيبة األمل، واملفاجآت، وتحديات أخرى، فقد 

متيل ألن تأخذ كل هذا بشكل شخيص، ولكنك قد تتساءل: »ملاذا أنا أكافح؟«  أو »أي شخص 

آخــر ميكن أن يحــدث له نفس األمر.  ملاذا أنــا بالذات؛ ما هي مشــكلتي؟«.  مثلام وجد 

الباحثون، فإننا يف جميع األحوال نجد أن الناس األكرث مرونة ال يطرحون مثل هذه التساؤالت.  

وبدالً من ذلك، فإنهم يضعون التحديات يف سياق أوسع.  تذكر أنك لست الوحيد الذي لديه 

هذه املشكالت.  افهم أنه كان عى اآلخرين التعامل مع أمور مامثلة.  فكر كيف أن تحقيق 

التقدم يف أي جهد، هو نتيجة للعمل الشاق والتغلب عى املصاعب.  ورمبا ترغب يف متابعة 

ما تحقق من نجاح والدروس التي تعلمتها.  حافظ عى وجهة نظرك، وقدر ما تم تحقيقه، 

وال تركز فقط عى القدر الذي تحتاجه أكرث لتقوم بعمله)١٥(.  

بالطبــع، يجب أن تقر بالواقع، ولكن ال تســهب يف التفكري يف التهديد الذي يحيط بك.  

فاملحنة التي مررت بها للتو أثناء تجربة ســلوك جديد، ما هي إال فرصة للتعلم.  إنها مجرد 

تغذيــة راجعــة بأن ما تقوم بعمله حالياً، ليس العمل عــى نفس درجة الجودة التي كنت 

تنويها، وهذا هو كل ما يف األمر.  ليس األمر خلالً يف شــخصيتك، إنه مجرد يشء ما تحتاجه 

للمحافظة عى اســتمرارية العمل، وميكنك أيضــاً أن تقوم بهذا العمل بقلبك بالتزام كامل.  

ال تســتطيع أن توجه فقط ٥٠% حتى تصبح القائد األفضل يف نظرك، بل تســتطيع أن توجه 

١٠٠%.  فال يوجد ما تحتفظ به من جهد حني تريد أن تتعلم كيف تتفوق.  ذكر نفسك دامئاً 

أن الجهد والعمل بجدية، اللَذين تضعهام بداخلك بسبب أن ما تقوم بعمله هو عمل مهم 

وله مغزى، وأن املستقبل الذي تعمل من أجله ستجني مثاره من خالل الجهد الذي تبذله.  

عزز الجانب اإليجابي:

بالرغــم من أنك بالتأكيد ال تســيطر عى مــا يحدث يف البيئة األوســع، إال أنك ال تزال 

مســؤوالً عن حياتك.  فحني تواجه تحدياً جديــداً، أو حتى تتفاعل مع رصاع أو أزمة، حدد 

العوامــل التي ميكنك أن تؤثر فيها والعوامــل األخرى التي ال تؤثر فيها.  حدد بعض الطرق 

التي ميكن أن تؤثر فيها بإيجابية عى النتائج.  فعى سبيل املثال، اتخذ خطوات قليلة صغرية 
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يف البدايــة للتحرك يف االتجاه الصحيح، ولخلق قوة دفــع تدفعك إىل األمام.  واليشء األكرث 

أهمية، هو أنك بحاجة لتحديد إطار للتعلم حول تجاربك القيادية.

وبالرغم من أن اإلنســان مييل يف الحقيقة إىل الرتكيز عى الجوانب الســلبية، فبدالً من 

ذلــك تصــور الدروس التي تعلمتها، وكيف كانت ســبباً يف تحقيق تقدمــك لألمام.  وميكن 

للســلبية أن تنترش متخذًة صورة املرض املعدي.  فيمكن للســلبية أن تكبت األداء.  تعرف 

عــى التأثــريات الخارجية التي تؤثر عــى املوقف - الذي ال متلك الســيطرة عى جزء كبري 

منه - وأِعْد وضع إطار للنتيجة، وفقاً للدروس التي تعلمتها.  عليك أن تدرك أنه مهام كانت 

األخطــاء التي ارتكبتها، فإنه من املحتمــل أال تتكرر هذه األخطاء مرة أخرى، وإال فإن هذا 

يعني أنه مل يكن هناك أي تعلم يف تجربتك! فكر بجدية كيف تتطور كشــخص وكقائد من 

خــالل هــذه التجربة، حتى لو كان معنى ذلك قفزة إىل األمــام.  افهم ما الذي تعلمته من 

التجربة، وكيف ساعدتك يف إعدادك للتحدي القادم أو الفرصة القادمة.  

يعتر التفاؤل رضورياً يف األوقات الصعبة.  وكونك متفائالً، ال يعني أن تدفن رأســك يف 

الرمال، وتتجاهل األمور عندما ال تسري بشكل صحيح، بل يعني أن تتعامل مع األحداث غري 

الســعيدة بطريقة بّناءة أكرث، وهذا يبدأ يف العادة بحديثك إىل نفســك، فتجد سيالً ال نهاية 

له من األفكار التي مل يتم التعبري عنها، والتي ميكن أن تدور يف رأســك، وتتكرر أفكار، مثل:  

»ال ميكننــي أبــداً أن أكون قائداً« أو »ال يجب أن أتحدث بصوت عــاٍل أبداً« أو »يجب أن 

ال أكون أول من يتطوع« وأفكار أخرى مامثلة.  ويســبب هذا النوع من الســلبية لك نوعاً 

من تضييق فرصة الخيارات، واإلفراط أكرث يف التشاؤم، واحتاملية التفكري بطريقة كارثية.  

ويف املقابل، تقول باربارا فريدريكســون Barbara Fredrickson، أستاذة علم النفس، 

من جامعة نورث كارولينا :University of North Carolina، إنه حني مير الناس يف مشاعر 

إيجابية، فإن هذا ينعكس عى توسيع مداركهم، ورؤيتهم للعامل تكون أوسع أيضاً، ويكونون 

منفتحــني عى احتامالت جديدة؛ فهم يــرون خيارات جديدة، ويصبحــون أكرث قدرة عى 

اإلبــداع واالبتكار.  ويف نفس الوقت، فإنهم يكونون أكرث حذراً يف اتخاذ قراراتهم.  ومن ثم، 

تكون هذه القرارات أكرث دقة، ثم يبدون أكرث تأثرياً عى األشخاص الذين حولهم)١٥(.  وتظهر 

األبحاث أيضاً أن األشخاص الذين يتسمون باإليجابية وبروح التفاؤل، يتمتعون مبزايا صحية 

مهمــة، وهي: أن أعامرهم تكون أطول، يتمتعــون مبهارات أفضل يف تعاملهم مع الضغوط 
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والظــروف الصعبة، ولديهم معدالت أقــل من االكتئاب وأمراض رشايــني القلب)١٦(.  وليك 

تحــول املحن إىل إيجابيات، فيجب عليك مداومة املشــاركة، وأن تكون فضولياً، وأن تكون 

لديك نظرة إيجابية.  

الرسالة األساسية للفصل:

تتلخص الرســالة األساســية لهذا الفصــل يف أنه ميكنك أن تصبح أفضــل يف القيادة، إذا 

متتعــت بجرأة وصالبــة أكر، ويجب أن يكون لديك هدف عى املدى البعيد، وأن تســعى 

لتحقيقه بشــغف، ويجب أن تواجه الصعوبات، وأن تعمل بجدية، وأن تستكمل ما بدأته.  

وحتامً ســتتعرث، كام ســرتتكب أخطاء وتصل إىل خيبة األمل.  فهذا يحدث لنا جميعاً.  فال 

تجعــل الفشــل يوقفك.  فهذه فرص لتجــدد التزامك، وأن تكون مســؤوالً عن التغيري، وأن 

تــرى العقبات عى أنها فرص للتعلم.  اجعل من املحن فرصــة للتقدم لألمام.  أعد التأكيد 

عــى هدفك.  أعلن بوضوح عــام تريده.  حافظ عى تركيزك.  حافــظ عى إيجابيتك، وزد 

مــن مرونتك، واجعل ِمَحنك فرصة للتعلم.  يأيت النجاح إىل الذين يســعون إليه عى املدى 

الطويل، ويتكيفون مع الظروف مهام تغريت.  

تدريب ذاتي:

كيــف ميكنــك أن تتأكد أنك تتعلم مــن تجاربك، وتطور من مثابرتــك املطلوبة لجعل 

األشــياء تحدث؟ خصص بعض الوقت للتفكري يف مرة عانيــَت فيها من خيبة أمل حادة، أو 

محنة أو حتى فشل، حني كنت تسعى لتحقيق هدفك.  من املمكن أن يكون قد حدث ذلك 

لك يف املدرســة، أو يف مكان العمل، أو يف املجتمع الذي تعيش فيه.  قد يكون حدث ذلك 

منذ ســنوات بعيدة أو منذ مدة قصرية.  من خــالل التجربة التي احتفظَت بها يف ذاكرتك، 

دون بعض املالحظات يف ملف قيادتك عن تأمالتك حول السؤالني التاليني:

- كيف قمَت بإعادة رسم إطار هذه التجربة، بحيث متكنَت من التعايف مرة أخرى والتحرك 

إىل األمام؟

- ما الذي ساعدك يف التقدم إىل األمام؟  
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خذ الدروس التي تعلمتها من هذه التجربة، وطبقها يف املرة القادمة حني تواجه محنة.  

فإحــدى الطرق الرئيســة لتعلم املرونة، هــي التعلم من الخرة التي اكتســبتها يف حياتك.  

وبالربط مع نقاط خراتك الســابقة، ســتكون الصورة أوضح بكثري تجاه األشياء التي تعنيك 

وتعني أغلب الناس وتزيد من مثابرتهم.
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الشجاعة تمنحك القوة لتتطور

الشــجاعة هي إحدى الكلامت التــي تُكتب بالخط العريض.  هــذه الكلمة تُخرج من 

اإلنســان جميع خرباته.  فهي عادة ما ترتبط بأعامل بطولية تتســم بالفخر لدى اإلنســان، 

وبالنزاعات املصريية، وبالتغلب عىل املصاعب املستحيلة.  فالكلمة تدل عىل لغٍز قد يجعلك 

تفكر يف مفهوم ال ينطبق عليك.  ولكن بالنظر إىل العناوين الرئيسة والتغريدات، ستكتشف 

أن هذا الوصف للشجاعة ليس هو بالتأكيد القصة كلها، بل يف الحقيقة ال يشكل ذلك حتى 

معظم القصة.  

فالشجاعة أكرث انتشاراً مام ميكنك أن تعتقد.  فهي يشء ميلكه كل منا، وهي تظهر نفسها 

يومياً.  فالشــجاعة قد تكون شــيئاً مثيناً، ولكنها ليســت نادرة.  فمن املمكن أال تصل إليها 

باستمرار، ولكنك تجدها حني تحتاجها، وستحتاجها إذا أردت أن تصبح يف أفضل صورة تريد 

تحقيقها كقائد.  وعىل الرغم من كل الحديث عن مدى احتياج القادة للشــجاعة، نجد أن 

الذي كتب للقادة حول ماهية الشجاعة يعترب يف الحقيقة قليالً جداً)١(.  

فالقــدرة عىل مواجهــة املصاعب، هي أن نتغلــب عىل الخوف، وهنا تكون شــجاعة.  

وشــأنها شــأن املثابرة؛ فهي تشــمل القدرة عىل اإلرصار يف ظروف غاية يف التحدي، ولكنها 

تشمل العنرص اإلضايف للخوف.  فليس كل ما يتطلب مثابرة يتطلب شجاعة، ولكن كل يشء 

يتطلب شــجاعة يتطلب مثابرة.  فالشــجاعة ليست أال تشــعر بالخوف كثرياً، بقدر ما هي 

أن تكون قادراً عىل الســيطرة عىل شــعورك بالخوف.  فسيطرتك عىل شعورك بالخوف، هو 

عىل وجه التحديد ما قصدته الدبلوماســية النِشــطة، صاحبة أطول مدة خدمة يف الواليات 

املتحدة األمريكية إلينور روزفلت Eleanor Roosevelt، حني قالت: »أنت تكتســب القوة 

والشــجاعة والثقة من كل تجربة تتوقف فيها حقيقة، لتنظر إىل الخوف مبارشة يف مواجهة 

معه.  فأنت قادر عىل أن تقول لنفسك: »لقد مررت يف هذا الرعب.  ميكنني أن أحصل عىل 

الــيشء الثــاين الذي يأيت معه«.  يجب أن تقوم بعمل اليشء الذي تعتقد أنك لن تســتطيع 

عمله«)٢(.
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الشجاعة إحدى المكونات الشخصية:

الشجاعة هي: الوسيلة الشائعة التي تؤدي إىل بروز صور، تعطيك الجرأة للقيام بأعامل 

بطوليــة يف وقت قصري وبأعصاب مــن حديد)٣(.  فهي نوع من الشــجاعة الكبرية املذكورة 

يف الفولكلور الشــعبي واألســاطري.  فهي تأيت للتسلية ولصناعة أفالم السينام، ولكنها ليست 

واقعاً نعيشــه دامئاً يف حياتنا العملية.  فالشــجاعة اليومية ليست أكرث من الواقع الذي نراه 

يف حياتنــا اليومية يف منظامتنــا ومجتمعاتنا ومنازلنا، ونشــاهدها يف أفضل خربات قيادية 

شخصية لدينا.  

فالشــجاعة غالباً ما تتعلق يف املواجهات االعتيادية التي نلقاها مع الحياة.  فالشــجاعة 

ليســت أعامل منطية للبطولة.  والشجاعة يف الغالب ليست كفاحاً ضخامً يف الحياة واملوت.  

فالضباط العســكريون والجنــود الذين أجرينا مقابالت معهــم، مل يخربونا عام إذا كانوا يف 

مواجهــة عىل خط النار أم ال، ومل يتحــدث رجال األعامل الذين أجرينا مقابالت معهم، عن 

املخاطرة بشجاعة يف أعاملهم الحرة.  فقصصهم عن لحظات الشجاعة كانت مملة جداً، كام 

كانت شخصية جداً.  ففي جميع األحوال، كانت الشجاعة يف الغالب تدور حول حالة اختيار 

ليشٍء ما يقومون به، بدالً من عدم القيام به)٤(.  فعىل ســبيل املثال، كانت هناك حاالت من 

الحياة العملية لعمل بطويل ووقفة شجاعة يف موقف معني، متخذين فيه املبادرة من خالل 

مســتويات خربة معينة اكتســبها الفرد، ومتحدثني للعامة بصوٍت عــاٍل يف مرحلة يتملكهم 

فيها الخوف بشدة ويرتجف فيها الفرد، أو لحظات يرتكون فيها عمالً يُدرُّ عليهم دخالً جيداً 

للعودة إىل الجامعة، أو التوجه يف اتجاه جديد شخيص ومهني غري معروف أو اتجاه روحاين.  

مل تكــن النتائج مضمونة من هذه الخيارات.  ويف الواقــع، فإن االحتامالت مل تكن مرغوبة 

بشكل كبري؛ فام لديهم من القواسم املشرتكة، بالرغم من ذلك، تتمثل يف أنهم كانوا يسعون 

جميعاً لهدف نبيل أو إىل طموح معني.

حــني تذكر نفســك ملاذا تقوم بعمل يشء ما، حني تســتطيع أن تجــد املغزى يف العمل 

بجدية، وبالطاقة املطلوبة لتحدث تغيرياً، فســريى عقلك املوقف كمحفز، بدالً من أن يرى 

املوقف مصدراً للضغط عليه.  يؤيد شــون أكور Shawn Achor، رئيس مجلس إدارة رشكة 

جــود ثينك املتحدة Good Think Inc، حيث يجري أبحاثــه ويقوم بالتدريس حول علم 
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النفس اإليجايب، وجهة النظر هذه بقوله: إن أدمغة الناس تتمرد حني يجردون النشاط الذي 

يشاركون فيه من معناه)٥(.  

فلنفكــر يف هذه الســخريات يف تجربة هيــرث ماكدوجــال Heather McDougall، يف 

إطالق برنامج تبــادل القيادة: القيادة العاملية، التي علّمت ودربت فيه اآلالف من الطالب 

مــن أكرث من 80 دولــة.  فقد قالت عن هذا الربنامج: »مل تكن لدي فكرة عن مدى صعوبة 

النهوض بهذا الربنامج، ولكنني عرفت أنني آمنت بهذا الربنامج، واألثر الذي ميكن أن يرتكه.  

ببســاطة، أنــا أرضب عىل نقطة، وهي أنني عرفت أنني لن أستســلم أبــداً، وأنني وجدت 

طريقــة إلزاحة العقبات عن طريقي، وأنا ســعيدة أنني قمت بعمــل هذا«.  خواطر هيرث 

تتسق أيضاً مع ما قاله لنا املؤلف واالستشاري املعروف بيرت بلوك Peter Block: »الحقيقة 

هي أن الشــجاعة موجودة طوال الوقت، فيكون عليك يومياً أن تقرر خمسني مرة أن تزيل 

من أمامك أية صعوبة أو مشــقة أو ملل، أو تحاول يف جميع األحوال أن تتجنبها وأن تتخذ 

الطريق أو املســار الســهل«.  تتفق ماريا أيتيل Maria Eitel، الرئيس املؤســس ورئيســة 

مجلس إدارة رشكة ناييك Nike Inc، عىل أن الشجاعة ليست لحظة عابرة، بل هي »سلسلة 

من اللحظات التي يجب عليك فيها أن تســتمر يف اســتمداد شجاعتك، من خزان الشجاعة 

املحــاط بربكة من الخوف.  يجب أن تســتمر يف محاولة الوصــول إليه كل يوم وكل لحظة، 

وال تجعل الخوف يسيطر عليك«)٦(.

تدخل الشــجاعة حيز التنفيذ حني تحتاج أن تقوم باختيار قايس بالنســبة لك، ولكن هذه 

الخيارات أكرب بكثري من أشــياء قليلة تقوم بعملها.  هل تقول نعم أو تقول ال؟ هل ســتبقى 

أم ســرتحل؟ هل ستتكلم أم ستلتزم الصمت؟ ال يوجد يف هذه الخيارات ما يشعرك بالتحديد 

بالخوف عىل الســطح.  ولكن إذا نظرنا إىل العمق، ســنجد أنه ســيكون أمراً صعباً يف السياق 

الصحيح.  ولكن يف نهاية املطاف، ما الذي تقتضيه الشجاعة، وما الذي ال تقتضيه.  نجد هنا أن 

هذا قرار شخيص جداً.  فليس بإمكانك أن تقرر لشخص آخر ما هو اليشء الذي يعترب شجاعة.  

تصف مارجي واريل Margie Warrell، كاتبة عمود يف مجلة فوربس Forbes، واملؤلفة، 

ومؤسســة الشــجاعة العاملية Global Courage يف كتابها الذي يحمل عنوان: »توقف عن 

األداء بطريقــة آمنة Stop Playing Safe«: كيف أن أدمغة الناس مخلوقة بحيث تبالغ يف 

تقديــر األخطار، وتضخيم نتائجها، وتقلل من قدرتها عىل التعامل معها)٧(.  فمن املمكن أن 
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يقــودك الخوف إىل البحث عن األداء اآلمن، وإىل تجنب التغيري، وأن تســتقر بعدم تحقيق 

ما تعرف أنه ليس فقط ميكن تحقيقه بل أيضاً رضوري.  فكونك تعمل ما تقوم بعمله دامئاً 

لــن يحركك لألمام.  وبالطبع، لن تتقدم مؤسســتك وال فريق عملك إىل األمام.  وليك تكون 

أفضــل، فــإن هذا يتطلب منك أن تكون لديك الشــجاعة؛ لتواجه طريقــة تفكريك الحالية 

وتجرب أشــياء جديدة.  ويؤكد رايــان دمير Ryan Diemer، مديــر التخطيط التجاري يف 

كويديس للتجارة اإللكرتونية، ما يجب أن تقوله مارجي، فيقول لنا: »املخاطرة ليســت أبداً 

باألمر الســهل، بل يف بعــض األحيان تكون عمالً مخيفاً«.  ومع ذلك، فقد اســتمر يف إبداء 

مالحظاته: »املخاطرة رضورية؛ ألنهــا تتطلب منك ومن العاملني معك التحدي، ليس فقط 

فيام تقوم بعمله، ولكن أيضاً يف الكيفية التي تقوم بها بأداء هذا العمل.  وقد يكون تحّمل 

املخاطــرة مجديــاً يف بعض األحيان وقــد يكون غري مجد، ولكن الــيشء الحقيقي هو عدم 

تحقيق أية مطالب دامئاً يف حالة عدم تحملك املخاطرة.  

تدعم مالحظات رايان أيضاً ما يجب أن تقوله مارجي عن عالج الخوف.  فحسب رأيها، 

فإن إجراء العمل هو »بلسم الخوف؛ فهو يجلب الثقة والشجاعة بطرق ال يستطيع أي يشء 

آخر أن يحققها«)8(.  تقول عاملة الالهوت ماري دايل : »إن الشــجاعة عادة وفضيلة.  فأنت 

تحصل عليها من خالل مامرســات تتســم بالشــجاعة؛ فهي مثل تعلم السباحة عن طريق 

مامرســة السباحة، وأنت تتعلم الشجاعة مبامرسة الشــجاعة«)٩(.  أما ما سوف تجنيه منها، 

فعىل األقل، ســتتعلم أشــياء عن نفسك، وستتعلم ما هو ممكن أن يكون ممكناً.  وبعد كل 

ذلك، ال ميكنك أن تتوقع أنك ســتصبح أفضل يف القيادة، أو أي يشء آخر يف هذا الخصوص، 

دون أن تقوم بعمل يشٍء مختلٍف عام تقوم بعمله يف الوقت الحايل.  

اإلقدام يدفعك لبدء التعلم واكتساب المعرفة:

لكن ما عالقة الشجاعة بـالتعلم لتصبح قائداً يُحتذى به؟

تســاعدنا كاثرين وينكل Katherine Winkel، مديرة اإلنتاج والتســويق يف يس يت آي 

بيوفارمــا CTI BioPharma، يف اإلجابة عن هذا الســؤال، من خالل رؤية اكتســبتها حني 

تحدثت يف مناقشتها مع نظرائها عن أفضل تجاربها الشخصية يف القيادة:
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»كان التشــابه الذي علق أكرث من غــريه يف ذهني يف ذلك الوقت، ويظل 

فعالً مصاحباً يل، هو أنه يف كل قصة أجد الشــخص املوصوف، هو الذي كان 

واجباً عليه أن يتغلب عىل الشــك والخوف؛ من أجل تحقيق أفضل ما لديه.  

ومهــام كانت الحالة، فإن ازدراء الشــك، والتغلب يف نهاية املطاف عىل هذا 

العائق، كان فكرة رئيســة يف القصة.  يف العادة، ســتفكر يف أن الناس يصفون 

الشكل والخوف عىل أنهام شيئان سلبيان أو محبطان يف القيادة، ولكن يبدو 

أنهام رشطان مســبقان للنجاح! لقد تعلمت أن الشــك رضورة تقودنا لعمل 

أفضل ما لدينا«.

وكام رأت كاثرين، فإن أفضل القصص الشــخصية انطوت عىل عنارص من الشــك، وقد 

أثارت هذه الشــكوك املخاوف، وقد رأت أن الخوف والشــك يف الغالب، ميكن أن يقلال من 

مســتويات التحفيز والطاقة لدى الناس.  فحالتا الخوف والشك ميكنهام أن يسببا حالة من 

الجمود لبعض الناس، فبعضهم ينســحب وبعضهم يحــارب.  ويف الحقيقة، نجد أن البعض 

فكر يف دراســتنا يف البداية أنهم مل يســتطيعوا التعامل مع التحدي.  ومع ذلك، ففي أفضل 

حاالت القيادة الشــخصية، كان الناس قادرين عىل اســتدعاء يشء ما بداخلهم، مّكنهم من 

مواجهة الخوف وتقديم أفضل ما لديهم، وهذا اليشء هو الشجاعة.  واألمر املثري لالهتامم، 

أنه حني يســتعيد النــاس ذكريات أفضل تجارب القيادة الشــخصية لديهــم، فهم يصفون 

لحظات الشجاعة، حتى لو مل يستخدموا هذه الكلمة بوعي يف ذلك الحني.  

تشــرتك تجارب التعلم اإليجابية بعنارص مشــرتكة مع أفضل تجارب القيادة الشخصية، 

كام تشــرتك بنفس هذه العنارص مع لحظات الشــجاعة.  ومن بني هذه العنارص املشــرتكة 

هناك عنرصا الخوف والشــك.  فعىل ســبيل املثال، دعنا نقول إنك تتطوع يف مهمة طويلة 

يف دولــة أجنبية ال تتحدث لغتها، وديانتها الســائدة مختلفة عن ديانتك، كام أن األنســاق 

الثقافية غري مألوفة بالنسبة لك.  وبالنسبة لكل اإلثارة التي ميكن أن تتأىت من هذه التجربة 

الجديدة -حيث هناك املناظر الجديدة، والناس املثريون لالهتامم، وفرص التطور يف العمل- 

فهناك أيضاً الخوف وعدم اليقني والشكوك.  

أو دعنــا نقول: إنــك التحقت يف برنامج تطويــر القيادة، حيث ينطــوي جزء من تلك 

التجربة عىل تغذية رجعية شاملة.  فأنت تحصل عىل ردود التغذية الراجعة حول مامرسات 
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القيادة)١0( التي لديك من مديرك ونظرائك ومرؤوســيك )إن كانوا لديك(، ومن املحتمل أن 

تحصل عليها أيضاً من عمالئك.  وبالرغم من أنك تعرف أن التغذية الراجعة الجيدة رضورية 

للتحســن، فإن ذلك ميكن أن يكون اقرتاحاً مخيفاً جداً.  فأنت ال تعرف ماذا سيقول الناس، 

وأنت قلق من أن البعض؛ رمبا يكون ســلبياً متاماً، وتتســاءل ماذا ســيحقق هذا ملستقبلك 

الوظيفي وعالقاتك.  

تستلزم الشجاعة أن تنفتح عىل معلومات جديدة وتتعلم، وتستلزم الشجاعة أن تكشف 

نقــاط ضعفك للناس الذين تعمل معهم، وتســتلزم الشــجاعة أن تظهر القبول يف تعرضك 

للنقد، وخصوصاً أمام العامة، وتستلزم الشجاعة أن تعرتف أنك مل تحصل عليها فقط، وأنك 

تحتاج للمســاعدة، وتستلزم الشجاعة تقبل مهمة صعبة وأنت تعرف جيداً أنك قد تسبب 

اإلحباط لنفســك ولآلخرين من حيث النتائج، وتستلزم الشجاعة أن تفعل كل هذه األشياء، 

وأنها جميعها وأكرث من ذلك تعد جزءاً من التعلم.  

هناك يشء ما آخر تشرتك فيه أفضل تجارب القيادة الشخصية وتجارب التعلم اإليجابية.  

فكالهام يتعلق بالقائد املتعلم، وكالهام ينطوي عىل يشء ما تهتم به بعمق.  وإذا مل يكونا 

كذلــك، فلــن تتحمل مخاطرة أن تقــود أو تتعلم.  ففي إحدى الدراســات البحثية، وصف 

املشــاركون زمناً ترصفوا فيه بشــجاعة، ومن ثم ُسئلوا: »ما هو اليشء الذي حاولت تحقيقه 

بهــذا العمل؟«.  قدم ٩٩% منهم هدفاً واضح الصيغة.  ويف الواقع، فإنه عىل مقياس مؤلف 

من درجات ترتاوح بني صفر إىل عرشة، كانت اإلجابة األكرث شيوعاً للسؤال: »ما مدى أهمية 

هذا الهدف بالنســبة لــك يف ذلك الوقت؟« عند الدرجة عرشة)١١(.  ولذلك، فإن الشــجاعة 

مطلوبة حني يكون هناك شعور بالخوف وعدم موثوقية.  ولكن إذا مل تهتم بشدة مبا تحويه 

املخاطرة، فمن غري املحتمل أن تبادر بالعمل.  آه، لقد ُعدت إىل القيم والرؤية، وإىل جدران 

الطوب تلك التي تسأل: »ماذا تريد؟ ما مدى حاجتك إليها؟«.

كل هذه العنارص تعمل معاً.  وحني تواجه عدم اليقني أو املحنة، فمن املمكن أن ينجم 

عن ذلك الخوف.  ويف هذه اللحظات، ستقوم بعمل اختبار رسيع بينك وبني نفسك، وتسأل 

نفســك: »هل أنا أهتم بشــدة بهذا؟  هل هذا األمر مهم بالنســبة يل؟ إذا كانت اإلجابة:  

»نعم، وهذا هو ســبب ذلك«، فســتكون هنــاك احتاملية أكرب يف أن تأخــذ زمام املبادرة؛ 
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للتغلب عىل مخاوفك وتزيحها عنك، وقد تســتغرق العملية أجزاًء من الثانية، وقد ال متثل 

قراراً واعياً، ولكن شيئاً ما يحدث بداخلك يدفعك للعمل.  

تزودك الشــجاعة بالطاقة لتتقدم إىل األمام، ومتنحك الثقة لتؤمن أنك تستطيع أن تقوم 

بالعمل، ومتنحك الشــجاعة القوة لتحافظ عىل رباطة جأشك يف الساعات الحرجة، وتجعل 

الشجاعة من املمكن بالنسبة لك أن ترفع يدك وتقدم البديل، وأن تتحدث وتعرب عن رأيك، 

وأن تقــف، وأن تكــون من بني األشــخاص البارزين، وأن تخطو إىل األمــام يف اتجاه جديد.  

وتجعلك الشجاعة تتعلم، ومتّكنك من أن تكون األفضل.

الرسالة األساسية للفصل:

تتلخص الرســالة األساسية لهذا الفصل يف أن الشــجاعة رضورة للتعلم.  فحني تكون يف 

حالــة تحدي مع نفســك من أجل تنمية قدراتك وتطويرها، فمــن املحتمل أن تقوم بعمل 

أشــياء تخيفــك.  وحني تقوم مبهــام تفوق قدراتك لعمل أشــياء مل تقم بها أبــداً من قبل، 

أو تلتحق يف برامج أو أنشــطة لتعلم أشــياء ال تعلم شــيئاً عنها، أو تضع نفسك يف ظروف 

أو مواقف غري معتادة، فأنت بذلك تقوم باملخاطرة، وسيكون هناك نوع من الخوف وعدم 

اليقني، وهذان العنرصان يهيئان الظروف للشجاعة.  وبذلك، فأنت تحتاج لعمل اختيار عن 

كيف تتحرك لألمام، وتجد املعنى والهدف يف االنطالق نحو مساٍر جديد.  

تدريب ذاتي:

ميثــل تدوين خواطرك عن تجاربك أداًة قوية جداً؛ لدعم الناس الذين يخوضون مواقف 

متثل عليهم نوعاً من الضغط.  فهذه الخواطر تساعدك يف أن ترى ما قمت بعمله يف املايض، 

وميكن أن تتعلم منه وتطبقه عىل املوقف الحايل.  فيمكنك أن تدرك مدى قدرتك ليك تكون 

شجاعاً.

يف ملــف القيــادة الخاص بــك، اكتب عن ذلــك الزمن يف حياتك عندمــا اعتقدت أنك 

أظهرت شجاعة، مهام كان فهمك ملعنى ذلك.  فيمكن أن ترتبط قصتك بيشء ما حديث أو 

يف املــايض البعيد، وميكن أن تكون عن يشء ما حدث يف العمل ويف املدرســة. ويف املجتمع 

أو يف أي موقف.  ووجدنا يف حديثنا مع الناس عن تجاربهم بالنســبة للشــجاعة، أن بعض 
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الناس يكافحون ِبنيّة أنهم رمبا قد مارسوا الشجاعة.  فإذا كان هذا رد فعلك األّويل، فسيكون 

األمر طبيعياً جداً.  

وليك تبدأ، فقد تبدأ بإمتام هذه الجملة عدة مرات إىل أن تســتقر عىل يشء ما، تريد أن 

تفكر فيه وتتأمله بشكل أكرب عمقاً: »كنت بحاجة إىل الشجاعة من أجل ...«.

ومن ثم، دّون إجابتك لهذا السؤال: »يف هذه اللحظة من الشجاعة، ما هي الدروس التي 

علمتني الشــجاعة؟«.  أنت شخص شجاع. ولذلك، استمر يف العمل لتقوية عضلة الشجاعة، 

وســتكون هذه العضلة جاهزة ملواجهة الشــكوك واملخاوف غري املتوقعة، التي ســتواجها 

لتصبح يف أفضل صورة ميكن أن تكون عليها كقائد.
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الجزء الخامس

 األصل الرابع:  المشاركة وتبادل الدعم مع اآلخرين

ال ميكنك أن تتعلم كل يشء ليك تكون أفضل قائٍد بنفسك فقط.  فأصحاب أفضل أداء يف 

أي سعي مبن فيهم القادة، يبحثون عن دعم ومشورة واستشارة اآلخرين. وميثل هذا الكثري 

من عملهم وسبب تحقيقهم ألفضل نجاح.  

يف تعلمك لتصبح قائداً يُحتذى به، ســتحتاج إىل أن تتواصل مع آخرين، وســتحتاج هذا 

التواصــل لتكون قوياً وقريباً من تحقيق أهدافك، وتحتاج التواصل عىل الصعيد الشــخيص 

وليس يف معامالتك فقط.  فاالتصال مع اآلخرين يفتح لك األبواب، ومينحك الفرصة لتالحظ 

القيادة التي يُحتذى بها عن قرب وبشكل عميل، وسيكون عليك يف الغالب أن تبادر بإقامة 

عالقات، وإدامة هذه العالقات لتظل قامئة ومستمرة.

ويجب عليك أيضاً أن تعتمد عىل الناس حولك؛ لتدعهم يعرفون أثر األعامل والسلوكيات 

التي تقوم بها وتســلكها عليهم.  فالتغذية الراجعة ليســت الطريق الوحيد الذي ميكن أن 

تتعلم منه كيف تعمل.  فالحصول عىل التغذية الراجعة املنفتحة والصادقة، يتم فقط حني 

تكــون هناك قاعدة من الثقة املتبادلة، ويجب أن تخوض أوالً يف إرســاء مناخ يشــعر فيه 

الناس بالثقة، كٌل تجاه اآلخر بشــكٍل كاٍف؛ ليزودوك مبعلومات صالحة ومفيدة تســاعدك 

عىل التطور.  

ســنناقش يف الفصــول الثالثة التالية هذه املواضيع الرئيســة حول: كيــف تصبح قائداً 

يُحتذى به:

- قيمة العمل الجامعي: يد واحدة ال ميكنها البناء.  

- كن متواصالً.  

- ال ميكنك تنمية قدراتك دون تغذية راجعة.
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قيمة العمل الجماعي، يد واحدة ال يمكنها البناء

مــن املحتمل جــداً أن تكون قد رأيت حفالً لتوزيع جوائز مــرة أو مرتني يف حياتك، قد 

تكون جوائز برايم تايم إميي ألفضل الربامج التلفازية األمريكية، أو جوائز األوســكار ألفضل 

األفالم الســينامئية، أو جوائز موســيقى الفيديو MTV، أو جوائــز ESPY لتكريم األبطال 

الرياضيني، أو احتفاالت مامثلة، وعادًة ما يكون توزيع هذه الجوائز عىل سجاد أحمر مزين 

بالنجوم بشــكل منظم، ويوجد مصورون يلتقطون صوراً للحدث، ومشجعون يحتفلون مع 

ذويهم من الذين يتلقون الجوائز.  

حــني يصل الفائــزون إىل املرحلة التي يكونون فيها أمــام امليكروفون، يبدأون بثبات يف 

إلقاء كلامت وتعليقات تبدأ بعبارة: »أود أن أوجه الشــكر«.  ومن ثم، يبدأون يف ذكر عدد 

كبري من األشــخاص من الذين لعبــوا دوراً يف نجاحهم، وقد يوجهون الشــكر إىل »أمهاتهم 

وآبائهــم ورشكاء حياتهم، ومديرهــم ووكيلهم ومدربيهم، ومعلميهم يف املدرســة الثانوية، 

وجميع من شــارك يف العمــل وطاقم العمل، واآلخرين الذين لعبــوا دوراً يف فريق العمل، 

واملخرج والكتاب والحارضين من مشجعيهم« - وإىل آخر القامئة.  فبدون هؤالء األفراد، لن 

يقف من يســتلم الجائزة مبتهجاً شاعراً باملجد، ومتلقياً التصفيق من الحارضين، وهذا هو 

سبب أنهم يختمون حديثهم غالباً بعبارة: »مل يكن بإمكاين أن أحقق هذا اإلنجاز بدونكم«.  

فعىل ســبيل املثال، كان بول بونهــوم Paul Bonhomme، أنجح طيار يف تاريخ ســباقات 

مرشوب ريد بُل Red Bull Air Race، والطيار الوحيد الذي فاز ببطولة العامل ثالث مرات 

يف أعــوام )2009 و2010 و2015(، حيث قال: »شــعور طيــب أن تفوز باللقب، ولكن هذا 

اللقب إنجاز لفريق عمل كامل.  فكل ما قمت به أنا، هو أنني قمت بجعل الطائرة تطري يف 

الهواء، ولكن مل يكن ميكنني عمل هذا بدون فريق العمل الذي تعاون معي«)1(.

فأصحــاب األداء األفضــل يف جميع املجــاالت، يعرفون أنهم ال يســتطيعون أن يقوموا 

بأعــامل غري عاديــة بجهودهم فقط.  فبــدون وجود فريق أو طاقم عمــل، وبدون وجود 
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أعضاء ومدربني، وبدون وجود محررين ونارشين، وزمالء وعمالء، ومشجعني وأفراد أرسهم، 

لن يكون هناك عرض، أو فيلم، أو بطولة رياضية، أو منتج جديد يقتحم األسواق، أو خدمة 

غــري عادية.  وما هو مطلــوب للرياضيني والفنانني، مطلوب أيضاً للقيادة.  فالقيادة تتطلب 

التعاون، وكذلك التعلم.  وبالرغم من أن محور اهتامم هذا الكتاب هو القادة األفراد -وهو 

املجال الذي يعنيك- فإنه ال ميكنك أن تقوم بعمل هذا مبفردك.  فال ميكن أن تتوىل القيادة 

مبفردك، وال ميكنك أن تتعلم مبفردك.  فأنت بحاجة إىل أن تشــارك اآلخرين؛ لتســتطيع أن 

تكون أفضل كقائد.  

من الشــائع جداً بالنسبة لألشــخاص األفضل يف معظم املجاالت -نذكر منهم عىل سبيل 

املثــال، نخبة الرياضيني- أن يعربوا عن امتنانهم ملدربيهم، وأن يتحدثوا بشــكل مفتوح عام 

تعلمــوه منهم.  ومــن النادر جداً يف الجانب اآلخر، بالنســبة للقــادة التنظيميني، أن تجد 

مــن يتحدث من بينهم للعامة عن املســاعدة التي حصلوا عليها يف مســريتهم؛ ليصلوا إىل 

املكانة التي وصلوا إليها.  فقد يشــعرون بالحرج من االعرتاف بأنهم احتاجوا إىل مســاعدة. 

وقد يكون ســبب ذلك هو أنهم يعتقدون بأنهم بوجودهم يف مواقع قيادية، فمن املفرتض 

أن يعرفوا كل يشء. ولذلك، ال ميكنهم أن يُظهروا حاجتهم للمســاعدة.  وقد يكون ســبب 

ذلك خشــيتهم من أنهم لو أنهم أقروا بحاجتهم للمســاعدة، فسوف يعطون انطباعاً بأنهم 

يتســمون بالجهل بشــكل أو بآخر، وبأنهم ال يتمتعون بالكفاءة، وأنهم ضعفاء.  وقد يكون 

ذلك بسبب قلقهم من احتاملية تعرضهم للرفض، وبأنهم سيشكلون عبئاً، أو أنهم سيكونون 

مدينني لآلخرين.  وقد يكون ذلك بســبب أنه من غري املقبول يف بعض الثقافات، أن تعرتف 

بأنك ال تعرف كيفية القيام بعمل يشء ما«)2(.  

ومهام كان السبب، فإن القادة التنظيميني يف العادة ال يشريون، ناهيك عن تباهيهم، إىل 

التدريب والدعم الذي ساعدهم عىل التعلم والتطور وتحقيق اإلنجازات.  فهذا يف الحقيقة 

بالنســبة لهم أمر مخجل؛ ألنه يجعل القادة أقرب مــا يكونون إىل الرب، وأكرث محبة فيام لو 

اعرتفوا أنهم بدون مشــورة ودعم اآلخرين، فســيكونون غري قادرين عىل التفوق، كام أنهم 

سيشــكلون لــك مثاالً طيباً جداً للقــادة الطموحني.  فهم يحتاجون إىل منــاذج يقتدون بها 

ألهمية الدور االجتامعي للنجاح عىل أي مستوى.  وهناك ميزة أخرى، وهي: بيان أن التعبري 

عن االمتنان يعد أفضل وسيلة للتنبؤ بالسعادة الشخصية)٣(.
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ال تتردد في طلب المساعدة والدعم:

تصف وســائط اإلعالم والروايات واألفالم الســينامئية الجديدة، القيادة غالباً بأنها عمل 

فــردي وِعــر، وأنها نتيجة جهد شــخص لديه الجــرأة، يندفع لوحــده إىل املجهول ليواجه 

التحديات، ويقدم شــيئاً ما جديداً، ويغري العامل.  حسناً، نستطيع أن نقول إن الجزء الخاص 

بالتحــدي حقيقي متاماً، ولكنه ليس الجزء الوحيد.  فحني يحدثنا الناس عن أفضل تجاربهم 

الشــخصية يف القيادة، فإن حديثهم يعيد إىل األذهان ما قاله إيريك بان Eric Pan، الرئيس 

 Chartered Institute of Management )اإلقليمي ملعهد محاسبي اإلدارة )جنوب الصني

)Accountants )South China: »بغــض النظر عن مدى قدرتك عىل أن تكون قائداً، فلن 

تكــون قادراً عىل أن تحقق النتائج مبفردك فقط«.  وباملثــل، فإن مدير التطوير الرئيس يف 

رشكة آي يب إم IBM، أميت توملري Amit Tolmare، يفرس ذلك بقوله: »ال يوجد قائد ناجح 

حقــق نجاحه مبفرده.  فأنت بحاجــة إىل االعتامد عىل فريق العمل وتعاون الناس حولك«.  

فجْعــُل يشء غري عادي يحدث، يتطلب دامئاً املشــاركة والثقة والدعم من اآلخرين، وبدون 

ذلك فلن تكون قادراً عىل املجازفة بشكل كبري.

وليك تصبح األفضل يف القيادة، أو يف أي يشء، يجب أن تتحدى نفسك، وأن تكون لديك 

مهام تتجاوز قدراتك، وأن تذهب خارج اإلطار الذي تكون فيه مرتاحاً، وتجرب طرقاً جديدة 

لعمل األشياء، وترتكب أخطاء، وتتعلم من فشلك.  وكل هذه األشياء معاً متثل جزءاً طبيعياً 

مــن عملية التعليم، لتصبح يف أفضل قائد ميكنــك أن تكون عليه.  كل ما ذكرناه يُعد جيداً 

وحسناً.  ومع ذلك، فليس من املحتمل أن تقوم بعمل هذه األشياء، إذا مل يكن هناك شخص 

يعلمك ويدربك كيف تحســن من نفسك، ويشجعك عىل االستمرار، ويشجعك عىل تطوير 

نفســك، ويساندك حني تفشــل، ويريحك حني تصطدم بالعوائق.  فتعلمك القيادة يتطلب 

الحصول عىل مســاعدة اآلخريــن.  والدعم االجتامعي رضوري للتطويــر وتنمية القدرات، 

بالتحديــد حني ميثل هذا التعلم تحديــاً.  »فاليشء الوحيد األكرث أهمية الذي ميكنك عمله، 

 Gallop هو أن تســاعد يف تأمني نجاحك املســتقبيل«، واألهم وفقاً لدراسة منظمة جالوب

عىل أكرث من 27 مليون موظف يف العامل كله، هو إيجاد شخص ما يهتم بتطويرك)٤(.

وعــىل ســبيل املثال، قام بنجامني بلــوم Benjamin Bloom، أســتاذ الرتبية يف جامعة 

شيكاغو University of Chicago وزمالؤه بدراسة بحثية عن املوهبة، قاموا بتطبيقها عىل 
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120 فرداً من أفضل األشخاص الذين حققوا إنجازات، والذين كسبوا مسابقات دولية أو جوائز 

يف مجاالت تخصصاتهم.  وقد شــملت الدراســة: عازيف بيانو يف حفالت موسيقية، ونّحاتني، 

وباحثــني من علامء الرياضيات، وباحثني يف األعصاب، وســباحني أوملبيــني، وأبطال التنس.  

وقدمت »أبحاثهم دليالً قوياً عىل أنه بغض النظر عن الصفات األساسية أو )املواهب( التي 

يتمتــع بها األفراد، فإنه بدون وجود عمل طويل ومكثف من التشــجيع، والرعاية والتعليم 

والتدريب، فإن األفراد لن يحققوا مستوياٍت عالية من القدرات يف مجاالتهم املتخصصة«)5(.  

وعالوة عىل نقطة الدعم االجتامعي، فقد اســتخلصوا أنه ال يوجد من وصل أبداً إىل القمة 

يف أي مسعى لوحده ومبفرده.  فالدعم القوي الذي تقدمه العائالت واملعلمون -عىل سبيل 

املثــال- كان مهامً جــداً يف كل خطوة من خطوات الرحلة.  ومــن الجدير بالذكر أن يكون 

هؤالء من النخبة يف مجاالتهم. ومع ذلك، فإن كالً منهم يحتاج إىل املساعدة.

وال يعني أن ما أرشنا إليه هو أن تكون مقدرتك متوســطة، إذا مل تنشأ يف أرسة توفر لك 

الدعم املطلوب يف املراحل األوىل من طفولتك لتتعلم تويل القيادة.  ما يعنيه هذا يف جميع 

األحــوال، أنــه حني تبدأ تعلم القيادة -أو أية مجموعة أخرى من املهارات- فإنك ســتحتاج 

إىل أن تكــون قــادراً عىل االعتامد عىل اآلخرين؛ ملســاعدتك يف أن تصبــح يف أفضل صورة 

ميكــن أن يكون عليها القائد.  فإذا كانت هذه املســاعدة غــري متوفرة لك، فعليك أن تبادر 

بإيجادها؛ ألن البحث عىل نطاق واســع من األنظمة يُظهر باســتمرار أن الدعم االجتامعي 

يشــجع عىل التعلم واإلنتاجية، والراحة النفســية وصحة البــدن.  ويف الواقع، يقول جورج 

فايالنت George Vaillant، أستاذ األمراض النفسية بهارفارد، الذي أرشف عىل أطول دراسة 

مستمرة عىل مستوى العامل للصحة البدنية والذهنية: »اليشء الوحيد الذي يستحق أن تهتم 

به يف حياتك هو عالقاتك مع اآلخرين«)٦(.  

أهمية طلب النصيحة:

فَكِّر فيام وجد الباحثون حني قاموا بتحليل كلامت العبي البيسبول، حني تم تكرميهم يف 

صالة البيسبول الوطنية للمشاهري National Baseball Hall of Fame.  بصفة هؤالء من 

رياضيي النخبة، فقد حققوا أعىل مستوى من التقدير يف مجال يتطلب مهارات بدنية عالية.  

ولكن بالنســبة لثلثي الحاصلني عىل التكريم تقريباً، كانت عبارات التقدير لديهم أقل؛ من 
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حيــث ارتباطها باملســاندة الفنية أو العملية التي حصلوا عليهــا، وكانت أكرث دعم عاطفي 

صــادق.  فالالعبون الذين تم اختيارهم يف ســنتهم األوىل من اختيارهــم يف الفريق، ذكروا 

الدعم االجتامعي بشــكل أكرب وظاهر)7(. فال يوجد من يصل إىل قمة يف أي مسعى مبفرده.  

فكل عضو من األعضاء الجدد يف مجلة فورتشن للقادة أربعني عىل أربعني، عىل سبيل املثال، 

قالوا: إنهم اعتمدوا عىل استشــارة مجموعة من املستشــارين أثناء مســريتهم »سواء كانوا 

مستثمرين أو مدرسني، أو أساتذة جامعة أو أعضاء مجلس إدارة، أو بالطبع األم واألب«)٨(.  

بطبيعــة الحال، يجب عليك أن تــوازن بني محاولة تعلم يشء مــا مبفردك، ومواجهتك 

للمعاناة فيه، وتعرض اعتزازك بنفسك لالمتهان، وأن تُقر بأنك علِقت وتحتاج إىل املساعدة.  

ذكــر أحــد خريجي الجامعات الجدد لنا: »رئيســتي من جانب تتوقــع مني أن أتوصل إىل 

األشــياء بنفيس، وأال أطلب املساعدة منها طوال الوقت. هذا من جانب.  ومن جانب آخر، 

تتوقــع منــي أيضاً أال أعذب نفيس لســاعات وأيام طويلة، قبل أن أطلب منها مســاعدتها 

ونصيحتها«.  

حني تطلب املســاعدة من اآلخرين، فإنك ال تســعى إىل الحصول عىل شخص آخر يقوم 

بعملك، ولكنك تسعى إىل الحصول عىل مساعدة ليك تتعلم.  كن مستعداً لتصف ما جربته 

وما تعلمته من قبل.  تســلح بإمكانيات العمل القليلة الحالية التي متلكها، بحيث ال تظهر 

أنك تطلب إحســانا من اآلخرين.  ولكن حني تصــل إىل مرحلة الجمود، فال تتأخر يف طلب 

املســاعدة لوقت طويل.  فغالباً، كلام طال انتظارك، كان من املمكن أن تتفاقم املشــكالت 

أكرث؛ كانت الخيارات محدودة.  

ال تفرتض أنك تعرف ما يعرفه اآلخرون، وال تستبعد رغبتهم يف املساعدة.  فإذا مل تطلب 

املساعدة، فلن تستطيع أن تكون متأكداً مام يعرفون عن مدى رغبتهم يف مساعدتك.  وقد 

وجد الباحثون أن الناس يقللون إىل أقىص حد ممكن، من احتاملية أن يســاعدهم شــخص 

ما إذا طلبوا منه املســاعدة.  فعرب مدى واســع من الطلبات التي تجري يف كل من مواقف 

العمل التجريبية والطبيعية، تجد أن الناس يقللون مبا نســبته 50% من احتاملية أن شخصاً 

آخر أيضاً، سيوافق عىل طلبهم املبارش للمساعدة)9(. فعىل سبيل املثال، قد تتوقع أنه يجب 

عليك أن تطلب من 20 شــخصاً أن يقدموا لك املساعدة التي تحتاج إليها، ولكن فعلياً أقل 



الفصل الرابع عرش

تعلم القيادة:  األصول الخمسة األساسية لتصبح قائداً مثالياً 176

من نصف هذ العدد، هو الذي من املمكن أن يقدم لك املســاعدة.  فأغلب الناس يكونون 

سعداء بتقديم املساعدة؛ فهم يشعرون باإلطراء حني تتعرف عىل خربتهم وكفاءتهم.  

وأخرياً، ال تقلق حيال اآلخرين الذين يفكرون فيك بشكل محدود حني طلبك للنصيحة.  

ففــي الواقــع، إن العكس هو الصحيح متاماً.  ويشــري الباحثون إىل أنــه: »عىل النقيض من 

الحكمة التقليدية واملعتقدات الســائدة لدى اإلنسان العادي، فإننا نجد أن طلب النصيحة 

يزيد مــن تصورات الكفــاءة«)10(.  وطاملا كانت املهمة صعبة، فيمكنــك أن تجعل الطلب 

شخصياً، وستطلب النصيحة من شخص ما آخر لديه الكفاءة يف هذا املجال، وسيدعم طلبك 

للنصيحــة مــن تصورك أنك تعرف ما تقــوم بعمله.  وإن االتصــال باآلخرين للحصول عىل 

النصيحة يف التحديات الصعبة، التي تحتاج فيها إىل املساعدة، ال يبني فقط كفاءتك، ولكن 

يزيد أيضاً من الحس لدى اآلخرين بأنه ميكن أن تكون لديهم الثقة يف قيادتك.  

التعاطف بينك وبين اآلخرين أمر ضروري:

إن قدرتــك عــىل أن تكون متعاطفــاً مع اآلخريــن، تتامىش مع قدرتك عــىل الحصول 

عــىل املســاعدة والدعم مــن اآلخريــن.  وبالفعل، فــإن التعاطف ميثل الجانب اإلنســاين 

مــن بني قدرات اإلنســان كافة، ويلعب دوراً أساســياً يف قدرتك عىل أن تكــون قادراً عىل 

إقامــة اتصــاالت ذات مغــزى، وبنــاء عالقات مــن نوعية جيــدة، وميكنك فهــم وتبادل 

املشــاعر مع اآلخرين من تفســري وجهات نظر اآلخرين بفاعلية.  ويؤكد األســتاذ إيرنست 

جيه ويلســون الثالــث Ernest J. Wilson III عميد كلية أنينبــريج لالتصاالت والصحافة 

جنــوب  جامعــة  يف   ،Annenberg School for Communication and Journalism

كاليفورنيــاUniversity of Southern Clifornia: أن التعاطــف هــو أكرث صفة يحتاجها 

القادة للنجاح يف عاملنا اليوم، الذي يتسم بالتقلب وعدم اليقني والتعقيد والغموض)11(.

يؤكد البحث الحديث متاماً مدى قيمة هذا يف الوقت الحارض، وكيف ستكون هذه القيمة 

يف املســتقبل.  ووجد أســتاذ جامعة هارفارد دافيد دميينج David Deming، أنه منذ عام 

19٨0، أصبح منو ســوق العامل يف الوظائف التي تتطلب مهارات اجتامعية، أكرث من النمو 

يف الوظائف التي تتطلب مهارات روتينية، بل وحتى مهارات تحليلية روتينية.  وعىل نفس 
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املســتوى من األهمية، فإن الوظائف التي تتطلــب مهارات اجتامعية جيدة، متّكن صاحبها 

مــن الحصول عىل راتب أعىل مــن الوظائف التي ال تحتاج إىل هذه املهارات.  وبالرغم من 

أن الوظائــف التي تتطلب كالً من املهــارات اإلدراكية واملهارات االجتامعية العالية، تقع يف 

قمة قامئة أصحاب األجور العالية، فإن الوظائف التي تتطلب مهارات إدراكية عالية، ولكنها 

تحتــاج إىل مهــارات اجتامعية محدودة، يكون أجرها أقل مقارنــًة بالوظائف التي تتطلب 

مهارات اجتامعية عالية.  ويدعم جيف كولفني Geoff Colvin هذه النتيجة يف كتابه الذي 

يحمل عنوان: االســتخفاف باإلنســان Humans Are Underrated، حني فرس هذا بقوله:  

»الناس األكرث قيمة هم الناس األكرث قدرة عىل إقامة عالقات«)12(.

إن التعاطــف أكــرث من القاعدة الذهبيــة التي مفادها: أن تفعــل لآلخرين ما يفعلون 

لك.  ملاذا؟ ألن اآلخرين يف الغالب لديهم أذواق ومســتويات أداء مختلفة، مقارنًة مبا لديك 

أنت، وهذا عىل وجه الخصوص حقيقي حني تعمل يف بيئة متعددة الثقافات.  فاألشــخاص 

املتعاطفــون لديهم اهتامم غري محدود باآلخرين، ويظلون منفتحني عىل التعلم من خربات 

وتصورات اآلخرين، وسعداء بهذا التعلم مهام كان مختلفاً عام هم عليه.  

وإلثراء هذا النوع من الدعم واملساعدة التي تحصل عليها، يجب أن تُظهر تعاطفك من 

خالل الوصول إىل اآلخرين الذين ليسوا مثلك متاماً، وأن تستمع بانتباه إىل ما كانوا قد مروا 

به.  أوجد الفرص ألن تذهب خارج حدود خرباتك التي استسلمت لها.  فعىل سبيل املثال، 

تواصل مع الناس الذين لديهم وجهات نظر سياســية مختلفة عن وجهات نظرك، واكتشف 

ملن يعيشــون عىل هامش الحياة ماهي الحياة، واكتشــف ما معنى أن تتعامل مع أصحاب 

الديانات األخرى، أو شــارك مع ناس أو منظــامت لديهم افرتاضات مختلفة عن افرتاضاتك.  

فلننظر إىل إعالن غاندي Ghandi's declaration أثناء الرصاعات التي حدثت بني املسلمني 

والهندوس، قبل استقالل الهند يف عام 19٤7، الذي قال فيه: »أنا مسلم وهندويس ومسيحي 

ويهودي، وأحمل جميع الديانات التي تحملونها«.  فالناس الذي يتسمون بقدرة عالية عىل 

التعاطف، يوحدون أفكارهم املســبقة وتعصبهم، من خالل البحث عام ميكن أن يشــاركوا 

فيه اآلخرين بدالً مام يقسمهم، ومن خالل اكتساب الخربات األوىل عن الكيفية التي يعيش 

اآلخرون بها ويعملون.
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وليــس مســتغرباً إذا قلنا: إن كالً مــن التعاطف والتعلم يرتبطــان مع بعضهام البعض 

إيجابياً.  فقدرتك عىل فهم اآلخرين، ووضع نفســك مكانهــم، وتبّني وجهات نظرهم، وأن 

تكون منفتحاً عىل خرباتهم، وأال تترسع يف إصدار األحكام عىل خرباتهم، كل ذلك يُحسن من 

مهارات التفكري النقدي لديك، وهو أيضاً يعزز من نفاذ البصرية، ويفضل الترسع يف تحديد 

نوع املشــكلة، ويفضل التصلب بالرأي، ويشجع املرونة، ويقلل من الضغط.  وبالطبع، فإن 

كل هــذه املزايا التي ذكرناها مرغوب فيها يف أي موقف، ولكن التعاطف يصبح مهارة أكرث 

قيمة؛ ألن مكان العمل أصبح أكرث عاملية.  

الرسالة األساسية للفصل:

تتلخص الرســالة األساســية لهذا الفصل يف أنه ال ميكنك تعلم أن تكون يف أفضل صورة 

ممكنــة للقائد، بدون مســاعدة ودعم اآلخريــن.  فأصحاب األداء األفضل يف أي مســعى، 

لديهم جميعاً معلمون ومدربون، وينطبق نفس اليشء عىل أفضل القادة.  فكل من الدعم 

والنصيحــة واالستشــارة التي يقدمها الخرباء، تضيف بشــكل مبارش لتعلمــك لتصبح قائداً 

يُحتذى به.  فأنت تدعم وتقوي من هذه االتصاالت من خالل تعاطفك.  

تدريب ذاتي:

يف الفصل العارش، كتبت أفكاراً عن احتياجاتك للتطوير، وقمت بإعداد قامئة لإلمكانيات 

التي تبحث عنها، ووجدت طرقاً لتحدي نفسك وتخطي قدراتك الحالية.  واآلن، من يستطيع 

أن يساعدك يف تحقيق هذه األمور؟  

ســجل يف ملف القيادة لديك قامئة بالذين يســاعدونك يف تنمية قدراتك؛ فقد يكونون 

معك يف نفس مكان العمل أو املنزل أو املجتمع.  فكر يف الناس الذين استطاعوا أن يقدموا 

إليك الدعــم والتدريب والتوجيه، وأيضاً الذين اســتطاعوا أن يتحدوك لتخرج من الحدود 

املريحة التي رســمتها لنفســك.  فكــر فيهم كفريق للتعليم والتطويــر.  من تريده يف هذا 

الفريق؟ وما هو الدور الذي ســيلعبه كل منهم؟ فعىل سبيل املثال، بعضهم قد يكون قدوة 

لك، والبعض قد يكونون مدربني، وآخرون قد يكونون ببساطة مشجعني.  اطلب لكل منهم 
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كوباً من الشاي أو القهوة، واجلس معهم وتحدث إليهم.  دعهم يعرفون الدعم الذي تحتاج 

إليه، وكيف ميكن أن يســاعدوك.  وعالوة عىل ذلك، ال تخجل من طلباتهم.  فأغلب الناس 

سيكونون سعداء بتبادل معلوماتهم وخرباتهم معك إذا طلبت.
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املاضية، الذين يشــغلون حالياً مناصب أســاتذة جامعيني، فإن التعاطف يعد الجانــب األكرث غياباً لدى املدراء 
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أهمية التواصل مع اآلخرين

كيف تعلمت تويل القيادة؟ َســأَلْنا هذا الســؤال جميع املشــاركني يف بحثنا عن أفضل 

تجــارب القيادة الشــخصية.  وبغــض النظر عن موقع األشــخاص يف وظائفهــم، أو كيفية 

اكتسابهم للمعرفة واملهارات القيادية، فقد كانت اإلجابات كلها تدور يف محورين رئيسيني:

املحور األول: يتمثل يف التجربة والخطأ.  فال يوجد بديل للتعلم بالعمل، خصوصاً عمل األشياء 

 ،Denise Straka التي تتحداك.  وميكن اإلشــارة إىل آراء تقليدية كالتي قالها دينيس سرتاكا

نائب رئيس تأمــني الرشكات لدى رشكة كالبني للتأمــني Calpine Corporation: »إحدى 

الطــرق التــي تعلمت فيها تويل القيادة كانــت التجربة والخطأ، ثم اإلقــرار بوجود أخطاء 

والقيام بعمل األشياء بشكل مختلف يف املرة القادمة«)١(.  فسواء كان العمل هو القيام بدور 

إرشايف، أو قيــادة فريــق مرشوع، أو إدارة جهد تطوعي لتحســني املجتمع، أو ترؤس مؤمتر 

ســنوي لجمعية مهنية متخصصة، أو قيادة فريق للعبة رياضية، أو تأسيس مرشوع تجاري، 

فإنــه كلــام زادت الفرص التي يجب أن تخدم فيها يف موقع قيــادي، كانت هناك احتاملية 

أكرث لتطوير مهاراتك القيادية.  فأنت تشــارك وتجرب األشياء.  فبعض األشياء تنجح يف حني 

أن البعض اآلخر ال ينجح، ولكنك حينام ترتاجع وتتأمل مبا حدث، فستجد أن هذه التجارب 

تؤدي إىل دروس قيمة عن القيادة.

أمــا الطريقة الثانية األكرث ذكراً، والتي يتعلم فيها األفراد القيادة فهي من الناس.  فأنت 

لســت فقط بحاجة إىل دعم الناس، كام أرشنا يف الفصل الســابق، ولكنــك تحتاج أيضاً إىل 

أن تكتشــف الدروس التي ميكن للقادة ذوي الخربة أن يعلموك إياها.  فلســت مضطراً أن 

تدخل يف جميع التجارب والخربات بنفسك؛ فيمكنك أن تتعلم مبالحظة كيف يقوم اآلخرون 

بالقيادة، ســواء كان أداؤهم ضعيفاً أو قوياً.  ويؤكــد كليف دانيت Cliff Dennett، نائب 

الرئيس التنفيذي، وكبري املســؤولني عن القروض يف البنك هذه الرســالة عندما قال: »كنت 

محظوظــاً يف العمل، ولقــد حظيت بالتدريس من ِقبل عدد من القــادة املمتازين، ومبرور 
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الســنوات قمت بتسجيل بعض املالحظات الذهنية للصفات القيادية اإليجابية، التي يتسم 

بهــا هؤالء القادة«.  انظر حولك.  فهناك أناس ميكن أن يعرضوا لك ماهية القيادة يف عاملنا 

الحقيقي)٢(.

فالقادة ذوو الخربة ليســوا فقط قدوة حســنة يف املواقع التي يشــغلونها، ولكنهم أيضاً 

حلقات وصل رضورية للمعلومات واملصادر، وبالطبع لألشــخاص اآلخرين.  فهم يســهلون 

لك فتح األبواب، ومن املمكن أن يزيدوا من الفرص التي تحصل عليها؛ ملقابلة أولئك الذين 

يزُودونك بتعلم متميز، وبفرص وظيفية متميزة يف املستقبل.  

وحتــى تكــون قائداً يُحتذى به، يجب أن تتواصل مع اآلخريــن، ويجب عليك أن تدعو 

النــاس إىل حياتك، ويجب أن تطرق األبواب وتقدم نفســك، ويجــب أن تكون فضولياً وأن 

تكون لديك الرغبة يف التواصل معهم، ويجب أن تكون لديك الرغبة لتكون قريباً من الناس 

وتنفتح عليهم، وتحتــاج لالطالع عىل املصادر التي لدى اآلخرين، وأن تجد الفرص ملالحظة 

القــادة وهم يعملــون، وأن تتعلم املهــارات االجتامعية التي تســهل التفاعل االجتامعي.  

وال تحتاج أن تكون منفتحاً بحامس زائد لتقوم بعمل كل هذه األشــياء؛ فيمكنك أن تكون 

انطوائيــاً، وبهدوء تقوم بعمل الكثري من االتصــاالت)٣(.  مهام كانت طبيعتك، إال أنه يجب 

عليك أن تتواصل وتبني عالقات مع اآلخرين.  

اصنع عالقات اجتماعية:

حــني يتعلق األمر بعمل االتصاالت، ســتحتاج إىل أن تكون أول مــن يبادر فيها.  فأنت 

بحاجة إىل أن تتوىل زمام املبادرة.  اطرق األبواب، واجعل الناس يشــاركونك، واســألهم فيام 

إذا كانــوا يريــدون قضاء بضع دقائق قليلة معك يف الحديث عــن عملهم.  ويعكس بريان 

غريزر Brian Grazer، منتج األفالم السينامئية الذي ذكرناه يف فصل سابق، مثاالً رائعاً لهذا.  

يقــول بريان موضحاً: »لــدي قاعدة وضعتها لنفيس.  كان يجب عيل أن أقابل شــخصاً 

جديــداً يف مجــال الرتفيه يومياً«.  كانــت محادثاته يف البداية تدور مــع العاملني يف مجال 

الرتفيه، ولكن »رسعان ما أدركت أنني أســتطيع فعالً أن أصل لكل فرد وأتحدث معه يف أي 

مجال أثار فضويل.  األمر مل يتعلق فقط باملشــاهري الراغبني يف التحدث عن أنفســهم وعن 
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عملهــم - فالجميع يرغب بذلك«)٤(.  يتوقــع بريان أن يكون عدد هذه املحادثات أكرث من 

500 محادثة، وأن هــذه املحادثات أدت إىل أفالم ومرشوعات ومحاوالت إبداعية.  واألهم 

من ذلك، أنهم اختصوه باملعرفة واملعلومات التي من املمكن أن تساعده يوماً يف حياته.

تدعم األدلة حول رأس املال االجتامعي ما يعتقده بريان عن أهمية العالقات)5(.  فاإلنسان 

حيوان اجتامعي ومخلوق يك يتواصل مع اآلخرين)٦(.  ويعتمد بقاء اإلنسان عىل قيد الحياة 

وكذلــك تطوره عىل هذا التواصل.  فاقتصاد املعلومات لن يكون موجوداً لو مل يحتج الناس 

إىل االتصال أو االرتباط.  ويعتمد تدفق املعلومات عىل الشــبكات االجتامعية.  ومن خالل 

معايري املعاملة باملثل، فإنها تحقق الفائدة لجميع املشــاركني، وســيقوم الناس بعمل أشياء 

رائعة لبعضهم البعض، كلٌّ تجاه اآلخر، وســتحتاج إىل بناء شبكات اجتامعية وإىل االستفادة 

من هذه الرغبة يف بناء الشبكات االجتامعية.  كلام زادت االتصاالت والعالقات التي لديك، 

زادت قدرتــك عــىل الوصول إىل مصادر املعلومات واملعرفة األكرث ثــراًء واألكرث تنوعاً؛ فهي 

تزيــد من التجمــع املحتمل للناس الذين ميكــن أن تتعلم منهم وتســتفيد من توجيههم.  

ويفرس جيمس ســيرتين James Citrin، الرشيك األســايس، وعضو مجلس اإلدارة يف رشكة 

ســبينرس ســتيوارت Spencer Stuart للبحوث، ومؤلف كتاب بعنوان: »املرسحية املهنية: 

 Career Playbook:  Essenial النصيحــة الرضورية يف هذه األيام تلهــم املهني الصغــري

Advice for Today's Aspiring Young Professional« بالقــول: »إن العالقات الحيوية 

تزيد لكل من حصل عىل وظيفة، ويكون ناجحاً بعد الحصول عىل الوظيفة، وهي أيضاً أحد 

العنارص الرضورية للســعادة يف صورتها الشــاملة«)٧(.  يُظهر البحث بوضوح أنه كلام زادت 

االتصــاالت االجتامعية من حيث العــدد والقوة، زادت الثقة وتبــادل املعلومات وتدفقها، 

وكذلك العمل الجامعي، والسعادة، والرثوة.

ر أن ال أحد قدم مهمة العمــل لربيان لتكون لديه املحادثات  مــن املهــم أن ندرك ونَُقدِّ

الفضوليــة، فقد توصل إىل فكرتــه تلك مبفرده، وقام بعمل ذلــك بعدما تخرج مبارشة من 

الكلية.  وميكنك أن تقوم أيضاً بعمل نفس اليشء، وميكنك أن تضع قاعدة لنفســك؛ بحيث 

تكــون لديك محادثة تتســم بالفضول مع شــخص واحد كل يــوم.  وإذا مل ميكنك أن تقوم 

بعمــل هذا مرة يف اليوم، فيمكنك أن تقوم بعمل ذلك أســبوعياً.  كن فضولياً واحصل عىل 

اتصاالت أكرث.  
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نوعية وجودة العالقات مهمة:

كلــام تقدمت يف مهنتك، تصبح نوعية عالقاتك هي األكرث أهمية بشــكل متزايد.  وجد 

البحــث املطول الحديــث أنه حني يكون الناس يف ســن العرشينيات، فــإن عدد العالقات 

االجتامعية ينبئنا عن وجود ســعادة بشــكل أكرب.  ولكن باقرتاب الناس من سن الثالثينيات 

وما يليها، تصبح نوعية العالقات أكرث أهمية)٨(.  فقدرتك عىل صنع صداقة قوية مع اآلخرين، 

تصبح بوضوح عنرصاً مهامً يف تطورك، سواء عىل املستوى الشخيص أو املستوى املهني.  

لقــد أظهر الباحثون أن »العالقات عالية الجودة تســاهم يف ازدهــار الفرد، ويف فاعلية 

الفريق ويف الفاعلية التنظيمية«)٩(.  فأصحاب العالقات عالية الجودة يتمتعون بصحة أفضل، 

ولديهم توظيف إدرايك أعىل، ومداركهم الفكرية أوســع، ولديهم مرونة أكرث، كام أنهم أكرث 

التزاماً باملنظمة، ويعرفون أفضل من الذي يستحق أو ال يستحق ثقتهم، وهم أيضاً يظهرون 

ســلوكيات تعلّم أعىل.  ومع وجود عالقات عالية الجــودة، تجد أن الناس أكرث انفتاحاً، مام 

يعني أنهم يفهمون أنفســهم، ووجهات نظر اآلخرين بشــكل أسهل وأكرث شمولية.  وتؤدي 

الجودة األفضل يف عالقاتك إىل انتباه أكرث تجاه ما يدور حولك، وكيفية التعامل مع مختلف 

األنشطة.  فنوعية عالقاتك تؤثر كثرياً عىل جودة تعلمك.  

ال يــزال واجبــاً عليك أن تكون كام أنت عىل ســجيتك، ولكن ميكنــك أن تطور قدراتك 

بفاعليــة عن طريق االتصال بأصحــاب الخربات، الذين من املمكن أن تتعلم منهم أشــياء 

ترغب يف تحقيقها، ومهارات تود أن تكتســبها، وتســتطيع أن تتعرف عىل قصص كفاحهم 

وِمَحنهــم وأخطائهــم وإنجازاتهم أيضــاً.  فكر يف الناس غري املعروفــني بالتحديد، أو الذين 

يلفتون األنظار ولكنهم يظهرون كفاءة كبرية، وتفاين كبري، وحاسة طيبة ملا هم عليه.  واألهم 

من ذلك، اخرت الناس الذين يجعلونك تشعر بأنك راضياً عن نفسك؛ بسبب الغرض من هذه 

العالقة، الذي هو باختصار: تشــجيعك وإلهامك لتحسن من نفسك.  فالناس الذين تتواصل 

معهم يجب أن يكونوا أولئك الذين يعتنون بك وبجعلك أفضل.

مــن أجل اختيــارك للناس الذين يجــب أن تتواصل معهم، ابــدأ بالتفكري يف الناس من 

حولك.  فمن هو الصديق أو الزميل يف العمل الذي يكون ناجحاً يف القيادة يف السياق الذي 

يهمــك؟ ومن الذي أتقن مهارة من مهارات القيــادة التي تريد أن تتعلمها أكرث من غريها؟  
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من الذي لديه رأي ممتاز تجاه األمور؟ ومن هو صاحب الرؤية العملية الثاقبة، أو صاحب 

الرؤية الخيالية الحاملة؟ من هو الشــخص الذي تعرف أنه اســتطاع أن يتغلب عىل الرفض، 

وعىل العقبات التي واجهته يف حياته املهنية؟ فكر فيام تحتاجه اآلن بشدة.  ومن ثم، انظر 

حولك إىل الناس الذين تعرفهم.  ابدأ يف الدائرة املحيطة بك، ومن ثم وســع الدائرة بعدما 

تكتســب خربة أكرث يف املشــاركة مع اآلخريــن يف برنامج تعلمك.  يقــول ترافيس كاريجان 

Travis Carrigan، كبري املهندســني يف رشكــة بوينتوايز املتحدة Pointwise Inc، أنه دأب 

عــىل تطبيق هذا خالل الســنوات القليلة األخرية، ويقول إن هذا أدى إىل بعض املشــاريع 

العظيمــة والعمل التعاوين، ويقول: »إن هذه العالقات ظاهرة فريدة يف مســاعديت ألصبح 

قائداً ومستمعاً ومهندساً أفضل«.  

ابحث عن القدوة الحسنة:

شــاهد األشــخاص القيادين.  فإذا أردت أن تكــون قائداً يُحتذى بــه، فيجب عليك أن 

تشــاهد وتدرس هــؤالء القادة.  ويقول األســتاذ يف جامعة ســتانفوردStandford، ألبريت 

باندورا Albert Bandura وهو أحد أهم الشخصيات عىل مستوى العامل يف هذا املوضوع:  

»تعترب النمذجة الخطوة األوىل يف تطوير الكفاءات.  فمن خالل مالحظة مســتويات األداء 

النموذجية، يكتسب األفراد املعلومات عن الهيكل الدينامييك للمهارة التي يجري اكتسابها.  

ويعمل تكرار فرص متابعة األنشــطة النموذجية، عىل متكني املتابعني من اكتشاف الصفات 

الرضورية لتلــك املهارة، وتنظيم ما يعرفونه والتحقق منــه، وأن يوجهوا اهتامماً خاصاً إىل 

الجوانب املفقودة«.

وليك تصبح القائد األفضل، ستكون بحاجة ملا هو أكرث من املعرفة واملهارات والتوجهات 

التــي تجعلك قائداً ناجحــاً، ويجب أن تفهم أيضاً كيف تطبق هذه الجوانب عىل مجموعة 

مختلفــة من املواقــف الواقعية.  وبالرغم من فائدة قراءة القصص والســري الذاتية للقادة، 

وفائدة مشــاهدة الفيديوهات واألفالم، إال أن املفيد أكرث هو أن تالحظ وتشــارك عملياً مع 

أفراد حقيقيني من الذين أتقنوا كفاءات القيادة.

فإذا أردت أن تحســن قدرتك عىل تقديم عرض ملهم لآلخرين، شاهد وادرس شخصاً ما 

أتقــن تلــك املهارة التي تبحث عن اكتســابها.  وإذا أردت أن تعرف كيف تقوم مبفاوضات 



تعلم القيادة:  األصول الخمسة األساسية لتصبح قائداً مثالياً 188

الفصل الخامس عرش

صعبــة، عليك أن تجد طريقة ملالحظة أحد األفراد يقوم بذلك عملياً.  وإذا أردت أن تعرف 

كيف تصبح أكرث توجهاً للمســتقبل، عليك أن تقيض وقتاً مع شــخص ما أتقن الفن والعلم 

يف هــذا الصدد.  ال ميكنك أن تعــرف كيف تقوم بعمل يشٍء ما، إال أن ترى من يقوم بعمل 

هذا اليشء أمامك بنجاح.  فمالحظة مناذج من املتمكنني، ميثل منهجية تطوير فعالة بشكل 

غري عادي.  

بالطبع، ســيكون واجبــاً عليك يف النهاية أن تقوم بعمل هذا مبفــردك، ولن تكون قادراً 

عــىل تنــاول الجهاز اللوحي الخاص بك، يف كل مرة يكون مطلوباً منك فيها أن تؤدي مهمة، 

وتشــاهد خبرياً يقوم بعملها أوالً.  ومع ذلك، سيساعدك بشدة حني تبدأ التعلم من منوذج 

جيد.  ومن ثم، تقوم برســم صورة يف ذهنك عن أداء هذه املهمة بنفس املهارة التي لديك.  

فعىل ســبيل املثال، طلبنا من تايلور بودمــان Taylor Bodman، وهو رشيك عام يف رشكة 

براون براذرس هارميان Brown Brothers Harriman، أن يعطينا آراءه حول مناذج القيادة 

التي مثلت قدوة له يف حياته.  كان قادراً عىل أن يرشح لنا بإسهاب كبري سبب اختياره لكل 

شــخص، وماذا عمل كل شخص، وما هو شــعوره تجاه كل شخص، وما الذي تعلّمه من كل 

شخص، ومّكنه من أن يكون قائداً أفضل.  كان يعرفهم كلهم شخصياً، ومل يكونوا من الذين 

عمل عنهم الصفحات األوىل عىل أغلفة املجالت، أو جعل منهم مادة يف أخبار املساء.  

تتسق تجربة تايلور مع بحثنا؛ الذي يُظهر أن أغلبية الناس يجدون القدوة الحسنة لهم 

قريباً من أماكن ســكنهم.  وبالرغم من أن الحديث عن الغني واملشــهور موضوع مشــرتك 

يتكرر يف الصحافة الشعبية، ولكن الصحافة الشعبية ليست املكان الذي يكتشف فيه الناس 

قادة يُحتذى بهم ويُتعلم منهم يف القيادة.  وبعد سؤال عىل مدى ما يقارب من ثالثني عاماً، 

يطلــب منهم أن يذكروا من هو أهم قائد ميثل منوذجاً للقيادة لدى الناس، كانت اإلجابات 

متســقة عىل مدى الوقت.  وبالنســبة للذين أعامرهم أقل من ٣0 عاماً، فإن أعىل الفئات 

الثالث لنامذج القيادة التي يُحتذى بها متثلت يف أفراد األرسة، أو املدرس أو املدرب، أو زعيم 

املجتمع أو زعيم الطائفة الدينية.  أما بالنســبة لألفراد األكرب من ٣0 سنة، فإن أعىل الفئات 

الثــالث كانت أفراد األرسة، أو قائد املــرشوع )عادة يكون مرشفاً ذا خربة(، ومن ثم املدرس 

أو املدرب.
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تعترب مناذج األدوار اإليجابية التي يُحتذى بها رضورية أيضاً؛ بسبب استحالة التفوق عىل 

أســاس أرضية ســالبة، وميكنك أن تتفوق فقط لتكون مثاالً إيجابياً، وميكنك أن تعرف ١00 

يشء بحيث ال تقوم بها، ولكنك إذا كنت ال تعرف ولو شيئا واحدا تقوم بعمله، فلن تستطيع 

أداء املهمــة.  وباملثل، فإن ما ميكن أن تتعلمه من مــرشف غري فعال محدود جداً؛ فكونك 

تعرف ما ال تريد أن تضاهيه، ميثل بديالً ضعيفاً ملعرفة ماذا تريد أن تقلده.  ومن الرضوري 

أن يكــون لديك أفراد ميثلون قدوة بالدور الذي تلعبه يف حياتك؛ ألنهم ميثلون القدوة التي 

تنفذ مهارة السلوك أو مامرسة القيادة.  

من الواضح أنه ال يوجد اثنان لديهام نفس املجموعة من األشخاص الذين ميثلون قدوة 

حسنة.  وعالوة عىل ذلك، فإن األشخاص الذين ميثلون قدوة حسنة بالنسبة لك، ال يحتاجون 

إىل أن يكونوا قدوة حســنة يف كل ســلوك تسلكه يف القيادة؛ إذ ســيكون هذا األمر مسألة 

شــائكة تحتاج إىل وقت طويــل للوفاء بها.  ركز عىل مهــارة أو مهارتني أنت بحاجة ملحة 

لتعلمها، وابحث عن الشــخص الجيد يف كل هذه األشــياء.  ميكن أن يأيت األشــخاص الذين 

ميثلون قدوة حســنة من أي مكان )ســواء كان املنزل أو العمل أو املجتمع(.  ولذلك، انظر 

حولك، وسوف تستفيد إىل حد بعيد من مشاهدتهم وهم يعملون.  

 الرسالة األساسية للفصل:

تتلخص الرســالة األساسية لهذا الفصل يف أنه ليك تتعلم لتكون قائداً فاعالً، فإنك تحتاج 

إىل التواصــل مع اآلخرين.  فأنت بحاجة إىل النصيحة واالستشــارة الطيبة، كام أنك بحاجة 

إىل مــن يفتح األبواب لــك.  حدد من هم هؤالء الناس، وكيف ميكنك أن تصل إليهم، وماذا 

تستطيع عمله لتحسني نوعية عالقاتك معهم.  سيكون واجباً عليك أن تبادر بإنشاء عالقات، 

ومن ثم الحفاظ عىل هذه العالقات.  وعليك أن تجد األشــخاص الذين ميثلون قدوة حسنة 

لك؛ الحظ كيف يقومون بعمل ما يقومون بعمله واجعلهم قدوة لك.  

تدريب ذاتي:

يف الفصل الســابق، طلبنا منك أن تحيط نفســك بأفراد آخرين يستطيعون أن يزودوك 

بالدعم ويشــجعوك.  واآلن، نود أن نخطو خطوة أخرى، ونقرتح أن تشــكل منهم مجلســاً 
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شــخصياً للمديرين.  يجب أن يتكون مجلســك الخاص من عدد يرتاوح بني ٤-٧ أفراد من 

الذين تحرتمهم وتثق فيهم، وأن يكونوا من الذين تســتطيع أن تتوجه إليهم، وتطلب منهم 

املســاعدة يف اإلجابة عىل األسئلة الصعبة واملعضالت األخالقية، والتوجيه أثناء الخروج من 

مرحلة إىل أخرى، والنصيحة الحتياجاتك من التطوير الشخيص، واملساعدة يف املحافظة عىل 

قيمك ومعتقداتك.  يجب أن ميثل هؤالء مجموعة متنوعة من املهارات والخربات، ويكونوا 

قدوة يف العديد من املهارات التي ترغب يف تطويرها)١0(.

مــن تريد أن يكون يف مجلــس املديرين الخاص بك؟ قم بعمــل قامئة يف ملف القيادة 

وسجل أسامءهم، وسجل بشكل منوذجي ما هي أوجه املساعدة التي من املمكن أن تحصل 

عليها من كل فرد.  ابدأ بأن تطلب من أحد األفراد أن يكون يف مجلسك.  أخرب ذلك الشخص 

مبا تســعى إليه، واطلب منه إن كان باإلمكان تنــاول كوب من القهوة معك؛ للحصول عىل 

النصيحة واالستشارة.  بعد ذلك، ميكنك أن تخرج وتجد عضواً ثانياً للمجلس.



191تعلم القيادة:  األصول الخمسة األساسية لتصبح قائداً مثالياً

أهمية التواصل مع اآلخرين

مالحظات:
١-  نورد هنا مزيداً من املالحظات التي تدلل عىل ذلك: »لقد تعلمت عن طريق الفعل، وبارتكاب الكثري من األخطاء«، 

»تجارب جيدة وأخرى ســيئة«، »أبحث عن مهامت صعبة يف مهنتي«، »أحاول تجربة أســاليب جديدة ورؤية ما 

الذي ينجح منها«، »املامرسة تجعل األمور ممتازة.  لقد تعلمت من خالل التجربة والنجاح والتجربة والفشل«.  

٢-  هنــاك مالحظات أخرى معتــادة مثل: »حاولت االقتــداء بآخرين أحرتمهم«، »من املدربني«، »مشــاهدة املدراء 

وتحديــد ما ينجح وما ال ينجح«، »مراقبة اآلخرين والتــرصف مثلام متنيت أنهم قادوين«، »عن طريق البحث عن 

النصح والتوجيه من القادة الذين أحرتمهم«، »عن طريق اتخاذ القادة العظام قدوة« و»مشــاهدة اآلخرين؛ لدى 

كل موقف يشء لدي ألتعلمه«.  

٣-  تناقش سوزان كيف Susan Cain بقولها: إن الناس ال يقللون من قيمة االنطوائيني، وأننا نخرس بسبب ذلك.  انظر 

كتابها لالطالع عىل قصص مفيدة جداً حول االنطوائيني الذين كانوا قادة بشكل استثنايئ:  

Susan Cain, Quiet: The Power of Introverts in a World That Can’t Stop Talking )New York: 

Broadway Books, 2013(.  

انظر أيضاً املوقع اإللكرتوين: www.quietrev.com؛ لالطالع عىل قصص أكرث عن القادة االنطوائيني.  

4-  Brian Grazer and Charles Fishman, A Curious Mind:  The Secret to a Bigger Life )New 

York: Simon & Schuster, 2015(, 22.

 Robert D. Putnam, Bowling Alone: The  :5-  لالطالع عىل مناقشة أكرث تفصيالً عن رأس املال االجتامعي، انظر

.Collapse and Revival of American Community )New York: Simon & Schuster, 2001(

 Malcolm Gladwell, The Tipping Point: How Little Things Can Make a Big Difference  :ًانظر أيضا

.)Boston: Back Bay Books, 2002(

Wayne E. Baker,  :مــن أجــل إجراء تطبيــق عميل ألبحــاث رأس املال االجتامعــي عىل عامل األعــامل، انظــر 

 Achieving Success Through Social Capital:  Tapping the Hidden Resources in Your Personal

  and Business Networks, University of Michigan Business Management Series )San Francisco:

.Jossey-Bass, 2000(

 Matthew D. Lieberman, Social: Why Our Brains Are Wired to Connect  :٦-  انظر عىل ســبيل املثــال

 )New York: Crown Publishers, 2013( and Frans de Waal, The Age of Empathy:  Nature’s

.Lessons for a Kinder Society )New York:  Three Rivers Press, 2009(

 Nicholas A. Christakis and James M. Fowler, Connected: How Your Friends’ Friends’  :ًانظر أيضا

  .Friends Affect Everything You Feel, Think, and Do )Boston: Back Bay Books, 2011(

7-  James M. Citrin, “What Parents Should Tell Their Kids About Finding a Career,” Harvard 

Business Review Blog, May 15, 2015, https://hbr .org/2015/05/what-parents-should-tell-their-

kids-about-fnding-acareer.
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8-  Cheryl L. Carmichael, Harry T. Reis, and Paul R. Duberstein, “In Your 20s It’s Quantity, in 

Your 30s It’s Quality: The Prognostic Values of Social Activity across 30 Years of Adulthood,” 

Psychology and Aging 30, no. 1 )2015(: 95–105.

9-  Jane E. Dutton, “Build High-Quality Connections,” in How to Be a Positive Leader:  Small 

Actions, Big Impact, ed. Jane E.  Dutton and Gretchen Spreitzer )San Francisco: Berrett- 

Koehler Publishers, 2014(, 11-21.

١0- بخــالف املجلس الذي يعمــل يف الرشكات، فإن املجلس الخاص بك ليس مضطراً لالجتامع معاً.  ولكن بالنســبة 

لبعض األشــخاص، فإن فرصتهــم يف التفاعل مع نظرائهم من حيث التفكري ومع األشــخاص املوهوبني، ميكن أن 

يكون سبباً وراء رغبتهم يف أن يكونوا يف مجلسك.  
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التغذية الراجعة وأثرها في تحقيق التطور

يختتم غاريسون كيلور Garrison Keillor، مؤلف ومذيع برنامج املنوعات، واملسمى: 

رفيق وطن الرباراي A Prairie Home Companion، كل جزء إخباري من العرض بالعبارة 

التاليــة: »حســناً، هذه األخبار تأتينا من بحرية وبيغــون Lake Wobegon، حيث تجد كل 

النســاء أقوياء، وكل الرجال يظهرون مبظهر حســن، وكل األطفال رائعون مبا يفوق املعدل 

الطبيعي«.  وبالرغم أنه من املفرتض أن يكون ذلك يف مينيسوتا Minnesota، هذه املدينة 

الخيالية التي تعيش وهم التفوق الذي من املمكن أن تجده يف أي مكان.  ولهذا الســبب، 

مــراراً وتكــرراً يجيب الناس عىل اســتبيانات تشــري إىل أنهم فوق املعــدل العادي، برصف 

النظر عن نوعية املهارة أو الكفاءة التي تجري دراســتها)١(.  فعىل سبيل املثال، يصنف أكرث 

من 90% من أســاتذة الجامعات أنفســهم بأن مســتواهم فوق املستوى العادي، من حيث 

قدراتهم يف التدريس، ويعتقد أكرث من الثلثني أن مكانهم بني ٢5% ممن يقعون يف القمة)٢(.  

ويصنف ثلثا الســائقني األمريكان تقريباً أنفسهم بأنهم ممتازون أو جيدون جداً)٣(، يف حني 

يعتقــد أغلب الناس أنهم أكرث إنصافاً من اآلخرين من نظرائهم)٤(.  وعالوة عىل ذلك، تظهر 

الدراســات ارتباطــاً منخفضاً إىل حٍد ما بــني التقييم الذايت لألفــراد والتقييامت املوضوعية 

للمهارات املرتبطة بالعمل)5(.

وقــد تكون التصــورات اإليجابية للذات جيدة لتقدير الــذات، ولكنها لن تكون مفيدة 

حني يتعلق األمر باستخدام املهارات والقدرات يف التدريس، وقيادة السيارات وتويل القيادة 

أو أي يشء آخــر.  ويف الواقــع، فإنه ال يوجد أي فرد بنفس درجــة التميز التي يعتقدها يف 

نفســه، أو عىل نفس درجة الســوء التي قد يراها اآلخرون فيه.  وقبل أن تخوض يف حالة 

جّدية من تحســني الــذات، أنت بحاجة إىل تقييم دقيق عىل أســاس مجموعة من املعايري 

املوثــوق فيها.  وأفضل معالجة لهذا األثر الذي ارتبط اســمه ببحــرية ويبغون، هو التغذية 

الراجعة.
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فالتغذيــة الراجعــة الصالحة واملفيدة رضورية للتعلم، وال ميكــن حدوث التعلم بدون 

معرفة كيفية العمل الذي تقوم به، وبدون تحديد ما تحتاج إىل تغيريه من تحقيق التحسن 

املنشــود.  ويظهر بحثنا بوضوح أن أفضل قادة هم القادة الذين يتمتعون بالنشاط، الذين 

ال يعتقدون أبداً أنهم يعرفون كل يشء)٦(؛ فهم يحافظون عىل االنفتاح عىل األفكار الجديدة 

مــن مجموعــة مختلفة من املصادر.  وحــني يتعلق األمر بالقيادة، يجــب أن تأيت التغذية 

الراجعــة من الذين تحــاول أن تؤثر عليهم؛ فهــم الوحيدون فقط الذين يســتطيعون أن 

يحدثــوك مبوثوقية عن أثر األعــامل التي قمت بها عليهم.  وبالرغم مــن أنه من الواجب 

عليك أن تُِعدَّ نفســك لالستامع إىل أولئك الذين ليس لديهم أي يشء إيجايب يقولونه، وأيضاً 

ألولئــك الذين يقومون فقط بتلطيف تعليقاتهــم، إال أن طلبك لردود التغذية الراجعة هو 

عادة تحتاج إىل تطويرها.

فاملشــكلة أن أغلــب الناس ال يريدون التغذيــة الراجعة، وال يطلبــون الحصول عليها، 

وال يحصلون عىل الكثري منها إال إذا قُدمت لهم جرباً)٧(.  فعىل ســبيل املثال، ما عدد املرات 

التي طلبت التغذية الراجعة حول أعاملك عىل أداء اآلخرين؟ كشــفت بيانات إجابات أكرث 

من ٢.5 مليون من األفراد، أن هذا السلوك بالتحديد يأيت يف املرتبة األخرية بني الـ ٣0 سلوكاً 

من سلوكيات القيادة املذكورة يف منظومة مامرسات القيادة)٨(.  وال يذكر الناس فقط أن هذا 

هو السلوك القيادي الذي يشاركون فيه بأدىن درجة، ولكن مديريهم وزمالءهم ومرؤوسيهم 

املبارشين يصنفون هذا السلوك عىل أنه السلوك األقل تكراراً من ِقبل قائدهم)9(.  

يتفق الجميع عىل هذه النقطة؛ فطلب التغذية الراجعة ليس شــيئاً مييل عدد كبري من 

القادة إىل القيام به.

التغذية الراجعة تجعل موقفك ضعيفاً:

ملــاذا يف الغالب تعامل التغذية الراجعــة وكأنها ضيف غري مرغوب فيه يف حفل؟ وملاذا 

يبتعــد أغلب الناس خجــالً من يشء ما يوفر لهم فوائد شــخصية ومهنية وتنظيمية؟ يعود 

الســبب الرئيس لهذا إىل أن الناس، وخصوصاً أصحاب املراكز القيادية، ال يبادرون يف طلب 

التغذية الراجعة بسبب شعورهم بالخوف من تعرضهم لالنكشاف - أي االنكشاف من أنهم 
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ليســوا مثاليني - وأنهــم ال يعرفون كل يشء، وبأنهم ال يتقنون القيــادة كام ينبغي، وبأنهم 

ليسوا عىل مستوى املهمة.  

يقول دوجالس ســتون وشــيال هني Douglas Stone and Sheila Heen، مؤلفا كتاب:  

 The Science and Art ًتقديــر التغذيــة الراجعة: علم وفن تلقي التغذية الراجعة جيــدا

of Receiving Feedback Well: إن عمليــة التغذيــة الراجعة ترضب عىل الوتر بني اثنتني 

من االحتياجات اإلنسانية األساسية: الحاجة إىل التعلم والتطوير، والحاجة ألن تكون مقبوالً 

كام أنت عىل ســجيتك متاماً)١0(.  وبالتايل، فإن ما يبدو اقرتاحاً معتدالً أو لطيفاً أو أقل رضراً 

نسبياً، ميكن أن يرتك الشخص وهو يشعر بالغضب والدهشة، واملعاملة الظاملة أو بالتهديد 

الشديد.  

فالنظــرة إىل التغذية الراجعة يف الغالب، تكون من خالل إطارات التقييم والحكم: جيد 

أو يسء، صحيــح أو خطــأ، مــن بني أفضــل ١0% أو يف الربع األخري يف القــاع.  وتزيد هذه 

اإلطــارات من املقاومة، ليس فقط من ناحية املتلقي، ولكن أيضاً من ناحية املرســل.  ذكر 

 ،Jack Zenger and Joseph Folkman استشــاريا اإلدارة جاك زينجر وجوزيف فولكامن

أنه بينام يعتقد الناس أن النقد البّناء رضوري لتطويرهم يف مهنهم، هناك شعور متكرر لدى 

النــاس بعدم الراحة عند تقديم هذا النقد.  كام يذكرون أن أولئك األفراد الذين يشــعرون 

بأكــرب قدر من عدم الراحة وهم يقدمون التغذية الراجعة الســلبية، هم أيضاً أقل اهتامماً 

بدورهم يف تلقي التغذية الراجعة من اآلخرين)١١(.

يتطلــب تعلُّم أن تصبح قائداً أفضل تغذية راجعة؛ حيــث إنه رضوري للتعلم ولتنمية 

القــدرات.  فكيــف تحصل عىل إعطاء وتلقي أفضل تغذية راجعــة؟ إن أول يشء يجب أن 

تقــوم بعمله، هو النظر إىل التغذية الراجعة من خالل إطار عقلية التطور، بدالً من طريقة 

التفكري الجامدة، التي تحدثنا عنها يف الفصل الخامس.  

فمــن خالل عقلية التطور، تصبــح التغذية الراجعة معلومات متثــل جزءاً ال يتجزأ من 

التعلــم.  فأنت تقول لنفســك ولآلخرين: »هذه معلومات صالحة ومفيدة ستســاعدين يف 

أن أصبــح أفضــل يف مجال القيادة«.  وحــني تضعها يف اإلطار بتلــك الطريقة، يصبح األمر 

أقــل ارتباطاً بأوجه القصور لديك، ويصبح أكرث ارتباطــاً بالفرص لديك، وهذه بالضبط هي 
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 Chorus, املدير العام يف كوروس بينيوزلندا ،Ed Beattie الطريقة التي ينظر فيها إد بيتيه

New Zealand، وهي أكرب رشكة يف مجال البنية التحتية لالتصاالت، تجاه التغذية الراجعة.  

فيقول أحد مرؤوســيه املبارشين: »ليس هناك تغذية راجعة ال يســتمع إليها »إد« بجدية. 

فهــو ال يريدنا أن نحتفظ بأية مالحظات لدينا، ال ســيام عندما تكون التغذية الراجعة عن 

األداء الشــخيص عــىل وجه الخصوص.  فهو يريــد أن يعرف ماذا يحــدث - الجيد واليسء 

والقبيــح.  فكل منا لديه القدرة عىل التعامل معه بانفتاح ورصاحة، بدون خوف من غضبه 

أو التحول للدفاع عن نفسه«.

ويف ظــل عقلية التطور، حســبام يوضح »إد«، فإنك تفــرتض افرتاضات مختلفة عن كل 

من التغذية الراجعة وعن نفســك.  فأنت تفرتض أنك من املمكن أن تتعلم من النقد، وأن 

قدراتــك يف تطور دائم، وأنك تســتطيع أن تتغلب عىل العقبــات وأوجه القصور إذا بذلت 

الجهــد املطلوب لذلــك، وحتى املعلومات األشــد أملاً من املمكن أن تحفزك عىل تحســني 

نفســك)١٢(، وقــد يكون من الصعب القيام بذلك يف البدايــة.  ولكن إذا طبقت إعادة وضع 

التغذية الراجعة يف إطار كفرصة للتحســن فيام تقوم بعمله، ســيصبح األمر أســهل مبرور 

الوقت.  وبالطبع، لن تكون كل التغذية الراجعة التي ستتلقاها سلبية، فأنت تريد أيضاً أن 

تعرف ما الذي تقوم بعمله جيداً، بحيث ميكنك بناء جوانب القوة لديك.

باإلضافة إىل ذلك، يجب عليك أن ترســل رسالة تأكيد إىل الذين ترغب يف تلقي التغذية 

الراجعــة منهم، ويجب أن ترتكهم يعرفون أنك تــرى رضورة ذلك لتنمية قدراتك وتطورك، 

وأنك تقيم املدخالت التي تحصل عليها منهم، وأنك تقدر إرادتهم يف املشــاركة مبالحظاتهم 

ومرئياتهم معك، ويجب أن تظهر أنك ســمعت وفهمت ردودهم التي قدموها يف التغذية 

الراجعة، ليس فقط يف كلامتك ولكن أيضاً يف سلوكياتك التالية لذلك.  واألهم من ذلك، هو 

أنه ال يجب أن يُعاقب أي أحد أبداً قبوله للدعوة؛ ليقدم لك تقييامً رصيحاً ومبارشاً ألعاملك 

كقائد.  

إن تعلُّم أن تكون قائداً أفضل يتطلب قدراً مقبوالً من معرفة الذات، ويتطلب أن تجعل 

نفسك يف موقف ضعيف، من خالل االنفتاح بنفسك عىل معلومات قد ال تجعلك دامئاً تشعر 

بالراحة أو السعادة.  وال نستطيع ببساطة أن ننكر أنه ال ميكنك أن تكون قائداً أفضل، بدون 
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تغذية راجعة كافية عن مدى جودة ما تقوم بعمله اآلن بشكل صحيح.  وهناك جزء أسايس 

من هذه العملية، وهو التأكد من وجود قاعدة لعالقاتك تحظى بقدر كبري من الثقة لديك.  

الثقة عنصر جوهري عند تلقي التغذية الراجعة:

مبا أنك ال تعرف ماذا ســيقول الناس حني تطلــب منهم تغذية راجعة، فاالحتامل األكرب 

أنك ســتبحث عن التغذية الراجعة من أناس تثق بهم، وينطبق نفس اليشء عىل اآلخرين؛  

فمــن املحتمل أكرث أن يكونــوا منفتحني وأمناء معك إذا وثقوا بك؛ فهــذه عملية متبادلة، 

ويجب عليك أن تثق بهم، ويجب أن يثقوا بك.  ولذلك، إذا وضعت طلب التغذية الراجعة 

عىل جدولك، فيجب أن تضع أيضاً بناء الثقة يف نفس جدول أعاملك.

تتعلــق الثقة باالنفتاح عىل اآلخرين، كام ينطوي بناء الثقة عىل إنشــاء بيئة يســتطيع 

النــاس فيها أن يكونــوا منفتحني، وأمناء مع بعضهم البعض.  فأنت بحاجة إىل تهيئة املجال 

لهــذا، من خالل إظهارك لآلخرين أنــك تثمن وتحرتم آراءهم ووجهات نظرهم، وهذا يعني 

االستامع لهم، ويعني الخروج من نطاق راحتك وعمل األشياء بطريقتك، أو حتى بالطريقة 

التــي جرى تنفيذها من قبل.  فبنــاء الثقة يعني عدم قطعك التزامات ال ميكنك الوفاء بها.  

فهــو يتطلــب أال تبالغ يف الوعود، برصف النظر عن مدى أمانيك يف أنك تســتطيع أن تقوم 

بعمــل يشء ما.  فبناء الثقــة يتطلب اإلرادة بأن تؤمن بالنوايا الحســنة ومقاصد اآلخرين،  

وبناء الثقة يعني أيضاً أنه يف تلك املناســبات التي يخذلك فيها شــخص ما، فإنك ســتامرس 

الفضيلة يف أن تجعله يعرف أننا جميعاً برش ونرتكب األخطاء.  

فالثقــة هي االعتامد عىل اآلخرين والثقة فيهــم، ومن املمكن أن يكون هذا صعباً جداً 

ألي شــخص أياً كان، ولكنه سيكون أصعب بالنســبة للقادة.  فثقتك باآلخرين كقائد، تضع 

َمصداقيتك ومسريتك املهنية عىل املسار الصحيح وبشكٍل مثايل.  فأنت معرض لنتائج أعامل 

اآلخريــن، وليس نتائج أعاملك فقط، وهذا هو الخطر الــذي يقبله القادة الحتاملية إنجاز 

يشء مــا، مل يقم بعمله أبداً من قبل.  وكام قــال جوناثان موس Jonathan Moss، الرئيس 

التنفيــذي لفروكور أســرتاليا Frucor Australia: »تتعلق الثقة يف نهايــة املطاف بانفتاح 

نفسك تجاه اآلخرين، وأن تجعل نفسك معرضاً للهجوم«.
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فتعلمك أن تكون أفضل قائد، ميكن أن يكون وســيلة لبناء عالقات تتســم بالثقة.  فهو 

يعنــي: بناء أنــواع من العالقات التي يشــعر بها جميع األطراف باألمان الــكايف؛ ليخاطروا 

ويكونوا منفتحني وأمناء مع بعضهم البعض.  فأنت لن تحصل عىل النوع الذي تحتاجه من 

التغذية الراجعة إال بعد تحقيق هذه الرشوط.  فحني تفكر يف األمر، ستجد أن الثقة كانت 

دامئاً جزءاً مهامً من أفضل بيئات التعلم.  وســواء كانــت الثقة بني الطالب واملعلم، أو بني 

األب وأحد أبنائه، أو املدرب والالعب، أو املدير ومرؤوسه املبارش، فالثقة متثل عنرصاً ضخامً 

يف تحديد ما إذا كان التعلم سيتم أم ال.  

ونجــد يف لعبة الثقة أن عــىل القادة املبادرة أوالً؛ فمرؤوســوك ينتظرونك يف أن تخطو 

الخطوة األوىل.  

أهمية المبادرة:

من غري املحتمل بشــدة أن تجد أحد زمالئك، أو مرؤوسيك املبارشين أو مديرك أو حتى 

أصدقاءك، من يطرق بابك ويقول لك: »أريد أن أقدم لك بعض التغذية الراجعة«.  فالقليل 

من الناس، إن ُوجدوا، هم الذين سيتطوعون بتقديم تقييمهم املبارش إليك عن مدى تأثرهم 

بأعاملــك، والطريقة الوحيدة أمامك لتحطيم هذه الدائرة أن تبدأ أنت أوالً، وهذا ما يقوم 

القــادة بعمله عىل أي حــال.  بادر أوالً، وإذا أردت أن تحصل عــىل تغذية راجعة صادقة، 

فسيكون عليك أن تكون أول من يطلبها.  

فاملبادرة كانت بالضبط الطريقة التي اتبعها ستيف هاميلتون Steve Hamilton)١٣(، نائب 

رئيس رشكة ميدويســرتن للخدمات املالية Midwestern Financial Services.  عرف ستيف 

أن التغذية الراجعة الشــخصية املبارشة كانت ال تقدر بثمن، ســواء له أو لآلخرين من حيث 

تطوير وتنمية القدرات.  ولذلك، طلب من فريق العمل لديه أن يقدم له مراجعة أداء شاملة.  

مل يتــم القيــام بعمل هذا يف املنظمة من قبل.  ومبعرفته أنه ســيكون مــن الصعب للناس أن 

يتحدثوا بانفتاح عن أدائه أثناء حضوره، وبعد توجيه مخترص يرشح العملية، ترك فريق العمل 

لتقييم أدائه بخصوصية.  كانوا غري راضني وغري متأكدين بعض اليشء تجاه كيفية إجراء العمل، 

وإذا ما كانوا سيثقون بستيف أم ال، وكذلك املحافظة عىل الثقة بينهم.  وقد عمل فريق العمل 

من خالل هذه القضايا، وقدم بناًء عىل طلب ستيف التغذية الراجعة إليه وجهاً لوجه.  
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»إن التغذية الراجعة التي تلقيتها كانت من النوع الذي يصعب االســتامع له«.  هذا ما 

أخربنا به ســتيف، ثم أضاف قائالً: »وكانت تلك حقيقًة إحدى املنافع التي اســتفادت منها 

املجموعة.  ولتجازف بهذه املخاطرة الشــخصية، ولتكون قدوة جيدة بالنســبة للمجموعة، 

فإنه من املمكن أن تضع نفسك يف خطر شخيص، وأن تحصل عىل التغذية الراجعة الحقيقية.  

كل مــا يؤَمــل هو أن يتوصل أعضاء فريق العمل إىل إحســاس صــادق يف هذه البيئة، وأن 

التغذية الراجعة رضورية لتنمية القدرات.  ومن ثم، ترى كيف تقبل هذه التغذية الراجعة 

وكيف ستتعامل معها«.

من خالل املبادرة أوالً، وطلب مســاعدة اآلخرين، انفتح ســتيف بنفســه عىل املعلومات 

الجديدة، وقِبل املخاطرة التي مفادها: أنه ليس كل يشء سيكون بالرضورة إيجابياً.  ومع ذلك، 

ومن خالل جعل نفسه معرضاً للنقد بهذه الطريقة، بنى هذه الثقة مع فريق عمله.  وبسبب 

قدرته عىل طلب مســاعدة اآلخرين، اكتســب فريقه احرتاماً جديداً لعملية التغذية الراجعة، 

وبالتايل كانوا أكرث رغبة يف طلب التغذية الراجعة، سواء من ستيف أو من بعضهم البعض.  

قال جون غاردنر John Gardner، أخصايئ القيادة واملستشار الرئايس: »إنني أشفق عىل 

القائد الذي يَعلق بني النقاد غري املحبني له، وبني محبيه الذين ال ينتقدوه«)١٤(.  ال يوجد من 

يحب أن يســمع الرصاخ املســتمر من الطامعني، الذين ال توجد لديهم سوى أشياء بغيضة 

يقولونها.  ويف الوقت نفســه، ال يوجد أي فرد ميكن أن يســتفيد أو يصدق املتملقني، الذين 

يســتهدفون بتملقهم اكتساب محاباة اآلخرين.  وليك تظل صادقاً مع نفسك، فأنت تحتاج 

إىل نقاد محبني، ويُقصد بذلك األشخاص الذين يهتمون ألمرك، ويريدون منك أن تكون جيداً 

يف عملــك.  وألنهم يهتمون ألمرك، فإنهم يرغبون يف تقديم ذلك النوع من التغذية الراجعة 

الذي تحتاج إليه؛ لتصبح يف أفضل صورة ترغبها كقائد.

الرسالة األساسية للفصل:

تتلخص الرســالة األساســية لهذا الفصل يف أنــك إذا نويت أن تطــور مهاراتك القيادية 

وتنميها، فيجب أن تعتمد عىل املحيطني بك؛ لتعطي الفرصة لنفســك لتعرف أثر سلوكياتك 

وأفعالــك عليهــم.  فالتغذية الراجعة هي الطريق الوحيد الذي مــن املمكن أن تتعلم من 

خاللــه كيــف تجعل اآلخرين يشــعرون، وإىل أي مدى ســيكون لك أثر إيجــايب أو محايد 
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أو ســلبي عىل أدائهــم ومشــاركتهم.  وميكن للحصول عــىل التغذية الراجعة التي تتســم 

باالنفتــاح والصدق، أن يحدث فقط حني تكون هناك قاعدة مــن الثقة املتبادلة.  وكقائد، 

يجب عليك أن تبادر أوالً بإنشــاء مناخ يثق فيه الناس بعضهم البعض بشــكل كاٍف؛ وذلك 

لتوفري معلومات صالحة ومفيدة تساعدك يف تطوير قدراتك.  

تدريب ذاتي:

قبــل االجتامع القادم مع فريق العمل لديك، خذ أحــد األفراد الذين تثق بهم يف حوار 

جانبــي، وقل لذلك الشــخص أنك ترغب يف الحصول عىل تغذيــة راجعة، حول كيفية تأثري 

سلوكياتك عىل املناقشة والقرارات، وأنك ترغب يف أن تجري محادثة عن هذا بعد االجتامع.  

قــل إنك تريد مالحظات عن هذين الســؤالني: ما الذي أقوم به يف االجتامع والذي يســهم 

بشــكل محبب يف املناقشة، ويدعو اآلخرين إىل االنضامم إىل املحادثة؟ ما الذي أقوم بعمله 

ويعرتض االســتامع إىل الناس، والبناء عىل مالحظات اآلخريــن، واتخاذ القرارات بأقىص حد 

وتحمل املســؤولية واملحاســبة؟ هناك أنواع مختلفة من األسئلة التي ميكنك طرحها، ولكن 

النقطة التي تعنيك هنا هي أنك تريد شــخصاً ما ليلعب دور املدرب، ويكون عمله البحث 

عام تقوم بعمله بشــكل جيد، وما الذي تحتاج إىل تحســينه.  تأكد من تســجيلك للتغذية 

الراجعة يف ملف القيادة لديك.  ومبرور الوقت، ستكون قادراً عىل تتبع تقدم سري العمل.

يف املــرة األوىل التي تقوم فيها بهذا األمر، تأكد أنك تختار شــخصاً تتمتع معه بعالقات 

طيبة؛ فهذا سيسهل األمر عليه لتقديم التغذية الراجعة الصادقة، ولتكون منفتحاً للمعلومات 

التي يقوم بتبادلها معك، كام ميكنك أن تلتمس هذه التغذية الراجعة من شــخص مختلف 

يف كل اجتامع.  وبهذه الطريقة، من املمكن أن تشــجع اآلخرين ليتبعوك كقدوة حسنة، مبا 

يحقق الفائدة لآلخرين.

وحني تحصل عىل التغذية الراجعة التي طلبتها، فإن كل ما تحتاج أن تقوله هو: »شكراً 

لك«.  فلست بحاجة للدفاع عن سلوكك أو تربيره، فقط استمع بعناية واحرتام لوجهة نظر 

ذلك الشــخص.  فكلمة »شــكرا لك« فيها احرتام للوقت، وهي طريقة صحيحة للتعبري عن 

تقديرك ألي يشء تتلقاه.
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األصل الخامس: ال تنفك عن الممارسة بروية

ال ميكنــك تحقيق أي تحســن يف القيادة بدون تدريب.  وعــاوة عىل ذلك، فإن الوقت 

الــذي متضيه يف التدريب لن يحقق لك الكثري، بــدون االلتزام بنظام ما.  فمن املهم معرفة 

نقاط القوة لديك والبناء عليها، ولكن ال بد من إدراك الضعف الذي لديك يف بعض املجاالت، 

وعليك أن تتعامل معها.  

يؤثر الســياق كثرياً عىل قدرتك عىل تنمية قدراتك وتطوير نفسك كقائد.  فبيئات الثقة 

واالحــرام مهمة، حيث إنهــا متثل فرصاً للتعلم، والدعم ملواجهة الخطر، والقدوة الحســنة 

التي تحصل عليها من الشــخص الذي تتعلم منه.  ســتجد فرصة يف بعض األحيان للعمل يف 

هذه البيئات.  ويف بعض األحيان األخرى، ســيكون واجباً عليك أن تكون مسؤوالً عن إنشاء 

ثقافتك الخاصة يف القيادة.  

ويتطلــب أن تكون قائداً يُحتذى به، تعلامً طوال الحيــاة والتزاماً يومياً كذلك.  وبغض 

النظــر عن القمم التي وصلت إليها، إال أنه يجب أن تخطو كل يوم خطوة تجاه التحســن، 

ويتطلب منك وقفة تأمل يف وقت ما، وســؤاالً واحداً يف وقت ما، ودرساً واحداً يف وقت ما،  

ويجب أن تلتزم بعادة تعلم يشء ما جديد كل يوم، وعادة تقييم مدى تقدمك يف كل يوم.  

ســنلقي نظرة يف الفصول الثاثة القادمة عىل املوضوعات الرئيسة لتصبح قائداً يُحتذى 

به، وهي:

- تحتاج القيادة إىل التدريب، ويحتاج التدريب إىل الوقت.

- السياق أمر مهم.

- يجب أن يكون تعلم القيادة عادة يومية.  
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الفصل السابع عشر

تحتاج القيادة إلى التدريب، ويحتاج التدريب إلى الوقت

أمىض غلني ميتشــيباتا Glenn Michibata، الذي لعب التنس ملدة عرش ســنوات وكان 

يف الصدارة ثاث مرات عىل مستوى أمريكا، اثني عرش عاماً كمدير فني ملنتخب الرجال يف 

برينستون Princeton.  وحني سألناه عن الوقت الذي وجب أن ميضيه العبوه يف التدريب 

يومياً، كانت إجابة غلني: »أنا أقول لهم: إنهم بحاجة إىل التدريب ســاعتني يومياً، إذا أرادوا 

أن يحافظوا عىل نفس املستوى، أو أكرث إذا أرادوا أن يكونوا أفضل«.

تعلم غلني من خربته أنه ليك يصبح املرء أفضل العب، فإن ذلك يتطلب منه أكرث بقليل 

من التدريبات اليومية القصرية، وأكرث من التدريبات التي تزيد عن املتابعة األسبوعية، وأكرث 

من برنامج التدريب الشــهري، وأكرث من اســراحة ســنوية يف نهاية األسبوع.  وباملثل، قال 

النج النج Lang Lang، عازف البيانو الصيني الذي يبلع من العمر 33 ســنة، حني سئل عن 

تدريبه الروتيني األســبوعي: »كنت أتدرب 8 ســاعات يومياً يف الخمس عرشة سنة األوىل«، 

ثم أضاف: »واآلن، ثاث ســاعات يومياً دون انقطاع«.  وجد الباحثون الذين يدرســون أكرث 

األشــخاص موهبــة عــرب التاريخ، أنه مل يوجد ولو شــخص واحد من بينهم، قــد أنتج عماً 

ال يصدق دون قضاء سنوات عديدة يف التدريب ليظهروا هذه املواهب)١(.

فاملوهبــة الخــام وحدها ال تكفي لتحقق شــيئاً عظيامً.  فاملوهبــة تحتاج إىل تدريب، 

وال نعنــي هنا بالتدريب أي نوع من التدريب، عىل أية حال، وهذا ما قاله الباحثون الذين 

درســوا مجموعة مختلفــة من أصحاب القمة يف األداء يف مجــاالت مختلفة، مثل: الجراحة 

والتمثيل، ولعب الشطرنج والكتابة وبرمجة الحاسوب والباليه واملوسيقى والطريان ومكافحة 

الحريق.  قال الباحثون: »إن هؤالء األشــخاص مل يحققوا مســتوى من التنافس، ســواء كان 

محلياً أو دولياً.  لذا، قد يبدو أن التفوق ببساطة هو نتاج التدريب اليومي لسنوات أو حتى 

لعقود.  ومع ذلك، فإن الحياة يف الكهف لن تجعل منك جيولوجيا، ولن تقودك أية تدريبات 

إىل اإلتقــان.  فأنت بحاجة إىل نوع محدد من التدريب -التدريب املدروس املتأين- لتطوير 

خربتك«)٢(.
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وملجــرد أن الناس يشــغلون منصب مدير، فــإن ذلك ال يجعلهم قــادة، وهذا ال يعني 

بالــرورة أنهــم يتمتعون مبهارات القيــادة.  ونجد يف الغالب أن الذيــن ترقوا إىل وظيفة 

مديــر، لديهم إمكانيــات جيدة يف األمور الفنيــة، أو حتى األمور املتعلقة بتســيري العمل، 

ولكنهم ال يشعرون بالراحة يف التعامل مع موظفيهم، وليست لديهم مهارة القيادة، أو حتى 

االهتامم بالعمل عن قرب مع مرؤوسيهم، وال حتى مهتمني باكتساب هذه املهارة.  وباملثل، 

فإن الناس كثرياً ما يشــاركون يف نشاط، ويفرضون أنهم سيستمرون يف الوصول إىل األفضل 

مبرور الوقت؛ ألنهم سيكررون القيام بعمل هذا النشاط.  

فالتعلم الحقيقي ال يحدث بدون قصد.  فاألمر يتطلب أكرث بكثري من مجرد مامرسة يشء 

ما لتصبح األفضل يف هذا اليشء.  فعىل سبيل املثال، لقد تعلمت قيادة السيارة، واألغلب أنك 

قدت ســيارتك لعرشات اآلالف من األميال، وأيضاً عىل األغلب أنك توقفت منذ عدة سنوات 

مضت عن عمل أي يشء متعمد؛ لتصبح قائداً أفضل للســيارات، ناهيك عن التدرب لتصبح 

أفضل قائد ســيارات.  ميكنك عىل ســبيل املثال، االلتحاق يف مدرســة بــورش لرياضة قيادة 

  .Atlanta, Georgia يف أتانتا، جورجيا ،Porsche Sport Driving School السيارات

سئل املمثل الكوميدي ستيف مارتني Steve Martin عن صعوده كممثل كوميدي، وما 

هي النصيحة التي ميكن أن يسديها ملمثيل الكوميديا الطموحني.  أجاب بأن األمر ال يتعلق 

بكيفيــة كتابة النكت، أو كيفية العثور عىل وكيل فنانني جيد، ولكنه قال ناصحاً: »كن جيداً 

جداً فلن يســتطيع أحد تجاهلك«)3(.  فاألمر يحتاج إىل الكثري من العمل الجاد، والتدريب 

واكتســاب املهارات؛ من أجل الوصول إىل املســتوى املنشــود من الجودة والكفاءة.  ونجد 

أن نفــس اليشء ينطبق عــىل القيادة؛ فإتقان القيادة يحتاج إىل أكرث من مجرد الحضور، بل 

يستغرق ساعات من التدريب املروي واملقصود عىل مدى سنوات طوال.  

الممارسة، الممارسة، الممارسة:

ماذا نعني بالتدريب المتروي والمقصود؟

بدايًة، إنك لن تشارك مبجرد أي نشاط.  فبدالً من هذا، ستشارك يف أحد األنشطة املصممة 

خصيصاً لتحســني األداء.  عىل ســبيل املثال، لن يكون الذهاب إىل ميدان قيادة الســيارات 
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واالصطدام بســلة من الكرات تدريباً مروياً ومقصوداً، ال ســيام حني تقوم بعمل هذا قبل 

القيام بجولة.  فاألمر يبدو أكرث من كونه نوعاً من التسخني.  فقد يكون ذلك نوعاً من املرح، 

وقد تشــعر أنك أحســن قلياً، ولكن ذلك ال ميثل الطريــق إىل أن تصبح األفضل.  فالكلمة 

م«، والتي تَعني أن هناك منهجية تتبع، وأن هناك هدفاً محدداً  الرئيسة هنا هي كلمة » ُمَصمَّ

بعنايــة.  ويف كثري من األحيان، فإنك تعمل مــع معلم، أو مدرب، أو مدرس الختيار الهدف 

والطريقــة.  وباملثل، عليك أن تتوقع أن ما تريد إنجازه، قد ال يكون هو من يحقق هدفك.  

 University of Calgary من جامعة كالغاري ،Piers Steel ويقول األســتاذ بريس ســتيل

يف كتابــه الذي يحمل عنوان: معادلة التســويف The Procrastination Equation: »إن 

الرثوة الحقيقية التي يصنعها تصور إبداعي هي حياة مليئة بالخيال«)٤(.  

ثانياً، ليس التدريب أمراً يحدث ملرة واحدة.  فاملشاركة يف خربة تعلم تم تصميمها مرة 

أو مرتني ال يحقق الكثري.  فيجب تكرار التدريب مراراً وتكراراً إىل أن يصبح آلية يتم تكرارها 

تلقائياً، ويتطلب هذا األمر ساعات من التكرار.  فا يوجد نظام صارم ورسيع لعدد الساعات 

التــي يحتاجها التدريب، فالوقت املطلوب يحتاج أن يتناســب مع نوع املهارة التي تتدرب 

عليها.  وعاوة عىل ذلك، فإنه أثناء تكرار عملية التدريب ستحتاج إىل بذل عناية أكرب تجاه 

الهدف الذي تســعى لتحقيقه.  فتدريب القوة الجوهرية واللياقة البدنية، والتدريب عىل 

رفع األثقال، مع تكرار التدريب بإجراء مترينات لياقة متنوعة، يختلف كلية ومتاماً عن مجرد 

الجري يف أرجاء الحي الذي تعيش فيه، وأنت تتحدث مع صديق بهاتفك الجوال.  فالتنفيذ 

الضبايب غري واضح املعامل، لن يكون مقبوالً من كبار من يؤدون األداء.  

والصفة املهمة األخرى من صفات التدريب املروي واملقصود، هي توفر التغذية الراجعة.  

فبدون أن تعرف الكيفية التي تعمل بها، سيكون من الصعب أن تحدد إذا ما كنت تقرب من 

هدفك وتنفذه بشكل صحيح أم ال.  وبالرغم من أنه قد يأيت الوقت الذي تقيّم فيه أداءك، 

بعد أن تشعر أنك قد حققت هدفك بشكل مريض، فستكون بحاجة إىل التدريب واملتابعة، 

أو مســاعدة طرف ثالث لك يف تحليل ما قمت بعمله، ويحتاج هذا الشــخص إىل أن يكون 

شخصاً له القدرة عىل توفري تغذية راجعة بّناءة، حتى لو كانت هذه التغذية الراجعة مؤملة.  

وكام قال ماركوس ستافورد Marcus Stafford، الرئيس التنفيذي لجمعية مجتمع التصلبات 
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  :Multiple Sclerosis Society of Western Australia أســراليا  غــرب  يف  املتعــددة 

»قد ال تحــب التغذية الراجعــة، ولكنها تعد الطريقة الوحيدة التــي ميكنك من خالها أن 

تطــور نفســك كقائد«.  فالتدريب املروي واملقصود يتطلب أيضــاً تركيزاً مكثفاً.  فحتى لو 

تطلــب نوع النشــاط مجهوداً بدنياً مكثفاً -كام يف األلعــاب الرياضية- فإن العنرص املحدد 

غالبــاً ما يكــون ذهنياً وليس بدنياً.  فيفضــل الناس يف الغالب إجهــاد ذهنهم عىل إجهاد 

بدنهم، وهذا يفرس ســبب أن برامج التدريب املروي واملقصود، غالباً ما تســتغرق ما بني 

ساعتني إىل ثاث ساعات.  

عاوة عىل ذلك، دعونا نكون واقعيني، فالتدريب املروي واملقصود ليس نوعاً من أنواع 

التسلية.  وبالرغم من أنه يجب أن تحب ما تقوم بعمله، فإن التسلية ليست هي املستهدفة 

من التدريب املروي واملقصود.  فام يحافظ عىل استمرار أفضل املؤدين يف أدائهم يف برامج 

التدريــب املرهقة غالباً، ليســت املتعة التي يســتمتع بها املتدربــون، ولكنها املعرفة التي 

يطورونها والتي تقرب أكرث من تحقيق حلمهم بتقديم أداء متفوق.  

وأخرياً، لســنا بحاجة لالتفاف عىل حقيقة فحواها أن التدريب يحتاج إىل الوقت.  ويف 

العــادة، فإن الوقت مياثل البضاعة الثمينة التي ال تشــعر أنك متلك ما يكفيك منها، ناهيك 

عن إضافة مزيد من األنشطة لجدول أعاملك.  وقد تكون عىل دراية بالفكرة السائدة التي 

تفيد أن األمر يســتغرق » ١0,000 ســاعة من التدريب«، إذا أردت أن تصبح خبرياً)٥(، ولكن 

الحقيقة أنه ال يوجد عدد محدد من الســاعات، وســيكون واجباً عليك أن تخصص الوقت، 

ولكن ال تقلق كثرياً فيام يتعلق بعدد الســاعات املطلوبة.  ]ورمبا تأيت أفضل قاعدة بسيطة 

مــام ذكره املؤلــف واملريب جورج ليونــارد George Leonard، الذي ألــف كتابه: التمكن 

Mastery، حني قال: كلٌّ منا يسعى إىل التفوق، ولكن الطريق دامئاً طويل، ويف بعض األحيان 

يكون وعراً، وال يعدنا بتحقيق ما نســعى إليه برسعة وسهولة[)٦(.  واألهم من ذلك، هو أن 

التمكــن يدور حول كيف تســتخدم وقتك؛ لزيادة قدرتك إىل أقىص حــد ولتتعلم حرفتك.  

لهذا السبب، يجب أن تتعلم كيف تحول مكان عملك إىل ميدان للتدريب، وتطوير أنظمة 

التدريب التي تستطيع املشاركة فيها يف ساعات العمل الرسمية.
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أهمية الممارسة على رأس العمل:

دعنا نفرض أنك حصلت عىل تغذية راجعة مفادها أنك ال تستمع باهتامم إىل اآلخرين، 

وأنــك ســتكون أكرث فاعلية فيام لو أنك انتبهت ملا يقوله النــاس، فكيف ميكنك إذاً التدرب 

بروي وبشــكل مقصود عىل االستامع، بدون إضافة ســاعات أكرث إىل جدول عملك اليومي 

املزدحم؟ وماذا ميكنك أن تقوم بعمله بروي وبشــكل مقصود، لتحســني مهارات االستامع 

لديك باستخدام أنشطة تعلم وأنت يف العمل؟  

ميكنك أن تبدأ بتحديد هدف واســع متعدد األغراض.  فهدف أي تدريب هو تحســني 

األداء.  فالهــدف يــدور حول تعلم يشء ما جديد، أو جعل أحــد مهاراتك الحالية يف أفضل 

شــكل لها، ويجب أن يدفعك الهدف أيضاً إىل املســتوى التايل.  فقــد تقوم بتحديد هدف 

لتوضــح دامئاً فهمك ملا يقوله اآلخرون قبل أن تجيب عليهم، ثم تكون يف حاجة إىل تصميم 

أو اختيار طريقة للتحسن، وستكون يف حاجة لوضع آلية للتحسن واتخاذ خطوات ستكررها؛ 

للتأكد من أنك تقوم بعمل ما بشكل صحيح.  

عىل ســبيل املثال، أنت تقرر تطوير مهارات االستامع لديك، من خال استخدام طريقة 

لاستامع عن كثب أثناء اجتامعاتك األسبوعية مع املوظفني لديك)٧(، وستكون يف حاجة بعد 

االجتــامع للحصول عىل تغذية راجعة عــن مدى جودة تنفيذك للطريقة، وما مدى اقرابك 

مــن تحقيق هدفك.  ميكن لتلك التغذية الراجعة أن تأيت من الحضور يف االجتامع، وميكنك 

عىل ســبيل املثال، أن تســأل أي فرد من الحارضين: »كيف قمت بعميل باالستامع باهتامم 

إليكم؟ هل استمعت إليكم بشكل صحيح؟«.  إذا كان هذا غري واقعي يف منظمتك، فيمكنك 

أن تحصــل عليــه أيضاً من مدرب، أو من زميل موثوق فيــه طَلب منك أن تاحظه، وميكن 

لهذا الفرد أن يقدم لك التغذية الراجعة تجاه االســتامع باهتامم، وميكنك حتى أن تســجل 

االجتامع بالفيديو وتستمع إليه بعد ذلك، فهذا ما يقوم به العديد من املعلمني واملتحدثني 

والرياضيني؛ ليتمكنوا من اإلحســاس بالوقت الفعيل الذي قضوه يف هذا العمل.  قد تكون 

تســجيات الفيديو وإعادة االستامع إليها غري عملية يف جميع األحوال، ولكن حني تستطيع 

القيام بعملها، ستكون التغذية الراجعة التي ستحصل عليها قيمة جداً.
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ليك تســتفيد مــن التدريب، يجب أن تنتبه جيداً إىل ما تقــوم بعمله، ويجب أال تكون 

مربمجــاً مثل الطيار اآليل أثناء التدريب.  فأنت بحاجة إىل الركيز.  لذا، حافظ عىل تركيزك. 

اســتخدم الطريقة التي تجربها عملياً.  قد تشــعر أن هذه الطريقة غري مامئة قلياً، ولكن 

عليك أن تتمسك بالروتني إىل أن يصبح هذا الروتني جزءاً من طبيعتك.

ميثــل اســتخدام االجتامعات لتطوير املهارات، أحد األمثلــة التي تعكس كيف ميكن أن 

تحــول أحد أنشــطتك االعتيادية إىل مجال تدريب عىل القيــادة، وهناك عدة طرق ميكنك 

أن تســتحر بها التدريب املروي واملقصود يف مكان العمل.  ففي دراســات تحليل الحالة 

والدور الذي تلعبه عىل ســبيل املثال، نجــد أن كا منهام يُعد طريقاً رائعاً للتدريب اآلمن، 

عىل كيفية الرد عىل الحوادث العارضة الحرجة.  

شــارك كلٌّ من نيــك مارتني Nick Martin وجورجيا دمياتيــو Georgia DiMatteo يف 

برنامج مســتمر لتطوير القيادة يف جامعة دياوير University of Delware.  شــعر نيك 

باالرتياح متاماً مبامرســة القيادة ضمن ما يعرف باسم: تحدي العملية، التي وجدت جورجيا 

أنها متثل مشكلة.  ويف املقابل، كانت جورجيا مرتاحة جداً حني تعلق األمر مبا يعرف باسم: 

»تشجيع القلب«، ولكن نيك ابتعد عن القيام بذلك.  ولذلك، قرر كل منهام أن يساعد اآلخر 

يف املامرسة املروية واملقصودة، من خال عملهام كرشكاء يتحملون املسؤولية.  فكل واحد 

منهام حدد أهدافاً أوســع ليك يصبح قائداً أفضل.  ومن ثم، استشــار كل منهم اآلخر حول 

إســراتيجيات استخدام تطبيق القيادة الضعيف الخاص بكل منهام، يف املواقف التي تواجد 

فيها كل منهام.  وبعد املحادثات التي التقيا فيها، والتي كانت يف الغالب حني تناول فنجان 

مــن القهــوة، وبعد تقديم تغذية راجعة عــن نواياهم، وعن مدى شــعورهم بالرضا تجاه 

اســتخدام ســلوكيات القيادة، وما هو اليشء الذي قد يكون هو الســبب يف جعلهم أفضل، 

وما هو العمل الذي يعتزمون أن يقوموا بهم يف املســتقبل، »فإننا نرغب أيضاً يف االســتمرار 

يف التعلم بجدية والحفاظ عىل مســار التعلم كام هو: كلٌّ منا يحاول أن يدفع اآلخر ملرحلة 

متقدمة قلياً«.  ومن خال النقد البّناء، دعم كل منهام اآلخر، ودعم كل منهام تقدم اآلخر 

ليكون قائداً أفضل.  
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تجاهل نقاط ضعفك أمر سلبي:

تســمع يف هذه األيام الكثري عن كيف يجب أن تتجاهل نقاط ضعفك، وكيف يجب أن 

تجد شــخصاً آخر يتقــن ما ال تتقنه، وأن تدخل يف رشاكة مع ذلك الشــخص ليعوض نقاط 

ضعفك.  وبالرغم من أنها نصيحة عملية راقية، إال أن تلك الرســالة ال تتســق مع ما توصل 

إليه الباحثون وفقاً لخرباتهم؛ فقد أظهروا من خال مجموعة مختلفة من الوظائف واملهن، 

أنــه بالعمل فقط عىل مــا ال ميكنك أن تقوم بعمله، فإنه بإمكانــك حينها أن تصبح الخبري 

الذي تطمح إليه)8(.  

وإذا أردت أن تكــون يف أفضــل صورة قائٍد تتطلع إليها، ســيكون واجباً عليك االهتامم 

بنقــاط ضعفك.  فا ميكنك تفويض أو تكليف اآلخرين بهذه الســلوكيات الخاصة بالقيادة 

التي ال تشــعر بالراحة يف أدائها.  وإذا قمت بعمل هذا، فستكون فقط عىل مستوى جودة 

أضعف مهارة متتلكها.  وبالرغم من أنك لن تصل لنفس مستوى الجودة لدى شخٍص آخر يف 

كل ما تقوم بعمله، إال أن بإمكانك أن تحسن من نفسك بالتدريب املستمر، وستحظى أيضاً 

بتقدير؛ بســبب أن اإلرصار إحدى صفاتك، واإلرصار من أهم الصفات التي متيز األشــخاص 

الطامحني.  فاليشء األفضل يف الحياة يحتاج أن تبذل كل ما تســتطيع أن تقوم به بشــكل 

أفضل.  

دعونــا نلقي نظــرة عىل ما قاله فيل جاكســون Phil Jackson، املدرب الرئيس إلحدى 

عرش فريقاً يف بطولة رابطة كرة السلة الوطنية، عن أسطورة كرة السلة النجم الكبري مايكل 

  :Michael Jordan جوردان

إن نقطــة الضعف لدى مايكل عند نهاية الهجامت كانت تتعلق بالتصويب. لذلك، من 

الواضح أنه أتقن شيئاً قال الجميع عنه: إنه لن يستطيع أن يقوم به عند تخرجه من الكلية.  

فقد حقق غايته بالتصويب ثم التصويب ثم التصويب باستمرار.  واليشء اآلخر الذي أخربه 

الناس به، هو أنه كام يف الحقيقة يفتقد إىل القدرة عىل لعب دور الدفاع، ثم وجد الطريق 

ليكون العباً يُعتمد عليه يف الدفاع، بل أصبح أفضل مدافع يف منتخب كرة الســلة الوطني.  

قال هذا الشــخص: »هذه هي نقاط ضعفي، وأنا ســأجعلها نقاط قوة بالنســبة يل«، وقد 

فعل)٩(.  
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 Brian Brim يبــدو واضحــاً أنه ال ميكنك تجاهل نقــاط ضعفك.  ويقول بريــان بريم

استشــاري تدريب أول يف منظمة جالوب: إن تجاهــل نقاط الضعف لن يقيض عليها، وإن 

ِفعل ذلك غالباً ما يجعل األمور أســوأ؛ بسبب أن الضعفاء سيستمرون يف نفس املسار الذي 

اتخــذوه لتحقيق إنجازاتهم.  »يجب أن نتعامل معهــم إىل أن تتوقف معاناتهم منا«، هذا 

عىل حد قول بريان)١0(.  

حــني تبدأ التعلم لتكون قائــداً أفضل، فلن تكون بحاجة إىل البدء بالســلوك أو املهارة 

األكرث صعوبة أو األكرث رهبة، أو السلوك الذي ميثل تحدياً أكرب.  ابدأ يف إحراز تقدم يف يشء 

ما أنت تعتقد أنه من املمكن أن تقوم بتحســينه، إذا ركزت فيه وترغب يف التدريب عليه 

بروية وبشــكل مقصود.  فا تســتمر يف النظر طوياً إىل األشياء التي تعرف أنه يجب عليك 

تحســينها، ولكنها يف البداية تبدو صعبة للغاية.  لذا، تخلص منها وال تُلق لها باالً.  رمبا تُعد 

رؤية التحســن يف بعض املجاالت، هو ما تحتاجه لبناء الثقة ملعالجة مشــكات الكفاءات، 

التي تحتاجها يف أغلب محاوالت التطوير.  

الرسالة األساسية للفصل:

تتلخص الرســالة األساســية لهذا الفصــل يف أنه ال ميكنك أن تحقــق األفضل يف القيادة، 

أو يف أي مجــال آخر بدون تدريب.  وعاوة عىل ذلك، فإن الوقت الذي متضيه يف التدريب 

لن يفيدك كثرياً، بدون أن تلتزم ببعض الخطوات برٍو وبشــكل مقصود.  ومن املهم معرفة 

مقومــات القوة لديــك والبناء عليها، ولكن عليك أن تدرك أن لديك بعض نقاط الضعف يف 

بعــض املجاالت، وأن عليــك معالجة نقاط الضعف هذه.  والشــعار الذي يجب أن يرفعه 

طالب العلم يف القرن الحادي والعرشين هو: »ال يهمني ما هو مســتواي الحايل؛ فأنا دامئاً 

أسعى إىل األفضل«.  

تدريب ذاتي:

َدوِّن قامئــة يف ملف قيادتك لواحدة أو أكرث من مهارات القيادة التي تريد أن تحســنها 

لديك.  قد تكون شــيئاً ما تقوم بعمله بشــكل جميل جداً، أو قد تكون شــيئاً ما يحتاج إىل 

تحسني.  واآلن، عليك أن تقوم بتجزئة هذه املهارة إىل أجزاء صغرية)١١(.  فعىل سبيل املثال، 
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دعنا نفرض أن هذه املهارة هي مهارة إلقاء عرض أمام جمهور، وأن بعض مكوناتها تشمل: 

االتصــال بالعني، واإلمياءات، ودرجة الصوت، والقصص، واملرئيات، وما مياثلها.  ابدأ بواحدة 

أو اثنتني من أجزاء املهارة التي تســعى إىل تحســينها، وقرر ما هي الطريقة التي ستسعى 

لتطبيقهــا.  يف مثال مهــارات تقديم العرض، رمبــا تكون هذه املهارة هــي مهارة االتصال 

بالعني.  اجعل منها هدفك للتحســني، وأوجد مجاالً للتطبيق تســتطيع أن تعمل فيه )مثل 

االجتامعات األســبوعية للموظفني(.  كن واضحاً تجاه ملاذا سعيك لألفضل ميثل قضية مهمة 

بالنســبة لك وبالنسبة لفريق العمل معك، أو ملنظمتك، أو زمائك، أو عمائك، مام يجعلك 

مستمراً ومتحفزاً لعملية التحسن.

عليك أيضاً أن تقوم بتحديد شخص ما ليساعدك، واطلب من هذا الشخص أن ياحظك 

أثناء التدريب.  حدد هدف التحســن الذي ميثل مكسباً صغرياً ويسمح لك بالتعلم، وإعادة 

الضبــط عىل أســاس التغذية الراجعــة التي تتلقاها.  ال تقلق من حيــث كونك يف الطريق 

الصحيــح يف املرة األوىل أم ال.  اســتمر يف الركيز عىل هدفك يف التحســن ككل، وكن راغباً 

يف االســتمرار.  حــدد الوقت الذي تحتاجه لجعل هذا الســلوك جــزءاً طبيعياً من حصيلة 

ســلوكياتك التي متتلكها.  بالعــودة إىل مثال مهارات إلقاء عرض أمــام جمهور، فقد يكون 

ذلــك مبثابة تطبيــق مهارات االتصال بالعني يف كلٍّ من اجتامعاتــك الثاثة القادمة، وعليك 

بعد كل محاولة أن تحدد ما اســتطعت أن تقوم به، وما مل تســتطع أن تقوم به يف العملية، 

بحيث ميكنك تطبيق هذه الدروس يف هدفك القادم للتحسن.  سجل ماحظات عن خرباتك 

التدريبية يف ملف القيادة لديك.  

فور أن تشــعر بالراحة يف تطبيق الجزء الذي اخرته من املهارة، ميكنك االنتقال إىل جزء 

آخر.
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الفصل الثامن عشر
أهمية ما يلعبه السياق العام من دور فعال

يعمــل ليني لينــد Lenny Lind ضمــن جهوده املهنيــة األخرى فالحاً يــزرع النب يف 

الســلفادورEl Salvador.  كنا نعمل معاً مع ليني يف مؤمتر، وبدأنا يف استكشــاف الدروس 

التــي تعلمها ليني مــن الزراعة، وكيف طبقها عىل تطوير القــادة.  تحدث ليني عن مدى 

إرصار املــزارع لديه لويــس غوتيرييز Luis Gutierezz، عىل أن كل نبتة ســتنمو يف املكان 

الجيــد الذي تتأقلم مــع طبيعته.  ويَعني هذا أن الُحفر التي تم زراعة بذور النب فيها، كان 

يجــب أن تكون محفورة بعمق، ومملوءة برتبة عالية الجودة واألســمدة.  وبالرغم من أنه 

ســيكون من األرخص حفر حفرة ضحلة وليست عميقة، وأن تستخدم مواد أقل جودة، إال 

أن النباتات ميكن أن تنمو وتنتج محاصيل متميزة عىل املدى الطويل، فقط يف حالة رضبت 

جذورها من البداية يف املكان الجيد لنمو النبات.  

وينطبــق نفس اليشء عىل البــر.  فحني توفر البيئة التي يعيــش ويعمل فيها الناس، 

ـني لتطوير وتنمية القــدرات، فإن الناس يتقدمــون إىل األمام.   الظــروف والدعم الرضوريَـّ

أما حني تكــون الظروف غري مالمئة وهناك افتقاد للدعم، ســتجد النــاس يكافحون ونادراً 

ما يبذل كل منهم قصارى جهده.  وحني تكون هناك ثقافة غنية للقيادة يف منظمة ما، يربز 

القادة، وينمون قدراتهم وينجحون يف ذلك.  فهم يزدهرون وينجحون؛ ألنهم يلقون الرعاية 

واالهتامم اللذين يحتاجونهام ليكونا قادة يُحتذى بهم.  

 Harvard أســتاذة علــم النفس بجامعة هارفــارد ،Ellen Langer تعتــرب إلــني النجر

University، أحد خرباء القيادة العامليني يف كيفية تأثري السياق عىل قرارات وأعامل ورفاهية 

الناس)١(، وذلك بقولها: »إذا أردت أن تتمكن من التحكم يف حياتك كلها، فإن الخطوة األوىل 

هي أن تسأل من يتحكم يف السياق.  ومن ثم، عليك إيجاد الطرق إلنشاء نوع من السياق 

الذي يســاعدك يف عمل األشــياء التي تريد أن تقوم بعملها.  ومبعرفتك للســياق، وقيامك 

بعمــل اختيارات أكرث تعقالً فيام يتعلق به، فإنك ســتتمكن من أن تصبح ســيد املوقف يف 

مصريك«)٢(.  
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يف إحدى التجارب الكالسيكية، قامت إلني وزمالؤها من الباحثني بإعطاء نباتات للمقيمني 

بــدار للرعاية.  يف املجموعة التجريبية، تم تشــجيع املقيمني التخــاذ قراراتهم حول رعاية 

النباتات، يف حني تم يف املجموعة املقارنة إخبار املقيمني أن القامئني عىل رعايتهم، هم الذين 

ســيقومون برعاية النباتات.  تم تشــجيع أفراد املجموعة التجريبية أيضاً عىل اتخاذ قرارات 

أخرى، مثل: مكان اســتقبال الزوار، ويف أي ليلــة أرادوا رؤية فيلم ما.  ومرة أخرى، مل تتلق 

مجموعة املقارنة أي تشجيع بأية طريقة أو أخرى؛ التخاذ قرارات تتعلق بهذه األمور.  

كانــت النتيجة دراماتيكية؛ فبعد مرور مثانية عر شــهراً عــىل التجارب، لوحظ وجود 

تحســن ملحــوظ يف املجموعة التجريبية، مــن حيث صحتهم ومعــدالت الوفيات لديهم.  

أما بالنســبة للمجموعــة املقارنة، فقد كانت النتيجــة يف جميع األحوال أســوأ.  وكنتيجة 

لتحكيم العقل يف القرارات التي اتخذوها بأنفسهم، فقد أظهر الذين تحملوا مسؤولية أكرث 

تجــاه حياتهم يف دار الرعاية »أنهم أكرث قــدرة عىل اتخاذ املبادرة، وظهر بوضوح أنهم أكرث 

نشــاطاً، وحيوية، واجتامعية«، مقارنة باملجموعة املقارنة)٣(.  قام الباحثون عشوائياً بتوزيع 

األفــراد عىل املجموعات املختلفة، وبالتايل مل تكن صفات املقيمني هي التي أحدثت الفرق، 

ولكن السياق الذي أوجدته املنظمة هو الذي كان السبب يف إحداث الفرق.  

من املهم أن تســتخدم عقلك يف الســياق الذي تعيش وتعمل فيه، إذا أردت أن تنمي 

وتطــور كفاءاتك القيادية، وســيكون األمر مثالياً لو كنت يف وضــع تنظيمي يثقف الناس، 

ويوفر لهم العديد من فرص التدريب، ولكن أحياناً تُفرض عليك ظروف غري مثالية أو صعبة، 

ويكون عليك يف هذه السياقات أن تطور وتعزز ثقافة القيادة لديك.

 تكريس ثقافة القيادة:

يعد السياق أمراً مهامً.  أنت تعرف يف داخلك من واقع خربتك اليومية ما مدى تأثري السياق 

 Disney عىل أفكارك وســلوكك.  فعىل ســبيل املثال، حني تكون يف متنزه، مثل: ديزين وورلد

 ،LEGOLAND أو ليجوالند Lotte World أو لوت وورلــد ،Efeling أو إفتلينــج World

فإنــك تعرف جيداً أنك ذهبت هناك من أجل الضحك، والرصاخ بفرحة، واللعب، ولكن حني 

تكون يف دار عبادة أو مكتبة أو بيت عزاء، فإن هذه السلوكيات لن تكون مقبولة.  حدد اسم 

السياق، وستجد برسعة ما هو السلوك الذي من املفرتض أن تسلكه.  
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وعنــد تطبيق ذلــك عىل مــكان العمل، فإننــا يف الغالب نتحــدث عن الســياق كثقافة 

 ،Edgar Schein تنظيميــة، فهو مفهوم مضلل بعض اليشء، ولكن وفقاً ملا ذكره إدجر شــاين

األســتاذ الفخــري يف كلية ســلون لــإدارة Sloan School of Management، التابعة ملعهد 

ماساتشوســيتس للتقنيــة Massachusetts Institute of Technology، وأحد الشــخصيات 

الرئيسة يف املجال، فإنه ميكن تحقيق أفضل فهم للثقافة التنظيمية من خالل ثالثة مستويات:  

يف املســتوى األول، يكــون الحديث عن اآلثار الناجمة عن صنع اإلنســان، وميكنك رؤية هذه 

األشــياء: الهياكل والعمليات والســلوك امللحوظ.  فأنت تراها يف املالبــس والتصميم الداخيل 

واألثــاث وأنظمة اإلدارة الرســمية، والهياكل التنظيمية ومعنويــات املوظفني ونرات الركة 

وما مياثلها.  أما املســتوى الثاين، فيتعلق بالقيم واملعتقــدات التي تؤمن بها.  فهناك املثاليات 

والطموحات والرؤى وأيديولوجيات املنظمة وقادتها.  فأنت تســمع وترى هذه املعتقدات يف 

الخطب وتوجيــه املوظفني، وبرامج التدريب وامللصقات عىل الجدران.  أما املســتوى الثالث 

للثقافــة التنظيمية، فهو »تحديد األولويات املأخوذة مــن املعتقدات والقيم املمنوحة«، التي 

ال يعرب عنها عالنية يف شكل كالم أو نصوص.  فهي تظهر بشكل ضمني وليس رصاحة، ولكن يف 

الغالب تظهر كعوامل مؤثرة يف الطريقة التي يفكر بها الناس، ويشعرون بها، ويترصفون بها)٤(.  

للتوضيــح، نجد يف الفصل الخامس أننا تحدثنا عــن عقليات جامدة وعقليات متطورة، 

ومــدى تأثري كل منها عىل التعلم واألداء.  تخيل أن العقلية الجامدة هي املعيار يف منظمة. 

كان االفرتاض الســائد أن املوظفني جامدون يف قدراتهم، وال ميكن تغيري ســلوكياتهم بشكل 

أســايس.  وكبديل، تخيل أن النمط الســائد هو عقلية التطور، فهــل ميكن أن يؤثر العقالن 

املختلفان بشــكل ال يدعو إىل الشــك، عىل القرارات والخيارات التي يتخذانها، حول الطرق 

التي يتم فيها توظيف الناس وإدارتهم وتطويرهم؟  

هــذا بالضبط ما يجده الباحثون، حني يقومون باختبــار الصعوبات بني املنظامت التي 

متلك ثقافات عقلية التطور، مقابل ثقافات العقل الجامد.  ففي املنظامت التي تســود فيها 

عقليــة التطور هناك » ثقافة التطوير«.  فالقادة يؤمنون بقدرة الناس عىل التطور والتعلم 

مــن أخطائهم.  فهم يرون موظفيهم وهم أكرث التزاماً تجاه التعلم، ويرون منظامتهم وكأن 

لديهــا قوة قيــادة أكرث من أماكن عمل العقول الجامدة)٥(.  فــإذا أردت أن تصبح يف أفضل 

صورة ميكن أن تكون عليها للقائد، فستســتفيد بشــدة من العمــل يف منظمة لديها ثقافة 
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القيــادة، وهي الثقافة التي متثل فيها نتاجات صنع اإلنســان، واملعتقــدات الثابتة والقيم، 

واالفرتاضات األساسية دعامً لتطوير القيادة.  

خصائص ثقافة القيادة:

ما هي ســامت الثقافة التي ميكن للقادة أن يزدهروا فيها ويكونوا منتجني؟ وجهنا هذا 

الســؤال من قبل إىل أكرث من ٢00 من معلمي ومطوري القيادة)٦(.  هناك أربع مجموعات 

رئيســة من صفات القيادة تنشــأ من ردودهم، وهي: الثقة، وفــرص التعلم، دعم مواجهة 

الخطر والفشل، ومناذج القيادة التي يُحتذى بها.  

وأكــرث كلمة يتكرر ظهورهــا يف وصف القيادة هي كلمة »الثقــة«.  فإذا كان القادة يف 

طريقهــم للنجاح والتطور، فالنــاس يف حاجة إىل أن يثقوا ببعضهم البعض.  فهم بحاجة إىل 

الشــعور باألمان، والقدرة عىل االنفتاح واألمانة مع بعضهــم.  فهم بحاجة إىل دعم تطوير 

األفراد، وإىل مساندة بعضهم البعض، فيساعدون من يسقط منهم عىل النهوض مرة أخرى.  

فهم بحاجة إىل أن يكونوا متعاونني مع بعضهم البعض، وأن يشجعوا بعضهم، وهم بحاجة 

إىل احــرتام الخالفات بينهم، وأن يكونوا منفتحني تجاه وجهات النظر واآلراء البديلة.  ونجد 

أن ثقافة القيادة التي تدعم السلوك التعاوين، ستلقى ترحيباً أكرث من حيث تطويرها للقادة، 

أكرث من الرتحيب بها كأداة تنافس داخلية لتحقيق مكاسب يف اختيار وتشجيع القادة.  

فنجد أن املنظامت التي تهتم بالثقافة التنظيمية متحمسة؛ تعطي التعلم أولوية وتوفر 

مجموعة مختلفة من الفرص العلمية للتعلم.  وقد وجدت الركة االستشارية العاملية أون 

هيويت Aon Hewitt، أن ١00% من أفضل الركات يحظى قادتها »بسمعة قوية من حيث 

غرس املوهبة داخل املنظمة«، مقارنًة بـ ٦٦% من الركات األخرى)٧(.  وجدت رشكة جالوب 

يف بحثها عن العوامل التي تلقى اهتامماً أكرب، من جانب املرشحني لوظائف من نوعية عالية، 

أن أفضل الناس »ينجذبون إىل وظائف توفر لهم فرص التعلم والتطور«)٨(.  فاملنظامت ذات 

ثقافات القيادة القوية، توفر العديد من الفرص الرسمية وغري الرسمية لتطوير األفراد، مثل: 

برامج التعلم القامئة عىل الفصول الدراسية، وخيارات التعلم عرب اإلنرتنت، وحلقات البحث 

الخارجية، وأيضا التوجيه والتدريب.  كام تشكل تكليفات املهامت بشكل دوري أو املشاريع 
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الخاصة أيضاً، تحدياً لألفراد لتطوير أنفســهم.  وهناك تشــجيع للتغذية الراجعة املصممة، 

كام يجري تقدير التعلم ومكافأته، مام يجعل الناس راغبني يف املشاركة فيه.  

يتطلــب التعلم أيضاً تحمل املخاطر، والقيام بأشــياء مل تقم بها مــن قبل، وأن تتحدى 

نفسك يف القيام مبهام جديدة، وأن تعالج نقاط ضعفك، وأن تتوسع يف مجاالت غري مريحة 

بالنســبة لك.  ويف ثقافات تطوير القادة املثاليــني، فإن األمر ال يتعلق فقط بتحمل الخطر، 

ولكن أيضاً بدعم وتشــجيع املحاولة والتجربة.  فحني تجرب ســلوكيات جديدة، فلن تقوم 

بهــا بشــكل صحيح من املرة األوىل؛ فقد يختلط األمر عليك كثــرياً.  فإذا أردت أن تغامر يف 

يشء مجهــول، فيجب أن تتحىل بقدر من الشــجاعة، ويجــب أن تعرف أن هناك دعامً ليك 

تتخذ هذه الخطوة، ومن األسهل أن تخاطر حني تعرف أن هناك شخصاً ما سيمسك بك إذا 

سقطت.

توفر املنظامت التي تشــجع االبتكار أيضاً الوقت؛ للعمل يف املشاريع خارج املسؤوليات 

الرســمية، والتي من املمكن أن تحسن فقط من قدرات األفراد.  ومثل هذه البيئات تغذي 

الشــعور بالفضول، وهــو عنرص رشطي رضوري للتفكــري بطريقة مختلفة عــام يفكر فيه 

 ،Center for Neuroscience اآلخرون.  وتكشف الدراسات الحديثة يف مركز علم األعصاب

يف جامعة كاليفورنيا يف دافيسUnviersity of California, Davis، أن كونك فضولياً يزيد 

من رغبتك للتعلم، ويشــمل ذلك املعلومات التي قد يراها الناس عادة عىل أنها معلومات 

مملة أو صعبة.  فالفضول أيضاً يجعل التعلم تجربة أكرث متعة، من خالل تحفيز دوائر املخ 

املرتبطة باملكافأة والسعادة)٩(.  

وأخرياً، فإننا بحاجة إىل القيادة التي يُحتذى بها، ويجب أن تكون قادراً عىل رؤية القيادة 

التي يُحتذى بها عملياً؛ حتى تتعلم كيف متارســها بنفســك، كام أنك بحاجة لرتى الناس يف 

القيادة املنظمة كيف يشــكلون منوذجاً للقيادة التي يُحتذى بها، ويدعمون تطوير القيادة 

عىل جميع املستويات، كام أنك بحاجة إىل االستامع لقصص القادة الذين عاشوا بقيم آمنوا 

بهــا وكانوا ناجحني، وكيف كانوا يُكافأون عىل نجاحهم، وأنت كذلك بحاجة إىل التعامل مع 

ذوي الخــربات والتجــارب.  أنت تحتاج إىل رؤية الناس وهم يحاســبون عىل أعاملهم التي 

تخالف القيم التي يؤمنوا بها، كام تحتاج إىل أن ترى وتسمع القادة عىل جميع املستويات، 
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ابتداًء من املرفني يف الخطوط األمامية يف التعامل مع الجمهور إىل كبار الرؤساء التنفيذيني، 

وابتداًء من العمالء إىل املســاهمني األفراد، فإنــه ينظر إليهم جميعاً عىل أنهم قادرون عىل 

القيادة، ويشعرون بالتشجيع عىل القيادة.  

وبالرغــم من أن هناك عوامل أخرى ميكن أن تســاههم يف ثقافــة القيادة، إال أن هذه 

العوامــل األربعــة هي األكرث بروزاً.  فإذا كان لديك الرصيــد الجيد لتكون جزءاً من منظمة 

متثلها، فأنت يف الطريق الصحيح نحو بداية كبرية.  وإذا كنت ال متلك هذا الرصيد، فال تيأس.  

فهنــاك طرق قليلة ميكــن أن تتجه إليها؛ لتضع بذرة النبات )املعنــي بالنبات: أنت( لينمو 

بإخالص.  

ابِْن لنفسك محيطاً إيجابياً:

حني سألوا جان سينجر Jan Singer، رئيسة مجلس إدارة رشكة صناعة املالبس سبانكس 

Spanx، عن النصيحة التي من املمكن أن تسديها لخريجي الكلية الجدد، قالت: »ال تتوقف 

عــن التعلــم أبداً.  فإذا توصلت إىل معرفة كل يشء، فأنــت يف حكم املوىت، بل يجب عليك 

أن تكون منفتحاً، ويجب أن تســتمع وتتعلم.  وقد تشــعر باإلجهاد قليالً من كل ما تعلمته 

يف الجامعــة، ولكــن عليــك أن تجد ما الذي يشــعل الطاقة لديك، وما يجعلك تســتمر يف 

التعلم«)١0(.  

قد ال تكون لديك فرصة جيدة؛ للعمل يف منظمة تلتزم بعمق بزرع ثقافة القيادة، أو يف 

أماكن تتاح فيها فرص رسمية للتدريب عىل القيادة وتطويرها.  وبغض النظر عن ذلك، فهذا 

لن يغري الواقع.  إن أفضل القادة يتقنون تطوير مهاراتهم باستمرار، وسيكون عليك أن تبني 

نفسك يف املكان املناسب لك وتطور مهاراتك؛ لزرع ثقافة القيادة حيثام تكون.  

فكيف تقوم بعمل هذا؟ اســتخدم ثقافة صفات القيادة كخطوط عامة؛ لبناء الســياق 

الخــاص بك.  فعىل ســبيل املثال، من هــم الناس الذين من حولك وتثــق فيهم، وما الذي 

ميكنهــم عمله لدعم رحلة تطوير القيادة لديك؟ مع من ميكنــك أن تكون منفتحاً وصادقاً 

تجاه نقاط القوة لديك، ومجاالت التحسن لديك كقائد؟ من الذي تعرفه ولديه الخربة التي 

من املمكن أن تتعلم منها، وكيف ميكنك أن تســتفيد من خربته ثم يف النهاية تســتفيد من 
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شــبكة عالقاته؟ أين توجد الفرص املتاحة لديك للحصول عىل نوع ما من التغذية الراجعة 

عىل مستواك الحايل من املهارات كقائد؟)١١(.

كيف ميكنك أن تدعم نفسك يف تحمل الخطر.  من املمكن أن تقوم بارتكاب خطأ، وأن 

تخــرج عن املجال الذي تجد فيه راحتك؟ فكر يف اتخــاذ خطوات صغرية بدالً من القفزات 

الكبرية، أو حتى خطوة واحدة يف الوقت الذي تصل فيه حقيقة لتوسيع قدراتك.  فإذا كنت 

تعرف بعض الناس الذيــن تعتقد أنهم مريحني جداً يف االبتكار وتحمل املخاطر، كن معهم 

وتحــدث عــن كل ما يقومون بعمله، وعام قد يكونون قادريــن عىل عمله )أو اإلفالت من 

عدم القيام به(.  فكلام زادت جديتك يف التعلم، زادت األسئلة التي يجب أن تطرحها.  

باإلضافــة إىل التفكري يف أفضل تجربة للقيادة الشــخصية لديك، فكــر يف أفضل القادة 

الذين عرفتهم.  ابحث عنهم واسألهم أن يشاركوك رحالت التعلم.  كيف تعلموا القيادة أو 

تطوير مهارات محددة للقيادة؟ ما هي النصيحة التي ميكن أن يوجهوها إليك؟ من األفضل 

أن تستكشف إذا كانوا راغبني يف مساعدتك عىل تطوير نفس الكفاءة.  

تتمثل الفكرة األساســية هنا يف أنه إذا أردت للنبات أن ينمو ويزدهر، فيجب عليك أن 

تبني مكاناً مناســباً له، بحيث تنمو البذرة وتتحول إىل جذر وســاق، ويجب أن تقوم بعمل 

نفس اليشء لنفسك من أجل نجاحك كقائد.  

الرسالة األساسية للفصل:

تتلخص الرســالة األساســية لهذا الفصل يف أن السياق يؤثر عىل تطورك وازدهارك كقائد 

لوقت طويل.  فالبيئات التي تجد فيها الثقة واالحرتام بيئات مهمة، حيث إن هذه البيئات 

متثل فرصاً للتعلم، ودعامً للخطر والفشــل، كام أنها متثل قدوة ملن ميكنهم أن يتعلموا أكرث 

عن القيادة التي يُحتذى بها، ويجب أن تتحمل مسؤولية تطوير ثقافة القيادة لديك.  

تدريب ذاتي:

عليك أن تجد شــخصاً آخر مثلك لديه اهتامم بالتعلم.  وبالرغم من أنك تريد أن تركز 

عــىل القيادة، وقــد ترغب يف تعلم نفس الــيشء أو يشء آخر، فإن هــذا األمر ليس مهامً، 
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ما دام لديكــم التزام تجاه التعلــم.  كونوا رشكاء تتحملون املســاءلة )أو زمالء يف التعلم(.  

قم باختيــار إحــدى اإلجراءات التطويريــة، التي حددتها من قبل يف ملــف القيادة لديك، 

ث رشيكك عام تريــد أن تتعلمه وملاذا هو مهم.  حدد إجراءات محددة ســتتخذها  وحــدِّ

خــالل فــرتة ترتاوح بني ٣0-٩0 يوماً، ثــم بعد ذلك حدد تاريخاً عــىل مفكرتك ميثل املوعد 

الذي تتواصل فيه معهم شخصياً )وهذا هو املفضل(، سواء كان ذلك بالهاتف أو أية وسيلة 

إلكرتونية.  وسيكون العمل الوحيد لريكك يف املساءلة هو أن تسأله: »هل فعلت ما قلت: 

إنك سوف تفعله؟«.  ومن ثم، ميكن لكٍل منكام أن ينطلق من هناك.



223تعلم القيادة:  األصول الخمسة األساسية لتصبح قائداً مثالياً

أهمية ما يلعبه السياق العام من دور فعال

مالحظات:
  .Ellen Langer ١-  نســتخدم مصطلح الســياق حســبام تصفه أســتاذة علم النفس من جامعة هارفارد إلني النغر

 Ellen J. Langer, Mindfulness, 25th  :ولالطالع عىل مناقشــة تفصيلية حول السياق حسبام تصفه إلني، انظر

anniversary ed. )Boston: Da Capo Press, 2014(, 37–43.  ولغايات هذا الكتاب، فإننا نســتخدم الســياق 

بحيث يكون مرادفاً للبيئة.  

2-  Art Kleiner, “Ellen Langer on the Value of Mindfulness in Business,” Strategy + Business, 

February 9, 2015, www.strategy- business.com/ article/00310?gko=73023&cid=TL20150219&

utm_ campaign= TL20150219.

3-  Langer, Mindfulness, 81.

 Ellen J. Langer, Counterclockwise: Mindful Health and the :ميكنك القراءة عن تجارب رائعة أخرى يف

.Power of Possibility )New York: Ballantine Books, 2009(

4-  Edgar H. Schein, Organizational Culture and Leadership, 4th ed. )San Francisco: Jossey-Bass, 

2010(, 24

تعريف شاين الرسمي للثقافة هو: »ميكن تعريف ثقافة املجموعة عىل أنها منط من الفرضيات األساسية املشرتكة 

التي تعلمتها املجموعة، عندما قامت بحل مشكالتها الخاصة بالتكيف الخارجي والتكامل الداخيل، والتي نجحت 

متاماً لتعترب صالحة، وبالتايل تدرس ألفراد جدد باعتبارها الطريقة السليمة الستيعاب وتفكري والشعور فيام يتعلق 

  .)Schein, 2010, p. 18( »بتلك املشكالت

5-  Senn Delaney. N. d. Why Fostering a Growth Mindset in Organizations Matters. 2014.  

Accessed March 12, 2016. http://knowledge.senndelaney.com/docs/thought_papers/pdf/

stanford_agilitystudy_hart.pdf.

٦-  تم إجراء االستطالع يف منتدى تحديات القيادة The Leadership Challenge Forum، يف يونيو ٢0١٥، وانطوت 

عىل ٢٢٥ مربياً يف مجال القيادة وكذلك مدربني.  

7-  Aon, Aon Hewitt Top Companies for Leaders: Research Highlights 2015, accessed February 

6, 2016, www.aon.com/ human-capital- consulting/thought-leadership/talent/aon-hewitttop-

companies-for-leaders-highlights-report.jsp.

يجد استطالع مجموعة هاي Hay Group's Survey باملثل، أن »أفضل الركات للقيادة تتخذ منهجاً أكرث مبادرة 

 Hay Group, Best Companies for Leadership 2014:  Executive :وأكرث تنظيامً تجاه تطوير الناس«.  انظر

 Summary, 2014, https://www.haygroup.com/bestcompaniesforleadership/downloads/Best

.Companies_for_Leadership_2014_ Executive_ summary.pdf



تعلم القيادة:  األصول الخمسة األساسية لتصبح قائداً مثالياً 224

الفصل الثامن عرش

8-  Sarah Houle and Kevin Campbell, “What High-Quality Job Candidates Look for in a 

Company,” Gallup, January 4, 2016, www .gallup.com/businessjournal/187964/high-quality-

job- candidateslook-company.aspx.

9-  Matthias J. Guber, Bernard D. Gelman, and Charan Ranganath,“States of Curiosity Modulate 

Hippocampus-Dependent Learning via the Dopaminergic Circuit,” Neuron 84, no. 2 )2014(:  

486–496.

10- Adam Bryant, “Jan Singer of Spanx:  Using Votes to Guide a Group,”Corner Offce, New York 

Times, September 26, 2015, www.nytimes.com/2015/09/27/business/jan-singer-of-spanx-

using-votesto-guide-a-group.html?ref=business.

١١- ميكــن أن تجــرب مجانــاً منظومــة مامرســات القيــادة الذاتيــة عن طريــق الدخــول إىل املوقــع اإللكرتوين:  

.www. leadershipchallenge.com/lpi-trial.aspx



225تعلم القيادة:  األصول الخمسة األساسية لتصبح قائداً مثالياً

الفصل التاسع عشر

تعلم القيادة يجب أن يكون عادة يومية

كانــت لدينا فرصة طيبة لعمل ورشــتي عمل مع جيم ويتيكــر Jim Whittaker، أول 

أمرييك يتمكن من تســلق قمة جبل إيفرســت Mt. Everest، أعىل جبل عىل سطح الكرة 

األرضيــة.  قاد جيم أيضاً أول فريق من األمريكان إىل قمة بلغ طولها 2 كيلو مرت، وهي ثاين 

أعــىل قمة جبل يف العامل.  ومل يكن فقط مجرد متســلق للجبــال؛ فبني مغامراته يف الرباري، 

استطاع جيم قيادة قاربه ملسافة 2400 ميل يف فيكتوريا Victoria، إىل سباق ماوي الدويل 

لليخــوت Maui International Yacht Race، واســتطاع أن يقوم برحلة بحرية ملســافة 

20,000 من واشــنطن إىل أســرتاليا أربع مرات.  جيم أيضاً تنفيذي ذو خربة، قىض 25 سنة 

يف رشكة ريكرياتشــنال إيكويبمنــت )آر إي آي( .Recreational Equipment Inc، وكان 

صاحب املبادرة األوىل كأول موظف يعمل ســاعات دوام كامل، وأخرياً اعتزل العمل كرئيس 

وكرئيس ملجلس اإلدارة.

وبعد كل املغامرات التي قام بها، فحني يتحدث جيم عن خواطره يف حياته، يقدم هذه 

املالحظة: »مل يكن هناك يشء ميكن عمله مع البحث عن التشويق.  فالعمل كان الستغالل 

كل لحظة، ولتوســيع حدود حياتك، وعن رغبتك يف التعلم باســتمرار، وأن تضع نفســك يف 

مواقف يكون فيها التعلم ممكناً، وقد تكون يف بعض األحيان مهددة لحياتك.  فحني تكون 

عىل حافة الخطر، وكل يشء حولك يف خطر، فهذه أفضل حالة ممكن أن تتعلم فيها وتنمي 

من قدراتك«)١(.

وثبــت جيــم قاعدة فحواها أن أفضل قــادة ال يقومون بعمل مــا يقومون بعمله، من 

أجل القوة أو نيل الشــهرة أو التشويق، بل للتعلم وتنمية القدرات، ولالستفادة بأقىص قدر 

مام لديهم نحــو اآلخرين ومجتمعاتهم ومنظامتهم.  »فكونك متلك الرغبة يف التعلم دامئا« 

هو ما نناقشه يف هذا الكتاب.  فالكتاب يدور حول بذل أقىص جهد النتهاز أي فرصة لتعلم 

القيــادة.  فالكتاب يدور أيضاً حول توســيع قدراتك، وأن تكون راغباً يف التعلم باســتمرار، 
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بالرغــم من التحديــات التي تواجهك، كام يخوض الكتاب يف تعلــم كيف تتخطى قدراتك، 

وتطلب أكرث بقليل من نفسك.

فالخطــوة األوىل لصعود ذلك الجبل ليك تصبح أفضل قائد، هي أن تكون مســؤوالً عن 

تطوير قدراتك القيادية.  وكام ذكرنا يف الفصل الثامن عرش، سيكون األمر مثالياً لو امتلكت 

كل منظمة ثقافة القيادة، وإذا كان كل قائد عملت معه مثاالً يُحتذى به.  وعالوة عىل ذلك، 

فمطلوب منك أن تكون الشخص الذي يتضمن جدول أعامله وقتاً للتعلم.  

اجعل تعلمك للقيادة عادة يومية:

علمنا هاري كارمري Harry Kraemer، رئيس مجلس اإلدارة السابق، والرئيس التنفيذي 

لرشكة باكسرت انرتناشــيونال Baxter International، والذي يعمل يف الوقت الحايل أستاذاً 

إكلينيكياً يف كلية كيلوج لإلدارة Kellog School of Management بجامعة نورثويســرتن 

Northwestern University، الكثــري عام يعنيه أن نأخذ التعليم عىل محمل الجد.  فكان 

كل يوم -حيث اعتاد مع نهاية كل يوم، وبعد انتهاء عمله واألنشطة األرسية التي يقوم بها- 

يقــيض من ١5 إىل 30 دقيقة يكتب فيها خواطره عــن »اليوم املنقيض، واألثر الذي تركه يف 

هذا اليوم، واألثر الذي تركه اآلخرون عليه«)2(.  كان يسأل نفسه بعض األسئلة عام قال إنه 

سوف يقوم بعمله، وما قام بعمله فعالً، وما هو العمل الذي تم بشكل جيد، وما هو العمل 

الذي مل يتم، وما هو العمل الذي يقوم به بشــكل مختلف، وما الذي قام بتعلمه وترك أثراً 

عىل تقدمه يف حياته، وهكذا.  والتأمل يف اليوم الذي انقىض، ليس شــيئاً كان هاري قد بدأ 

القيــام به حديثاً، بل دأب هاري عىل القيــام بذلك عىل مدى 35 عاماً بصفة يومية وبدون 

انقطاع.  أي أنه قام بهذا العمل ١2,500 مرة.  فهذه العادة لهاري عادة ممتازة.

قــام هاري يف بدايــة حياته املهنية بصناعة أفضل عادة يوميــة ميكن أن يقوم بها قائد،  

فيقول: »ال أحد يقول إنه ال ميكنه أن يصبح األفضل«.  ومن هذا املنطق يف حيايت، أصبحت 

املدير املايل، ورئيس مجلس إدارة رشكة صحة عاملية رأســاملها ١2 مليار دوالر، بجانب فرتة 

عمل توليت فيها منصب رئيس باكســرت انرتناشــيونال.  واآلن، أعمــل كرشيك تنفيذي مع 

رشكاء ماديســون ديربــورن Madison Dearborn Partners، وهي رشكة قطاع خاص يف 
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شيكاغو.  وبرصف النظر عن النجاح الذي كنت محظوظاً يف تحقيقه، ظللت ملتزماً بتقديم 

أفضل ما عندي عىل نفس املستوى الذي بدأت به، يف وظائف صغرية يف أماكن صغرية منذ 

عدة عقود«)3(.  

أكرث الطرق الجيدة وذات الفائدة الكبرية، والتي ميكنك من خاللها أن تتحمل مســؤولية 

أعــىل، هي أن تجعــل تعلمك لتكون قائداً أفضــل عادة يومية لك؛ هي كــام فعل هاري.  

فال يجب أن تكون عادتك التعلمية اليومية مثل هاري، ولكنك تحتاج إىل أن متلك العمليات 

التي تتسم بنفس االنتظام من حيث القيام بها.  

يَعرف لويس هويس Lewis Howes شــيئاً أو شيئني عن العادات.  فهو العب كرة قدم 

محرتف ســابق، وأحد األبطال الرياضيــني يف الواليات املتحدة األمريكيــة، كام أنه عضو يف 

 The School of فريــق كرة اليد الوطني األمرييك للرجال، وهو أيضاً مالك مدرســة النبالء

Greatness، وكان قــد تصّدر أفضل مائة من رواد األعامل دون ســن الثالثني.  يذكر لويس 

النقطــة التالية عــن العالقة بني أن تصبح قائــداً يُحتذى به وتطوير العــادات: »أن تكون 

عظيامً، فإن هذا لن يكون نتاجاً ملجال حرصي متتلكه من املوهبة.  فالعظمة هي نتاج رؤى 

ألشخاص يحافظون عليها، ويركزون عليها، ويؤمنون بها، ويعدوها.  فهي عادة وليست هبة 

تولد بها«)4(، ويكرر قائالً: العظمة عادة، وليســت هبة تولد بها، ويتابع لويس القول: »فيام 

ييل مــا ميكن أن تقوله عن العادات اإليجابية وكيف متارســها، طاملــا كانت هذه العادات 

مفيدة بالنســبة لك وتساعدك، وما يهم هو االلتزام بها والقيام بتأديتها يومياً.  فاألمر مثله 

مثل تطوير أي نشــاط كبري، حيث يدور حقيقة حول القيام بالعمل، واملشــاركة يف عادات 

إيجابية من خالل االلتزام بروتني محدد«)5(.  ومن بني هذه العادات التي سجلها لويس، هي 

»اســتيقظ مبكراً واحمد الله أنك ما زلت عىل قيــد الحياة اليوم«، و »قم برتتيب رسيرك«! 

وذكــر عىل قامئته اليومية أيضاً: »اعمل مع مــدرب ومعلمني خصوصيني« و»تعلم الحصول 

عىل معلومات ومهارات جديدة من خالل االستشارة«)٦(.  قد ال تبدو هذه العبارات عبارات 

للعظمة، ولكنها للويس.  ففكرته التي يريد إيصالها هنا، هي أنه يريد أن يصبح األفضل يف 

أي يشء، ويجب أن تشــارك يف أعامل روتينية تدفعك إىل األمام يف تحقيق أهدافك، وهذه 

األشياء ليست صعبة يف حد ذاتها، ولكن األمر الصعب فيها هو أن تقوم بعملها يومياً.  
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فتعلــم القيادة ليس شــيئاً ما تضيفه إىل جدول أعاملك املزدحــم الذي قمت بإعداده.  

وتعلم القيادة ليس شيئاً ما نقوم بعمله يف العطلة األسبوعية، أو مرة شهرياً وأنت يف قيلولة،  

وتعلم القيادة ليس شيئاً ما تحصل عليه باستقطاعه من التقويم يف األوقات الصعبة، وتعلم 

القيادة ليس شــيئاً ما تقوم بعمله تلقائياً وبشــكل غريزي، وفقاً ألولوياتك اليومية.  فتعلم 

القيادة يشء يحدث بشكل روتيني، مثل: تصفحك لإلمييل، أو إرسال نص إىل زميل، أو عقد 

اجتامع.  إنه يشء ما تعتقد أنه رضوري لنجاحك الشخيص، مثله مثل متارين اللياقة البدنية؛ 

يجب أن تقوم به يومياً لتجني مثاره.  

العادات ودورها في تشكيل حياتنا:

 Charles Duhigg تشــارلز دوهيج New York Times يوضح مراســل نيويورك تاميز

بالقول: إن تشكل العادة يحدث ضمن حلقة تتألف من ثالث خطوات: »الخطوة األوىل، هي 

أن هناك إشارة يستقبلها دماغك، وتخربه أن يترصف بطريقة آلية، وتخربه أيضاً بالعادة التي 

من املمكن أن يســتخدمها.  ومن ثم، فإن هناك نظاماً روتينياً، ومن املمكن أن يكون هذا 

النظام بدنياً أو ذهنياً أو عاطفياً.  وأخرياً، هناك مردود بالثواب أو املكافأة، والذي سيساعد 

دماغك يف تحديد إذا ما كانت هذه املكافأة بالتحديد، تســتحق أن تتذكرها يف املســتقبل.  

ومبرور الوقت، ستصبح هذه الحلقة املكونة من اإلشارة، والنظام الروتيني، واملكافأة تلقائية 

أكــرث«)٧(.  ووفقاً ملا ذكره تشــارلز عن القاعدة الذهبية لتغيري العــادة: »ال ميكنك التخلص 

من عادة ســيئة، بل ميكنك فقط استبدالها بعادة أخرى«)٨(، وميكنك استخدام نفس طريقة 

اإلشارة الصادرة إىل الدماغ واملكافأة، ولكنك تغري الروتني فقط، وميكنك أيضاً توظيف نفس 

الخطوات الثالث؛ لبناء عادات جديدة حينام ال تكون موجودة يف الوقت الحايل.  

وبالنسبة لهاري كارميري، فإن اإلشارة هي الوقت الهادئ يف نهاية اليوم.  والنظام الروتيني 

يستغرق من ١5 إىل 30 دقيقة من تسجيل الخواطر، باستخدام مجموعة قياسية من األسئلة.  

أما املكافأة، فهي التعلم، وتكرار تلك العملية يومياً يرسخها كعادة.  

من املهم أن تفهم اآللية التي تتم بها كيفية عملك لهذه العملية بالنســبة لك؛ ألنه كام 

 Better Than يف كتابها: »أفضــل من ذي قبل Gretchen Rubin ذكرت كريتشــني روبني

Before«، أن »العــادات هي البناء املعامري غري املريئ لحياتنــا اليومية.  فنحن نكرر %40 
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من ســلوكنا تقريباً يومياً.  ولذلك، فإن عاداتنا هي التي تشــكل حارضنا ومســتقبلنا.  فإذا 

قمنا بتغيري عاداتنا، فســنغري مــن حياتنا«)٩(.  إنها عبارة جريئة، مثــل: أكل الحلويات عند 

الشعور بضيق، مع عادة جديدة، مثل: الذهاب يف نزهة عىل األقدام، حيث إن ذلك الترصف 

البســيط سيعمل عىل تحســني الصحة عىل املدى البعيد.  فإذا استطاع شخص التخلص من 

عــادة قدمية، تتمثل يف مقاطعة اآلخرين أثناء حديثهم، ليحل محلها عادة جديدة تتمثل يف 

االســتامع باهتامم، فإن تلك العادة الجديدة ستحسن من فاعلية القيادة عىل املدى البعيد.  

وإذا اســتطاع شــخص ما تغيري العادة السلبية بالتحدث إىل نفسه، عند مواجهة تحدي عن 

طريق الثبات اإليجايب، فإن تلك العادة الجديدة ستحسن من تعلمه القيادة.  

ولكن الرشط يف هذه الحاالت هو األساس.  فتبّني عادات جديدة، والتخلص من عادات 

قدميــة لن يكون بالعملية الســهلة.  فأقــل من نصف القرارات يف العام الجديد، اســتغرق 

اتخاذها أكرث من ســتة أشهر.  وأي شخص سيدرس تشــكل العادة سيقول لك: إنه ال يوجد 

منــوذج واحــد ميكن تطبيقه عــىل الجميع.  ويجب أن تحدد لنفســك اإلشــارات والروتني 

واملكافــآت املناســبة لك.  والنقطة األكــرث أهمية هي: يجب أن يكون تعلــم القيادة جزءاً 

ال يتجزأ من حياتك اليومية.  أي أنه يجب أن يكون عادة.  

توصــل الباحثون إىل أن ما يجعل الناس يشــعرون بالتحفيز، هو أنهم يجعلون تقدمهم 

اليومــي حتى ولو كان تقدماً محدوداً، عمالً ذا مغزى)١0(.  فالناس يشــعرون بأكرب قدر من 

الطاقة واملشاركة واملتعة واإلبداع، يف األيام التي يرون فيها تقدماً يف حركة يشء ما له مغزى 

بالنســبة لهم.  فتكوين العادات الجيدة، ميّكنك من تقييم مدى التقدم الذي تحققه يومياً، 

وسيساعد يف تحفيزك لعمل يشء ما أكرث أهمية.  

بناء عادات جيدة يعتمد على تبّني موضوعات مهمة:

كتب مارشال جولد ســميث Marshall Goldsmith، املدرب التنفيذي واملؤلف، الذي 

عمــل مع أكرث مــن ٨0 من أعضاء مجلس اإلدارة من بعض أفضــل رشكات العامل، مع مارك 

رايرت Mark Reiter يف كتابهام الذي يحمل عنوان: »املحفزات Triggers«: إن طرح األسئلة 

النشطة يومياً يشكل »نقلة سحرية«.  فهي طريقة بسيطة جداً، ولكنها قوية؛ ملراجعة كيف 

كان أداؤك كل يــوم من حيث التزامك بعمل يشء ما لتكون قائداً أفضل.  »فطرح األســئلة 
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عىل الذات بسيط جداً، وميكن أن يُساء فهمه بسهولة أيضاً، وهو غري متبع كثرياً؛ إذ إنه يغري 

كل يشء«)١١(.  إنه عادة يومية تحدث تغيرياً كبرياً يف التمســك بخططك، حتى تصبح أفضل 

قيادة بالنسبة لك.  

وإذا تطرقنا إىل األســئلة النشطة، نجد أن مارشال يويص بأن تبدأ السؤال بـ »هل بذلُت 

قصارى جهدي لـ.....«، متبوعاً مبا هو اإلجراء الذي تنوي أن تأخذه.  فهذا الشكل من األسئلة 

يدفعك ألن تفكر يف معايري األداء العالية.  فهو سؤال نشط عن يشء ما قمت بعمله، وذلك 

مقارنة باألســئلة الســلبية، ويقصد بذلك األسئلة التي تســأل عن حالة ساكنة.  عىل سبيل 

املثال، هذا الســؤال: »هل لديك أهداف واضحة؟« يعترب سؤاالً سلبياً؛ فهو يسأل عام تكون 

أو ال تكون عليه الحالة الراهنة.  وكنسخة نشطة منه، ميكننا أن نقول: »هل بذلَت قصارى 

جهدك لتحديد أهداف واضحة لنفسك؟«)١2(.

والختبار أثر األســئلة النشطة، قام مارشــال وكييل غولدسميث، أستاذ التسويق بجامعة 

نورثويسرتن Northwestern University، بإجراء دراسة ضابطة مير فيها موظفون بربنامج 

تدريبــي، يرشكهم يف العمل واملنزل.  تكوَّن التدريب من برنامج ملدة ســاعتني، ويتم عقده 

يوميــاً عىل مدى عرشة أيام متتالية.  ســأل الباحثون مجموعة من املشــاركني يف نهاية كل 

يوم أربعة أســئلة ســلبية، مثل: »ما مدى شعورك بالســعادة اليوم؟«، ثم سألوا املجموعة 

األخرى أربعة أســئلة يومياً عىل مدى عرشة أيام متتالية بعد التدريب، ولكن األسئلة كانت 

من األســئلة النشــطة، مثل: »هل بذلت قصارى جهدك لتكون ســعيداً؟«.  ويف بداية فرتة 

األسبوعني، ومرة أخرى يف النهاية، سأل الباحثون مجموعة املراقبة، التي مل تتلق أي تدريب، 

أربعة أسئلة عن: »مستويات السعادة، واملعنى، وبناء عالقات إيجابية، واملشاركة«)١3(.

وبعــد عرشة أيام، وكام ميكنك أن تتوقع، أظهرت املجموعة الضابطة القليل من التغيري، 

بالنســبة للخط األسايس الذي كانوا عليه قبل أسبوعني.  وبالرغم من أن كالً من مجموعتي 

األســئلة السلبية واألســئلة اإليجابية قد أظهرتا تحســناً إيجابياً، فإن األسئلة النشطة كانت 

فعاليتها ضعف األســئلة الســلبية.  وأثبتــت هذه النتائج أن املتابعــة املحدودة أفضل من 

ال يشء، ولكن طرح األسئلة النشطة كان له أثر أكرب مقارنة باألسئلة السلبية.  
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يقــيض القادة الكثري من الوقت يف محاولة تغيري املنظــامت وأفرادها.  وبالرغم من أن 

التغيــري هو عمل القادة، فإنه عنــد تطبيق التغيري، افتقد القادة رؤيــة حقيقة فحواها أن 

ســلوك الفرد فقط مبفرده، هو الذي من املمكن أن يراقب الطريق الذي يســلكه.  فتغيري 

سلوكك وبناء مهارات جديدة ليس بالعمل السهل.  فهي عملية صعبة جداً.  ولذلك، يجب 

أن يكون تعلمك القيادة عادة متارسها.  فالعادات الجيدة متهد الطريق للقيادة املثالية.  وأياً 

كان الروتني الذي تختاره لنفســك -سواء كانت خواطر يومية، أو أسئلة ذاتية يومية، أو أي 

يشء آخر- فإن دور املشاركة اليومية يف تعلم القيادة رضوري؛ لتصبح يف أفضل صورة ممكنة 

تتمناها لنفسك كقائد.  

الرسالة األساسية للفصل:

تتلخص الرســالة األساســية لهذا الفصــل يف أن أفضل القادة يعرفــون أنه يجب عليهم 

أن يتعلموا باســتمرار، وأن تعلمهم القيادة مســعى طويل األمد، وال يهم عدد القمم التي 

صعدت إليها، ولكنهم يعرفون أنه يجب أن تأخذ خطوة يومياً تجاه التحســن، كأن تســجل 

خاطرة يف وقت ما، وتوجه سؤال يف وقت ما، ودرس يف وقت ما.  وحني يقال كل يشء ويتم 

عمل كل يشء، فأنت الشــخص املســؤول عن تعلم يشء ما جديد يومياً، وعن عادة تقييم 

تقدمك يومياً.  

تدريب ذاتي:

ابدأ أوالً بسؤال نفسك يومياً بعض األسئلة النشطة.  وباالعتامد عىل نظام مارشال، فيام 

ييل خمسة أسئلة ميكنك أن تستخدمها الختبار مدى تطبيقك ألساسيات تعلم القيادة:

١- هل بذلُت أقىص جهد لدي ألظل إيجابياً تجاه قدرايت اليوم؟

2- هل بذلت أقىص جهد لدي ألركز عىل إمكانيات املستقبل املثرية اليوم؟

3- هل بذلُت أقىص جهد لدي ووسعُت من قدرايت اليوم؟

4- هل بذلُت أقىص جهد لدي ألتعلم من اآلخرين اليوم؟

5- هل بذلُت أقىص جهد لدي لتطبيق مهارة قيادة جديدة اليوم؟
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برصف النظر عن إجابتك عىل هذه األسئلة سواء كانت بنعم أو ال، فكر يف السبب الذي 

جعلك تجيب بهذه اإلجابة.  فإذا أجبت بنعم، ســجل يف ملف قيادتك ما قمت بعمله، مام 

ميّكنك من االســتمرار يف عمل هذه األشــياء التي تؤكد أنك بذلت أقىص جهد لديك.  وإذا 

كانت اإلجابة بال، فكر فيام تســتطيع أن تقــوم بعمله، بحيث ميكنك أن تقول نعم يف املرة 

القادمة.  

حاول صياغة أســئلتك النشــطة: »هل بذلت أقىص جهد لــدي؟«.  طبق هذه الطريقة 

عىل احتياجاتك املحددة للتعلم.  ويف نهاية اليوم، قم باســتخدام مقياس من )١( متدين إىل 

)١0( عايل، وقيم نفســك يف ملف القيادة لديك عن الكيفية التي رددت بها عىل كل سؤال.  

تتبع تقدمك يف العمل.  فاملهم يف طرح أسئلتك اليومية ليس أعداداً محددة، بل حقيقة أنه 

ميكنك القيام بهذا العمل كعادة يومية.  

إذا كان ممكنــاً، حــاول أن تجد شــخصاً تعرفه وتثق به؛ ليكــون رشيكك يف عمل هذا،  

وأخرب هذا الشــخص أنك تعمل يف تشــكيل عادة جديدة لديك، وأنك تحتاج إىل مساعدته.  

اطلب من هذا الشخص أن يتصل بك يومياً ملدة ترتاوح بني 3-5 دقائق، واسأله: »هل بذلَت 

قصارى جهدك لـ......؟«.  قيم نفسك عىل املقياس من ١-١0، وأخرب هذا الشخص ما الدرجة 

التي منحتها لنفســك وما هو الســبب.  بالطبع، قد يكون رشيــكك أحد زمالئك يف العمل، 

وميكنكام أن تقوما بهذا العمل يومياً ملدة خمس دقائق.  ويف حالة االتصال أو الحديث مع 

شــخص ما ال يعمل، اســتخدم هاتفك الذيك ملســاعدتك.  ضع تنبيهاً ينبهك يف هاتفك، عىل 

أن يتم تنبيهك يومياً بجرس تنبيه.  وحني يتم تنبيهك، توقف واســأل الســؤال الذي قمت 

باختياره.  واملهم أن يتم تكرار العمل يومياً حتى يتم التغيري.  ولهذا السبب، نسميها عادة.
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الجزء السابع

التزم بأن تكون األفضل

يتمثل إثبات أنك تعرف ما هي القيادة، بقدرتك عىل التحيل بها.  فالقيادة ليست فقط 

يف صناعة القرارات التي تتخذها، ولكنها تتعلق بالعمل بالقرارات التي تقوم باتخاذها.  

إن أفضل طريقة للقيام بهذه اإلجراءات، هي أن تقوم بعمل أشــياء قليلة يومياً، تكون 

سبباً يف حدوث تقدم هادف يف عملك كقائد.  فاألعامل الصغرية ترتاكم وتزود صاحبها بقوة 

دفــع.  ويجب أن تختار بحرية اإلجراءات التــي تتخذها، وأن تُطلع العامة عىل اختياراتك، 

ومــن ثم تتأكد أنه من الصعب أن تعكس الدورة.  وحني تتخذ هذه الخطوات، فأنت تضع 

أساس االلتزام ليك تصبح يف أفضل صورة للقائد ميكن أن تكون عليها.  

من الصعب أن تصبح قائداً يُحتذى به يف أي مســعى لك، وال ميكن اســتثناء القيادة من 

هذا.  فجعل أشــياء غري عادية تحدث فعال،ً ســيتطلب أيضاً جهوداً غري عادية.  فهناك َديٌن 

كبري ســتفي به إذا أردت أن تدفع الثمن.  فكن مســتعداً لعمل تضحيات، بل للمعاناة يف 

بعض األحيان إذا كنت تطمح إىل أن تكون مثالياً.

وليك تصبح القائد األفضل، يجب أن تكون مثالياً ومفعامً باألمل تجاه مستقبلك.  فتوافر 

املســتويات العالية من الطاقة الشخصية والحامس الشخيص رضوري.  وهناك طريق لذلك، 

ولكن ميكنك تعزيز رحلة تطور القيادة لديك فقط حني متلك اإلرادة أيضاً.

ويف نهاية الفصل، فإننا نحثك عىل القيام مبا ييل:

- قم بعمل ما قررت أن تقوم بعمله.

- اعمل بجدية وتقدم إىل األمام بخطوات صغرية.

- حافظ عىل التزامك.

- احتفظ باألمل.  
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الفصل العشرون

العبرة في الخاتمة، وليس في البداية

يف هذا الكتاب نجد أن األصول الخمسة التي ناقشناها، تزود إطار السياق الذي تستطيع 

أن تصبح من خالله قائداً، بأفضل صورة وعقلية تشجع عىل النمو والتطور املستمر.

ولــيك تصبح األفضل، عليك أن تؤمن أنك تســتطيع أن تكــون األفضل.  ويجب أن متلك 

القــوة والقــدرة عىل أن تكون قائــداً يُحتذى به، وتحتاج إىل أن تؤمــن بذلك من أعامقك.  

فال تدع أي شــخص يحدثك بأي يشء مختلف.  ويجب أن تطمح إىل التفوق؛ فأنت بحاجة 

إىل مجموعــة من القيم وإىل رؤية أكرب من رؤيتــك الحالية، وتحتاج إىل التفكري عىل املدى 

البعيد، وتحتاج إىل أن تتحدى نفســك؛ لتتخطى مســتواك الحايل من األداء والخربة بطرق 

جديــدة ومختلفة لعمل األشــياء، إذ تبدأ فرص النمو من عــىل حافة أقىص درجات الطاقة 

لديــك، ويجب أن تحصل عىل الدعم يف التعلم والنمو.  فتعلم القيادة ليس شــيئاً ما تقوم 

بعمله بنفســك؛ فأنت تحتاج إىل أفراد آخرين ملســاعدتك عىل أن تصبح األفضل.  وأخرياً، 

يجــب أن تتدرب برويّة وبشــكل مقصــود.  فوصولك ألفضل ما لديــك يحتاج إىل تدريب، 

والتدريب يحتاج إىل وقت، ويجب أن تجعل من التعلم عادة يومية.  

فجعــل التعلم عــادة يومية هو نقطة البداية.  ومع ذلك، هنــاك ما هو أكرث؛ ألن األمر 

ال يتعلــق فقط بالكيفية التي تبدأ بها، ولكنه أيضاً يتعلق بكيفية إنهائه.  ومثل أي يشء يف 

الحياة، فالدليل عىل أنك تقوم بالقيادة، وأنك تقوم بالعمل بشــكل جيد، سيكون قامئاً عىل 

اإلجراءات التي تتخذها، ليس يف اليوم األول فقط ولكن أيضاً يف اليوم األخري.  

القيادة أفعاٌل وليست أقواالً:

كانت هناك اثنتا عرشة ضفدعة يجلســن عىل قطعة من الخشــب.  قررت سبع ضفادع 

منهن أن يقفزن يف بركة من املاء.  كم ضفدعة بقيت عىل قطعة الخشب؟
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مــا هــي إجابتك؟ هل هي ســبع، خمس، اثنتا عــرشة، أو ال صحيح مــام ذكر؟ اإلجابة 

الصحيحة هي اثنتا عرشة، ملاذا؟ ألن السبع ضفادع قررن فقط أن يقفزن، ولكنهن مل يقمن 

فعــالً بالقفز.  فهناك فــرق كبري جداً بني اتخــاذ القرار والقيام بالعمــل.  وكام يقول املثل 

القديــم: »أن تعرف وال تعمل، فهذا يعني أنك مل تعرف بعد«.  ولهذا الســبب، فإن القليل 

من األشخاص يحتفظون بقراراتهم لفرته طويله، وحتى للسنة الجديدة.  وميكنك أن تقرر أن 

تعيش حياة أكرث صحية لتقلل وزنك، وأن تتدرب أكرث يومياً، وأن تحافظ عىل نفس مستوى 

اســتهالك الســعرات الحرارية لديك، ولكن هذا ليس نفس اليشء فيام لو قمت بفعل كل 

هذه األشياء يوماً بعد يوم دون انقطاع.  

وينطبق نفس اليشء عىل القيادة.  فالتعلم حول القيادة والقادة ليس مثل أن تقوم بتويل 

القيادة بنفســك.  فقرارك أن تصبح قائداً يُحتذى به، ليس نفس أن تتوىل القيادة بنفســك.  

فتويل القيادة يعني أن تقوم بالعمل، ويجب أن تتوىل القيادة ليك تصبح قائداً.  يف الواقع، فإن 

إحدى النتائج التي تتســق مع بحثنا أنه ليك يقبلك اآلخرون ويقرون مبصداقيتك، فيجب أن 

تعمل ما تقول إنك ســوف تقوم بعمله)١(، ويجب أن تفي بوعودك، وتحافظ عىل التزاماتك، 

وأن تعمل مبا لك أكرث مام تتكلم عنه؛ فسيكون صدى أعاملك أكرث بكثري من كلامتك.  

ويلزمك أن تجعل القيادة عادة يومية.  فأنت تحتاج إىل عمل يشء ما يومياً لتتعلم أكرث عن 

عمل القيادة، وتحتاج إىل أن تضع هذه الدروس حيز التنفيذ يومياً، وتحتاج إىل خوض التجربة، 

وأن تثبت أنك تعرف كيف تطفو عىل السطح.  ومبرور الوقت، ستصبح أكرث قدرة عىل العوم.

يتأمل سريجي نيكيفوروف Sergey Nikiforov، نائب الرئيس الحايل، ورئيس املبرشين 

يف رشكة إنرتبرايس ســوفتوير لحلول الربمجيات جوابو GOAPPO يف هذا التحدي، شارحاً 

لنا أن السؤال: »من أين أبدأ ألصبح قائداً أفضل؟« قد كان يلح عيل لبعض الوقت«.  افرتض 

ســريجي أنه كان واجباً عليه عمل يشء ما كبري وطموح؛ ليثبت أنه كان قائداً، ولكن هناك 

يشء آخر ظهر له يف األفق، فيقول سريجي:  

وجدت أنه يف كل يوم لدي فرصة لعمل يشء ما ولو بســيط، واستطعت تدريب شخص 

ما أفضل، واستطعت أن أستمع بشكل أفضل، واستطعت أن أكون أكرث إيجابية تجاه الناس، 

واستطعت أن أقول: »شكراً« أكرث من ذي قبل، واستطعت أن ... إىل آخر القامئة.  



العربة يف الخامتة، وليس يف البداية

239تعلم القيادة:  األصول الخمسة األساسية لتصبح قائداً مثالياً

يف البداية، كنت منغمســاً قليالً تجاه اكتشــاف عدد الفرص التي الحت يل يف يوم واحد 

للعمل كقائد أفضل.  ولكن مبا أنه كان عيل أن أطبق هذه األفكار، فقد شــعرت بالدهشــة 

الغامرة مبدى التحســن الذي كنت قادراً عىل تحقيقه، من خالل زيادة الوعي لدي والرغبة 

يف العمل كقائد.  

اكتشــف ســريجي أن األعامل التي تتم بني الفينة واألخرى من األعامل التحويلية، هي 

التــي أظهرت قيادته.  فقد كانت تلك عبارة عن األشــياء القليلة التي قام بعملها يوماً بعد 

يوم.  وبدون معرفتها، فقد كانت أعامله متاماً هي تلك األشــياء التي متّكن الناس من قضاء 

يوم جيد يف العمل.  ولهذا السبب، نويص بأن تستمر يف رحلتك يف القيادة، ونقصد بذلك أن 

تجد الفرص كل يوم إلحداث تغيري ولو بسيط.  

كيف تقضي يوماً سعيداً:

يريــد كل منا قضاء يوم ســعيد يف العمل.  اكتشــف الباحثان واملؤلفــان ترييزا أمابايل 

وســتيفن كرامر Teresa Amabile and Steven Kramer طريقة مهمة لقضاء يوم سعيد 

يف العمل.  »فإذا وجد الشــخص التحفيز وكان ســعيداً يف نهاية يــوم العمل، فبالتأكيد أنه 

قد حقق تقدماً.  ولكن يف حالة انســحاب الشــخص من املكتب الخاص به مع عدم شعوره 

باالنتامء والســعادة، فهناك عائق سيسبب له الشعور باللوم«)٢(.  فعىل سبيل املثال، وجدوا 

يف األيام الســعيدة أن التقــدم الذي تحقق، قد تحقق يف 76% مــن الوقت، ولكن يف األيام 

السيئة، كان التقدم يف ٢5% فقط من الوقت.  ويف األوقات السيئة، كانت نسبة الوقت الذي 

كانــت فيه انتكاســات يف العمل 67%، يف حني كانت ١3% فقط يف األيام الســعيدة.  يكمن 

الرس يف قضائك ليوم سعيد، يف أن تحقق التقدم يف عملك كل يوم، وأن تتجنب االنتكاسات 

التــي تعوق العمــل.  ولكن هناك نقطة يجب أن نثريها؛ حيث يجب أن يكون العمل مهامً 

لــك بحيث يكون التقدم يف العمل ذا مغزى بالنســبة لك.  فتحقيق التقدم للعاملني الذين 

ال يهتمون، لن يزيد من تحفيزك ومشاركتك، أو شعورك تجاه الوفاء بالتزاماتك.  

لن يكون تحقيق تقدم دائٍم يومياً بالســهولة التــي ترغبها.  فهناك أمور من املمكن أن 

تحدث وتحبط تقدمك، مثل: تعطل سخان املاء، أو تحطم جهاز الحاسب اآليل، أو مالحظة 
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محبطة، أو زميل غري متعاون، أو رئيس ال يقدر الجهد املبذول يف العمل، وذلك عىل ســبيل 

املثال ال الحرص، ولكن يظل الهدف أن نجد طرقاً جديدة لتحقيق تقدم ملحوظ يومياً.

كيف ميكنك أن تقوم بعمل هذا؟ هناك أشياء قليلة مُتّكن الشعور بالتقدم.  فاالنتصارات 

الكبرية عمل عظيم، ولكنها نادراً ما تحدث.  واألخبار الجيدة، وفقاً ملا قالته ترييزا وســتيفن 

هي: »أنه حتى االنتصارات الصغرية تدعم الحياة داخل العمل بشــكل كبري.  وذكر العديد 

من املشاركني يف بحثنا عن أحداث التقدم، أنها ال متثل أكرث من مجرد خطوات محدودة إىل 

األمام.  ومع ذلك، فهم يف الغالب يستحرضون ردود فعل إيجابية فوق العادة«)3(.  فالنجاح 

يــأيت من خــالل اتخاذ خطوات صغرية منتظمة إىل األمام، ومــن املحتمل الوصول إىل خيبة 

األمل يف حالة محاولتك الوثوب بخطوات واسعة.  

اكتشف سريجي هذا األمر متاماً.  فقد تعلم أنه يستطيع »إحداث تغيري طفيف« يومياً.  

فلديك الفرصة ألن تقوم بعمل أشياء صغرية يومياً إلظهار قيادتك، وبإمكانك أن تحيك قصة 

تســتطيع من خاللهــا توضيح قيمة توجيه القرارات واإلجــراءات، وميكنك أن تقيض دقائق 

قليلة يف مساعدة الناس عىل فهم الجزء املهم الذي يلعبه عملهم يف الصورة األكرب، وميكنك 

أن تقدم تغذية راجعة بّناءة تجاه أداء شخص ما، وميكنك تدريب شخص ما يكافح من أجل 

مهمة جديدة، وميكنك أن تتعرف بشكٍل عام عىل شخص ما إلجراء معني، مام يشكل قدوة 

لآلخرين ولفريق العمل.

وأحد أســباب تقدمينا إلجراءات التدريب الذايت يف هذا الكتاب، هو تجزئة تعلم القيادة 

إىل أجــزاء صغــرية.  فهو تطبيق ملكاســب صغرية أو قاعــدة التقدم.  وباملشــاركة يف هذا، 

ســتحقق تقدماً متزايداً تجاه أن تصبح قائداً مثالياً.  ومن خالل اإلجراءات نفسها، قد تبدو 

هذه اإلجراءات صغرية، ولكن األثر الرتاكمي سيكون كبرياً جداً.  

تعزيز االلتزام والعمل على إدامته:

حني تحقق تقدماً يف يشء ما مهم بالنســبة لك، فإن هذا يشــجعك عىل اتخاذ إجراءات 

أخرى، تساعدك يف التقدم برسعة نحو هدفك؛ فهي تسهل كثرياً اتخاذك لخطوات أخرى يف 

رحلتــك.  وليك تعمل، يجب أن تلتزم.  فــال ميكن أن تظل يف مكانك بال حراك، ولكن يجب 
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عليك أن تخوض التجربة.  ومع كل إجراء، ســتجد أنك تلتزم بشــكل أكرب، وسيكون شعورك 

بالراحة والثقة أكرب يف خوض التجربة.  وليك تواصل التزامك، فإنك ستحتاج إىل ثالثة أشياء:

١- عليك أن تقوم بخياراتك بحرية، وأن تكون عىل علم بهذه الخيارات.  إذا جلســت أنت 

وشــخص آخر عىل مائدة، متوقعاً احتاملية جذب رقم من القبعة، ســتتوقع أنه ستكون 

لديك فرصة أكرب كثرياً للكسب، إذا كنت تعرف أن يَدك هي التي ستقوم بالتقاط الرقم 

وليس شخصاً آخر، حتى لو كانت االحتامالت هي نفسها من الناحية اإلحصائية.  فالناس 

تعتقد أنها إذا قامت باالختيار، ســتكون فرصهم للكسب أكرب مام لو ما قام شخص آخر 

باالختيار نيابة عنهم)٤(.  ولهذا السبب، فإن االختيار بحرية لخيارات معلومة لديك، هو 

الخطوة األوىل يف عملية صناعة االلتزام.  

فالقيــادة خيار، ســواء اخــرتت أن تكون أو مل تخــرت ذلك.  فلديك خيــارات أخرى 

يف حياتــك، ولكنــك حني تقوم بهذا الخيــار، فأنت تتحمل املســؤولية عن هذا اإلجراء.  

وبالــرضورة، فأنت تقول شــيئاً ما، مثل: »لقد كان خياري؛ مل يدفعني أي شــخص لهذا؛ 

كانــت لدي بدائــل أخرى؛ كانت لدي صورة واقعية عن مــدى متيز الخيار عن خيارات 

أخــرى، فاخرتت هذا الخيــار.  ويف النهاية، ال يوجد أحد وال يوجد أي عامل آخر خالفك 

أنت، ميكن أن يُلقى عليه اللوم بسبب هذا الخيار«.

واملهــم يف عملية االختيار مع ذلك، هو التأكد من أنك قد درســت عن قرب جميع 

البدائل.  فالشــعور بأنك مدفوع يف أدوار قيادية، ســيجعلك تفشل يف اختبار االختيار.

ولذلك، ال تتوقع أنها ستبني االلتزام.  فكر يف البدائل املتاحة لديك.  فكر يف اإليجابيات 

والسلبيات.  احصل عىل صورة واقعية ملا ينطوي عليه ذلك قبل الدخول يف العملية.

وبناًء عىل ذلك، فإن أول سؤال سيكون: هل أنا أختار بحرية ليك أكون قائداً مثالياً؟

٢- اجعل اآلخرين يرون خياراتك: فور اتخاذ قرارك بأن تقوم بالقيادة، يجب أن تلزم نفسك 

أكــرث بإخطــار كل فرد آخر عام قررت أن تقوم بعمله.  فااللتزام ســيكون أكرث احتاملية 

حــني تجعل خياراتك مرئية.  ومن خالل إعــالن خياراتك إىل اآلخرين، ومن خالل جعل 

خياراتك التالية مرئية ملن حولك، فأنت تقدم دليالً قاطعاً وغري قابل للشك عىل التزامك 

بالقضيــة.  ويجب أن تخضــع أيضاً إىل مراجعة ومالحظات اآلخرين.  فآراء وشــهادات 
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 Alcoholics Anonymous املشــاركني يف السلوك تغري الربامج، مثل: برامج الكحوليات

مجهولة االســم، أو مراقبي الوزن Wieght Watchers، التي تجعل مســتوى الفرد من 

االلتزام مرئياً متاماً لآلخرين.  فكون أن يظل الفرد لعدة أيام أو سنوات عىل نفس القدر 

من الرزانة، أو أن يكون عىل نفس مقياس املشاهدين اآلخرين، سيكون أكرث إلزاماً للفرد 

من الوعد بأن يكون األفضل األسبوع القادم.  

فوضوح الرؤية يجعل من املســتحيل عىل الناس تقريبــاً إنكار اختياراتهم، أو الزعم 

بأنهم نســوا ما يتعلق بهذه الخيارات.  وقد أوصينا أكرث من مرة أن تعمل مع زميلك أو 

رشيــكك أو مدربك.  فحني تعمل مع شــخص آخر، فمن املحتمــل أكرث أن تتبع العمل، 

من خالله مقارنة مبا إذا كنت ستقوم بالعمل كله بنفسك.  فعىل سبيل املثال، فإن قيمة 

مــدرب شــخيص يف نادي اللياقة البدنيــة الذي متارس فيه ألعابك الرياضية، ليســت يف 

التامرين التي لديه، والتي من املمكن أن يجعلك تتدرب عليها.  فهذه التامرين بالتأكيد 

مفيدة، ولكن يتساوى مع هذا يف األهمية إن مل يكن أكرث أهمية، أنه حني توظف مدرب 

شــخيص، سيكون هناك احتامل أكرب ملواظبتك عىل الذهاب إىل صالة األلعاب الرياضية، 

ومامرسة األلعاب الرياضية فيها.

فالترصف كقائد بوضوح، يُعد عمالً عاماً، ومن املســتحيل أن تحافظ عليه بنفســك 

فقط.  عليك أن تتخذ الخطوة القادمة بوضوح، وأن تعلن للعامة أنك ستقوم بعمل كل 

ما تستطيع أن تقوم به؛ ليك تحقق أفضل صورة للقائد تستطيع تحقيقها.  

والسؤال الثاين هو: كيف ميكنني أن أتخذ قراري لريى اآلخرون أنني قائد مثايل؟

3- اجعــل من قراراتــك قرارات صعبة اإللغاء.  بالنســبة لك، وليك تصبــح ملتزماً بخيارك، 

فــإن جعل قــرارك مرئياً رضورة بل إنه غــري كاٍف، ويجب أن يكون مــن الصعب أيضاً 

تغيري االختيار أو الرتاجع عنه.  تزيد االختيارات التي يصعب تغيريها من اســتثامرك يف 

القرار واملتابعة من خالله.  فالقرارات التي يســهل عكســها يأخذها الناس باستخفاف.  

فالخيارات التي يصعب الرتاجع عنها تُعامل بجدية شديدة.  

فكــر يف هذ املثال للحظة: دعنــا نفرتض أنك أخذت يف اعتبارك لوقت طويل االنتقال إىل 

الريف، واســتمررت يف الحديث إىل أصدقائك وأرستك أنك ســئمت من الضباب والدخان يف 

املدينة، ومن حركة املرور، ومن الزحام، وأنك نتيجة لذلك ستذهب إىل الريف لتعيش هناك.  
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قمت بحجز مكان تقيض فيه إجازتك يف الريف ملدة أســبوع أو أســبوعني، ولكنك مل تنتقل 

أبداً إىل هناك، ثم قررت يف يوم من األيام أن تقوم بذلك.  أي من الخيارات التالية ســيكون 

أصعب بالنســبة لك لترتاجع فيه: )أ( استئجار املنزل يف الريف أو )ب( رشاؤه؟ ويجد القادة 

طرقاً التخاذ قرارات التملك، وليس لإليجار فقط.  تحدث بشكل تصوري.  تخيل أنك تعرض 

منزلك يف املدينة للبيع، وأنك ستشــرتي هذا املنزل يف الريــف.  أوجد طرقاً لتجعل اختيارك 

يتقدم يف طريق التحقق.  اجعل من عملية الرتاجع والعودة إىل نقطة البداية أمراً صعباً.  

الســؤال الثالث الذي من املمكن أن توجهه لنفسك هو: ماذا سأفعل ألجعل قراري بأن 

أصبح قائداً يُتحذى به صعب الرتاجع عنه؟  

كن مفعماً باألمل:

ليك تكون قائداً يُحتذى به، فإن األمر يتطلب منك االلتزام يف سلوكياتك.  فاألمر ال يتعلق 

بيشء ما ميكنك القيام بعمله اآلن، ومن ثم تشــعر بأنك تحبه.  فالناس من حولك يتوقعون 

أن تكــون يف أفضل صورة للقائــد التي ميكن أن تكون عليها يوميــاً.  فهم يتوقعون، وأنت 

يجب أن تتوقع كذلك، أنك حني تلتزم بالقيادة، فإنك ســتُلزم نفسك أيضاً بأن تقوم بعملك 

كقائد عىل نحو جيد.

وال يُعّد أي من ذلك باألمر الســهل، وال بأي شــكل من األشــكال.  فالقيادة عمل جاد، 

وهي عمل يتســم بالتحدي.  فهناك أوقات ســتعاين فيها، وســتكون هناك رصاعات وكفاح 

ملواجهة هذه الصعوبات، وســتكون هناك ســخرية ونقد من الذين ال يحبون العمل الذي 

تقوم به، وســتكون هناك مقاومة للتغيريات التي تريد أن تقوم بها، وستكون هناك أوقات 

تريد الرتاجع فيها والتخيل عن العملية برمتها.  ومبقدار ما ميكن أن تكون فيه القيادة ذات 

جدوى، فإنه ميكن أيضاً للقيادة أن تكون مرهقة للغاية، فهذه بالضبط هي حقيقة القيادة،  

وال يهم قدر التدريب إذا كنت ال تريد أن تحقق الحد األدىن من هذا الجهد.  

ولهذا الســبب، يجب أن تحافظ عىل األمل.  وتظهر البحوث بوضوح أن الناس يتوقعون 

مــن قادتهم الطموح والحامســة، وأن يكونوا مفعمني بالطاقة.  وليــس هناك من يريد أن 

يتبع شخصاً سلبياً ومتشامئاً وكسوالً.  فأنت نفسك لن ترغب يف اتباع نفسك إذا كنت بهذه 
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الصورة، وملاذا تتبعها؟ وبرصف النظر عن كل تلك الســلبية والسخرية واملقاومة التي ميكن 

أن تحيــط بك، فإنه يجب عليك أن تحافظ عىل األمل.  إنه ذلك األمل الذي يجعلك تتغلب 

عىل التحديات التي تواجهها.  إنه األمل يف أن تستطيع االستمرار يف التعلم وتنمية قدراتك.  

األمل يف أن األمور ستتحسن.  

فاألمــل ليــس فقط متعلق بـ »حيثام تكون هناك إرادة، ســيكون هناك مخرج«.  فكام 

قــال عامل النفس والباحث تشــارلز )ريك( ســنايدر Snyder )Charles )Rick : »مجموع 

إرادة العقل وقوة العزم، يف الخوض بالطريق التي متلكها لتحقيق أهدافك«)5(.  ويؤكد هذا 

التعريف عىل وجود ثالثة مكونات أساسية لألمل: أوالً، يجب أن يكون لديك هدف ما تريد 

تحقيقه أو الحصول عليه. ثانياً، يجب أن تكون لديك قوة اإلرادة، أي »قدر كبري من العزمية 

واإلرصار«.  ثالثــاً، قوة العزم للخوض يف الطريق، ويُقصد بذلك »الخطط العقلية أو خرائط 

الطريــق التي توجهك إىل الفكــر املفعم باألمل«؛ للوصول إىل أهدافك مهام كانت العقبات 

التي ميكن أن تواجهها.  وقد تقود هذه الرؤية إىل عدة أســئلة تحتاج أن توجهها لنفســك:  

هل لديك الوضوح حول ما تريد أن تحققه أو تحصل عليه كقائد؟ هل لديك الطاقة لتدعم 

نفســك أثناء تحركك لألمام لتصل لتحقيق أهدافك؟ هل لديك خطة عمل بخصوص كيفية 

الوصــول إىل أهدافك؟ وحتى يكون لديك أمل، يلزمك أن تجيب باإليجاب عىل جميع هذه 

األسئلة الثالثة.  

إن الــذي لديه أمل، ليس من التفاؤل.  فأصحاب األمل ليســوا معصــويب العينني تجاه 

الواقع الحايل.  فإذا كان هناك شئ ما ال يسري بالطريقة املناسبة، أو إذا كانت الطرق الحالية 

غــري فعالــة، فإنهم لن يتجاهلوا هذا اليشء، وســيتعاملون معــه ويضاعفون من جهدهم.  

فهــم يقيّمون املوقــف، ويجدون طرقاً جديدة للوصــول إىل أهدافهم.  وحني يبدو تحقيق 

األهــداف بعيد املنال بدالً من اقرتاب تحقيقها، فإن األفراد املفعمني باألمل يعيدون ترتيب 

أهدافهم)6(.  واليشء اآلخر املهم الذي يجب أن نعرفه عن األمل، أنه ليس شــيئاً ما ســواء 

كنت متلكه أو ال متلكه، وكام قال ريك: »إن األمل طريقة يتعلمها الشخص للتفكري يف نفسه 

من حيث أهدافه«)7(.  وميكنك أن تتعلم كيف تكون مفعامً باألمل، متاماً مثل تعلمك كيف 

ميكن أن تكون قائداً.  
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الرسالة األساسية للفصل:

تتلخص الرســالة األساســية لهذا الفصل يف أنه ليك تكون يف أفضل صورة ميكن أن تكون 

عليها كقائد، فإن األمر يتطلب عقلية تشــجع تنمية قدراتك بشــكل مستمر - عقلية قامئة 

عــىل خمس مامرســات للقيادة التي يُحتــذى بها.  وال ميكنك أن تقرر تــويل القيادة فقط، 

بل يجب أن تقوم بالقيادة بنفســك، ويجب أن تقوم بعمل هذا بشــكل متزايد وبخطوات 

صغرية، مام يجعل هناك تقدماً يومياً ملحوظاً، وسوف يكون واجباً عليك أن تلتزم بالقيادة، 

من خــالل االختيار الحر لإلجراءات التي تتخذها، والظهــور للمجتمع بهذه القرارات، وأن 

تجعــل تراجعك عن إجراءاتك عمالً صعباً.  وال يعترب أي مام أرشنا إليه ســهالً؛ فهو يتطلب 

جهداً متواصالً، ونظرة كلها أمل لالستمرار يف تحقيق الهدف.  

وإننــا واثقون أنه ميكنك أن تكون قائداً أفضل مــن القائد الذي أنت عليه اآلن.  وحني 

تســتخدم هذه املهارات لجعل أشــياء غري عادية تحدث، فأنت تزيد جرعة األمل ملن هم 

تحــت قيادتك.  فجريانك ومنظمتك ومجتمعك والعامل الــذي حولك، يحتاج أن يكون هذا 

حقيقياً.
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عمل كل من جيم كوزيس وباري بوزنر معاً ملدة تزيد عن 30 عاماً، وهام يدرسان القادة، 

ويبحثــان يف القيادة، ويقومان بعمل ندوات عن تطور القيادة، وهام مؤلفان مشــاركان يف 

حصد الجوائز، وتحقيق أفضل مبيعات لكتاب تحدي القيادة، حيث تم اآلن إصدار الطبعة 

الخامســة.  ومنــذ إصدار الطبعــة األوىل يف عام 1987، حقق هذا الكتــاب مبيعات بلغت 

أكــر مــن 2 مليون نســخة يف العامل كله، ومتــت ترجمته إىل 21 لغة، وحصــد العديد من 

الجوائز، وشمل ذلك اختيار النقاد ملنحه جائزة من مراجعي الكتب، وجائزة كتاب العام من 

إداريي مستشفى جيمس أ هاميلتون، وتم تسميته أفضل كتاب يف مجال إدارة األعامل لعام 

)2012( من رشكة فاست Fast Company، وتم اختياره كأحد أفضل 10 كتب عن القيادة 

يف جائزة جاك كوفرت وتود ساترييستني Jack Covert and Todd Sattersten ألفضل 100 

كتاٍب عىل اإلطالق.  

شــارك جيم وباري يف تأليف أكر من اثني عرش كتابــاً من الكتب التي حصدت جوائز، 

وشــمل ذلــك الحقيقة عن القيادة: تجنــب البدع هو جوهر - حقائــق األمور التي تحتاج 

The Truth About Leadership:  The No-Fads, Heart-of-the- تعرفهــا  أن  إىل 

Matter Facts You Need to Know؛ وكتــاب املصداقية: كيف يكســب ويخرس القادة، 

 Credibility:  How Leaders Gain and Lose It, Why People ملــاذا يطلبهــا النــاس

 Encouraging ؛ وكتاب تشــجيع القلب: دليل القائــد والتعرف عىل اآلخرينDemand It

the Heart:  A Leader›s Guide to Rewarding and Recognizing Others؛ 

 The Student ؛ وكتاب تحدي قيادة الطالبA Leader›s Legacy وكتاب موروث القائــد

 Extraordinary ؛ وكتاب القيادة االستثنائية يف أسرتاليا ونيوزلنداLeadership Challenge

Leadership in Australia and New Zealand؛ وكتاب املامرســات الخمس التي تصنع 

 The Five Practices That Create Great )أماكــن عمل عظيمــة) مع مايــكل بانتينــغ

 Turning ؛ وكتــاب تحويــل املصاعب إىل فرصWorkplaces )with Michael Bunting(

 Great ؛ وكتاب القيادة العظيمة توجد مكان عمل عظيمAdversity into Opportunity

Leadership Creates Great Workplace؛ وكتاب جعل أشــياء استثنائية تحدث يف أسيا: 
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 Making Extraordinaryتطبيق الخمسة تطبيقات للقيادة املثالية )مع ستيف ديكري( ا

   Things Happen in Asia:  Applying The Five Practices Exemplary Leadership

 The ؛ وكتــاب دليــل اإلداري األكادميي للقيادة التــي يُحتذى بها )With Steve Dekrey

.Academic Administrator's Guide to Exemplary Leadership

 Leadership Practices ًوطــوروا أيضــاً منظومة مامرســات القيــادة الشــهرية جــدا

Inventory واســتبياناً مؤلفاً من 360 درجة لتقييم ســلوك القيادة، والذي ميثل إحدى أكر 

األدوات اســتخداماً لتقييم القيادة عىل مســتوى العامل.  فقد استخدمت أكر من سبعامئة 

دراســة بحثية، ورســالة دكتوراه، وأوراق بحثيــة أكادميية هذا اإلطار الخاص باملامرســات 

الخمس للقيادة التي يُحتذى بها، حيث كان هذا اإلطار من تطويرهام.  

حصل جيــم وباري عىل أعىل جائزة لجمعية تطوير املواهب؛ ملســاهمتهام املتميزة يف 

التعلــم واألداء مــكان العمل.  وباإلضافة إىل ذلــك، فقد تم تســميتهام: معلمي القيادة / 

 Leadership اإلدارة مــن )مجلس اإلدارة الدويل(، وصنفتهم مجلة ليدرشــيب إكســلنس

Excellence من العرشين األوائل يف قامئة تحوي 100 من القادة املفكرين، كام تم تصنيفهم 

 Coaching of بني أفضــل 50 مدرباً يف الواليات املتحدة األمريكية ) وفقاً لتدريب القيادة

the Leadership(، وتــم تصنيفهــام بــني أفضل 100 من مفكري القادة يف ترســت ووريث 

بيســنيس بيهافيور Trustworthy Business Behavior، من ِقبل ترســت أكروس أمريكا 

Trust Across America، وتــم تصنيفهــام يف مجلة املوارد البرشيــة بني أفضل املفكرين 

  Inc. الدوليــني تأثرياً، وكانوا ضمن قامئة أفضل 50 من مفكري القيادة اليوم من مجلة إينك

  .magazine

يتكــرر تــويل كل من جيم وباري لــدور املتحدث الرئييس، وقد أجــرى كل منهام عدداً 

كبــرياً من برامج تطوير القيادة للرشكات وللمنظامت التي تســعى لتحقيق هذا الهدف يف 

 ،Alberta Health Services العامل كله.  وشــملت هذه املنظامت: ألبريتا للخدمات الطبية

 ،Applied Materials واملــواد التطبيقية ،Apple وأبل ،ANZ Bank ومرصف أيــه إن زد

 ،Association of California Nurse Leaders وجمعيــة كاليفورنيا للقادة من املمرضني

 ،Australia Institute of Management املعهد األســرتايل لإلدارة ،AT&T ،وأيه يت أند يت
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Bank البنك األمرييك ،Bain Capital وباين كابيتــال ،Aistralia Post والربيــد األســرتايل 

of America، وبــوس Bose، وكامــب فايــر يــو إس أيــه Camp Fire USA، وتشــارلز 

 ،Cisco Systems سيســكو للنظــم ،Chevron تشــيفرون ،Charles Schwab شــواب

 ،Conference Board of Canada ومجلــس إدارة مؤمتــر كنــدا ،Clorox وكلوركــس

 ،Deloitte & Touche ديلويــت وتوتــش ،Consumers Energy وكونســيمرز إنريجــي

EMQ Families وإيــه إم كيــو فاميليس فريســت ،Dow Chemical وداو للكيامويــات 

First، وإيجــون زيهندر Egon Zehnder، وإلكرتونيك أرتس Electronic Arts، وفيدكس 

FedEx، وجينينتيــك Genentech، وغوغــل Google، وجيمبوري Gymboree، هيلويت 

–بــاكارد Hewlett-Packard، آي يب إم IBM، وإيكيــا IKEA، وجوبس دي يب ســنغافورة 

jobsDB Singapore، وجونســون أنــد جونســون Johnson & Johnson، ومستشــفى 

 Kaiser Foundation Health Plans and ومخطط ايزر فونديسشــن الصحي هوسبيتالز

Hospitals، وجمعيــة اإلدارة الكوريــة Korean Management Association، وإينتــل 

Intel، وأيتــو أنيبانكــو Itaú Unibanco، وإل إل بني L.L.Bean، ومعامل لورنس ليفرمور 

 Lockheed ولوكهيــد مارتني ،Lawrence Livermore National Laboratory الوطنيــة

 ،Lucile Packard Children’s Hospital ومستشــفى لوســيل باكارد لألطفــال ،Martin

ومريك Merck، وموناســانتو Monsanto، وموتوروال Motorola، وجمعية ناشــيونال هيد 

 ،Nationwide Insurance الوطنية للتأمني ،National Head Start Association ستارت

نيت آب NetApp، نورثروب غرومان Northrop Grumman، نوفارتيس Novartis، نفيدا 

 Roche روتشس بايوساينس ،Pixar بيكسار ،Petronas بيرتوناس ،Oracl أوراكل ،Nvidia

Silicon مــرصف وادي الســليكون ،Siemens ســيمنس ،Telstra تيليســرتا ،Bioscience 

Valley Bank، ثري إم 3M، مركز تكساس الطبي Texas Medical Center، يت أي أيه أيه-

يس آر أي إف TIAA-CREF، تويوتــا Toyota، يونايتد واي United Way، يونيفريرســال 

 ،Visa فيزا ،Verizon فرييــزون ،USAA يــو إس أيه أيه ،Universal Orlando أورالنــدو

فودافــون Vodafone، رشكة والــت ديزين Walt Disney Company، مؤسســة التعدين 

الغربية Western Mining Corporation، وويستباك Westpac.  كام حارضا يف أكر من 

60 جامعة وكلية.
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جيــم كوزيس عميد زمالــة التنفيذيني للقيــادة التابعة لكلية ليفــي إلدارة األعامل يف 

جامعــة ســنتا كالرا Santa Clara University، وهــو يحــارض يف موضــوع القيادة حول 

العــامل للرشكات، والحكومات، واملنظــامت غري الربحية، ويُنظر إليه كثــرياً عىل أنه عامل يف 

 Wall Street Journal مجال القيادة وكتنفيذي ذي خربة؛ اختارته وول ســرتيت جورنــال

كأحــد 12 من أفضل املربــني التنفيذيني يف الواليــات املتحدة األمريكيــة.  وتلقى جيم يف 

 Instructional Syustems عــام 2010 جائزة القائد املفكر من جمعية النظم التعليميــة

Association، وهي أعىل جائزة تعطيها جمعية تجارية ملقدمي صناعة التطوير والتدريب.  

 Most ًوكان يف القامئــة التي وضعتها مجلة املــوارد البرشية للمفكرين الدوليني األكر تأثريا

Influential International Thinkers، لعــام 2010 وحتــى عــام 2012، وتــم اختياره 

خــالل الفرتة من عــام 2010 إىل عام 2016 كأفضل مفكر ضمــن 100 مفكر يف مجال فكر 

 Thought Leaders in Trustworthy Business القيــادة يف ســلوك األعــامل املوثــوق

Behavior من ِقبل ترســت أكــروس أمريــكا Trust Across America، وتم تكرميه عن 

إنجازه يف الحياة Lifetime Achievement يف عام 2015، وتم اختياره من جمعية املدربني 

التنفيذيــني يف عــام 2015 كقائــد مفكر، ومدرب تنفيــذي دويل متميز، وتــم اختياره من 

ِقبــل غلوبال غــوروزGlobal Gurus كأحد أفضل عباقرة القيادة ضمــن 30 قائداً يف عام 

2015.  ويف عــام 2016، حصل جيم عىل الدرع الذهبــي، وهي أعىل جائزة تكريم تقدمها 

توسامســرتس إنرتناشــيونال Toastmasters International.  عمــل جيم كرئيس، ورئيس 

تنفيذي، ورئيــس مجلس إدارة لرشكة توم بيرتس Tom Peters Company من عام 1988 

 Executive Development وحتى عام 2000، وقبل ذلك رئيســاً ملركز التطويــر التنفيذي

وأســس    .)1988-1981(  Santa Clara University كالرا  ســانتا  جامعــة  Center يف 

Joint Center for Human Services جيم مركزاً مشــرتكاً لتطوير الخدمــات اإلنســانية 

-1972( San Jose State University يف جامعــة واليــة ســان خوزيــه Development

 School of 1980( وكان مــن بني العاملــني يف كلية العمل االجتامعي يف جامعة تكســاس

Social Work, University of Texas، وبــدأ عملــه يف التدريــب والتطوير يف عام 1969 

 Community Action حني أجرى نــدوات ملوظفي ومتطوعــي هيئة العمل املجتمعــي

Agency يف الحــرب عــن الفقر.  وبعــد التخرج من جامعة والية ميتشــيغان )حصل عىل 
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درجة البكالوريوس مع مرتبة الرشف يف العلوم السياسية(، وخدم كمتطوع يف قوات السالم 

Peace Corps يف الفــرتة )1967-1969(.  ميكنك الحصول عىل معلومات أكر عن جيم عرب 

.jim @ kouzes. com

باري بوزنر، أستاذ القيادة يف أكولتي إندود Accolti Endowed، يف مدرسة ليفي إلدارة 

األعامل، جامعة ســانتا كالرا، حيث خدم كعميد للكلية ملدة 12 عاماً، وعمل كأســتاذ زائر 

Hong Kong University of Science متميــز يف جامعة هونج كونــج للعلوم والتقنيــة 

and Technology، وجامعة سابانيش Sabanci University )يف إسطنبول(، وجامعة غرب 

أسرتاليا University of Western Australia.  وحاز سانتا كالرا عىل جائزة هيئة التدريس 

املتميزة للرئيــس President’s Distinguished Faculty Award، وجائزة هيئة التدريس 

االستثنائية، وتم تكرميه أكر من مرة من عدة هيئات تدريس وهيئات أكادميية.  تم اختيار 

بــاري كأحد أفضل املدرســني يف مجــال اإلدارة أو القيادة من ِقبل مجلــس اإلدارة العاملي 

International Management Council، وتم االعرتاف به كأحد أفضل 50 مدرباً للقيادة 

 Thought يف أمريــكا ضمــن 100 مفكر يف مجال فكر القيادة يف ســلوك األعــامل املوثوق

 Trust من ِقبل ترســت أكروس أمريكا Leaders in Trustworthy Business Behavior

Across America، وُصنــف بني مفكري املوارد البرشية األكر تأثرياً يف العامل، وأدرج ضمن 

أفضــل خرباء القيــادة واإلدارة يف العامل من مجلة إينك.  وكباحث ومدرس معرتف به دولياً، 

ألف وشــارك بــاري يف تأليف أكر من مائــة مقالة يف مجال البحث واملامرســة، وهو اآلن 

eadership يعمل يف املجلس االستشــاري للمراجعة يف مجلة القيــادة والتطوير التنظيمي 

لخدمــة  الدوليــة  واملجلــة   Organizational Development Journal  &

عــىل  وحصــل   ،International Journal of Servant-Leadership القيــادة 

Journal of جائــزة العــامل املتميــز لإلنجــاز الوظيفــي مــن مجلــة البحــوث اإلداريــة 

.Management Inquiry

حصــل باري عىل درجــة البكالوريوس مع مرتبــة الرشف يف العلوم السياســية جامعة 

وحصــل   ،University of California, Santa Barbara باربــارا  ســانتا  كاليفورنيــا، 

 The Ohio State عــىل درجــة املاجســتري يف اإلدارة العامة مــن جامعة واليــة أوهايــو

University، وحصــل عىل درجة الدكتوراه يف الســلوك التنظيمــي والنظرية اإلدارية من 
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جامعــة ماساتشوســتس إمهريســت University of Massachusetts Amherst.  ومــن 

خالل التشــاور مــع قطاع عريض من منظامت القطاع العام والخــاص يف العامل كله، يعمل 

باري عىل املســتوى اإلســرتاتيجي مع عدد مــن املنظامت املجتمعيــة واملهنية املتخصصة، 

وعمل أيضــاً يف مجلس إدارة إيه إم كيو فاميليزفريســت EMQ FamiliesFirst، وشــبكة 

القيادة النســائية العامليــة Global Women’s Leadership Network، واملعهد األمرييك 

للمعامريني )أيه أي أيه( American Institute of Architects )AIA(، وبيج برازرز/ بيج 

 ،Big Brothers/Big Sisters of Santa Clara County سيســرتز يف مقاطعة ســانتا كالرا

ومركــز التميز للمنظامت غري الربحيــة Center for Excellence in Nonprofts، وإنجاز 

Junior Achievement of Silicon Valley and الجدد يف وادي الســليكون وخليج املال 

ريبريتــوري  خوزيــه  وســان   ،Public Allies أاليــز  وبابليــك   ،Monterey Bay

Sigma إيبيلســون  فــاي  ســيجام  وأخويــة   ،San Jose Repertory Theater  ثيــرت 

Phi Epsilon Fraternity، وأيضاً يف رشكات للتجارة العامة ورشكات ناشئة.  وميكن الوصول 

.bposner@scu.edu  :إىل باري من خالل الربيد اإللكرتوين
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د. بدر بن جزاء الحربي

المؤهل العلمي:

- دكتوراه يف إدارة األعامل، جامعة فيكتوريا، ملبورن، أسرتاليا، 2013م.

الوظيفة الحالية:

- أستاذ إدارة األعامل املساعد، معهد اإلدارة العامة، الرياض، اململكة العربية السعودية.

أبرز األنشطة العلمية والعملية:

- مدير إدارة الربامج الخاصة 2016م حتى اآلن.  

- مدير قطاع اإلدارة املكتبية عام 2014 إىل 2016م.

- عضو لجنة البحوث يف معهد اإلدارة العامة، الرياض، 2015 إىل 2019م.

- عضو هيئة تدريب بقطاع اإلدارة املكتبية.

- تنسيق وعضوية عدد من اللجان وفرق العمل.

- »التقاعد املبكر وأثره عىل املوظف والوظيفة«، بحث مشرتك، معهد اإلدارة العامة،الرياض، 2018م.  

- عدد من البحوث املنشورة يف مجالت متخصصة.

- عضوية عدد من اللجان العلمية يف معهد اإلدارة العامة وخارجه.  

- عمل عدداً من الدراسات االستشارية املتخصصة يف مجاالت إدارية عدة.

- إعداد وتصميم الربامج والحقائب لعدد من الربامج التدريبية يف مجاالت التخصص كافة.

- تنفيذ العديد من الربامج اإلعدادية والتدريبية والحلقات التطبيقية يف مجال التخصص.
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مراجع الترجمة في سطور

د. يوسف بن إبراهيم النملة  

المؤهل العلمي:

- الدكتوراه يف إدارة املوارد البرشية، جامعة ماكواري، أسرتاليا، 2015م.

 الوظيفة الحالية:

- رئيس قسم إدارة األعامل، كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية، جامعة اإلمام محمد بن سعود 

اإلسالمية، الرياض، اململكة العربية السعودية.

أبرز األنشطة العلمية والعملية:

- تأليف كتاب املبتعث السعودي والذكاء الثقايف، 2010م.

- إعــداد ورقة بحثيــة بعنوان: التعددية الدينيــة يف مقر العمل "حالة دراســية ناجحة"، 

مقدمة إىل مؤمتر التعددية الثقافية املنعقد يف والية كوينز الند يف أسرتاليا من16 إىل 17  

أغسطس  2013م. 

- إعــداد ورقة بحثية بعنوان: منوذج إداري مقرتح إلدارة املوظفني ذوي الخلفيات الثقافية 

املتنوعــة، مقدمة إىل املؤمتر الدويل للتطورات االجتامعية واالقتصادية املنعقد يف ماليزيا 

من 17 إىل 19 يونيو2011م.

- عضو اللجنة االستشارية الدامئة مبكتب معايل مدير جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية.

- مستشار صندوق االستثامر يف جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية. 

- عضو جمعية املوارد البرشية يف الواليات املتحدة األمريكية، 2010- 2012م.

- رئيس اللجنة العلمية لندوة: دور كليات االقتصاد والعلوم اإلدارية يف تحقيق رؤية 2030، 

كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، 2017م.

- رئيــس الفريق البحثي الذي أعد مســودة دراســة: امليثاق األخالقــي للعاملني يف القطاع 

الخريي، تحت إرشاف وزارة العمل والتنمية االجتامعية، 2017م.
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المؤتمرات:

قام باملشاركة يف العديد من املؤمترات الدولية والعربية من أبرزها:

- مؤمتر دور الجامعات السعودية يف تفعيل رؤية 2030 يف 4-2017/1/5م يف جامعة القصيم. 

- املؤمتر الثاين لكليات األعامل املنعقد يف دول الخليج، الكويت من 16 إىل 17 مارس 2016م.

- مؤمتــر التعدديــة الثقافيــة املنعقد يف والية كوينز الند يف أســرتاليا مــن 16 إىل 17  

أغسطس  2013م.

- مؤمتر التعددية واســتيعاب االختالفات، املنعقد يف شــيكاغو من 23 إىل 24 أكتوبر 2012م 

بتنظيم من جمعية إدارة املوارد البرشية يف أمريكا.

- مؤمتر الرتابط الوطني االجتامعي املنعقد يف جامعة غرب سيدين من 9 إىل 11 أكتوبر2011م.

- املؤمتــر الــدويل للتطــورات االجتامعيــة واالقتصادية املنعقــد يف ماليزيا مــن 17 إىل 19 

يونيو2011م.

العضويات: 

2016م وحتــى تاريخه:  عضــو يف الجمعية العلمية الســعودية للتدريب وتطوير   -

املوارد البرشية.

2008 - 2009م: عضو يف معهد اإلدارة األسرتايل.  -

2010 – 2012م: عضو يف جمعية املوارد البرشية يف الواليات املتحدة األمريكية. 



تم التصميم واإلخراج الفني والطباعة يف
اإلدارة العامة للطباعة والنرش مبعهد اإلدارة العامة - 1441هـ

يجوز  وال  العامة  اإلدارة  ملعهد  محفوظة  والنرش  الطبع  حقوق 

دون  صورة  بأية  طبعه  إعادة  أو  الكتاب  هذا  من  جزء  اقتباس 

بغرض  القصري  االقتباس  إال ىف حاالت  املعهد  من  كتابية  موافقة 

النقد والتحليل، مع وجوب ذكر املصدر.




