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ملخص تنفيذي
يواجه قادة القطاع العام حول العالم الكثير من تحديات القيادة 

المشتركة. تتناول هذه الورقة البحثية المسائل المتعلقة بتحديات 
القيادة والفجوات القائمة وعوامل االنحراف عن المسار المهني 

والفرص السانحة داخل المملكة العربية السعودية مع التركيز على 
قادة القطاع العام. أما األبحاث الوارد ذكرها في هذه الورقة 

البحثية فهي تتعلق بثالث عينات من القادة السعوديين الذين شاركوا 
في برامج Center for Creative Leadership (CCL®).1 وتشير 

البيانات إلى أن القادة بالمملكة يواجهون الكثير من التحديات 
والفرص المشتركة بينهم وبين القادة الحكوميين الذي تعاون معهم 

مركز CCL حول العالم. كذلك تشير بياناتنا إلى أنه على الرغم 
من مواجهة القادة السعوديين عالمًا سريع التغير، إال أنهم 

مستعدون بدرجة معقولة للتعامل مع هذه التغييرات بفضل 
مجموعة من المهارات االستراتيجية، ومعرفة ما يلزم القيام به 

لتحقيق النتائج الرئيسية، والقدرة على التأثير على تفكير القادة في 
المستويات العليا في التسلسل الهرمي والتأثير على اإلجراءات 

التي يتخذونها. وعلى غرار القادة في البلدان األخرى، يواجه قادة 
القطاع العام السعودي تحديات تتعلق بالقيادة الذاتية وقيادة فرق 

العمل المسؤولين عنه، بل وقيادة المؤسسات برمتها. وعالوة على 
ذلك، تشير الدراسة إلى وجود فجوات هامة في عملية تطوير 

القادة. يمكن لهذه الفجوات أن يكون لها تأثير على قدرة القيادة في 
المستقبل. تشمل الفجوات اختيار الغير وتطويرهم، والوعي 

الذاتي، والتفاوض.

تشير البيانات إلى أن القادة يولون اهتمامًا النخفاض ترتيب العديد 
من القدرات على معيار األهمية واإلجادة، والتي من بينها 

المرونة، واإلقدام على المخاطرة، والتكامل بين العمل والحياة، 
وإدارة فرق العمل المنتشرة حول العالم. وأهم اثنين من المخاطر 
التي ترتبط باالنحراف عن المسار المهني للقادة السعوديين هما 

عدم تحقيق أهداف األعمال وتضييق بؤرة التركيز الوظيفي. 
وعقب عرض ملخص لتحليل هذه البيانات، تقدم الورقة البحثية 

حلواًل للقيادة يمكن للمؤسسات اعتمادها لمساعدة القادة السعوديين 
للتصدى لتلك التحديات، وسد الفجوات التي تعترض سبيلهم خالل 

تنمية مهاراتهم القيادية، وتفادي االنحراف عن المسار المهني. 
ويمكن أن تشمل هذه الحلول: 

فهم القيادة باعتبارها جهدًا تعاونيًا وليس نشاطًا يستند فقط   .1
على ممارسة السلطة المعتمدة على المنصب.

إنشاء فرق عمل تحقق أداًء عاليًا باستمرار على الرغم من   .2
الظروف الداخلية والخارجية الصعبة.

بناء الثقافات المؤسسية المترابطة لتحسين االبتكار واإلبداع.   .3
ويمكن للتركيز على هذه المجاالت أن يثمر عن نتائج ذات 

أهمية في أنحاء المملكة.
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نظرة عامة
القادة الحكوميون السعوديون، شأنهم شأن زمالئهم في القطاع 

العام في جميع أنحاء العالم، يعملون في بيئة يكتنفها التقلب وعدم 
اليقين والتعقيد والغموض، وهو ما ُيشار إليه اختصارًا باألحرف 

(VUCA).2  وتكشف بياناتنا أن القادة السعوديين يواجهون 
العديد من التحديات تماثل تلك التي يواجهها القادة الحكوميون 

اآلخرون عند مستويات مماثلة في أنحاء العالم. وإلحراز 
النجاح، يجب على القادة الحكومين التمتع بالمهارات الالزمة 

لالستمرار في هذا العالم الذي يشوبه عدم اليقين، وأداء 
وظائفهم تحت المراقبة المستمرة من جانب مجموعة من 

المصادر — التي تتراوح من زمالئهم إلى وسائل اإلعالم 
والقطاع الخاص. إن فهم التحديات التي تواجه هؤالء القادة، 
باإلضافة إلى الفجوات التي تنشأ في عملية تطوير المهارات 

القيادية، سوف تساعد مسؤولي الوزارة على تطوير مبادرات 
من شأنها أن تساعد القادة على التعامل مع هذه االحتياجات 

المتغيرة، والحصول على قادة حكوميين من الطراز العالمي 
في المملكة العربية السعودية. 

ولمساعدة القادة على تحديد أفضل الطرق للمضي قدمًا نحو 
تطوير مهارات القيادة، يستكشف هذا التقرير المهارات التي 

يحتاجها القادة الحكوميون لتحقيق النجاح في بيئة التقلب وعدم 
اليقين والتعقيد والغموض (VUCA). قمنا بتحليل البيانات من 

اثنين من قواعد البيانات المختلفة. أواًل، درسنا البيانات المتعلقة 
بتحديات القيادة المستقاة من أكثر من 166 مسحًا شمل القادة 

الحكوميين بالسعودية ممن شاركوا في دورات القيادة التي 
يوفرها مركز CCL.3 وحددنا التحديات المختلفة التي يواجهها 

هؤالء القادة. ثانيًا، قمنا بتحليل تقارير اآلراء والمالحظات 
الشاملة ألكثر من 192 من القادة السعوديين، ومنهم %20 

يعملون كقادة في الحكومة.4 وعند استعراض مجموعات 
البيانات هذه، ركزنا على ثالث مسائل رئيسية هي:

ما أهم التحديات التي تواجه قادة القطاع العام السعودي؟ 	 

ما القدرات التي يرى المقّيمون أنها األكثر أهميًة لنجاح أي   	
قائد سعودي؟

ما مستوى أداء قادة القطاع الحكومي من حيث القدرات   	
األكثر أهمية للنجاح؟
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تحديات القيادة 
للوصول إلى فهم أفضل لتحديات تطوير المهارات 

القيادية التي يواجهها القادة في أنحاء المملكة العربية 
السعودية، قام مركز CCL بتحليل بيانات تحديات 

القيادة الواردة من قادة القطاع العام السعودي الذين 
حضروا مختلف برامج القيادة التي أجراها مركز 
CCL. وقبل حضور البرنامج، وصف الحضور 

أربعة تحديات للقيادة يواجهونها حاليًا. وبعدها حللنا 
هذه البيانات للوقوف على االتجاهات العامة.

	 18.5% ذكروا تحديات تتعلق بالقيادة الذاتية )الوعي 
واألسلوب الفرديين، وتحقيق التوازن بين األولويات 

المتعددة، وإدارة الوقت(

	 45.9% أشاروا إلى تحديات في قيادة اآلخرين )على 
سبيل المثال، قيادة فريق أو مجموعة، والتأثير عليهم، 

وقيادة مجموعات متعددة، وقيادة األفراد( 

 	 31.9% حددوا تحديات ذات صلة بقيادة المؤسسة 
)على سبيل المثال، إدارة أصحاب المواهب، والقضايا 

االستراتيجية، والعمليات التجارية(

	 3.7% ذكروا تحديات تتعلق بالبيئة الخارجية )على 
سبيل المثال، التحديات التنظيمية، والتحديات 

االقتصادية، والتكنولوجيا(

تتشابه هذه التحديات مع التحديات التي تواجه قادة القطاع العام في جميع أنحاء العالم. فطبيعة العمل كقائد في القطاع العام 
توضح نقاط تحول رئيسية فيما بين القادة الذين نجحوا في شحذ مهاراتهم كفنيين ثم في النهاية انتقلوا إلى فرق اإلدارة غالبًا 

بفضل ما يتمتعون به من مهارات فنية ممتازة. كما أن االبتعاد عن المجاالت الفنية واإلدارية واالنضمام إلى صفوف القيادة، 
وال سيما القيادة التنفيذية، يمكن أن تتمخض عنه تحديات حول الوعي الذاتي، والعمل الجماعي، والفهم التنظيمي.

تحديات محددة تتعلق بالقيادة: 
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جوانب القوة والفجوات في القيادة 
وجدنا أن القادة السعوديين لديهم مجموعة من المهارات 

الرئيسية التي يمكن تطبيقها للتصدي للتحديات التي يواجهونها. 
وتظهر البيانات أن القادة السعوديين ُينظر إليهم باعتبارهم 

فّعالين في التأثير على اإلدارة العليا، وأنهم يمتلكون منظورًا 
تنظيميًا واسعًا، وسرعة في التعلم، وفعالية في التواصل، كما 

أنهم يعملون بشكل منتظم داخل مؤسساتهم. ولقد ساعدتنا خبرتنا 
في العمل مع القادة على هذا المستوى على فهم أن العديد من 
جوانب القوة هذه تنمو خالل التدريب األولي وعمليات التقييم 
المؤسسية المستمرة. كذلك تعكس جوانب القوة هذه مجموعة 
من القادة يتسمون بإجادة إدارة أنفسهم، ويحرصون على أن 

يظل الرئيس مطلعًا على المستجدات وسعيدًا بالنتائج التي 
ُأنجزت.

بعد ذلك تأملنا القدرات التي يعتقد المقّيمون أنها مفتاح النجاح 
ومدى إجادة القادة السعوديين لهذه القدرات. ألغراض هذا 
 CCL التحليل، لجأنا إلى مجموعة من البيانات لدى مركز

تخص 192 مدير في القطاعين العام والخاص. أكمل هؤالء 
المديرون تقييم Leading Managers 360 المكون من 

15 قدرة لكبار المديرين في إطار برنامج مركز CCL الذي 
 Leadership Development Program يحمل اسم
(®LDP) أو برنامج تطوير القيادة )البيانات من 2010–

.(2014

تعرض الجداول التالية البيانات األولية ألولوية ترتيب ال 
15 قدرة الالزمة للنجاح ودرجات تقييم مدى إجادة القادة لهذه 

القدرات. وتظهر تقييمات إجادة القدرات على أساس مقياس من 
واحد الى خمسة، حيث تشير خمسة إلى أعلى مستوى لإلجادة. 

بيانات القادة السعوديين: Leading Managers 360 )العينة =192(
أي القدرات ُتعتبر هامة للنجاح في مؤسسة الُمقّيم؟

1 التواصل 

2 التأثير على اإلدارة العليا 

3 التأثير في أنحاء المؤسسة 

4 تنفيذ التغيير 

5 اختيار اآلخرين وتطويرهم 

6 سرعة التعلم 

7 الوعي الذاتي 

8 التفاوض 

9 امتالك منظور مؤسسي واسع 

10 التعامل مع المواقف المعقدة 

11 التصرف بشكل منتظم 

12 المرونة 

13 اإلقدام على المخاطر 

14 التوازن بين الحياة الشخصية والعمل 

15 إدارة فرق عمل منتشرة حول العالم 

المرتبة 5
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بيانات القادة السعوديين: Leading Managers 360 )العينة =192(
CCL متوسط إجادة كل قدرة مقارنًة بالمعيار العالمي لمركز

3.91  3.99  4 التواصل 

4.18  4.17  1 التأثير على اإلدارة العليا 

3.90  3.95  7 التأثير في أنحاء المؤسسة 

3.89  3.98  6 تنفيذ التغيير 

3.82  3.91  11 اختيار اآلخرين وتطويرهم 

3.99  4.07  3 سرعة التعلم 

3.83  3.91  10 الوعي الذاتي 

3.74  3.87  13 التفاوض 

4.21  4.16  2 امتالك منظور مؤسسي واسع 

3.99  3.94  8 التعامل مع المواقف المعقدة 

3.89  3.99  5 التصرف بشكل منتظم 

3.80  3.81  14 المرونة 

3.96  3.88  12 اإلقدام على المخاطر 

4.01  3.79  15 التوازن بين الحياة الشخصية والعمل 

3.89  3.92  9 إدارة فرق عمل منتشرة حول العالم 

متوسط 
الترتيب 
للقادة 

السعوديين

LM360
المعيار العالمي 
لتقييم القدرات 7

متوسط تقييم 
القدرات في 

السعودية 6

يعكس الجدول التالي مدى إجادة القادة للقدرات ذاتها:
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يستطيع القارئ بسهولة أن يرى الفرق في األهمية واإلجادة بين القدرات. وإلبراز الفجوات 
بشكل أوضح، تعرض الجداول التالية العالقة بين أهمية القدرات في نظر الُمقّيمين ومدى إجادة 

القادة لكل واحدة من هذه القدرات. استخدمنا نظامًا يعتمد على التصنيف باستخدام الضوء 
األخضر، والضوء األصفر، والضوء األحمر، والضوء الرمادي لدراسة العالقة بين أهمية 

القدرة ودرجة إجادة هذه القدرة. فإذا كان التقييم ضمن السبعة األوائل، نعتبره تقييمًا عاليًا. وإذا 
كان ضمن السبعة األدنى، نعتبره تقييمًا منخفضًا. ويمكن للفئات األربع في الجدول أن تساعد 

القادة على معرفة المجاالت التي يخصصون لها القدر المناسب من الوقت والجهد، وتحديد 
المجاالت األخرى التي تحتاج إلى بذل مزيد من الجهد في بناء قدرة قادتهم. يجب أن تكون 

المنطقة الحمراء )أهمية عالية، إجادة منخفضة( محط اهتمام كبير.

األخضر )أهمية عالية، إجادة عالية( 8

التواصل

التأثير على اإلدارة العليا

سرعة التعلم

التأثير في أنحاء المؤسسة

تنفيذ التغيير

األصفر )أهمية منخفضة، إجادة عالية(

التصرف بشكل منتظم

امتالك منظور مؤسسي واسع

التعامل مع المواقف المعقدة

األحمر )أهمية عالية، إجادة منخفضة(

اختيار اآلخرين وتطويرهم

الوعي الذاتي

التفاوض

الرمادي )أهمية منخفضة، إجادة منخفضة(

المرونة

اإلقدام على المخاطر

التوازن بين الحياة الشخصية والعمل

إدارة فرق عمل منتشرة حول العالم

1

2

6

3

4

11

9

10

5

7

8

12

13

14

15

4

1

3

7

6

5

2

8

11

10

13

14

12

15

9

 ترتيب 
تقييم األهمية

متوسط ترتيب 
تقييم اإلجادة
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نظرة سريعة على هذا التصنيف تكشف عما يلي: 

تعكس الفئة الخضراء اتساقًا بين ما يراه القادة قدرات هامة للنجاح ودرجات التقييم 	 
المالئمة التي يحددها المقّيمون لمدى إجادة القادة لهذه القدرات. هذه هى القدرات 

التى تستحق االهتمام المستمر من القادة السعوديين.

تشمل الفئة الصفراء القدرات التي ُيصنف القادة بأنها يجيدونها على الرغم من أن 	 
هذه القدرات ليست هي األهم للنجاح. ويتعين على القادة تقييم ما إذا كانوا يهدرون 
الكثير من الوقت في التركيز على هذه القدرات. يمكن أن يشير هذا االنفصال إلى 
الحاجة إلى مزيد من التوجيه "من الخارج إلى الداخل" بين القادة )أي إيالء اهتمام 

الحتياجات أصحاب المصلحة الخارجيين(.

تشمل الفئة الحمراء القدرات التى ال يجيدها القادة على الرغم من أهميتها للنجاح. 	 
يشير هذا االنفصال إلي الحاجة لمزيد من التوجيه "من الداخل إلى الخارج" بين 

القادة )أي التركيز على تطوير المهارات الفردية التي تعزز الوعي الذاتي والقدرة 
على العمل بكفاءة مع اآلخرين داخل المؤسسة(.

تشمل الفئة الرمادية القدرات االقل أهمية للنجاح التى ال يجيدها القادة. ومع ذلك، 	 
فنحن نعلم أن القادة القادرين على االستمرار في النجاح مع مرور الوقت يمتازون 

بالمرونة، ويحسنون إيجاد التوازن بين العمل والحياة، وال يهابون اإلقدام على 
المخاطر.
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عوامل االنحراف عن المسار المهني 
طرح مركز CCL سؤااًل آخر هام: ما هي العوامل التي تتسبب فى انحراف القائد عن مساره؟ باستخدام قاعدة بيانات 
Benchmarks )العينة =124(، حدد مركز CCL بعض العوامل التي تزيد من مخاطر انحراف القائد عن مساره.9 
فعالوة على مستوى إجادة القائد، يطلب هذا التقييم الشامل من المجيبين تقييم القادة في ضوء خمسة معايير تؤدي إلى 

االنحراف عن المسار، إذ أثبتت عقود من األبحاث التي أجراها مركز CCL أنها قد تعطل المسار المهني ألي مدير أو 
تنهيه. وقد تم تحديد هذه العوامل من خالل سلسلة من الدراسات التي تقارن المديريين الناجحين بأولئك الذين تعرضوا 

للفصل أو خفض الرتبة أو التجميد في مناصبهم مبكرًا.

العوامل الخمسة لالنحراف عن المسار هي:

وقد تبين أن كل واحد من العوامل الخمسة المشار إليها أعاله يحد من فعالية القائد ونجاحه على المدى الطويل. 
يظهر بحثنا أن العامل األبرز الذي يحمل القادة السعوديين في قاعدة بياناتنا على االنحراف عن المسار هو الفشل 

في تلبية أهداف األعمال )متوسط التقييم 2.10(. وتشترك مخاطر االنحراف األخرى في تقييمات متقاربة من 
بعضها البعض باستثناء صعوبة التغيير والتكيف، وهو العامل الحاصل على أدنى تقييم )1.88(. يتم التقييم على 

مقياس من خمس نقاط، حيث يشير التقييم األقل إلى مخاطر أقل لالنحراف عن المسار. 

 بالنسبة للفرد، التقييم أعاله من 2.5 يشكل خطرًا انحراف كبير. وبالنسبة لمجموعة من القادة )كما هو مبين في 
البيانات أدناه(، التقييمات عند 2.0 أو بالقرب منها تستحق التأمل والنظر.

 المشكالت مع العالقات الشخصية 
صعوبات في بناء عالقات عمل جيدة مع اآلخرين. 

 صعوبة في بناء فريق عمل وقيادته
عدم القدرة على اختيار فريق عمل فّعال وتطويره وتحفيزه. 

 صعوبة في التغيير والتكيف
إبداء المقاومة للتغيير والمقاومة للتعلم والتطوير استجابًة 

لألخطاء. 

 الفشل في تحقيق أهداف الشركة 
صعوبات في الوفاء بالوعود واستكمال األهداف.

 ضيق بؤرة االهتمام الوظيفي
االفتقار إلى العمق الالزم للتحرك خارج نطاق الوظيفة 

الحالية.
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تتسق هذه النتائج نوعًا ما مع البيانات الواردة من 
القادة الحكوميين اآلخريين الذين حضروا برامج 
مركز CCL. إن الفشل في تلبية أهداف العمل 

يعكس حكومة تطالب وتتوقع أداًء عاليًا. وعندما ال 
توجد أدلة كافية تشير إلى تواصل األداء العالي، 
تزداد مخاطر استبعاد قائد ما من منصبه أو على 
األقل نقله إلى منصب آخر. أما ثاني أعلى عامل 

لالنحراف عن المسار فقد ظهر في دراسات أخرى 
أجراها مركز CCL عن القادة الحكوميين. عندما 

أجرى مركز CCL تحلياًل مماثاًل لقادة يعملون 
لحساب الحكومة األمريكية، وجدنا أن ذلك كان 

السبب األول لالنحراف عن المسار. فالقادة كانوا 
ينضمون إلى الوكالة الحكومية التي تعكس 

تخصصهم الفني. ثم تتم ترقيتهم على أساس قدرتهم 
الفنية حتى يصبحوا مديرين. عندما يحدث ذلك، 

ربما ال يكونون مهيأين لتحمل مجموعة كبيرة من 
المسؤوليات التي ُيطلب منهم القيام بها خارج 

تخصصهم الفني.

ترتيب وتقييم عوامل االنحراف عن المسار )جميع المراقبين(

2.10 الفشل في تحقيق أهداف األعمال 

1.96 ضيق بؤرة االهتمام الوظيفي 

1.92 صعوبة بناء فريق عمل وإدارته 

1.92 المشكالت مع العالقات الشخصية 

1.88 صعوبة في التغيير والتكيف 
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سد الفجوات 
لسد فجوات القيادة التي تم تحديدها في هذا التقرير الموجز، من المهم أن نفهم المهارات والسلوكيات المحددة الالزمة لنجاح القيادة في 

المستقبل، وكيفية تطوير هذه المهارات، وتطبيقها في موقع العمل. 

 نقدم فيما يلي أربع نقاط انطالق لتطوير المهارات القيادية األكثر أهمية للقادة السعوديين.

ينبغي االستعانة بالبيانات الموجزة في هذا التقرير لتعزيز الحوار حول االحتياجات المستقبلية للقادة في السعودية وليس كوصفة 
محددة للخطوات التالية التي يجب اتخاذها. كذلك فإن هناك حاجة إلى مزيد من األبحاث حول القادة السعوديين واحتياجات القيادة في 
المجتمع السعودي. ونأمل أن تسهم البيانات التي قدمها مركز CCL في تحفيز مناقشات أكثر ثراًء وعمقًا حول الخطوات المقبلة على 

طريق تطوير المملكة العربية السعودية كدولة رائدة على مستوى العالم.

1. فهم القيادة باعتبارها نشاطًا تعاونيًا: تثمر القيادة الفعالة 
عن ثالث نتائج مهمة: التوجه - المواءمة - االلتزام تستلزم 
كل واحدة من هذه النتائج موافقة القائد ومرؤسيه. كذلك فإن 
استخدام قوة التواصل المبينة بوضوح في البيانات، والتوجه 

القوي نحو أهداف الفريق، ووجود بيئة تثريها اآلراء 
والمالحظات ستعمل كلها على دعم الثقافة الالزمة للتكيف 
بسرعة مع عالم متغير يتسم بالتقلب وعدم اليقين والتعقيد 

.(VUCA) والغموض

2. خلق فرق عمل عالية األداء: إن تطوير قدرات البشر، 
وفهم جوانب التعقيد، والتمتع بالمرونة الالزمة للحفاظ على 

إنتاجية كلها عوامل مهمة للنجاح في ظل التغير السريع، 
وفي عالم يزداد ترابطًا ويتطلب تماسكًا وأداًء جماعيًا وليس 

بطولة فردية من جانب القائد وحده. لذا فإنشاء فرق عمل 
مكرسة لنجاح كل شخص في هذا الفريق ونجاح الفريق 

عمومًا هو أمر مهم كما هو واضح.

3. اإلقدام على المخاطر: على الرغم من أن هذه القدرة تبدو 
للوهلة األولى متعارضة مع أبسط مبادئ الحكم الرشيد، إال 

أنها في الواقع مفتاح الكفاءة في الخدمة. فاإلقدام على 
المخاطرة هو الخطوة األولى نحو ابتكار وخلق أفكار جديدة 

لخدمة البالد. وعلى الرغم من معارضة الكثيرين، إال أن 
اإلثابة على قبول المخاطر من خالل بعض الجهود البسيطة 

يمكن أن يزيد من إنتاجية الموظف وحجم مشاركته.

4. المرونة والتوازن بين العمل والحياة: إن المرونة، وليس 
المزيد من السلطة، هو سر زيادة اإلنتاجية. فالقادة ذوو 
المرونة يستطيعون العمل لمدة أطول، ويجتهدون أكثر، 

ويقدمون مشاركة أكبر من أولئك القادة الذين ال يستخدمون 
أدوات المرونة الشخصية.
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مالحظات حول المنهجية 
استعرضت هذه الورقة البحثية معلومات حول التحديات الراهنة 

التي يواجهها قادة الحكومة، وجوانب القوة والفجوات وعوامل 
االنحراف عن المسار للقادة العموم على المستوى المتوسط 

والقادة التنفيذيين في المملكة العربية السعودية. تعتمد الورقة 
البحثية على ثالث مجموعات للبيانات. تستند إحدى عينات 

البيانات على االستبيانات السابقة للبرامج المتعلقة بالتحديات التي 
تواجه قادة الحكومة السعودية )العينة = 166(. والعينة الثانية 
مأخوذة من Leading Managers 360، وهو التقييم األولي 

المستخدم في برنامج إعداد القادة بالمركز )العينة = 192(. 
وترد العينة الثالثة )المتعلقة باالنحراف عن المسار( من بيانات 

Benchmarks 360 )العينة = 124(.

ُتعد االستبيانات السابقة للبرامج أساسية لدمج التعلم ونقل التعلم 
من البرامج. فنقوم بإرسالها خالل المرحلة التحضيرية من 

برنامجنا لرفع درجة الوعي بسلوكيات القادة مع اآلخرين ولتكون 
أساسًا للحوارات حول قيادتهم. وباإلضافة إلى األسئلة المتعلقة 

بالتحديات، نسأل أيضًا عن جوانب القوة في القيادة، واالحتياجات 
المتعلقة بالتطوير، والمسائل األساسية التي يمكن أن تلعب دورًا 

في تطوير المهارات القيادية ونظرة اآلخرين لها. ولقد وجدنا هذه 
األداة قيمًة بالنسبة للمحاضرين والمدربين في وضع وتقديم 

برامج للقيادة الفعالة. وبسبب الطريقة التي كان االستبيان ُيدار 
بها، تمكّنا من عزل 166 من قادة الحكومة للمشاركة في 

الدراسة.

Benchmarks 360 هو تقييم مجرب ومختبر ألداوات 
التطوير. منذ أن بدأ مركز CCL في العمل ب Benchmarks في 
عام 1987، استخدمته أكثر من 16,000 منظمة و200,000 
من القادة. Benchmarks هو عبارة عن تقييم شامل للمديرين 

بالمستوى المتوسط إلى المستوى األعلى يهدف إلى قياس 
16 قدرة بالغة األهمية للنجاح، فضاًل عن خمسة عوامل محتملة 

لالنحراف عن المسار المهني. كذلك فإن هذا التحليل المتعمق 
للسلوكيات التي يمكن مالحظتها يوفر للمديرين أيضًا تقييمًا قويًا 

لقدراتهم القيادية. كما يساعد Benchmarks المديرين على 
تحديد الدروس التي ما تزال هناك حاجة إلى تعلمها، وخبرات 

العمل المحددة التي يتعين البحث عنها من أجل تطوير القدرات 
األساسية للنجاح، فضاًل عن المشاكل المحتملة التي قد تعطل 
مسارهم المهني. وُترسل تقارير اآلراء والمالحظات إلى أحد 
المنسقين المعتمدين من مركز CCL الذي يقوم بدوره بمناقشة 

النتائج مع المدير في جلسة سرية. وألغراض كتابة هذا التقرير، 
استخدمنا Benchmarks لتحديد عوامل االنحراف وشملت 

مجموعة البيانات أولئك القادة الذين أشاروا إلى أنفسهم كموظفين 
بالحكومة فقط. فنتج عن ذلك مجموعة بيانات مكونة من 

124 قائدًا.

 Leading Managers 360 هو نسخة منقحة من 
Benchmarks 360 ويستخدم 15 قدرة ويركز على أولئك 

الذين يجب أن يرتقوا إلى مراتب القيادة من المستوى المتوسط. 
تغطي فئة Leading Managers )كبار القادة( من يديرون 

مديرين آخرين أو كبار الموظفين المهنيين. ومن أمثلة القدرات 
التي تم تناولها على هذا المستوى: إدارة التعقيد المؤسسي، 

التفاوض بمهارة، تنفيذ التغيير، إدارة فرق العمل المنتشرة حول 
العالم، اإلقدام على المخاطر، اختيار وتطوير اآلخرين. وفي هذا 

التقرير، استخدمنا مجموعة بيانات مكونة تخص 192 قائدًا 
سعوديًا، من بينهم العديد من القادة الحكوميين.
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:Leading Managers 360 القدرات المدرجة في

التواصل

التأثير على اإلدارة العليا

التأثير في أنحاء المؤسسة

تنفيذ التغيير

اختيار اآلخرين وتطويرهم

سرعة التعلم

الوعي الذاتي

التفاوض

امتالك منظور مؤسسي واسع

التعامل مع المواقف المعقدة

التصرف بشكل منتظم

المرونة

اإلقدام على المخاطر

التوازن بين الحياة الشخصية والعمل

إدارة فرق عمل منتشرة حول العالم

تشجيع التواصل الفّعال وصياغة نماذج له. التعبير عن األفكار بطالقة. 

فهم عقلية أولئك الذين يشغلون المناصب العليا والقدرة على التأثير عليهم.

استخدام استراتيجيات التأثير الفعالة لحمل اآلخرين على التعاون وإتمام المهام.

إبداء الفرد كفاءة في قيادة اآلخرين أثناء تنفيذ التغيير. تقبل التغيير باعتباره إيجابيًا.

البحث الفرد عن األشخاص الموهوبين وتطوير قدراتهم.

البحث عن فرص التعلم والقدرة على التعلم سريعًا. تعلم المهارات الجديدة سريعًا.

امتالك رؤية واضحة لجوانب القوة والضعف والرغبة في التحسين.

إبداء كفاءة في التفاوض مع األفراد والمجموعات في المنظمة. إبداء كفاءة في التعامل 
مع النزاعات.

امتالك "صورة عامة" وفهم شامل للمؤسسة. امتالك فهم قوي لمنتجاتنا وخدماتنا.

تمييز اإلشكاليات المؤسسية والحاالت التي تستلزم المبادالت والمقايضات وحسن 
التعامل معها. تمييز اإلشكاليات األخالقية لدى وقوعها.

اتباع منظور متسق في العمل. دراسة عواقب األفعال على النظام برمته.

حسن التعامل مع التوتر وعدم التيقن واالنتكاسات. ممارسة أنشطة واهتمامات خارج 
مجال العمل.

تمييز االحتماالت وانتهاز الفرص والصمود في وجه العقبات.

القدرة على تحقيق التوازن ما بين أولويات العمل ومتطلبات الحياة الشخصية كي ال 
يتم تجاهل أي منهما

إبداء كفاءة في تحفيز الفرق الموزعة في أنحاء العالم وتطويرها ومراقبة أدائها. يمكنه 
تحفيز الفرق متعددة الثقافات بفعالية.
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مالحظات ختامية
الرجاء مراجعة "مالحظات حول المنهجية" في الصفحة 12 لمزيد من المعلومات حول مجموعات البيانات.   1

تم تطوير منظور (VUCA) في األصل للمخطط االستراتيجي الحكومي. ثم شاع تطبيقه في عالم األعمال التجارية    2

على يد بوب جوهانسن، الرئيس التنفيذي لمعهد المستقبل.

إحدى الممارسات المعتادة التي يتبعها مركز CCL هي أن يطلب من المشاركين في أي برنامج ذكر ثالثة تحديات    3

رئيسية للقيادة يواجهونها حاليًا. البيانات الخاصة بالتحديات ترد من مراجعة 166 قائدًا سعوديًا بالقطاع العام بين 
عامي 2006 و2014. تشمل هذه البيانات جميع القطاعات وجميع مستويات الحكومة. وتشمل مجموعة بيانات هذه 

السنوات 2006-2014.

هذه العينة البالغ عددها 192 قائدًا مأخوذة من قاعدة بيانات Leading Managers 360. خمسة وأربعون من    4

الُمقّيمين )22%( أفادوا بأنهم يعملون لدى الحكومة. تشمل هذه البيانات السنوات 2014-2010. يوجد المزيد 
من التعريفات للقدرات في صفحة 13.

في Leading Managers 360، ُيطلب من الُمقّيمين تحديد أهم خمس قدرات داخل مؤسسة الُمقّيمين.   5

هذا هو متوسط تقييم اإلجادة على مقياس ليكرت من واحد إلى خمسة )حيث خمسة هي األعلى( مقسمة بحسب    6

قدرات القادة السعوديين.

يختلف االنحراف المعياري حسب القدرة ولكنه يتراوح ما بين 0.33 و0.45.   7

تعكس األهمية األعلى موقف في السبعى األعلى من حيث األهمية. تعكس اإلجادة تقييمًا ضمن السبعة األعلى    8

بالنسبة لمتوسط معدل اإلجادة.

Benchmarks 360 هو نسخة بديلة من المنهجية ذاتها المستخدمة في Leading Managers 360. للحصول على   9

هذه البيانات درسنا 124 قائدًا ممن شاركوا في برامج مركز CCL بين عامي 2006 و2014. لمعرفة المزيد عن 
Benchmarks 360، الرجاء مراجعة "مالحظات حول المنهجية" في الصفحة 12.
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نبذة عن المؤلفين
د. ديفيد ألتمان، هو نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمركز 
)®CCL( بمنطقة أوروبا والشرق األوسط وأفريقيا. على مدى تسع 

سنوات، شغل ألتمان منصب نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة 
البحوث واالبتكار وتطوير المنتجات التابعة لمركز CCL. كذلك 

 Robert Wood Johnson شارك في إدارة مؤسسة
Foundation — ومّول إنشاء برنامج زمالة رئيسات الممرضات 

)www. executivenursefellows.org( ولطالما اقترن عمل 
ديفيد في مجال الصحة العامة باهتمامه الواضح بمسائل القيادة. 

 Leadership at وهو حاليًا أحد أعضاء هيئة التدريس ببرنامج
the Peak التابع لمركز CCL. قبل انضمامه إلى مركز CCL، شغل 

ديفيد منصب أستاذ دائم لعلوم الصحة العامة وطب األطفال بكلية 
ويك فرويست للطب في مدينة وينستون سيلم بوالية نورث كاروالينا 

)10 سنوات(، ومنصب كبير علماء األبحاث في مركز ستانفورد 
ألبحاث الوقاية من األمراض بكلية الطب جامعة ستانفورد في مدينة 
بالو ألتو بوالية كاليفورنيا )10 سنوات(. حصل ديفيد على درجتي 

الماجسيتر والدكتوراه في علم البيئة االجتماعي من جامعة 
كاليفورنيا، بمدينة إيرفاين، حيث حصل على جائزة متخرج العام 

لعام 2007 وبعد ذلك درس للزمالة بعد الدكتوراه في جامعة 
ستانفورد. 

يشغل د. كليمسون توريغانو منصب مدير ملف القيادة بمنطقة 
أوروبا والشرق األوسط وشمال أفريقيا بمركز CCL، وهو المسؤول 
عن المجموعة الكاملة لحلول القيادة في جميع أنحاء المنطقة، بما في 

ذلك التصميم، والتسليم، والتدريب، والحلول المؤسسية رفيعة 
المستوى. تضم قائمة عمالء كليمسون العالميين العديد من الوكاالت 

التجارية والعامة وغير الحكومية، بما في ذلك كبرى مصانع 
السيارات وهيئات الدفاع وشركات األدوية وشبكات البث ومجالس 

إدارات المدارس والجامعات. كما عمل مع الوكاالت الوطنية 
والدولية العامة في مجاالت العالقات الخارجية، والدفاع، والتعليم، 
واالستخبارات، والمساعدات اإلنسانية. وفي إطار عمله في مجال 

العلوم واألبحاث، حاز كليمسون على جوائز عما قام به من تدريس 
القيادة االستراتيجية لكبار المسؤولين بالحكومات والشركات. وله 

العديد من المؤلفات عن القيادة المنشورة في سياق دولي، من بينهما 
 Delegating Effectively بعنوان ،CCL الدليل الذي أعده لمركز
)التفويض الفعال(. كانت دراسة كليمسون الجامعية في ذا سيتاديل، 

بالكلية العسكرية في والية كاروالينا الجنوبية. حصل كليمسون على 
درجة الماجستير في العلوم السياسية ودرجة الدكتوراه من كلية 

ماكسويل للمواطنة والشؤون العامة، جامعة سيراكيوز. كما حصل 
على الماجستير في األمن واالستراتيجيات من كلية الحرب التابعة 

للجيش األمريكي، كاراليل، بنسيلفانيا. 

http://www. executivenursefellows.org


Center for Creative Leadership (CCL®) يعد من أفضل 
المؤسسات العالمية التي تقدم خدمات تنمية القيادة، فمن خالل تعزيز 
قوة القيادة وفعاليتها من أجل التوصل إلى النتائج التي تحظى باهتمام 

كبير من جانب العمالء، يقوم المركز بعملية تحول للقادة األفراد وفرق 
العمل والمؤسسات والمجتمع. أما مجموعة الحلول المتطورة التي 

نقدمها فهي خالصة األبحاث المكثفة والخبرات المكتسبة من التعامل 
مع مئات اآلالف من القادة على كافة األصعدة. يعد المركز واحًدا 

من أفضل عشر مؤسسات عالمية توفر خدمات تعليمية تنفيذية حسب 
تقييمات مجلة بلومبرج بزنس ويك ومجلة الفايننشال تايمز، والمركز له 

فروع في جرينزبورو بوالية نورث كاروالينا، وكولورادو سبرينجز 
بوالية كولورادو، وسان دييجو بوالية كاليفورنيا، وبروكسل ببلجيكا، 
وموسكو بروسيا، وأديس أبابا بإثيوبيا، وجوهانسبرج بجنوب إفريقيا، 

وسنغافورة، وجورجوان بالهند، وشنغهاي بالصين.

CCL - أمريكا
www.ccl.org

1031 780 800 1+ )الواليات المتحدة أو كندا(
2810 545 336 1+ )في أنحاء العالم(

info@ccl.org

جرينزبورو، نورث كاروالينا
+1 336 545 2810

كولورادو سبرينجز، كولورادو
+1 719 633 3891

سان دييجو، كاليفورنيا
+1 858 638 8000

 

 CCL - أوروبا والشرق األوسط وإفريقيا
www.ccl.org/emea

بروكسل، بلجيكا
 +32 (0) 2 679 09 10

ccl.emea@ccl.org

أديس أبابا، إثيوبيا
+251 118 957086

LBB.Africa@ccl.org

جوهانسبرج، جنوب إفريقيا
 +27 (11) 783 4963 

southafrica.office@ccl.org

موسكو، روسيا
 +7 495 662 31 39 

ccl.cis@ccl.org

 CCL - آسيا والمحيط الهادي
www.ccl.org/apac

سنغافورة
 +65 6854 6000 
ccl.apac@ccl.org

جورجوان، الهند
 +91 124 676 9200 

cclindia@ccl.org

شنغهاي، الصين
+86 21 5168 8002 
ccl.china@ccl.org
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