
الورقة البيضاء

العيش في الواقع
كيف يمكن للنساء المتميزات القيادة بصدق

إعداد: ماريان ن. رودرمان وشارون روجولسكي



المحتويات
1 مقدمة 
2 أفكار لكل زمان 
4 التواصل والتناغم 
6 الذهاب إلى العمل 
8  قرار ميرديث فييرا بترك برنامج توداي: 

درس في الصدق
9 تنمية الصدق 
10 تنمية الصدق . . . تمرين الترتيب حسب األهمية 
15 الذات الحقيقية 
16 مراجع وموارد إضافية 
17 حول المؤلفين 



ليست النساء دوًما صادقات مع أنفسهن. في محاولة ال جدوى 
منها لتلبية المعايير والتوقعات المؤسسية، تخالف سلوكياتهن 

أحياًنا بالقيم الخاصة بهن. ولكن ليس من السهل أن تخدع نفسك. 
فاألمر يستنفذ قدًرا كبيًرا من الطاقة للتصرف على نحو يخالف 
القيم واألولويات واآلمال وأسلوب الحياة والسمات الخاصة بنا. 

إن الطاقة المبذولة في محاولة التظاهر بشيء ليس فيك هي 
عبارة عن طاقة مهدرة كان من الممكن استغاللها في العمل 

واألنشطة األخرى.

والبديل لهذا الموقف المزعج هو الصدق — وهو تناغم صحي 
بين قيمك وسلوكياتك من شأنه استعادة الحيوية والنشاط في 

العمل وفي المنزل. النساء الصادقات مع أنفسهن يتمتعن بفهم 
جيد ألنفسهن وألولوياتهن.وهن يهتممن في المقام األول باألمور 
المهمة لهن وليس باألمور المهمة لآلخرين. فثمة وضوح لديهن 

فيما يشعرن به ويفضلنه ويحتاجن إليه.

واألفضل هو أن ننظر إلى الصدق على أنه حالة أو توازن 
تفاعلي وليس سمة في الشخصية. وكهدف، فهو ليس واضحًا 

مثل الحصول على درجة الماجستير في إدارة األعمال. وبلوغ 
الصدق ال يعني بالضرورة أنه سيالزمك دائمًا. وإنما يتعين بذل 

الجهد لتظل صادًقا مع مراجعة أولوياتك واختيار السلوكيات 
المتوافقة مع تلك األولويات كلما تغيرت الظروف.

من الصعب تطوير قدراتك حينما تقوم بقمع قيمك 
الحقيقية وأسلوب حياتك أو إن كان يوجد صراع 

داخلي يصرفك عن ذلك. 

ولكن أن تحيا حياة مرتبطة ارتباًطا قوًيا بمنظومة معتقداتك 
يساعدك على تعزيز االزدهار والتعلم والسالمة النفسية. مما 

يجعل الصدق عاماًل مهًما في تطوير القيادة.

والصدق على المستوى الفردي مهم للمؤسسات أيًضا. فاألفراد 
الصادقون مع أنفسهم يتعاملون مع وظائفهم بكل كيانهم 

ويشاركون في العمل مشاركة تامة وعلى نحو يتسم باألمانة. إن 
المؤسسات التي تقّدم االمتثال والطاعة على حساب الصدق قد 

تتكبد نفقات خفية. و المدراء الذين يتظاهرون بمظهر مزيف أو 
يتصارعون مع مشاعرعدم الصدق يستنفذون مقدارًا كبيًرا من 
طاقتهم لدرجة أنهم في الغالب يجدون أنفسهم منهكين و فاقدين 
االهتمام والرغبة في العمل. باإلضافة إلى ذلك، يمكن لآلخرين 
أن يشعروا بعدم الصدق ومن ثم يتحول إلى قوة سلبية مزعجة 

تزيد من عدم التيقن وعدم الثقة. إن المؤسسات التي تشجع على 
السلوك الصادق من المرجح أن تحتفظ بموظفين متحمسين 

للعمل ومنخرطين فيه وبأماكن عمل منفتحة وتشجع على الثقة.

مقدمة

©Center for Creative Leadership 2014. جميع الحقوق محفوظة.  1



Center for Creative Leadership 2014©  2. جميع الحقوق محفوظة.

أفكار لكل زمان
مما ال ريب فيه، إن الصدق من المواضيع المثيرة 

اليوم. فسوف نقاشات عنه في كليات التجارة واألعمال 
وجلسات التدريب بالمؤسسات وترى جدااًل حوله في 

أخبار الشركات والشؤون القيادية.

وتعد االنقالبات االقتصادية التي شهدتها األعوام 
األخيرة والقرارات المهنية للمسؤولين التنفيذيين رفيعي 
المستوى واإلخفاقات في الحكم وإدارة المؤسسات من 
ضمن العوامل المحفزة لهذا االهتمام الكبير بموضوع 

"قديم". والمجتمع بحاجة إلى قادة يتسمون بالصدق 
لنهوض بمهمة صعبة وهي إدارة المؤسسات على نحو 

أخالقي وتنمية المواهب وبناء تنظيمات مستديمة 
بوسعها الصمود أمام اختبار الزمن. 

الكتاب الذي صدر في عام 2002 بعنوان " الوقوف 
عند مفترق الطرق: الخطوات القادمة للنساء 

المتميزات" يحتوي على دراسة تسلط قسًطا كبيًر من 
الضوء على المقصود بالصدق ومدى تأثيره على حياة 

األفراد وكيفية تنميته. واألفكار التي يقدمها تحظى 
بالقدر نفسه من األهمية الذي كانت تتسم به في 

الماضي.

 Center for استكشف الباحثون العاملون في
Creative Leadership (CCL®) االختيارات 

والمقايضات التي تواجه النساء المتميزات في 
المناصب التنفيذية واإلدارية. فقد قاموا بإجراء 

استطالع رأي ومقابلة شخصية مع 61 امرأة مشاركة 
في برنامج ريادة النساء الذي يجريه المركز وتتراوح 

أعمارهن ما بين 26 إلى 58 سنة مع متوسط عمر 
40 سنة. وكانت منهن 71% متزوجات أو مرتبطات 

بعالقات ونصفهن لديهن أطفال. و17% صنفن أنفسهن 
بأنهن يتولين مناصب تنفيذية و31% يعملن مديرات 
بدرجة وظيفية فوق المتوسط و45% يعملن مديرات 

بدرجة وظيفية متوسطة، فيما لم تحدد باقي المشاركات 
الدرجة الوظيفية.
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صادق

 

وكانت المشاركات حاصالت على مؤهل عالي: %91 
حصلن على درجة جامعية و45% حصلن على مؤهل 

متوسط. وقد أفادت أغلبهن أن وظائفهن بالغة األهمية لهن 
وقد عملن لدى المؤسسات الخاصة بهن لسنوات عديدة.

وقد ُطلب من كل مشاركة تعبئة استبيان للسماح للباحثين 
باستخدام بيانات التقييم الخاصة بهن من البرنامج 

وللمشاركة في ثالث مقابالت شخصية واحدة - منها تتم 
عقب البرنامج بفترة وجيزة واألخرى بعد ستة أشهر 

واألخيرة بعده بعام.

في المقابالت الشخصية تم طرح أسئلة على النساء حول 
اختياراتهن الشخصية والمهنية التي اتخذوها في الماضي 

وحول المشكالت الراهنة التي تواجهن وآمالهن ومخاوفهن 
من المستقبل. ظهر الصدق كواحد ضمن خمسة 

موضوعات أثرت على اختيارات النساء في حياتهن 
ومشوارهن المهني.

 

تكشف هذه الورقة بعض النتائج التي توصل إليها المركز 
وكيفية تحسين المهارات القيادية لدى النساء المتوليات 

مناصب تنفيذية وإدارية من خالل التحلي بمزيد من 
الصدق.

منذ نشر كتاب "الوقوف عند مفترق الطرق"، حظي 
الصدق بقسط كبير من االهتمام بصفته مقومًا مهمًا في 
القيادة بالنسبة للنساء والرجال على حد سواء. ويشكل 

الصدق أساًسا ضرورًيا لتعلم أدق المهارات لقيادة 
المؤسسات.
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التواصل والتناغم
وجدت الدراسة التي أجراها Center for Creative Leadership أن الصدق له خمس سمات بعضها مترابط ببعض:

الوضوح بشأن قيم المرء وأولوياته وتفضيالته   •

• قبول ضرورة االختيارات في الحياة واختيار شيء على حساب شيء آخر

• اإلحساس القوي بحرية اإلرادة

• الرغبة واالستعداد في العمل نحو تحقيق التوافق بين قيم المرء وسلوكياته

• درجة عالية من الراحة والرضا إزاء القرارات المتخذة سابقًا في الحياة

النساء الالتي أبدين أكبر قدر من الصدق كن مدركات لألمور 
التي تشكل أكبر أهمية لهن والمتناغمة مع مشاعرهن الداخلية 

وطبيعتهن. وقد استطعن التعبير بوضوح عن اختياراتهن 
والقرارات التي اتخذنها بشأن ترك الوظائف وتولي وظائف 
جديدة والتوازن بين الحياة الشخصية والعمل وإنجاب أطفال 

والخروج من مواقف العمل أو المواقف الشخصية السيئة وتغيير 
المهنة وإدارة الجمع بين مهنتين ووضع أهداف مالية ومجموعة 

من األمور األخرى.

والمرأة التي تتسم بدرجة عالية من الصدق تقوم وبكل وعي 
برسم حياتها وفًقا ألولوياتها القصوى. على سبيل المثال، 

صرحت إحدى السيدات أنها قررت قضاء مزيد من الوقت مع 
طفليها الصغيرين رغم علمها بأن هذا األمر قد يؤخر ترقيتها 
إلى المناصب اإلدارية. وسيدة أخرى كانت مستعدة أن تضحي

 

بأن تكون أم مثالية في سبيل أن توفر مزيدًا من الوقت لوظيفتها 
حتى تتسنى لها الترقية بسرعة في المؤسسة التي تعمل فيها. في 

كل حالة، كان الخيار الذي يكون على حساب شيء آخر هو 
الخيار الذي قبلته المرأة.

والنساء الالتي اتسمن بقدر عاٍل من الصدق كان لديهن تفهم 
واضح لألمور الالزمة بالنسبة لهن إلحراز النجاح في الحياة 

طبًقا لتعريفات النجاح من وجهة نظرهن. وهن يعشن بالمعايير 
والقواعد الخاصة بهن. وهذا ال يقتضي القول إنهن يقفن في وجه 

األعراف االجتماعية أو التنظيمية جهًرا وعمًدا رغم أنهن 
يسبحن ضد التيار في بعض األحيان. لكنهن باألحرى اخترن 
بعناية الجوانب التي يستطعن اتباعها من تلك القيم االجتماعية 
والتنظيمية مع البحث في الوقت ذاته عن سبل للمحافظة على 

تميزّهن.
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واألمر المرتبط بهذا اإلحساس بحرية اإلرادة هو الرغبة في اتخاذ 
الخطوات الالزمة لمحاذاة قيمهن مع سلوكياتهن. والنساء الالئي 
واجهن مشاعر من عدم الصدق يواجهن في األغلب موقًفا يضع 
صدقهن موضع شك سواء كان العمل لصالح مدير يرونه غير 

أخالقي أو في مجال عمل ال يعنيهن.

قامت إحدى السيدات المشاركات في الدراسة بتغيير مهنتها في عمر 
40 عاًما من أجل العمل على تحسين توافق عملها مع قيمها 

وأولوياتها. كانت "سارة" تعمل مديرة قسم تكنولوجيا المعلومات في 
شركة صناعية كبرى وتتقاضى أجًرا كبيًرا. ولكن مساعدة الشركة 

في تصنيع مزيد من التطبيقات وتحسينها كان ال يعني لها الكثير. فقد 
أرادت أن تبحث عن مهنة مرتبطة ارتباًطا وثيًقا بمساعدة األفراد 

وكان حلمها دوًما

هو العمل في بيئة تعليمية ولهذا فقد قبلت خيار العائد األقل مقابل 
تولي وظيفة في قسم تكنولوجيا المعلومات في إحدى الجامعات. 

شعرت "سارة" أن عملها الجديد كان ذا مغزى وكانت رسالته الكلية 
متوافقة مع قيمها. فقد قبلت العائد األقل كخيار بديل عن العائد 

المادي األعلى من أجل استعادة إحساسها بالصدق مع ذاتها.

وارتياحها بالقرار الذي اتخذته عمل على تعزيز شعورها بالصدق.

أغلب النساء الحاصالت على نسبة عالية في الصدق 
في الدراسة يصرحن بأنهن لسن نادمات على الطريقة 

التي عشن بها حياتهن أو على االختيارات التي 
اتخذنها.

 
 

إحدى المالحظات الجديرة باالهتمام في الدراسة البحثية التي أجراها 
المركز تشير إلى أنه من الممكن أن تكون صادًقا في أحد مناحي 
حياتك وغير ذلك في اآلخر. على سبيل المثال، من تعمل بوظيفة 

متوافقة مع قيمها قد تشعر بأنها ال تستطيع التصرف بطبيعتها 
بالكامل في عالقاتها خارج العمل. ومن أمثلة ذلك كانت هناك شابة 

تتولى منصبًا تنفيذيًا وكانت تتحلى بالصدق في العمل ولكن كان 
شعورها بالسخط من زوجها الجديد يتزايد. فقد كان غير راٍض عن 

وظيفته وأراد العثور على منصب جديد في مكان مختلف بالبالد. 
وشعرت أنها مجبرة في ضوء التقاليد أن توافق على الذهاب معه، 
ولكنها على المستوى األعمق كانت تشعر بصعوبة في التغيير من 

التفكير بمنطق الفردية إلى منطق الجماعة والتعرف على كيفية 
اتخاذ قرارات مهمة بصفتها شريك في أسرة صغيرة. واستمرت في 

البحث عن سبل إلعاقة االنتقال إلى مكان آخر.

وأبدت السيدات األخريات المشاركات في الدراسة الصدق مع 
أنفسهن في عالقتهن الشخصية ولكنهن فشلن في تحقيق الصدق في 
عملهن. ويحدث ذلك في العادة بسبب الشعور بعدم االرتباط بالعمل 
وفقدان االهتمام به. ورغم ذلك، ثمة مشاركات أخريات في الدراسة 

ُكن صادقات في العمل وفي عالقاتهن ولكن ليس كذلك في طريقة 
تعاملهن مع أنفسهن. فقد كن يوفرن الوقت ألي شخص وألي شيء 

ما عدا احتياجاتهن ورغباتهن.
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الذهاب إلى العمل
تتفاوت درجة التركيز واالهتمام التي توليها النساء للصدق تفاوًتا كبيًرا. 

في أي المواقف يعملن على بناء الصدق على نحو متواصل وقوي؟ 
أظهرت الدراسة أن السيدات الالتي يعملن في مناصب تنفيذية وإدارية 

يملن إلى االهتمام والتركيز على مسائل الصدق في الحاالت التالية:

• االهتمام باألهداف والرغبات التي تم تجاهلها 
لفترة طويلة

• مجابهة عدم االتساق في حياتهن

• قمع أسلوب الحياة الشخصي مثاًل لمحاولة أن 
تكون الشخص المناسب في مؤسسة فكرها 

ذكوري

• االستجابة لحدث مهم في الحياة

األحالم المؤجلة
العديد من النساء لديهن أهداف لطالما حلمن بالسعي وراء تحقيقها 

ولكنهن أغفلن تلك األهداف لسبب أو آلخر مرتبط في العادة 
بالضغوط االجتماعية أو المادية أو العائلية. فربما ُكن يردن أن 

يصبحن صاحبات عمل حر أو روائيات أو فنانات أو بطالت ألعاب 
قوى ولكن ظروف الحياة العملية أجبرتهن على مقاومة تلك 

الرغبات أو تنحيتها جانًبا لوقت الحق. وكلما تقدم األفراد في 
مشوارهم المهني، فإن هذه األحالم قد تحتل اهتمامًا أكبر وقد يلزم 

معالجتها قبل التمكن من تحقيق اإلحساس بالصدق.

حينما قامت المشاركات في الدراسة التي أجراها المركز بتحويل 
اهتمامهن إلى تحقيق أحالمهن، فإنهن لم يهجرن كل شيء أنجزوه 

من أجل السعي وراء تحقيق األحالم. ولكن باألحرى سعين إلى 
إجراء تغييرات صغيرة تدريجية تضعهن على المسار المؤدي 

لتحقيق أحالمهن دون إعاقة حياتهن ووظائفهن الحالية.

 

التحول الكبير
تواجه المؤسسات اليوم تغيرًا سريعًا ومستمرًا مع تغيير الهياكل 

والتدرجات الوظيفية والمهام واألهداف واالستراتيجيات. وقد ينشأ 
عن هذا األمر مواقف يتحتم على النساء فيها مواجهة قضايا 

الصدق. فربما تسير بهن الحياة بسالسة وفجأة ينقلب عالمهن رأسًا 
على عقب بفعل تغيير في البيئة التنظيمية مثل تعيين مدير جديد أو 
التكليف بمهمة جديدة أو إعادة الهيكل التنظيمي أو خفض العمالة. 

والوظيفة التي ُكن يشعرن فيها باالرتياح والصدق جعلتهن فجأة 
يشعرن بعدم الصدق والسخط. وال يكن في بعض األحيان متأكدات 

من السبب بالضبط وعليهن اكتشاف المشكلة من أجل عالج الموقف 
واستعادة إحساسهن بالتوافق الداخلي والخارجي.

عملت إحدى المشاركات في الدراسة بالشركة نفسها على مدار أكثر 
من 15 عاًما. وتقدمت "ليلى" بخطوات ثابتة في شركتها وأحبت 

وظيفتها بحق. ومع ذلك، عندما تم تعيين مدير جديد في القسم الذي 
تعمل به، تغير كل شيء. فكان نهجه في العمل مختلفًا تماًما عن نهج 

المدراء السابقين وأدى هذا األمر إلى شعور "ليلي" بعدم االرتياح. 
في البداية أخبرت نفسها أن لديه أسلوب مختلف ولكن سرعان ما 
اتضح لها أن خططه وأسلوبه في التعامل مع أمور العمل ينقصها 

النزاهة واألخالقيات. فهو ال يشعر بتأنيب الضمير من تضليل الناس 
ويسعى وراء تحقيق أجندات خفية.

لم تستطع "ليلي" التوفيق بين وظيفتها والقيم التي تؤمن بها. 
وشعرت بعدم األمانة في عملها وبفقدان السيطرة على حياتها 

الخاصة. وتردى أداؤها وسالمتها. فقررت "ليلي" أن السبيل الوحيد 
إلصالح الموقف هو ترك العمل. وعندما ظهرت وظيفة بالشركة 

في مدينة مختلفة لم تضع الفرصة وتقدمت لها. وهي اآلن في غاية 
السعادة حيث تعمل مديرة بموقعها الجديد الذي تتوافق فيه ممارسات 

العمل مع القيم التي تؤمن بها مما يسمح لها بالعمل بنزاهة.
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ممارسة الدور
الحظ "إيجلي" و"كارلي" )2007( أن النساء يواجهن تعقيًدا 
أكبر في محل العمل عما يواجهه الرجال. فهن في الغالب ال 
يبدين لآلخرين "كقادة" وقد يكون لهن قيم واتجاهات مختلفة 

عن أغلب زمالئهن الذكور.

عندما تشعر النساء بالحاجة إلى تقييد أسلوبهن الشخصي 
للمالءمة مع الثقافة التنظيمية السائدة، فإن الصدق لديهن يتأثر. 
وثمة عدة أمثلة على هذه الظاهرة بين الرجال والنساء. ولكن 
أظهرت الدراسة التي أجراها المركز على النساء المتميزات 
أن معظم السلوكيات المكبوتة هي تلك السلوكيات التي ينظر 

إليها الناس على أنها أنثوية. تواجه النساء معايير قوية وراسخة 
في بعض المؤسسات التي يسودها الذكور، معتقدات في الغالب 

أنهن بحاجة إلى االمتثال إليها من أجل الترقي في السلم 
الوظيفي بالمؤسسة.

إال أن هؤالء النساء يواجهن موقفًا صعبًا. ففي حالة لو تظاهرن 
بموقف ذكوري للغاية، فهن يدخلن في مجازفة مماثلة وهي 

تمييز أنفسهن بأنهن "مختلفات" ولسن "جزء من فريق العمل." 
على أية حال، تؤدي مقاومة األنوثة من أجل االمتثال للمعايير 

الذكورية إلى إعاقة النساء والمؤسسات التي يعملن فيها.

 

اليقظة
مالت النساء المشاركات في الدراسة التي أجراها المركز إلى 
إيالء أولوية أعلى للصدق أثناء بعض األحداث الرئيسية في 

حياتهن. وأغلب األحداث المعتادة تتمثل في تغير في الصحة. 
فتشخيص مرض خطير لديهن أو وفاة أو مرض شخص عزيز 
يحملهن على إعادة النظر وإعادة تقييم قيمهن إزاء سلوكياتهن 

واختياراتهن. ويؤدي هذا األمر كثيًرا إلى ما يوصف بأنه خبرة 
تعلم جيدة ألنهن عملن على إعادة إرساء الصدق. إن مواجهة 
ضعف الحياة بعد سنوات من التمتع بالصحة الجيدة باعتبارها 
أمرًا مسلمًا به تجعل المرء يهتم بالقيم والرغبات المهمة بحق 

التي تضيع أحيانًا من جراء سلوكيات المرء.

كتب المؤلف بيل جورج عن زوجته بيني. منذ بضع سنوات 
أصيبت بسرطان الثدي وخضعت لعملية جراحية وعالج 

كيمائي. وظلت لبعض الوقت مقتنعة أنها ستموت. وتدريجًيا 
استعادت سيطرتها على حياتها وصممت مسار شفاء لنفسها 

سعيًا وراء تحقيق أغراض جديدة. ولقد أقلعت عن ممارستها 
للطب النفسي لتكريس جهودها للطب انلمتكامل - الذي ينطوي 

على استخدام الذهن، الجسد، القلب والروح كجزء من رحلة 
الشفاء. فقد صارت مناصرة ال تمل وال تكل لتغيير طريقة 
تدريس الطب وممارسته وتولت أدوارًا قيادية لم يسبق لها 

تخيلها.



قرار ميرديث فييرا
بترك برنامج توداي شاو :

درس في الصدق
قضت ميرديث فييرا نحو خمسة سنوات في عملها كمذيعة 

مشاركة في برنامج توداي بقناة إن بي سي. ولكنها قررت في 
عام 2011 التخلي عن وظيفتها ذات الراتب السخي الستعادة 

التوافق في حياتها من خالل العمل باألشياء التي تحتل أكبر 
أهمية عندها.

وفي حديثها للمشاهدين عند إعالن ابتعادها عن البرنامج 
صرحت قائلة: "لقد قضيت بالفعل وقًتا رائًعا، ولكن الوقت هو 

أحد من األشياء األكثر غرابة، فهو دائمًا ال يكفيك. وهو يمر 
وينقضي وأنني أعرف أني أريد قضاء مزيد من وقتي مع 

زوجي ريتشارد وأبنائي بن وجيب وليلي."

وفي لقاء الحق مع برنامج آخر أسهبت في شرح أسباب تركها 
للبرنامج.

وصرحت قائلة: "إنني أدركت لفترة وجيزة أنني 
كنت أميل )تجاه ترك البرنامج( وأخبرني إحساسي 

الداخلي أنه حان الوقت لفعل ذلك". "بعد انتهاء 
عقدي الذي كانت مدته أربعة أعوام قمت بتوقيع 

عقد لمدة عام آخر. ولكن بمرور العام بدأت أدرك 
أن هذا األمر لم يكن في مصلحتي من حيث حياتي 

الشخصية. . . إنك ال تحدد مالمح شخصيتك من 
خالل وظيفتك، ولكنني وجدت نفسي أفعل ذلك."

كان المنبه الذي يرن في تمام 2:30 صباًحا كل يوم عمل يمثل 
صوت اإلنهاك الجسدي لها ويتركها مجهدة ألغلب الوقت. وكان 

يعني أيًضا نوًما مزعًجا لزوجها الذي كان يعاني من مرض 
التصلب المتعدد. لم يكن هناك وقت في جدول أعمالها لقضائه 
مع األصدقاء والتجمعات التلقائية التي كانت في الماضي شيًئا 

معتادين عليه.

صرحت فييرا "صديقي وجاري ووكيل أعمالي مايكل جالنتز 
قالي لي إنه يشعر بأني تغيرت قلياًل على مدار الخمسة أعوام 

الماضية، لدرجة أنه كان ثمة شيء من الثقل على روحي بسبب 
شدة وطأة وظيفتي. فقد قال لي: "بالطبع هو أمر ال يظهر على 
الهواء ولكنني أعرفك. وأنني أشعر كما لو أن هناك شيئًا ثقياًل 

يجسم على صدرك وأنك تحملينه مضطرة ألنك ملتزمة به حيث 
قمت بتوقيع العقد ويتعين تأدية وظيفتك. ثمة شيء مفقود من 
خفة ميرديث المعهودة." أصارحك الصدق بأني لم يسبق وقد 

الحظت هذا األمر ولكن حينما فكرت فيه وجدت أنه كان محًقا."

وعند التفكير فيما يجب فعله صرحت فييرا بأنها قامت بالجري 
كثيًرا والسير بمفردها حتى تتخلص من تشوش أفكارها وتنظر 

إلى الصورة األكبر من الخارج وتفكر ملًيا في األمور. "من أحد 
األمور التي فكرت فيها بشأن ترك البرنامج وتحدثت بها مع 

نفسها هي ضرورة اكتشاف: من يقبع في قرارة نفسها؟"

وفي النهاية قررت فييرا ترك البرنامج إلعادة التواصل مع 
األصدقاء والعائلة ولعيش حياة أكثر صدًقا تبعث عليها الحيوية 

والنشاط. وقد تمكنت من إعادة تشكيل مشوارها المهني حتى 
تتمتع بأسلوب حياة طبيعية من خالل العمل كمراسلة خاصة.
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تنمية الصدق

الخطوة األولى: زيادة الوعي بالذات

أحد المقومات الرئيسية للتصرف على نحو يتسم بالصدق هو استيعاب األمور التي تمثل لك 
أكبر أهمية. ما هي القيم التي تؤمن بها واألشياء التي تحبها واألشياء التي ال تحبها؟ قد يبدو 
هذا األمر بسيًطا ولكن في عالم اليوم المعقد والمليء بمجموعة اختيارات عريضة وضغوط 

ومشتتات، فإن اختيار الشيء األكثر أهمية لنا هو أمر صعب.

ثمة عدة برامج تابعة لـ Center for Creative Leadership تستخدم تمرين الترتيب 
حسب األهمية كأحد السبل لمساعدة المشاركين في الوقوف على أولوياتهم الحقيقية. ُيعطى 

المشاركون قائمة محتوية على خصائص وأفعال ومشاعر وعناصر وأهداف )راجع 
الصفحات 10-11( ويطلب منهم ترتيبها حسب مدى أهمية كل عنصر منها بالنسبة لهم. 

وبعدها يقومون بتحديد ما إذا كانت سلوكياتهم متوافقة مع أولوياتهم أو ما إذا كانوا يقضون 
وقًتا كبيًرا وطاقة كبيرة في أمور تحتل قدرًا ضئياًل من األهمية بالنسبة لهم.

من الواضح أهمية الصدق بالنسبة للنساء ممن يشغلن مناصب تنفيذية وإدارية وثمة مواقف يشعرن 
فيها باالضطرار إلى العمل على زيادة الصدق. ولكن ماذا بوسع األفراد فعله لتنمية الصدق؟ كيف 

يمكنهن العمل على توافق أنفسهن من الداخل والخارج حتى يصير سلوكهن في العمل مريًحا 
وطبيعيًا بالنسبة لهن مما يسمح في النهاية بأن يصبحن قائدات أفضل؟

وضحت الدراسة التي أجراها Center for Creative Leadership خطوات محددة يمكن لكل 
واحد منا اتخاذها من أجل توافق أنفسنا من الداخل والخارج بشكل أفضل كما هو موضح أدناه. 

ولكن اعلم أن الخطوات لتصير قائًدا صادًقا ليست سهلة. فهذا األمر ال يحدث كله مرة واحدة وال 
يحدث في يوم وليلة.

يجب بذل الجهد لبلوغ الصدق واالحتفاظ به مع مراجعة أولوياتك واختيار 
السلوكيات التي تعكس تلك األولويات كلما تغيرت الظروف. 

ويتطلب األمر جهدًا مستمرًا والتغلب على الصعاب بدًءا من المعايير االجتماعية إلى الثقافات 
التنظيمية. ولكن المحصلة في النهاية ستكون رائعة للقادة على المستوى الفردي ومؤسساتهم.
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االختيارات، االختيارات. . . 
تمرين الترتيب حسب األهمية
إحدى الخطوات األولى في تنمية الصدق هي الوعي باألمور األكثر أهمية 

بالنسبة لك وتلك األمور غير المهمة لك. وأحد السبل لفعل هذا األمر هو كتابة 
قائمة بالخصائص، األفعال، المشاعر، العناصر واألهداف وترتيبها حسب 

أولوياتها بالنسبة لك.

اكتب كل كلمة من الكلمات الموجودة أدناه في بطاقة منفصلة وضع البطاقات في 
مجموعات حسب الفئات التالية: مهم دوًما، ومهم كثيًرا، ومهم أحياًنا، ومهم 

نادًرا، وغير مهم على اإلطالق. )يمكن اإلضافة إلى قائمة العناصر إذا كانت 
القيم التي تؤمن بها غير موجودة بها.( حاول أال يتجاوز عدد الكلمات الموجودة 

في فئة مهم دوًما عن ثماٍن.

ومن خالل سؤال نفسك عما إذا كانت سلوكياتك متوافقة مع األمور األكثر أهمية 
بالنسبة لك، يمكنك إدراك مدى صدق اختياراتك الراهنة.
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الخطوة الثانية: التقدير والتقييم

بمجرد تحديد أولوياتك في القيم التي تؤمنين بها واألشياء التي تحبينها والتي ال تحبينها، يمكنك 
استيعاب مدى توافق سلوكياتك مع قيمك بشكل أفضل.

وقد تحتاج إلى مراجعة ما تخليت عنه بالفعل وما تقبل أن تتخلى عنه من أجل الحصول على 
األهم منه. نظرت النساء المشاركات في الدراسة التي أجراها المركز إلى مسألة اختيار أمور 

على حساب أمور أخرى ليس على أنها سلبية وإنما كسبيل للتقرب من األشياء التي يريدنها أكثر.

سل نفسك ماذا تحتاج للتحرر من القيد من أجل تحسين توافق سلوكياتك مع معتقداتك. ربما تحتاج 
إلى تكليف شخص آخر بأداء بعض مهام وظيفتك حتى يتسنى لك تولي مسؤوليات جديدة. فربما 

تحتاج إلى التضحية باألنشطة الترفيهية حتى يتسنى لك االستفادة أكثر من فرصة خاصة 
بمشوارك المهني أو قبول عدم التدرج بسرعة في السلم اإلداري لقضاء مزيد من الوقت مع 

أسرتك أو تأسيس مشروع غير هادف للربح من شأنه مجابهة مشكلة اجتماعية تمثل أهمية لك. 
واعلم أنه ال يتم الحكم على الخيارات التي تتخذها على حساب أخرى بأنها "صحيحة"، ومن 

المرجح أن تتغير الخيارات في مراحل مختلفة في حياتك. األمر الحاسم هو استيعاب الشيء األهم 
لك اآلن، والشيء الذي ستفعله ولن تفعله لتحقيق هذا الهدف. ويجب أن تعرف ما الذي يحفزك 

بالفعل. فهذا االستيعاب والوضوح لألمور سوف يؤهلك لترسيخ الصدق.

الخطوة الثالثة: اتخاذ إجراء
تمثل هذه الخطوة الصعوبة الحقيقية. فالوعي بأولوياتك 

وتقرير الخيارات التي تريد أن تتخذها على حساب أخرى، 
وإتخاذ تغييرات حقيقية في حياتك شيء آخر. وتذكر أنك 

لست بحاجة إلى إجراء تغييرات شاملة دفعة واحدة. وإنما 
يمكنك البدء بخطوات صغيرة والتدرج في توافق سلوكياتك 
مع القيم األهم لك. إذا كان مثاًل الشيء األهم لك هو تحسين 
عالقاتك في حياتك الشخصية، فقد يلزم تقليل عدد الساعات 

التي تقضيها في المكتب في عطلة نهاية األسبوع أو في السفر 
بغرض العمل حتى يتسنى لك المكوث مع أسرتك وأصدقائك. 

ورغم أن األمر للوهلة األولى قد يبدو أن الوقت الذي قللته 
في العمل سوف يضر بأدائك في الوظيفة، إال أن إحساسك 

المتزايد بالراحة سيجعلك أكثر إنتاجية وقائًدا أفضل.

 

الخطوة الرابعة: الدعم والمساندة
في أي جانب من جوانب التنمية الشخصية، فإن الحصول 

على الدعم والمساندة من اآلخرين يساعدك في إحراز 
أهدافك. فإذا قمت بمشاركة أهدافك الخاصة بتحقيق الصدق 
مع زمالء وأصدقاء محل ثقة، فسوف تجد مصدرًا للنصح 

والتعزيز ييسر عليك البقاء على المسار الصحيح.

وفي الوقت نفسه من المهم أن تتحلى باإليمان بنفسك 
وبمشروعية قيمك. يجب أن تثق في فطرتك وطبيعتك 

الداخلية. في بعض األحيان يتطلب التصرف على نحو يتسم 
بالصدق مخالفة ما ينصح به مديرك أو زمالؤك أو أفراد 
أسرتك أو أصدقائك. وتنمية الصدق تتطلب كثيًرا خوض 

المخاطر. يجب أن تؤمن بحكمك الخاص على هو مناسب لك.
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لم تعط المؤسسات وقادتها التقدير المستحق لدور الصدق. من السهل االنغماس في تفاصيل 
عمليات التشغيل اليومية وإغفال المشكالت الملموسة التي ال تحتل مرتبة عالية في قائمة 

أولويات المؤسسة. إال أن الصراعات بين المعتقدات والسلوكيات يمكن أن تستنفذ طاقة األفراد 
وتقلل كال من األداء الشخصي والعملي. كما أنها قد تؤثر على مسألة االحتفاظ بالموظفين حيث 

تخلص النساء في نهاية المطاف إلى ضرورة ترك المؤسسة حتى يُكن صادقات مع أنفسهن 
الحقيقية.

يتعين على المؤسسات التي تواجه مشكالت في القيادة النظر فيما إذا كان يمكن إرجاع سبب 
تلك المشكالت، ولو جزئيًا على األقل، إلى الثقافة التي تعوق المديرات والنساء ممن في 

مناصب تنفيذية عن ممارسة أسلوبهن القيادي الطبيعي. فقد تجد الحل في إرساء ثقافة شاملة 
تشجع على الصدق وتحتفي بسبل مختلفة للقيادة والذاتية.

عندما يشعر األفراد بالحاجة إلى تقييد 
أسلوبهم الشخصي لالندماج في الثقافة 

التنظيمية السائدة، فإن الصدق لديهم يتأثر.

الذات الحقيقية
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حول المؤلفين
د. ماريان ن. رودرمان، الحاصلة على دكتوراه، كبيرة األعضاء الزمالء 

 ومديرة في قسم أبحاث أمريكا، أوروبا، الشرق األوسط وإفريقيا في
Center for Creative Leadership (CCL®). يرتكز عملها على تنمية 

القيادة والتنوع والتكامل بين العمل والحياة.

ماريان خبيرة مشهورة معنية بقيادة النساء وشاركت في تأليف أكثر من 
50 مقالة وفصل في كتب حول القيادة. تضم الكتب التي ألفتها كتاب الوقوف 

عند مفترق الطرق: الخطوات التالية أمام النساء المتميزات )وشاركت باتريشا 
اولوت في التحرير(، التنوع في فرق العمل: نماذج البحث لمحل عمل متغير 
)سشاركت سوزان جاكسون في التحرير(، والطبعة الثالثة لكتيب تنمية القيادة 

الصادر من مركز القيادة اإلبداعية )شاركت في تحريره إيلين فان فلسور 
وسينثيا ماكولي(. حصلت ماريان على الدكتوراه في علم النفس للمؤسسات من 

جامعة ميتشجن.

شارون روجولسكي مدربة تأليف وكتابة. كانت تعمل في السابق مدرس زائر في 
كلية التجارة واألعمال بجامعة هارفارد ومحللة أبحاث في مركز القيادة 

اإلبداعية. حاصلة على الماجستير في اإلدارة والسلوك المؤسسي من جامعة ييل.
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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
 8002 5168 21 86+، داخلي. 801 

ccl.china@ccl.org
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مركز القيادة اإلبداعية (®CCL) هو من أفضل المؤسسات العالمية 
التي تقدم خدمات تنمية القيادة. من خالل تعزيز قوة القيادة وفعاليتها 

من أجل التوصل إلى النتائج التي تهم العمالء بشكل كبير، 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 خمس 
مؤسسات عالمية توفر خدمات تعليمية تنفيذية حسب تقييمات مجلة 
الفايننشال تايمز وضمن أفضل 10 مؤسسات حسب تقييمات مجلة 

بلومبرج بزنس ويك، والمركز له فروع في جرينزبورو، في نورث 
كاروالينا، وكولورادو سبرينجز في كولورادو، وسان دييجو في 

كاليفورنيا، وبروكسل في بلجيكا، وموسكو في روسيا، وأديس أبابا 
في إثيوبيا وجوهانسبرج في جنوب إفريقيا وسنغافورة وجورجوان 

في الهند وشنغهاي في الصين.


