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النظام الكامل كنهج للقيادة
في عالم سريع التغير وثيق الترابط، باتت المؤسسات تشعر بالحاجة 

إلى القيادة أكثر من أي وقت مضى. ونتيجًة لذلك، يتلقى المدراء 
الكثير من النصح والمشورة ليتحلوا بالفعالية والكفاءة كقادة. حدد 

رؤية واضحة، أشرك موظفيك، طّور القدرات، اتبع أسلوبًا شاماًل 
في التفكير، فّكر بطريقة إستراتيجية، ابتكر حلواًل ترضي جميع 

األطراف، استفد من التنوع، تواصل بفاعلية، حاسب األفراد، كن 
سريع التعلم. فمن أحد الجوانب، تبدو هذه النصائح كلها منطقية؟ من 

يستطيع االعتراض عليها؟ وفي جانب آخر، من الممكن أن تكون 
مربكة لكثرتها. أواًل، فإن قوائم سمات القادة وسلوكياتهم تبدو ال 

نهائية، وكأنها تجمع كل الخصال البشرية اإليجابية وتسردها كشروط 
للقادة الكفء. ثانيًا، قد تبدو بعض هذه النصائح متعارضة في بعض 

األوقات. فالمدراء ُيطلب منهم تولي زمام األمور وإسناد بعض المهام 
والسلطات لآلخرين في الوقت ذاته، وُيطلب منهم التحلي باللباقة 

والصدق، المرونة والحزم. 

أما في Center for Creative Leadership (CCL®)، نرى أنه قد 
حان الوقت التباع نهج جديد. فبداًل من إلقاء عبء القيادة برمته على 

أفراد المديرين وقدراتهم، نرى أنه من الضروري أن ندرس كيف 
يسهم النظام برمته في تحقيق القيادة. على سبيل المثال، الحوارات 
بين الموظفين ومديريهم، التفاعالت التي تتم فيما بين المديرين أو 

بين أعضاء فرق العمل، نوعية العالقات التي تعم أرجاء المؤسسة، 
تصرفات فرق العمل واللجان، استخدام الهياكل والعمليات المؤسسية 

القائمة — كل هذه الجوانب في المؤسسة يمكن أن يكون لها تأثير 
على ظهور إطارات القيادة إلى النور من عدمه. نرجو أال تسيئ 

فهمنا. فنحن ال نقصد التخلي عن أهمية قيام أفراد المديرين بفحص 
مهاراتهم وقدراتهم ومواصلة تطويرها. لكننا نشير إلى أن مثل 

هذه الممارسة ضرورية وإن كانت غير كافية لتحسين القيادة في 
الجماعات والمؤسسات والمجمتع برمته. 

ماالمقصود بـتحقيق القيادة؟ أواًل، في منظورنا القائم على أساس 
"النظام الكامل"، تتحقق القيادة من خالل التفاعالت والحوارات التي 

تتم بين األفراد الذين يشتركون في مهام العمل. فمن الممكن أن تتحقق 
القيادة داخل فرق وجماعات العمل واألقسام والمجتمعات وفي أنحاء 

المؤسسة برمتها. وربما تتحقق القيادة فيما بين الفرق والمستويات 
والوظائف. )وستجدونني أستخدم لفظة "الجماعة" للتعبير عن كافة 
أشكال مجموعات البشر.( وبغض النظر عن الجماعة، فلكي تتحقق 

القيادة، البد للتفاعالت والحوارات فيما بين األفراد أن تثمر عن: 

• االتفاق على الهدف الذي تسعى 
الجماعة إلى تحقيقه سويًا )االتجاه(
• الفعالية في التنسيق والتكامل بين 

مختلف جوانب العمل بحيث تخدم جميعها 
االتجاه المشترك )المواءمة( 

• األفراد الذين يولون األولوية لنجاح 
الجماعة )وليس لنجاحهم الشخصي فقط( 

)االلتزام(
 DAC هذه المحصالت الثالث — االتجاه، والمواءمة، وااللتزام )أو
اختصارًا( —  تمّكن األفراد من العمل معًا طوعًا وبفاعلية لتحقيق 
إنجازات الجماعة. لذا حين نقول تحقيق القيادة، فنحن نعني صنع 

االتجاه والمواءمة وااللتزام. وفي الحقيقة، فإن السبيل الوحيد لتحقيق 
القيادة هو البحث عن هذه المحصالت الثالث. 
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هناك العديد من السبل التي تتحقق بها القيادة. ففي بعض 
األحيان، يلعب فرد واحد دورًا كبيرًا في تحقيق ذلك. وأحيانًا 

تتجلى هذه اإلطارات في الحوارات والتفاعالت فيما بين البشر 
الذين يعملون معًا. وأحيانًا يلعب األفراد أدوارًا متباينة في 

ظهور هذه اإلطارات إلى النور. ويمكن بلوغ ذلك الهدف عبر 
العمليات الرسمية وغير الرسمية. والعوامل التي تفضي إلى 
المحصالت الثالث (DAC) في موقف ما ربما ال تنجح في 

تحقيقها في موقف آخر. فال توجد صيغة أو معادلة بسيطة لذلك. 

قبل النظر في بعض أمثلة تحقيق القيادة، من المهم اإلشارة إلى 
أن تحقيق إنجازات الجماعة يستلزم ما هو أكثر من مجرد حمل 

األفراد على العمل معًا طوعًا وبفعالية فّكر في فرق البحث 
والتطوير التي تسعى البتكار منتج جديد، فرق المبيعات التي 

تحاول بلوغ مستوى العائدات المستهدف، المؤسسات التي 
تنتج السلع والخدمات، المدرسة التي تعمل على زيادة معدالت 

تخرج الطالب بها، المجتمع الذي يجتهد للوصول إلى بيئة 
أكثر استدامة. فعلى الرغم من أن القيادة أساسية لبلوغ مثل هذه 
اإلنجازات، إال أن تحقيق هذه النتائج يعتمد أيضًا على عوامل 
أخرى مثل الموارد المالية واالستعانة باألفراد الذي يتمتعون 
بالمعرفة والمهارات الفنية المطلوبة، واستخدام التكنولوجيا 
المالئمة واتباع ممارسات األعمال الفعالة. وأحيانًا نبالغ في 

التركيز على القيادة، لدرجة أننا ننسى أنها ليست سوى مكونًا 
واحدًا في وصفة تحقيق النجاح المؤسسي. 

ناقش أعضاء فرق اإلدارة العليا بإحدى المستشفيات )التابعة 
لواحدة من كبرى مؤسسات الرعاية الصحية( في اجتماعاتها 

على مدى عدة أسابيع نتائج المستشفى مؤخرًا بالنظر إلى 
مجموعة قياسية من قياسيات "جودة الرعاية" )أي نتائج أداء 

المستشفى التي تنشرها الحكومة األمريكية الطالع الجمهور(. 
جاء األداء أعلى قلياًل من المتوسط  — وهو ما يكفي لكي 

يظل المدراء في المقر الرئيسي راضون عنهم — ولكن ماذا 
يجب أن يكون هدفهم في الفترة المقبلة. وبعد مناقشات مطولة، 

قرروا جميعًا وباإلجماع أن عليهم تحديد أهداف ألنفسهم 
تفوق تلك التي كلفتهم بها القيادة في المقر الرئيسي. واستند 
قرارهم هذا إلى عاملين. أواًل، على مدار السنوات األخيرة، 

كانوا يعملون على استعادة سمعتهم في المجتمع المحلي وكانوا 
يشعرون بأن تجاوز األهداف المتوقعة هو السبيل للفت انتباه 

أفراد المجتمع. ثانيًا، كانوا يشعرون باالستياء وبالظلم من 
مؤسسة الرعاية الصحية. وألنهم من المستشفيات األصغر 
الواقعة تحت مظلة المؤسسة، كان يشعرون بالتجاهل في 
بعض األحيان. فكانت تلك فرصة سانحة لهم كي يظهروا 

قدراتهم. 

إن رفع درجات المستشفى على مقياس الجودة يستلزم الجهود 

المنسقة من جانب طاقم العمل برمته. لذا قام فريق اإلدارة 
بنقل رؤيته إلى المؤسسة. فعقدوا اجتماعات رسمية إلطالع 

كل األطراف على األهداف ولتوضيح السبب وراء أهمية رفع 
سقف التوقعات ولماذا كانوا يعتقدون أن المستشفى قادرة على 

مواجهة التحدي. وفي خالل االجتماعات، قاموا أواًل بقياس 
مستوى الحماس لقبول تلك األهداف الرفيعة فوجدوا أن طاقم 
العاملين بالمستشفى يتحلون بالحماس. فقد كان واضحًا جليًا 

أنهم يفتخرون بعملهم وكانوا يرغبون في أن يكونوا جزءًا من 
مؤسسة معروفة بتقديم أعلى مستويات الرعاية للمرضى. أثناء 
االجتماعات، ُطلب أيضًا من أفراد العاملين رسم استراتيجيات 
لبلوغ األهداف. ثم ُأعيدت تلك األفكار إلى اجتماعات اإلدارة 

العليا وتم تكليف األشخاص أو اإلدارات المعنية بدراستها. 
وُبذلت جهود خاصة إلشراك الفريق الطبي — وهي الفئة 

بالغة األهمية لنجاح المستشفى رغم كونهم غير معينين 
بالمستشفى. إيمانًا بأن األطباء يتأثرون أعظم التأثير بغيرهم 
من األطباء، قام رئيس المستشفى في بادئ األمر باالستعانة 

بمساعدة فرقة صغيرة من األطباء ممن كان يعلم حماسهم 
لدعم المبادرة، فصارت هذه الفرقة بمثابة سفراء وسط الدوائر 
العلمية. فجاءت المحصلة النهائية لكل االجتماعات والنقاشات 

والمقترحات واالستطالعات في صورة خطة مفصلة على 

كما ُأشير سابقًا، تتحقق القيادة بمختلف الطرق. تأمل السيناريو التالي: 

 عند تحقيق القيادة:
عدة أفراد، عمليات متعددة 
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مدى عامين بهدف زيادة جودة رعاية المرضى في المستشفى. 
وشملت الخطة كافة أقسام المستشفى ووحداتها.

تم اعتماد ممارستين لضمان استمرار سير المبادرة في االتجاه 
الصحيح. أواًل، كان ُيتوقع من كل المديرين تخصيص وقت كل 
أسبوع لالختالط بالعاملين ووضع المبادرة نصب أعين الجميع: 

فكانوا يبحثون عن أدلة تشير إلى تنفيذ الخطة، ويسألون عن 
النجاحات التي تتحقق والمشكالت التي تظهر، ويؤكدون 

على أهمية المبادرة. وكانت نائب رئيس المستشفى للتمريض 
تحديدًا تتسم بالتيقظ في "جوالت تفقد الجودة" التي كانت تقوم 

بها، ومن ثم كانت قدوة للجميع. ثانيًا، أنشئت لجنة للمراقبة 

واإلشراف. فكانت مجموعة مكونة من 25 مديرًا وطبيبًا تجتمع 
كل أسبوع لتفقد التقدم المحرز وإجراء التعديالت وتقييم األفكار 
الجديدة. فتطور إحساس قوي بالمسؤولية داخل المجموعة حين 
وجدت أن كل عضو من أعضائها يؤمن بأهمية ما يسعون إلى 

تحقيقه كمؤسسة. 

النتيجة: بعد عامين، احتلت الجودة التي تقدمها المستشفى في العناية 
بالمرضى المرتبة العاشرة على مستوى البالد، حسب تصنيف 

إحدى المؤسسات المستقلة. كما بلغ رضا الموظفين الشريحة المئوية 
الخامسة والتسعين، والرابعة والتسعين في فئة األطباء. 

 من الواضح أن القيادة تتحقق في هذا السيناريو. فقد كان هناك اتجاه مشترك. واجتهد األفراد في تنسيق جهودهم لخدمة هذا االتجاه. 
كما كان االلتزام بالمبادرة عاليًا. فكيف نشأت هذه المحصالت الثالث (DAC)؟ نشأت من مختلف التفاعالت والحوارات. يورد المخطط 

التالي أبرزها. 

كيف تبلور االتجاه؟ 
باالنضمام إلى حركة جارية بالفعل في مجال الرعاية الصحية — وهي حركة تهدف إلى تحسين جودة رعاية المرضى في   •

المستشفيات. 
بتخصيص األهداف المؤسسية بحيث تلبي االحتياجات والرغبات المحلية.   •

باعتماد أهداف مؤسسية تمت صياغتها من خالل النقاش واالتفاق المشترك بين أفراد اإلدارة العليا للمؤسسة ثم اختبارها   •
واعتمادها من خالل االجتماعات مع العاملين في شتى أقسام المؤسسة. 
بحمل أولئك الذين شاركوا في بلورة االتجاه على التأثير على اآلخرين.  •

كيف تبلورت المواءمة؟
• بإشراك الكثيرين في أقسام المؤسسة في رسم خطة تنفيذ تحدد مسؤوليات األقسام والوحدات. 

• بمتابعة المديرين للتقدم المحرز في التنفيذ على صعيد الخطوط األمامية وبحرص الموظفين على إطالع مديريهم. 
• من خالل لجنة تنسيق تختص بمراقبة التقدم المحرز وإجراء التعديالت.

كيف تبلور االلتزام؟
 • بالربط بين مبادرات التحسين ووسائل التحفيز القائمة لألفراد 

)مثاًل، تجاوز توقعات اآلخرين، تقديم رعاية صحية عالية الجودة للمرضى(.
• عن طريق لفت االنتباه إلى الجهد الموجه صوب تحقيق الهدف وتعزيز هذا الجهد. 

• من خالل تأثير "العدوى": رؤية التزام اآلخرين يزيد الفرد التزامًا.

تحسين رعاية المرضى 
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عقدت الرئيس التنفيذي لشركة أوروبية متوسطة الحجم 
اجتماعًا مع ثالثة من مرؤوسيها المباشرين: نائب الرئيس 

للموارد البشرية، ونائب الرئيس للتعلم والتطوير المؤسسي، 
 ونائب الرئيس للتخطيط. واندهش كل منهم مما أطلعتهم عليه. 

فقد كانت تفكر في كيفية إدخال الكفاءة على امتداد السلم 
الهرمي إلدارة الشركة، مع ضمان التآزر والتنسيق بين 
المجموعات التي تتداخل مسؤولياتها. والخالصة: كانت 

ترغب في وحدة واحدة تضم كاًل من الموارد البشرية، والتعلم 
والتطوير، والتخطيط. أمضى المرؤوسون الثالثة قرابة 

الساعة في الحديث والنقاش—حيث تأملوا منطق الرئيس 
التنفيذي واعترضوا على بعض افتراضاتها وتبينوا الهدف 

الذي تحاول تحقيقه. وبات جليًا لهم أن الرئيس التنفيذي 
مصممة على فكرتها وملتزمة بها، وأنها تنتظر من ثالثتهم 

العودة إليها بصورة أكثر تفصياًل حول سبل تحقيق هذه الفكرة 
على أرض الواقع.

وبعد أن غادرت الرئيس التنفيذي االجتماع، نظر النواب 
الثالث إلى بعضهم البعض. وعقب فترة من الصمت، قال 

أحدهم: "لست متحمسًا لهذه الفكرة بعد، لكنها طرحت أفكارًا 
جديرة بالتأمل. لقد فكرت للحظة أننا لو نجحنا في حمل 

أقسامنا على زيادة سبل التعاون فيما بينها، لما كنا بحاجة 
إلى هذه التغيير المهول. لكنا كلما طال الحديث، كلما أصبح 
واضحًا أن علينا أن نسلك ذلك الطريق." وطرح زمياله رد 
فعلهما، ثم أمضى ثالثتهم نحو ساعة في وضع استراتيجية 

واالتفاق على الخطوات القادمة. أما ما لم ُيطرح على طاولة 
النقاش هو أن أحدهما ربما يصبح مدير االثنين اآلخرين في 

نهاية المطاف. 

على مدى األسابيع التالية، عقد النواب الثالثة المزيد من 
االجتماعات. وكانت لديهم أفكار متباينة حول أولويات 

المجموعة المتكاملة المقترح إنشاؤها وأدوارها الرئيسية 

وهيلكلها العام. فسرد كل منهم حججه وأنصت إلى اآلخرين 
وتحدث وتفاوض. وبين الحين واآلخر، كان الحوار يفضي 

إلى فكرة المعة. وفي النهاية، خرجوا باقتراح للرئيس 
التنفيذي. كان المقترح الذي اتفقوا عليه ينطوي على قدر 

كبير من التفاصيل. وبالنسبة للمسائل التي لم يتفقوا عليها، 
فقد طرحوا بدائل. كان كل منهم تجمعه عالقة طيبة بالرئيس 

التنفيذي، وكانوا يحترمون إخالصها للمؤسسة ويثقون في 
حكمها على األمور. ولم يمانعوا في أن تتخذ قرارًا بشأن 

الجوانب القليلة التي لم يتفقوا عليها. 

راق المقترح للرئيس التنفيذي. ولكن كان ال يزال عليها 
اتخاذ بضعة قرارات، وبعد حديث مستفيض مع كل واحد من 

النواب الثالثة، لم تجد صعوبة في اتخاذ تلك القرارات. وتم 
"االندماج" بين األقسام خالل الشهور الستة التالية. ُعّين أحد 

النواب نائبًا تنفيذيًا للرئيس ليكون مسؤواًل عن الوحدة الجديدة 
وأشرف على العملية، حيث كان يعقد االجتماعات بانتظام مع 

كبار العاملين لالنتهاء من تحديد جوانب مسؤوليات مهامهم 
وخط سير العمل والتعامل مع سائر أقسام المؤسسة. وكان 
متمحمسًا للعمل مع فريق العاملين بينما شرعوا في تحقيق 

بعض أوجه الكفاءة والتآزر المتوقعة. وترك أحد النواب 
المؤسسة حيث ُعرضت عليه وظيفة أخرى، فهو لم يكن 
راضيًا عن دوره في الوحدة الجديدة، وشعر أنه ال يؤدي 

إال الواجب المفروض عليه فقط دون أن يشارك في العمل 
بحماس كما كان يفعل في الماضي. وعقب مغادرته، ُأوكلت 

مهامه إلى نائب الرئيس األخيرة التي اتسعت صالحياتها — 
فسعدت بتلك الفرصة الجديدة التي لم تكن تتوقعها. 

لنلقي نظرًة على السيناريو الثاني:
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يركز هذا السيناريو على مجموعة أصغر بكثير: الرئيس التنفيذي ونوابها الثالث. واستلزم الوصول إلى اتجاه مشترك 
وقتًا أطول. وتبلور االلتزام في مرحلة الحقة من العملية. الحظ أن القصة لم تذكر لنا شيئًا عن المحصالت الثالث 

في الوحدة الجديدة ذاتها — من المفيد أن نتذكر أن وجود االتجاه والمواءمة وااللتزام 

)DAC( حيال تغير مؤسسي في الدوائر العليا بمؤسسة ما ال يعني وجود هذه 
المحصالت الثالث في التغيير على نحو شامل بالمؤسسة.

كيف تبلور االتجاه المشترك؟ 
• باستخدام الرئيس التنفيذي لسلطاتها )وقبول مرؤوسيها المباشرين لسلطاتها( لرسم الهيكل العام للمؤسسة. 

• بقيام النظراء الثالثة بالتحاور والتفاوض والبحث عن النقاط التي يمكنهم االتفاق عليها. 
• باتفاق هؤالء النظراء على دعم القرار الذي تتخذه رئيستهم التي يثقون بها. 

كيف تبلورت المواءمة؟
• بإعادة تحديد األدوار ومسارات العمل وأوجه التفاعل في الوحدة الجديدة. 

• من خالل قيام شخص واحد )النائب التنفيذي للرئيس( باإلشراف على مشكالت المواءمة.

كيف تبلور االلتزام؟
• بطرح الحجج المنطقية حول المزايا التي سيثمر عنها التغيير في المؤسسة.

• بإتاحة الفرص للتأثير على النتيجة.
• بالبقاء مع الجماعة طالما كان الفرد يشعر بااللتزام وتركها حين يفقد ذلك الشعور. 

دمج الوحدات الثالث

لكن يمكن االفتراض أن وجودها عند رأس المؤسسة يشكل خطوة هامة. يوضح الرسم التالي بعض أهم الخطوات والعمليات التي أثمرت عن 
المحصالت الثالث (DAC) في هذا السيناريو.
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 .(DAC) في هذين السيناريوهين، تتحقق المحصالت الثالث
ولكن ُتستخدم عمليات مختلفة في القيادة للسعي للوصول إلى 

النتيجة. من الواضح أن حجم الجماعة يؤثر على عمليات 
القيادة. فتحقيق القيادة في إطار فريق عمل يختلف عن القيام 

بذلك على مستوى القسم أو المؤسسة برمتها. كذلك فإن 
الهيكل التنظيمي للجماعة يمكن أن يفضي إلى الحاجة لعمليات 

القيادة المختلفة، مثاًل:

تحتاج الهياكل المصفوفة إلى عمليات القيادة لبلورة اتجاه 
مشترك في ُبعدي المصفوفة )مثاًل، التوزيع الجغرافي 

والمنتج، وحدة األعمال والوظيفة( ولتشجيع الموظفين على 
إبداء االلتزام حيال عدة مجموعات. 

المؤسسات التي تعتمد اعتمادًا كبيرًا على الفرق المؤقتة 
إلنجاز العمل المطلوب في المشروعات تحتاج إلى عمليات 
القيادة التي تسمح ألعضاء فرق العمل بالوصول سريعًا إلى 
فهم مشترك ألهداف مشروعاتهم والثقة في زمالئهم الجدد. 

الجماعات التي ال تمتلك الكثير من الهياكل الرسمية 
)كالشبكات غير الرسمية في المؤسسات واألحياء السكنية 

والحركات االجتماعية( تحتاج إلى عمليات القيادة التي تشجع 
األفراد على التواصل مع اآلخرين ممن لديهم جدول أعمال 

مشترك. 

أحد العوامل التي تتسم بأهمية خاصة والتي تحمل األفراد 
على تحقيق القيادة هو المعتقدات المشتركة في الجماعة 
حول ما يمكن أن يثمر عن االتجاه والمواءمة وااللتزام. 
وربما يبدو ذلك طبيعيًا، لكن من المهم اإلشارة إليه ألن 

جماعات البشر المختلفة تتباين في المعتقدات المشتركة التي 
تمتلكها. تنبع بعض هذه المعتقدات المشتركة من كون الجميع 

ينتمون إلى الثقافة الوطنية ذاتها. على سبيل المثال، تميل 
بعض الثقافات أكثر من غيرها إلى طلب التوجيه والمشورة 

ممن هم في مراكز السلطة العليا. كما أن األفراد العاملين 
في المهنة ذاتها لديهم معتقدات مشتركة بشأن المحصالت 

الثالث (DAC). مثاًل، قد يعتبر المحامون أن التفاوض هو 
الطريقة الطبيعية للوصول إلى اتفاق بشأن االتجاه، في حين 

قد يرى العلماء أن القرارات بشأن االتجاه المشترك البد وأن 
تستند إلى البحث الدقيق. وأصبح لدى العديد من المؤسسات 

تفضيالت قوية ألفضل سبل تحقيق القيادة. كل هذا التباين في 
النهج صوب القيادة يصبح بارزًا على وجه التحديد للمدير 

الذي ينتقل من مؤسسة إلى أخرى أو الذي يسعى إلى تحقيق 
القيادة بين مختلف الوظائف أو حول العالم. 

ملحوظة أخيرة بشأن هذه السيناريوهات: ليس هناك 
قائد "واحد" يتحقيق القيادة. فأفعال العديد من األشخاص 

وتفاعالتهم وردود أفعالهم وحوارتهم هي التي تفضي في 
النهاية إلى هذه المحصالت الثالث (DAC). وبالقطع في 

السيناريو الثاني، لعبت الرئيس التنفيذي دروًا رئيسيًا، ولكن 
حتى في هذا الموقف نتبين أن تصرفات مرؤوسيها ساعدت 

 على تحقيق القيادة. 

بالنظر إلى القيادة من منظور النظام 
المتكامل، يتضح لنا ان االمر اليقتصر 
فقط على عدة أشخاص  مشاركين، لكن 

يشمل أيضا بعض التصرفات التي ال 
ُينظر إليها في العادة كجزء من مفهوم 
"القيادة" والتي تسهم فعليًا في تحقيق 

القيادة، على سبيل المثال، قبول سلطة الرئيس، والحرص 
على إطالع كبار المسؤولين بالمؤسسة على التقدم المحرز 

في التنفيذ، وترك الجماعة حينما تفتر الحماسة وتوهن الهمة. 
فعدسة النظام الكامل توفر لك مزيدًا من الخيارات حين يتعلق 

األمر بتحسين القيادة.
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من المسلم به أن المديرين في أي مؤسسة يضطلعون بمسؤولية ضخمة وهي تحقيق القيادة في تلك المؤسسة )وحتى خارج نطاق المؤسسة مع 
الشركاء المؤسسين(. إليكم ثالث استراتيجيات هامة لتولي زمام تلك المسؤولية: 

 دور المدير في 
تحقيق القيادة 

1. انتبه ما إذا كانت القيادة تتحقق
ابدأ البحث عن األدلة التي تشير إلى االتجاه والمواءمة وااللتزام 
)انظر الجدول صفحة 9(. ليس فقط في نطاق المجموعة الموكلة 

إليك مسؤوليتها ولكن أيضًا حين تعمل مع مجموعات من النظراء، 
وحين ُتدخل المنظمة مبادرات جديدة، وحين يتعين على عدة 

جماعات أو أقسام التعاون إلنجاز المهمة. باالنتباه إلى النتائج، لن 
تحدد فقط الجوانب التي تحتاج إلى مزيد من القيادة، ولكن ستتبين 

أيضًا أنواع العمليات والتفاعالت التي تثمر عن المستوى المطلوب 
من االتجاه والمواءمة وااللتزام. 

2. تحقيق المزيد من القيادة
أواًل، حين تالحظ أن عمليات القيادة الموجودة غير كافية، 

بادر بتدشينها. على سبيل المثال، هل تحتاج إلى عقد مزيد من 
االجتماعات مع نظرائك لتحديد أولويات العمل في مؤسسة قائمة 

على نظام المصفوفة )لصنع مزيد من المواءمة(؟ هل تحتاج 
إلى وسيلة لتكليف أفراد من قسم البحث والتطوير في مؤسستك 

بالمشروعات التي يتحمسون لها مع ضمان كون كل المشروعات 
مزودة بما يكفي من الموارد )لصنع مزيد من االلتزام(؟ هل 

تحتاج المؤسسة إلى وسيلة لجمع قصص النجاح بشأن مبادرتها 
الجديدة لالستدامة وإطالع اآلخرين عليها )لصنع مزيد من االتجاه 
وااللتزام(؟ ثانيًا، في ظل وجود عمليات قيادة مفيدة، تأكد من تمتع 

األفراد بالمهارات الالزمة للمشاركة فيها على نحو فّعال. عند 
إطالق مبادرة استراتيجية جديدة، هل يملك العاملون بمؤسستك 
المهارات الالزمة لتحليل تبعاتها على عملهم )لصنع مزيد من 

المواءمة(، وللمشاركة بفعالية في االجتماعات غير الرسمية 
التي يعقدها الرئيس التنفيذي )لصنع مزيد من االتجاه المشترك(، 
ولالعتراض بشكل بّناء أثناء التنفيذ إن طرأت عقبة غير منطقية 

)لصنع مزيد من المواءمة وااللتزام(؟ وأخيرًا، حين تكون عمليات 
القيادة الالزمة لم تعد تثمر عن المحصالت الثالث المطلوبة، 

استطلع عمليات جديدة. هل هناك حاجة إلى إشراك مجموعة أكثر 
تنوعًا من األفراد في القرارات الهامة الخاصة بوحدة من وحدات 
األعمال )لصنع مزيد من االتجاه(؟ هل هناك حاجة إلى حوارات 
أكثر صدقًا بشأن التغيرات المقترحة )لصنع مزيد من االلتزام(؟ 

هل هناك حاجة إلى وسائل أوضح للمساءلة )لصنع مزيد من 
المواءمة(؟ حينما تكون عمليات القيادة التي دأب الجميع على 

استخدامها )ويرتاحون لها( لم تعد تثمر عن المحصالت الثالث 
(DAC) المنتظرة، غالبًا ما يكون رد الفعل هو اإلصرار على بذل 

مزيد من الجهد في المحاولة ليصبح الحل هو تجربة نهج جديد. 
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وأخيرًا ال تتولى القيام بهذه االستراتيجيات الثالث وحدك! تحدث إلى اآلخرين عن الجوانب التي توجد بها المحصالت الثالث (DAC) وتلك 
التي تفتقر إليها، اطلب مشاركة الغير في تجربة عمليات القيادة الجديدة، اطلب آراء اآلخرين حول كيفية تحسينك لقدراتك. القيادة جهد 

مشترك — ففي النهاية، ال يمكنك النجاح في تحقيق القيادة من دون مساعدة اآلخرين.

3. حّسن قدرتك الخاصة على المشاركة في تحقيق القيادة
لنعد إلى تلك القائمة الطويلة لقدرات القائد. من المفيد أن يظل المرء يعمق ويوسع 

نطاق قدراته ومهاراته الفردية. وباالعتماد على نطاق عريض من القدرات، 
ستتمكن من المشاركة بشكل أكثر فعالية في مجموعة كبيرة من عمليات القيادة. 

وغالبًا ما يكون السؤال األصعب هو "على أي الجوانب يتعين علي أن أركز جهود 
التنمية والتطوير التي أبذلها؟ والمحصالت الثالث (DAC) هي بمثابة العدسة 

التي يمكن استخدامها في اإلجابة على هذا السؤال. إذا كان هناك مكان واحد في 
مؤسستك ترغب وبشدة في أن ترى مزيد من المحصالت الثالث (DAC) فيه، فأين 
هو ذلك المكان )مثاًل إحدى المجموعات التي تديرها، أو الفرقة العاملة التي تعمل 
بها، أو جماعة المرؤوسين المباشرة التي انضممت إليها(؟ ثم ما القدرة التي يتعين 

عليك تحسينها كي يتم تحقيق المزيد من القيادة في تلك البيئة؟ 
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 Center for سينثيا مكولي شاركت في الكثير من جوانب عملنا طوال 25 عامًا قضتها في
 Creative Leadership (CCL®): البحث، تطوير المنتجات، تقييم البرامج، النشر، اإلدارة، 
 The Center for Creative Leadership والتدريب على تعلم اإلجراءات. شاركت في تحرير

 Developmental وقامت بتأليف الدليل الشهير Handbook of Leadership Development
.Assignments: Creating Learning Experiences without Changing Jobs

االتجاه

المواءمة

االلتزام

• هناك رؤية، أو مستقبل منشود، أو مجموعة من األهداف 
التي يقبل عليها الجميع.

• يسهل على أفراد الجماعة شرح جدوى الهدف الذي 
يسعون إلى تحقيقه.

• يتفق البشر على شكل النجاح الجماعي.

• أدوار كل فرد ومسؤولياته واضحة للجميع.
• عمل كل فرد/مجموعة يتماشى مع عمل األفراد/

المجموعات األخرى.
• هناك شعور بالتنظيم والتنسيق والتزامن. 

• يبذل األفراد الجهد الزائد الالزم لنجاح الجماعة.
• هناك شعور بالثقة والمسؤولية المتبادلة في العمل.

• يعبر األفراد عن قدر ال بأس به من الحماس والتحفيز 
حيال العمل.

ال يحدثيحدث

• ال يوجد اتفاق على األولوليات.
• يشعر األفراد كما لو كانت هناك عدة اتجاهات 

تتنازعهم.
• هناك حالة من الكسل، يبدو الجميع وكأنهم يدورون 

في حلقات مفرغة.

• هناك حالة من الفوضى: عد االلتزام بالمواعيد 
النهائية، إعادة العمل، وهناك ازدواجية في الجهد. 

• يشعر األفراد باالنعزال عن بعضهم البعض.
• المجموعات تتنافس ضد بعضها البعض. 

• ال ُتنجز إال األمور البسيطة.
• كل إنسان يسأل نفسه: "ماذا سأستفيد أنا من ذلك؟"

• األفراد ال ينفذون ما يقولون. 

األدلة على المحصالت الثالث

نبذة عن المؤلفة



)®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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فلوريدا بيورا، إيلينوي • أوماها، نبراسكا • ميناتو كو، طوكيو، اليابان • جبل إليزا، فيكتوريا، أستراليا
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