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وافرتا�ضاته ،وتلعب كل واح��دة من هذه ال�صفات دورا يف قدرة
القادة على حتفيز الأفراد والفرق لتحقيق ر�ؤية امل�ؤ�س�سة .يجب
على القائد معرفة كيفية �إدارة العوامل التي ت�ؤثر على الثقافة
التنظيمية م��ن �أج��ل دع��م اح�ت�ي��اج��ات �أع���ض��اء ال�ف��ري��ق بفعالية،
ل�ب�ن��اء م�ؤ�س�سة م��ن االح �ت�رام وال�ت�ف��اه��م امل�ت�ب��ادل�ين .ي�ج��ب على
القادة فهم الأمن��اط ال�سلوكية التي ت�سهم يف الثقافة املرغوبة،
ويف هذه احلالة� ،سيوا�صل هو �أو هي اجلهود التي تبني الوحدة
داخل امل�ؤ�س�سة ،وقد ي�شمل ذلك امل�سابقات وبرامج التعرف على
املوظفني.
يجب على القادة الناجحني �أي�ضا االنتباه �إىل املنتق�صني الذين
قد يهددون الثقافة املثالية ،لزيادة الوعي باملواقف واالفرتا�ضات
التي قد تعر�ض الأداء امل�ؤ�س�سي للخطر .قد يقوم القادة بتنفيذ
جمموعات الرتكيز �أو اال�ستطالعات لتحديد ما يحتاجه �أع�ضاء
الفريق خللق ثقافة حم�سنة.
�إ َّن �إن�شاء بيئة ترحيبية حيث يتمتع املوظفون بحرية التوا�صل
مع القادة يُعزز التوا�صل املفتوح مع �أع�ضاء الفريق ،ويتيح هذا
التوا�صل املفتوح زيادة العمل والإبداع.
املدرب:
وه�ن��اك اعتبار �آخ��ر للقادة ال��ذي��ن يحفزون ال�ق��وى العاملة من
�أج ��ل حتقيق ال�ن�ج��اح ،ه��و ال�ت��دري��ب وت�ط��وي��ر الأداء .يجب على
القائد امل�شاركة يف مناق�شات املُراقبة والأداء التي تعترب حا�سمة
ل�ضمان �إظ�ه��ار ال�سلوكيات امل��رغ��وب��ة .يعد تقييم الأداء املتكرر
و�سيلة لتحديد املهارات التي يو�ضحها �أع�ضاء الفريق واملجاالت
التي تتطلب تركيزا �إ�ضاف ًيا ،و�إن تدريب القادة وتطويرهم يوفر
�إطارا لع�ضو الفريق للم�ساهمة يف �إ�سرتاتيجية ال�شركة وحتقيق
الأهداف .على �سبيل املثال ،قد ينظر القادة يف ا�سرتاتيجيات ذات
�صلة بنتيجة التدريب على الأداء ،وقد تت�ضمن اال�سرتاتيجيات
اتخاذ قرارات حول الهدف ،وكيفية �إجنازها من خالل املوظف،
ويعد ع�ضو الفريق جزءا ال يتجز�أ من هذه املناق�شة.
ذكرت دافي�س يف كتابها كيف ميكن ملبادئ علم النف�س الإيجابي
�أن تكون مبثابة دليل لتحقيق م�ستويات �أع�ل��ى م��ن ال�سعادة يف
مكان العمل والنجاح يف نهاية املطاف؛ احلركة التي ت�شدد على
حتديد «احلق» يف حياة عملنا ،وتن�صح بالبناء على جوانب حياتنا
العملية التي ت�ساعدنا على اكت�ساب القوة واالزده ��ار( ،الت�أكيد
على نقاط القوة لدينا ،واالحتفال بالنجاحات).
م�صطلح البطل  HEROوالذي يرتبط بالقيادة ال�شجاعة:
موارده:
الأمل :اعتقاد يف القدرة على املثابرة نحو الأهداف و�إيجاد طرق
للو�صول �إليهم.
الكفاءة :الثقة التي ميكن للمرء �أن ي�ضع بها اجلهود للت�أثري
على النتائج.
املرونة :القدرة على االرتداد يف مواجهة ال�شدائد �أو الف�شل.
التفا�ؤل :نظرة �إيجابية ب�شكل عام للعمل و�إمكانات النجاح.
ميكن �أن ت�صبح الإيجابية يف مكان العمل «معدية» �إىل حد ما،
وي�ترت��ب ع�ل��ى ذل��ك �أن ��ه ينبغي ل�ن��ا ا�ستك�شاف ال�ت��أث�ير املحتمل
لإيجابية القائد وال�سلوكيات املرتبطة به على �أع�ضاء فريقهم،
وقد ا�ستك�شفت الأبحاث احلديثة هذه الديناميكية ،وك�شفت عن
�أن ر�أ���س امل��ال النف�سي للقائد ال ميكن �أن يكون مرتبطا ب�شكل
كبري مب�ستويات ر�أ�س املال النف�سي املتابع فح�سب ،بل �أي�ضا ب�أداء

املتابعني� .أح��د التف�سريات لهذه النتائج� :أن��ه ميكن �أن ت�صبح
الإيجابية يف مكان العمل «معدية» �إىل حد ما ،من خالل عملية
النمذجة ،ومثال ذلك البحث التقليدي لباندورا (( )1977الذي
يفرت�ض التعلم االجتماعي من خالل مناذج يحتذى بها) .ميكن
للقادة امل�ساعدة يف ت�شكيل مواقف و�سلوكيات املتابعني ،من خالل
عر�ض ا�سرتاتيجيات تعك�س م�ستويات �أعلى من املوارد النف�سية
الرئي�سية (ع�ل��ى �سبيل امل�ث��ال ،ال�سلوكيات ال�ت��ي تعك�س امل��رون��ة
والتفا�ؤل.).
ما لفت انتباهي يف ه��ذا الكتاب �أن��ه ت�ضمن العديد من الأمثلة
على الكوادر الب�شرية ،وكيف ميكن لها �أن ت�ساهم يف خلق بيئة
عمل ذات كفاءة ت�ؤثر على املحيط املجتمعي الداخلي واخلارجي
ك�ك��ل! اخل �ب�يرة املهنية يف ف��ن ال�ق�ي��ادة داف�ي����س ت���ص��رح م��ن الآن
ف���ص��اع��دا :ي �ب��دو م��ن م�صلحتنا �أن ن���ش�ج��ع ال �ق ��ادة ل�ي����س فقط
على تعزيز مواردهم النف�سية ،بل �أي�ضا التعبري عن الإيجابية
وتقدمي �سلوكيات منوذجية عند التوا�صل مع موظفيهم ،وهذا
بدوره ميكن �أن يعزز رفاهة مكان العمل وحتقيق النتائج القيمة.
ه�ؤالء القادة الذين «يثبتون �إيجابيتهم» ،قد يكون لديهم بالفعل
القدرة على تغيري م�ضمون مكان العمل ككل.
بع�ض الآثار:
اختيار القائد والتطوير :ميكن للم�ؤ�س�سات �أن تقيم ب�سهولة
امل ��وارد النف�سية ال�ت��ي ميتلكها امل��ر��ش�ح��ون ال��ذي��ن ��س�ي�ق��ودون �أو
يديرون عمل الآخرين ،وعالوة على ذلك ،ميكن �أن ت�شمل فر�ص
التدريب للقادة تنمية هذه املوارد (املرونة والتفا�ؤل ،على �سبيل
املثال) والتعبري عن عقلية �إيجابية عند التفاعل مع فرقهم.
�ضبط ال�ه��دف :ف��ال�ق��ادة ال��ذي��ن يتمتعون مب�ستويات �أع�ل��ى من
املوارد النف�سية (مثل الأمل) ي�ضعون �أهدافا �أكرث قوة �أو حتديا -
ويتمتعون بحما�سة كبرية لتحقيق هذه الأهداف  -ه�ؤالء القادة
هم �أكرث عر�ضة لالنحناء مع ال�شدائد والتعامل مع الف�شل ،يف
خطوة.
�إدارة امل�شاكل :ميكن �أن تكون ال�سلوكيات التي تعرب عن الإيجابية
عند مواجهة امل�شكالت والعقبات ذات �أهمية حا�سمة .ومن املرجح
�أن يطور القادة ذوو املوارد النف�سية القوية م�سارات بديلة ملواجهة

هذه العقبات ،وهي مهارة ميكن تعلمها من قبل الأتباع.
ردود الفعل والأداء :ميكن للقادة اال�ستفادة م��ن ق��وة التغذية
املرتدة لبناء املوارد الالزمة� .إن التوقف يف مالحظة الإجنازات،
ميكن �أن يبني الثقة ويحافظ على الطاقة ويعزز الكفاءة الذاتية.
ر�أ���س امل��ال النف�سي :له فوائد عاملية .ال ينبغي �أن يركز تطوير
ال��ر�أ��س�م��ال النف�سي داخ��ل امل�ؤ�س�سات على ال�ق��ادة فقط ب��ل على
الأدوار وامل �� �س �ت��وي��ات امل�خ�ت�ل�ف��ة .ي�ت�م�ت��ع امل��وظ �ف��ون ع �ل��ى جميع
امل���س�ت��وي��ات ،وخ��ا��ص��ة �أول �ئ��ك ال��ذي��ن ي�ت�ع��ام�ل��ون م��ع ال�ع��دي��د من
املوظفني ،بفر�صة العمل كنماذج �أدائية قوية.
«ال�ق�ي��ادة ال�شجاعة ه��ي واح ��دة م��ن ال�ظ��واه��ر الأك�ث�ر مالحظة
والأق ��ل تفهما على وج��ه الأر� ��ض» فبعد ال�ت��أك��د م��ن �أن �أ�سلوب
القيادة ي�ؤثر على نتائج العمل ،من املهم الآن درا�سة ت�أثريها على
�أداء عمل املوظف مبزيد من التف�صيل ،ومناق�شة بع�ض العوامل
التي ميكن �أن حتد من ت�أثريها .ت�شري الأبحاث �إىل �أن فعالية
�أ�سلوب القيادة (قدرتها على الت�أثري على �أداء العاملني) تختلف
اختالفا كبريا ح�سب الظروف ،وبالتايل ،ف�إن عددا من نظريات
ال �ط��وارئ ح��ول ال�ق�ي��ادة ت�سلط ال�ضوء على �أن جن��اح القائد �أو
�أ��س�ل��وب ال�ق�ي��ادة يعتمد على ال�ع��وام��ل الظرفية ،وع�ل��ى الفر�ص
واملطالب التي يقدمها الو�ضع .بهذه الطريقة� ،أ�سلوب القيادة
لي�س م�ستقال ع��ن ال�سياق؛ �إن�ه��ا تتفاعل م��ع ال�ظ��روف لإح��داث
ت�أثري على �أداء عمل املوظف والتحفيز.
�أفرت�ض �أن �أ�ضيف نقطة �أخ��رى للنظر فيها :ال ميكن �أن تكون
هناك �شجاعة عندما يكون هناك غياب للخوف ،كما ال ميكن �أن
يكون هناك �إميان عندما يكون هناك غياب لل�شك .التحدي هو
ا�ستدعاء ال�شجاعة على الرغم من اخل��وف وا�ستدعاء الإمي��ان
على الرغم من ال�شك ،وينطبق هذا على جميع القادة العظماء
عرب التاريخ .هرني فورد م�ستمر منذ �سنوات�« :سواء كنت تعتقد
�أن��ك ت�ستطيع �أو تعتقد �أن��ك ال ت�ستطيع ذل��ك ،ف��أن��ت على حق»
و�أ��ض�ي��ف على ذل��ك يف ال��واق��ع ،التوقيت مهم للغاية يف حتديد
من��ط القيادة ال��ذي م��ن امل��رج��ح �أن ي ��ؤدي �إىل �أداء عمل �أف�ضل.
�ست�ؤدي الأمن��اط املختلفة �إىل نتائج عمل خمتلفة اعتمادا على
مقدار الوقت املتاح لإكمال املهمة ،وبالتايل ،ف�إن �أ�سلوب القيادة
ال��ذي ي�شجع املوظفني على امل�شاركة يف �صنع ال�ق��رار ميكن �أن
يكون فعاال للغاية ،وي�ؤدي �إىل �أداء �أف�ضل عندما يكون ال�ضغط
الزمني منخف�ضا ،ومع ذلك� ،إذا كانت املهمة تتطلب اتخاذ قرار
�سريع والوقت حمدود ،فقد ال يكون هذا النهج فعاال ،لأن �إ�شراك
املوظفني يف اتخاذ القرارات �أمر ي�ستغرق وقتا طوي ً
ال للغاية.
ا�سم الكتاب :القيادة ال�شجاعة �:إط�لاق العنان لثقة �شخ�صيتك
القوية والأ�صيلة للح�صول على النتائج التي حتتاجها.
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القيادة الشجاعة :إطالق العنان لثقة شخصيتك القوية واألصيلة
للحصول على النتائج التي تحتاجها  ..كيمبرلي دافيس
ولـيد العبري *
في حين أننا قد نعتقد أننا بحاجة إلى اتباع نوع من الوصفات الطبية للحصول على النتائج ،فإنِّه كذلك ما يحصل عليه القادة من إعجاب
وتميز يحصلون على أفضل النتائج المبهرة الفعالة .باإلضافة إلى ذلك ،فإن أكثر القادة مدعاة لإلعجاب ،هم أولئك الذين يتجرأون على
أن تكون ذواتهم حقيقية ،قوية وصامدة .الناس ُيريدون أن يقدموا أفضل ما لديهم ،ولكن في عالم األعمال الذي يتميز بقدرته على
عال من التميز ،وكيف ُيمكنك التواصل مع اآلخرين بشكل
المنافسة دائمًا ما يحصل على حظوظ تمكنه من إيجاد الكفاءة لمستوى ٍ
أكثر أصالة لالستفادة من رغبتهم المراوغة؟ القيادة الشجاعة هي الدليل األساسي للقادة في عالمنا اليوم ،والذي يتغير باستمرار،
أينما تكون في رحلتك القيادية  -مهما كنت طال ًبا ،شا ًبا ،أو صغي ًرا أو كبي ًرا .تعمل في عمل ما ،بإمكانك أن تطمح ألن تكون أفضل
قائد .هذا الكتاب «القيادة الشجاعة :إطالق العنان لثقة شخصيتك القوية ،واألصيلة للحصول على النتائج التي تحتاجها» يساعدك في
تكوين شخصية صامدة قوية ثابتة حتى تكون قائدا ناجحا مكافحا متميزا قادرا على حل جميع المشاكل والصعوبات التي من الممكن
أن تواجهك في حياتيك العلمية أو العملية.
هذا الكتاب ت�ضمن مفاهيم عديدة مرتبطة بالقيادة ال�شجاعة
ليناق�ش كل واح��دة منها ،امل�ؤلفة كيمربيل دافي�س ت�سعى ل�شرح
مفهوم القيادة ال�شجاعة ،وتدعي بالقول �أن �أهم �أ�سباب النجاح
دائما هو كيفية بناء �شخ�صية قادرة على �إدارة املخاطر التي من
املمكن �أن حتتوي الإن�سان مبختلف قوتها و�شدتها .دافي�س هي
املمثلة املهنية واخلبرية يف القيادة الأ�صيلة ،تدعو �إىل التم�سك
بكتابها ه��ذا وال ��ذي يعد الأف���ض��ل م��ن ب�ين الكتب االث�ن��ي ع�شر
فعالية للقراءة يف عام .»2018
عندما ب ��د�أت �أق ��ر�أ ه��ذا ال�ك�ت��اب ،ت��ذك��رت م��رة �أخ ��رى مقولة ملايا
�أجنيلو عندما �صرحت بعبارتها امل�شهورة «�أبذل ق�صارى جهدك
حتى تعرف ب�شكل �أف�ضل ،عندما تعرف �أف�ضل ،قم بعمل �أف�ضل».
ملاذا كتبت كيمربيل ديفي�س «القيادة ال�شجاعة»؟ ما هي توقعاتها
فيما يتعلق ب��الأدوات التي تقدمها؟ على الرغم من �أ َّن املحتوى
ق��د مت ت���ص��وي��ره يف ع��امل التمثيل� ،إال �أن ��ه م�لائ��م مت��ام �اً خ��ارج
امل�سرح ،ه��ذه الأدوات هي �آلية قوية ت�ساعدنا على اخل��روج من
طريقتنا اخل��ا��ص��ة ،حتى نتمكن م��ن تقدمي �أنف�سنا احلقيقية،
وبقوة �أك�بر� ،إىل �أي موقف نواجهه؟! �إنها ت�ساعدنا يف القيادة
والنفوذ واحل�ضور والعر�ض ،فهي ت�ساعدنا على فهم احتياجات
موظفينا وعمالئنا ،وع�ن��ده��ا ي�صبحون ق��ادري��ن على مواجهة
امل �خ��اط��ر ال �ك �ب�يرة ،ه ��ذه الأدوات جت�ع�ل�ن��ا ح��ازم�ين يف م��واج�ه��ة
ال�ضعف ،والغمو�ض ،والتوتر ،والتغيري وكل حتديات احلياة ،من
�أج��ل حتقيق نتائج �أف�ضل ،ثم ت�ضيف� «:إنها ت�ساعدنا على فهم
ال�شجاعة وارتباطها مبفهوم القيادة».
م��ن ال��وا��ض��ح �أن دي�ف�ي����س تتفق م��ع بيكر ع�ل��ى �أ َّن ال�ن��ا���س يجب
�أال ي�صبحوا ره��ائ��ن لتوقعات الآخ��ري��ن منهم ،وم��ع اث�ن�ين من
ال�ت�ح��ذي��رات ال�سقراطية يف اع�ت��ذار �أف�لاط��ون« :اع ��رف نف�سك»
(نق�شت على واج�ه��ة معبد دل�ف��ي) ،و«ح�ي��اة غ�ير مفحو�صة» �إ َّن
الأم ��ر ي�ستحق ال���ش�ج��اع��ة ل�ق�ب��ول م��ن ن �ك��ون ،وم ��ن ن�ح��ن ح�ق�اً،
ويحتاج الأمر �إىل املزيد من ال�شجاعة ،الحت�ضان تلك احلقيقة
ثم ال�سماح لها بتوجيه منونا ال�شخ�صي وتطورنا املهني و�إخبارنا
به.
ما هي مهارات القيادة ال�شجاعة
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يعترب الكثري من ال َّنا�س �أن القيادة هي خا�صية �أ�سا�سها العمل،
ومع ذلك ف��إ َّن الأدوار القيادية يف كل مكان حولنا ،ولي�س فقط
يف بيئات العمل .من الناحية املثالية ،ي�صبح القادة ق��ادة لأنهم
يتمتعون بامل�صداقية ،ولأن النا�س يريدون اتباعهم .با�ستخدام
ه��ذا التعريف ،ي�صبح م��ن ال��وا��ض��ح �أ َّن امل �ه��ارات القيادية ميكن
تطبيقها على �أي حالة يطلب منك فيها �أن ت�أخذ زمام املبادرة،
مهنياً ،واجتماع ًيا ،ويف املنزل ويف البيئات العائلية .ولكن القيادة
يف حميط العمل ،هي التي الب��د �أن تنجز على �أكمل وج��ه حتى
ي�ن��ال ال�ع��ام��ل ك �ف��اءة ع��ال�ي��ة .وك ��ان ي�ن�ظ��ر �إىل ال �ق �ي��ادة تقليديًا
على �أن�ه��ا ظ��اه��رة متميزة ب�ين الأ��ش�خ��ا���ص تظهر يف التفاعالت
ب�ين ال �ق ��ادة وامل ��ر�ؤو� �س�ي�ن .وت �ق�ترح ن�ظ��ري��ة ال �ق �ي��ادة ال � ��واردة يف
ه ��ذه امل�ق��ال��ة �أن ��س�ل��وك ال �ق �ي��ادة ال�ف�ع��ال يعتمد ب�شكل �أ��س��ا��س��ي
على ق ��درة ال�ق��ائ��د على ح��ل �أن ��واع امل�شاكل االجتماعية املعقدة
التي تن�ش�أ يف املنظمات ،وتناق�ش املهارات التي جتعل هذا النوع
من حل امل�شاكل االجتماعية املعقدة ممكنة ،كما يتم النظر يف
اخل�صائ�ص التفا�ضلية واخل�ب�رات املهنية ال�ت��ي م��ن امل��رج��ح �أن
ت�ؤثر على تطوير هذه املهارات جنباً �إىل جنب مع الآثار املرتتبة
على هذه املالحظات لنظرية القيادة والتطور الوظيفي للقيادة
التنظيمية.
املهارات التي �أو�صت بها دافي�س للقيادة ال�شجاعة:
ك�شف احلواجز �أمام ال�شجعان.
الهروب من ال�سخط والإحباط وتعلم كيفية التحكم يف التوتر
والقلق.
اال�ستعداد لالجتماعات واملحادثات عالية الرهانات.
لديك الت�أثري الذي تريده.
حدد اجتاه حياتك املهنية.
التوا�صل بقوة.
ت�شعر مبزيد من الثقة وال�شجاعة والر�ضا والهدف.
ا�ضغط على الرغبة من الأ�شخا�ص الذين تقودهم للح�صول على
النتائج التي حتتاجها.
قادة الت�أثري على �أداء الفريق وحتقيق الأهداف:
الت�أثري على امل�ه��ارات القيادية لأع�ضاء فريقك من �أج��ل تلبية

املطالب التنظيمية ،هو عن�صر معقد من ال�صورة العامة لتطوير
القيادة ،يكلف القادة بتوجيه �إجناز الأهداف التنظيمية بفعالية،
مع الأخ��ذ يف االعتبار مهارات �أع�ضاء الفريق ال�ضرورية لإنتاج
املخرجات املرغوبة ،والرتكيز على امل��وازن��ة بني تنمية املواهب
وحتقيق الأه��داف امل�ؤ�س�سية �سي�ضع ال�شركة على م�سار حتقيق
النجاح يف الأداء ،وحتفيز �أع�ضاء الفريق نحو حتقيق ا أله��داف
لي�ست مهمة �صغرية! ب�شكل �أ�سا�سي ،يجب على القادة �أن يعك�سوا
ال�سلوكيات التي تلهم وحتفز النا�س على التغيري.
و�صرحت دافي�س قائلة «على الرغم من اختالف عوامل التحفيز
عرب امل�ؤ�س�سة� ،إال �أن هناك العديد من ال�صفات القيادية امل�شرتكة
بني القادة الناجحني ،ت�شمل ال�صفات القيادية التي ت�ؤثر على
حتقيق الأهداف ،والقدرة على خلق ر�ؤية وا�ضحة ،والقدرة على
ف�ه��م ال�ث�ق��اف��ة التنظيمية ،وال �ق��درة ع�ل��ى ال�ترك�ي��ز ع�ل��ى تطوير
الأداء ،والقدرة على ت�شجيع االبتكار.
ا�صنع خطة للر�ؤية:
ال��ر�ؤي��ة ه��ي الأ��س��ا���س ال��ذي ي�سمح للمنظمة ب��االزده��ار لتحقيق
الهدف .يوفر الوعي بالر�ؤية التنظيمية بو�صلة اجتاهية لكل
مُ�ساهم يف امل�ؤ�س�سة ملتابعته .اعتمادا على م�ستوى القيادة ،ف�إ َّن
العديد م��ن ال�ق��ادة غ�ير م�س�ؤولني ع��ن خلق ر�ؤي��ة لل�شركة ،هم
م�س�ؤولون عن تو�ضيح الر�ؤية لـ:
حماذاة �أع�ضاء الفريق ال�سرتاتيجيات الت�شغيل.
ات�خ��اذ اخل �ط��وات ال�لازم��ة لتحقيق �أول��وي��ات ال�شركة املرتبطة
بالر�ؤية.
على �سبيل املثال ،قد ي�شارك القادة �أع�ضاء الفريق يف الأن�شطة
ال �ت ��ي ت��رت �ب��ط ب�ت�ح�ق�ي��ق الإي� � � ��رادات وال �ن �م��و و�أه � � ��داف ال�ث�ق��اف��ة
التنظيمية ،وق��د ي�ق��وم �أع���ض��اء ال�ف��ري��ق بع�صف ط��رق لتح�سني
التفاعل بني الأق�سام التي ت�ستهدف الثقافة التنظيمية املح�سنة.
ي�سمح هذا النوع من الن�شاط للفريق بالرتكيز على �إجناز املهام
الإدارية التي ترتجم �إىل �أهداف ال�شركة ور�ؤيتها.
نادي الثقافة:
ف �ه��م ال �ث �ق��اف��ة ال�ت�ن�ظ�ي�م�ي��ة ه ��و م �ه ��ارة ح��ا� �س �م��ة ل �ل �ق��ادة ب�ه��دف
التطوير .ت�شمل الثقافة قيم �أع�ضاء الفريق و�أهدافه ومواقفه

