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مقدمة
القيادة هلا تأثري كبري عىل نجاح املنظامت واملؤسس��ات ،فكلام كانت هناك قيادة
واعي��ة ومؤث��رة يف اإلدارة التنظيمية للعاملني داخل املنظمة ،كلام اس��تطاعت هذه
املنظمة حتقيق النجاح والنمو واالزدهار ،وهلذا س��نتعرف خالل ذلك الفصل عىل
ما يفعله القادة يف املنظامت ،ومدى تأثريهم عليها ،وما الفرق بني القائد واملدير.
كذلك س��نتعرف خالل هذا الفصل ع�لى كيفية التوازن ب�ين القيادة واإلدارة،
وأن الرؤي��ة الواضح��ة اجليدة هي الت��ي تُبنى عىل حقائق ومعطي��ات ومعلومات،
أيضا س��و ًيا عىل أمهية حتفيز األش��خاص ،وأهيام أفضل هل التحفيز أم
وس��نتعرف ً
الرقابة؟ ،وكيفية خلق ثقافة القيادة داخل املنظمة.

ويعترب القائد الناجح هو الذي هيتم باألفراد العاملني داخل املنظمة ويعمل عىل
تطويرهم حتى يبني داخلهم الش��عور باإلنتامء للمنظمة ،فيعملون وهم حيملون يف
صدورهم اجلهد والبذل والتضحية إلنجاح املنظمة التي يعملون هبا.
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ً
تحديدا
أوال :ما يفعله القادة
القيادة أمر عام
يعتق��د الكث�ير من األش��خاص ب��أن القي��ادة هو مصطل��ح ُيس��تخدم يف احلياة

العس��كرية فقط ،وهذا أم��ر غري صحيح إطال ًقا ،ففي كل جم��ال من جماالت احلياة

يمكن أن يكون هناك قادة .وال تقترص القيادة عىل قيادة األفراد فقط ،فهناك القيادة
عىل مس��توي املؤسسات ،والقيادة يف جماالت التخصصات ،حيث تظهر القيادة يف
التخصصات العامة والفرعية  ،وقيادة املجتمعات والدول.

ولك��ي يكون الش��خص قائدً ا يف جماله ،عليه أن يكتش��ف مكام��ن قوته ،فكلام

عرف الش��خص نفسه أكثر ،كلام أصبح بإمكانه أن يطور مهاراته القيادية ،وهذا ما
مكَّن (هتلر) مثلاً من أن يكون قائدً ا عس��كر ًيا وليس قائدً ا يف جمال الفنون ،واألمر

نفسه هو ما جعل (ستيف جوبس) قائدً ا يف جمال صناعة احلواسيب وليس يف جمال
السياسة مثلاً  ،فكالمها اكتشف قوته الكامنة يف القيادة.
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وتربز احلاجة إىل وجود القائد الذي يقوم بتحريك الناس والس�ير هبم يف اجتاه

مع�ين عندما ال يكون هناك من يقودهم يف جمال ما ،وهنا يمكننا القول بأن منصب
ش��اغرا ،مما يس��تدعي أحده��م ألن يطور قدرات��ه القيادية كي يمكنه
القائد يكون
ً

التأثري باآلخرين.

وال ننيس قول الرس��ول الكريم عليه الصالة والسالم« :إنام الناس كاإلبل املائة

ال تكاد جتد فيها راحلة».

10
الطريق الى
القيادةالعليا

وكلام ارتفعت املهارة القيادية للشخص أو للرشكة ،كلام ازدادت نسبة التابعني

من األشخاص أو الرشكات األخرى التي تقوم بالسري عىل خطى ذلك القائد.

وهنا ت��أيت أمهية االرتقاء ما ب�ين املراحل القيادية للوصول ألعىل املس��تويات،

ويب��دأ األمر م��ن الباحث يف جم��ال القيادة وينته��ي بالقائد العاملي ،وم��ا بينهام من
مراحل املهارة القيادية بام فيها مرحلة القائد عىل املستوي االقليمي.

وتش�ير إح��دى الدراس��ات إىل أن ( )%69من الناس لدهي��م القابلية عىل تعلم

القي��ادة ،يف مقابل ( )%2ممن يولدون وهم حيمل��ون صفات جينية قيادية ،و()%2

ممن ال يمكنهم أن يكونوا قاد ًة أبدً ا.

وم��ن اجلدير بالذكر أنه ال يكف��ي القائد أن يعمل عىل تطوي��ر مهاراته القيادية

للتأثري بأكرب عدد من الناس ،بل عليه أثناء قيادته للناس أن يبني هلم فكرته ومبادئه

وقيم��ه ومرشوع��ه الذي يقود الناس يف س��بيل حتقيقه ،وإال فإنه قد يعرض نفس��ه

الحتاملية ترك تابعينه له خالل مسريته.
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القيادة والتخصص
التخص��ص والنجاح فيه ،هو م��ا يصنع قادة عىل كافة املس��تويات واألصعدة،

فهناك قادة عس��كريون ،وقادة سياس��يون ،وقادة يف التعليم ،وقادة يف االبتكارات
واالخرتاع��ات ممن غيرَّ وا وجه العامل ،كأمثال (آينش��تاين وإديس��ون)،كام أن هناك

ق��ادة مل متنعهم اإلعاقة من التخصص يف جمال معني عىل اختالف ختصصاهتم ،مثل

(طه حسني وخالد النعيمي وهيلني كيلر وغانم املفتاح) وغريهم.

وجي��ب أال نن�سي فضل التخص��ص ،ألنه يس��اعد القيادة عىل حتقي��ق النجاح،

فاختيارنا ملجال ختصص وبروزنا فيه ،يمكننا من حتقيق أهدافنا والنجاح فيه ،إذ أن

معرف��ة االمكانيات الذاتية ونقاط القوة ونقاط الضعف ،تمُ كِّن القيادة من النجاح،

وذلك من خالل تطوير نقاط القوة والتغلب عىل نقاط الضعف.

وإذا نظرن��ا إىل أعظ��م الق��ادة يف أي جم��ال ،لوجدن��ا أهنم أتقن��وا ومتلكوا مجيع

املهارات والس�مات الت��ي تؤهلهم أن يكون��وا ذلك الش��خص املتخصص (القائد

الناجح يف حياته) سواء كان ذلك عىل مستوى األفراد أو عىل مستوى املؤسسات.
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ً
ثانيا :الفرق بين القائد والمدير:
أثريت ضجة يف كليات األعامل عندما نرش أحد أساتذة كلية (هارفرد) لألعامل،

إبراهي��م زايل زنك ،عام1977مقال ًة عام إذا كان املديرون خيتلفون عن القادة ،وقد
تضمن��ت الفك��رة أن اإلدارة العلمي��ة  -إضاف��ة للمخطط��ات التنظيمي��ة اخلاصة
ودراس��ات الوقت واحلركة -كان��ت تفتقد لنصف الص��ورة ،حيث كان النصف
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اآلخر قد امتأل باإلهلام والرؤية وجمموعة كاملة من مؤثرات اإلنسان ورغباته.
ولق��د اعتمدت مقالة أخري ع�لى تلك املقالة نرشت يف ع��ام1990م من قبل

أس��تاذ كلية (هارفرد لألعامل) املتقاعد جون كوتر اقرتح فيها «أن اإلدارة والقيادة
خمتلفتان ولكنهام يف الوقت عينه ،نظامان مميزان ومتكامالن يف العمل ،فال تستطيع

إحدامها العمل دون األخرى».

ث��م قام كوت��ر بتعديد امله��ام االبتدائي��ة للمدي��ر والقائد ،حيث كان��ت النقطة

اجلوهرية يف مقالته ،أن املدير يسعي دو ًما إىل تعزيز االستقرار يف العمل ،بينام يسعى
القادة باس��تمرار باجتاه حتقيق التغي�ير ،ووحدها املنظامت التي حتتضن كال اجلانبني
املتناقضني ،تستطيع االزدهار يف األوقات املضطربة والعصيبة.

ويف رأيه أن القادة ال يضعون اخلطط أو يقومون بحل املش��اكل أو حتى تنظيم

العامل�ين ،وإنام هم يقومون بتجهيز املنظامت للتغيري ومس��اعدة املدراء يف التغلب

عىل إدارة املنظامت ،ألهنم يناضلون من خالل ذلك.

وم��ن وجهة نظري ،فإنني أري بأنه لي��س كل إداري قائدً ا ،ولكن كل قائد هو

إداري ،إال إذا كان ه��ذا املدي��ر يدير آالت ،فالقائد يف النهاية يقود األش��خاص إىل
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القيام بأمور معينة يف وقت معني ،س��واء أكان ع�لى صواب أم عىل خطأ ،فيبدو إ ًذا
بأن هناك قائدً ا جيدً ا وقائدً ا سي ًئا ،كام يوجد مدير جيد ومدير يسء.

غامض ،فهي ليست
رس
ٌ
ولكن جيب أال يعطينا هذا الكالم االنطباع بأن القيادة ٌ

أكثر من كاريزما وس�مات ش��خصية تكتس��ب ،وهي ليس��ت لفئة خمت��ارة قليلة أو

جمموعة معينة ،كام أهنا ليست بالرضورة أفضل من اإلدارة أو حتل حملها.

وع�لي الرغ��م من تكام��ل القي��ادة واإلدارة ،فإن ل��كل منهام وظيفت��ه املحددة

وأنش��طته املمي��زة يف بيئة األعامل التجاري��ة التي تزداد تعقيدً ا يو ًم��ا بعد يوم ،وهلذا
تلجأ املنظامت الناجحة إىل توظيف أشخاص ذوي قدرة عىل القيادة ،وخيضعوهنم

خصيصا لتطوير قدراهت��م ،ويضعوهنم يف خضم
لربام��ج تدريب مهنية صمم��ت
ً
اخل�برات املهنية املصممة لتطوي��ر إمكاناهتم ،فهم ال ينتظرون ق��دوم القادة ،وإنام

تطور هذه املنظامت قدرهتا عىل تدريب القادة.

أدوارا قيادية هامة
ويمك��ن القول بأن��ه يمكن لعرشات من الن��اس أن يلعب��وا
ً

يف ال�شركات التجارية ،وذلك من خ�لال قيام إدارة ال�شركات باالختيار الدقيق

ورعاية املوظفني وتشجيعهم ،ولكن ،برشط حتسني قدرهتم عىل القيادة.
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التوازن بين القيادة واإلدارة ضروري:
وجيب أال تنسى الرشكات التجارية بأن القيادة القوية مع إدارة ضعيفة ستؤدي

وأيضا لو حدث
إىل فش��ل يف إعداد اخلطط وسري اإلنتاج ووضع ضوابط للرشكةً ،

أن كان��ت القيادة ضعيفة مع إدارة قوية س��تفقد الرشكات ال��روح والقيم واملبادئ
واإلنت�ماء املتولد م��ن القيادة ،ومن هنا تكم��ن أمهية التوازن ما ب�ين القيادة القوية
واإلدارة القوية.

وم��ن الذكاء بم��كان أن تقوم ال�شركات بتقدير كال النوعني من األش��خاص

والعم��ل بج��د عىل جعلهام ج��ز ًءا من فريق العم��ل ،فكلاً من القي��ادي واإلداري
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هامني يف نجاح الرشكات ،ويتوقف ذلك عىل معرفة الرشكات التفريق ما بني مهام
وواجبات كلاً منهام ،وهتيئة كبار أفرادها عىل العمل يف القيادة واإلدارة.

فل��كل من القيادة واإلدارة فوائد ومهام وتكامل ما بني بعضهام البعض ،فمثلاً

تعم��ل اإلدارة إلجي��اد حل��ول عملي��ة للتغلب ع�لى التعقيد والتش��ابك من خالل
إجراءاهتا ،وذلك بام يواكب أهم التطورات يف القرن العرشين ،فتلجأ املؤسس��ات

الك�برى إىل اإلدارة اجليدة لكيال تتحول إىل حالة من الفوىض هتدد وجودها ،فهي

تقوم بتنظيم األبعاد الرئيسية للعمل ،مثل اجلودة والربحية من املنتجات.

بينام تعمل القيادة عىل مواكبة التغيري ،وهي من عوامل النجاح املهمة وبخاصة

يف الس��نوات األخرية ،حي��ث أصبح عامل األعامل أكثر تنافس��ية وتقل ًبا مع حدوث

السباق التكنولوجي الرسيع ،وبعد رفع الضوابط عن األسواق وزيادة الصناعات
ذات رؤوس األم��وال الضخمة ،وهلذا هتدف القيادة إلجياد طريقة س��هلة تس��اعد

اإلدارة عىل حتقيق نجاح الرشكات.

وكثري من الرشكات رأت بأن ما تقوم به حال ًيا ال خيتلف عام قامت به باألمس،

أو بنس��بة ال تتج��اوز  %5نحو األفضل ،وهذا مل يعد كاف ًي��ا للنجاح ،إذن فالبد من
إج��راء التغيري الالزم والرضوري من أجل البقاء يف ه��ذه البيئة اجلديدة ،ومن هنا
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يمكن القول بأن املزيد من التغيري يتطلب دائماً املزيد من القيادة.
وإذا أردنا أن نس��قط ذلك عىل األمور العس��كرية ،نجد بأن الرس يف كيفية إدارة

األفراد ع�لى نحو فعال يف املعركة يكمن يف رضورة وجود القائد ،حيث أن القيادة
املختص��ة ع�لى مجيع املس��تويات هي م��ا حيتاجه اجليش أثن��اء احلرب ،بين�ما يمكنه

االكتف��اء بالتوجيه اجليد وباإلدارة التي تتجه صعو ًدا وهبو ًطا يف التسلس��ل اهلرمي
يف وقت السلم.
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وبالنظر إىل عمل الرشكات ،نراها مضطرة دو ًما إىل اختاذ القرارات ،وإيل خلق

ش��بكة اتصاالت من األش��خاص والعالقات متكنها من القي��ام بالعمل املطلوب،

إضاف��ة إىل التأكد من كف��اءة هؤالء األش��خاص للقيام هبذا العم��ل ،وتلك املهام
الثالث من املمكن إنجازها ولكن بطرق خمتلفة.

ومن خالل اإلدارة ،تقوم الرشكة بالتعامل مع التعقيد وضبط وحل املشكالت

من خالل التخطيط وإعداد املوازنات ووضع األهداف والغايات املستقبلية بشكل

تفصييل ،ثم ختصص املوارد الالزمة إلنجاز خططها.

ك�ما أهنا ترص��د النتائ��ج يف مقابل اخلطة بش��كل مفص��ل من خ�لال التقارير

واالجتامعات وحتديد االنحرافات ووضع اخلطط الالزمة.

وع�لي اجلان��ب اآلخر ،نري القي��ادة املنظمة قادرة عىل إحداث تغي�ير بنَّاء يبدأ

م��ن حتديد االجت��اه ووضع رؤية للمس��تقبل (البعي��د غال ًب��ا) ،باإلضافة إىل وضع

اسرتاتيجيات إلحداث التغيري الالزم من أجل حتقيق رؤيتها ،فالقيادة حتفز وتلهم
األف��راد لكي يس�يروا باالجتاه الصحي��ح ،مع األخذ بعني االعتبار عدم اس��تغالل

احتياجات اإلنسان وقيمه وعواطفه.
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القيادة

اإلدارة

يختار القائد العمل الصحيح

يختار المدير الطريقة الصحيحة للعمل

يحدد القائد الرؤية وصياغة الرسالة

يعتمد المدير على بناء الهيكل التنظيمي
ووضع اللوائح والقوانين واألنظمة

يهتم المدير بالفاعلية وتحقيق النتائج
النهائية

يهتم المدير بالكفاءة التشغيلية مثل سير
العمل والسياسات المتبعة

يستمد السلطة من خالل القيم والمبادئ
الصحيحة

يستمد المدير السلطة من خالل األهداف
الكلية واإلنتاجية للمؤسسة

يهتم القائد بالعالقات ما بين األعضاء

يهتم المدير بالجهد واإلنتاجية الكلية

يهتم القائد بالكليات والعالقات بين
الجزئيات

يهتم المدير بالتفاصيل والجزئيات
الصغيرة

يعتمد القائد على إلهام اآلخرين بالثقة
والتركيز على زرع الرقابة الذاتية
الداخلية

يعتمد المدير على الرقابة والسيطرة
العامة

يهتم القائد بالتطوير والتجديد واإلبداع

يهتم المدير بالمحافظة على سير العمل
والصيانة
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ً
ثالثا :خلق ثقافة القيادة:
لعل األمر األكثر أمهية من بني العوامل التي تساعد يف تكوين القادة يف املنظامت

ه��ي التحدي��ات اهلام��ة الت��ي يمكن أن يكون��وا ق��د واجهوها يف وق��ت مبكر من
مس�يرهتم املهنية ،فعاد ًة ما يكون القادة قد حصلوا عىل فرصة شغل مناصب قيادية

خالل سنوات العرشين والثالثني من أعامرهم ،كام حتملوا املخاطر واستفادوا من
جتارب النجاح وجتارب الفشل عىل ٍ
حد سواء.
وتبدو فرصة التعلم هذه رضوري ًة لتطوير جمموعة واسعة من الرؤى ومهارات

القي��ادة ،كام تتيح هذه الفرص لألش��خاص تَع ُلم أش��ياء تتعل��ق بمصاعب القيادة
وإمكاناهتا إلحداث التغيري.

وخالل املس�يرة املهنية ،ستُتاح فرصة التطور لألش��خاص الذين توفرت فيهم

القي��ادة الفعال��ة يف وظائ��ف هامة قبل وصوهل��م للوظائف الكبرية ،وه��و ما يميز

أم��را ال يقل أمهية ع��ن التحديات التي
أغل��ب املس�يرات املهنية القيادي��ة ،ويعترب ً

واجهوها ساب ًقا.
ُ
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ويك��ون هذا األم��ر يف العادة نتيج��ة تقدم مهن��ي جانبي أو تط��ور مبكر وغري

اعتيادي عند إس��ناد مهام وظيفية واسعة إليهم ،ويمكن أن تأيت املساعدة يف بعض
األحيان من طرق أخرى ،كتكليف فريق العمل بمهمة خاصة ،أو من خالل دورة

إدارة عامة طويلة األمد.
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أمرا مفيدً ا
ومهام كان األمر ،فإن اتس��اع املعرفة التي تطورت هبذه الطريقة يبدو ً

يف جوان��ب القيادة ،وهذا ما تفعله ش��بكة العالقات التي عاد ًة ما تُكتس��ب داخل

وخارج الرشكة.

وعيل الرغم من األمهية املتزاي��دة للقيادة لتحقيق النجاح يف جمال األعامل ،فإن

التجارب احلالية ألغلب األشخاص ال تبدو بأهنا تساعد يف تطوير اخلصائص التي
حتتاجها القيادة ،وبرصف النظر ،فإن بعض الرشكات أبدت وبش��كل مستمر قدر ًة

عىل تطوير األفراد ليكونوا مدراء قياديني متميزين.

ويعت�بر انتداب أش��خاص ذوي إمكان��ات قيادية

جمرد خط��وة أوىل ،وما يعادل ذلك من أمهية هو إدارة
املس��ائل املتعلق��ة بحياهت��م املهني��ة ،وعاد ًة م��ا يكون

لألفراد الفاعلني يف األدوار القيادية الكربى عد ًدا من
اخلربات املهنية.

وتركز الرشكات التي تقوم بتطوير كبري للمهارات

القيادية عىل خلق فرص للموظفني الش��باب نس��ب ًيا،
وتك��ون الالمركزية هي املفت��اح يف كثري من األعامل،
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ومن هنا فإهنا تُلقي باملس��ؤولية عىل عاتق املس��تويات الدُ ني��ا داخل املنظمة وختلق
املزي��د م��ن الوظائ��ف يف ه��ذه املس��تويات ،وقد اس��تخدمت ع��دة رشكات هذه

األس��لوب بنج��اح ،ومنها (جونس��ون أن��د جونس��ون) ،و(ث��ري إم) ،و(هولت
باكارد) ،و(جنرال اليكرتيك) وغريها.

وحينام تتس��ع رقعة الرشكة وتنمو تعمل عىل زي��ادة وحداهتا وتقوم بتوفري عدة

وظائف قيادية عامة يف املس��تويات الدنيا ،فمثلاً كانت سياسة رشكة (ثري إم) عىل

مدى س��نوات تقتيض أن يكون%25من مدخوهلا عىل األقل هو من املنتجات التي
أنتجتها خالل السنوات اخلمس األخرية ،مما سيشجع عىل القيام باملشاريع اجلديدة
الصغرية والتي بدورها توفر املئات من الفرص ومتتد لتصل إىل الش��باب أصحاب

اإلمكانات القيادية.
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ال يوجد أي شيء سحري في هذا األمر:
م��ر ًة أخرى ،ال يوجد أي يشء س��حري يف هذا األمر ،فالط��رق الناجحة التي

تعتمدها الرشكات ،مس��تمرة بش��كل مدهش ،فقط هي تعدل مسارها لكي جتعل
املوظفني الشبان واألشخاص الذين يف املناصب الدنيا ظاهرين لإلدارة العليا.

وبع��د ذلك يقوم امل��دراء باحلكم ع�لى األفراد الذي��ن لدهيم إمكان��ات وتحُ دِّ د

احتياجاهتم ،ويناقش الشبان التنفيذيون كذلك خالصات مبادراهتم فيام بينهم كي
يتسنى هلم استخالص أحكام وسياسات أكثر دقة يعملون عليها يف املرحلة املقبلة.
وبع��د تكوين فك��رة عن األش��خاص الذين تتوف��ر فيهم إمكان��ات ومهارات

قيادي��ة ،يتم التوجه لتطوير مهارة القيادة فيهم ،ويبدأ التنفيذيون يف هذه الرشكات
بب��ذل الوق��ت يف إعداد خمطط��ات التطوير ،ويف بعض األحيان حي��دث هذا كجزء

من خمطط رس��مي تسلس�لي أو عملية تطوير كبرية عىل مستوى املوظفني أصحاب
املهارات القيادية.

ويتم تقيي��م أولئك املوظفني إلتاح��ة فرصة التطوير املناس��بة الحتياجات كل

مرتشح ،ولتش��جيع املديرين عىل املشاركة يف هذه األنشطة ،متيل املنظمة التي تُدار
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بش��كل جيد إىل تقدير ومكاف��أة املديرين الذين يطورون الق��ادة – املوظفني الذين
يعمل��ون لدهيم يف األقس��ام -بنجاح ،ويواجه املديرون صعوب��ة يف قياس اإلنجاز
بدقة ،إال أنه يصبح عاملاً يف اختاذ القرارات بش��أن الرتقيات ،وال س��يام فيام يتعلق
كبريا.
باملناصب القيادية العليا ،والذي يبدو أنه حيدث فر ًقا ً

هناك حتما طريقة للتطوير:
وعندما ُيقال بأن الرتقيات املس��تقبلية ستعتمد بدرجة ما عىل إمكانية املدراء يف

تكوين القادة وتطوير املوظفني من حتتهم ،فس��تجد أنه حتي املدراء الذين ينكرون
إمكانية تطوير القيادة بطريقة أو بأخري سيجدون طريقة للقيام بذلك التطوير.

إن مث��ل ه��ذه االس�تراتيجيات ستس��اعد عىل خل��ق ثقاف��ة ُيقدِّ ر م��ن خالهلا

األشخاص «القيادة القوية» ،ويجُ اهدون من أجل توفريها ،وكام أننا نحتاج إىل عدد
أكرب من األشخاص لتوفري القيادة يف منظمة معقدة تهُ ِ
يمن عىل عاملنا يف هذا الزمن،
فإننا نحتاج عد ًدا أكرب من األش��خاص لتطوير الثقافة التي س��تخلق تلك القيادة،
فخلق ثقافة القيادة هو اجلزء األخري من عمل القادة.
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 مثل من واقع الش�ركات( :ريتش�ارد نيكولوس�ي) من(بروكتر وجامبل):
لنحو 20عا ًما بعد تأسيس��ه يف عام  ،1956ش��هد قس��م املنتج��ات الورقية يف

نظ��را جل��ودة منتجاهتا العالية وأس��عارها
رشك��ة بروكرت وجامبل منافس��ة ضئيلة ً
املعقولة وتسويقها اجليد.

ولكن مع أواخر س��بعينيات القرن املايض ،تغري مركز هذا القس��م يف الس��وق،

وتس��ببت التوجه��ات التنافس��ية اجلدي��دة يف رضر بال��غ لرشك��ة ( ،)P&Gفعىل
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س��بيل املثال قدر املحللون أن احلصة الس��وقية للرشكة من حفاضات األطفال قد
انخفضت من  %57يف منتصف السبعينيات إىل  %25يف عام .1984

ويف عام 1984جاء (ريتش��ارد نيكولويس) إىل قس��م املنتجات الورقية للعمل

كمدير عام مساعد ،وذلك بعد ثالث سنوات أمضاها يف العمل يف قسم املرشوبات

الغازية األصغر واألرسع حركة والتابع لرشكة (.)P&G

وقد وجد نيكولويس قس��م املنتجات الورقية غار ًق��ا يف البريوقراطية واملركزية

بش��كل كبري ،كام كان القسم مش��غولاً بشكل مفرط بأهدافه ومش��اريعه الوظيفية
وس��عة
الداخلي��ة ،وجاءت مجيع املعلومات عن العمالء تقري ًبا من خالل أبحاث ُم َّ

عن الس��وق ،وكان األش��خاص يف القس��م الفني ُيكَا َفأون لتوفريه��م يف التكلفة،

بينام ركَّز األش��خاص يف القس��م التج��اري عىل الكمية واحلصة الس��وقية ،وكانت

املجموعتان يف شبه حرب مع بعضهام البعض.

وبغض��ون أواخ��ر الصي��ف م��ن نف��س الع��ام أعلن��ت اإلدارة العلي��ا عن أن

(نيكولويس) س��يتوىل إدارة قس��م املنتجات الورقية بداي ًة من ش��هر أكتوبر ،بعد أن
كان يدير القسم بشكل غري رسمي منذ شهر أغسطس.
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وبدأ نيكولويس عىل الفور يف التش��ديد عىل حاجة القس��م ليصبح أكثر إبدا ًعا

ب��دلاً من جمرد حماولته أن يكون ُمنت ًِّجا منخفض التكلفة ،ففي رأيه أنه كان يتوجب
عليه أن جيعل هذا األمر يف غاية الوضوح ،حيث أن قواعد اللعبة قد تغريت.

وتضمن التوجه اجلديد التش��ديد بش��كل أكثر قوة عىل العمل اجلامعي ،وتعدد

األدوار القيادي��ة ،كام دفع (نيكولويس) باس�تراتيجية جديدة من خالل اس��تخدام

جمموعات خمتلفة إلدارة القسم ومنتجاته املحددة.

ويف ش��هر أكتوب��ر ،ق��ام هو وفريق��ه بتعيني أنفس��هم «كمجلس إدارة» لقس��م

املنتجات الورقية ،وبدأوا يف االجتامع أولاً بش��كل ش��هري ،ثم بش��كل أسبوعي،
ويف شهر نوفمرب ،قاموا بتأسيس ما سموه «فِ َرق النوع» إلدارة جمموعات عالماهتم
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التجارية الرئيس��ية (مثل حفاضات األطفال ،واملحارم الورقية ،والفوط الورقية)،
وبدأوا يف توزيع املسؤوليات عىل هذه الفرق.

ويف شهر ديسمرب ،اختار (نيكولويس) بشكل انتقائي املشاركة يف أنشطة معينة،

والتق��ي حينها بإحدى ال��وكاالت اإلعالنية وتعرف عىل املبدعني الرئيس��يني ،كام

طلب من مدير التس��ويق بقس��م حفاضات األطف��ال اإلبالغ إليه مب��ارشة ،مزيلاً

بذل��ك طبق��ة كاملة من الت��درج اهلرمي ،وحتدث أكثر مع من يعملون يف مش��اريع
تطوير املنتجات اجلديدة.

ويف يناير من عام 1985م ،أعلن جملس إدارة القسم إنشاء «بنية تنظيمية جديدة»
أيضا فِر ًق��ا للعالمات التجارية اجلديدة،
ال تتضمن «فِ َرق النوع» فحس��ب ،ولكن ً
وبحلول فصل الربيع ،كان جملس اإلدارة يس��تعد للتخطي��ط لف َّعالية حتفيزية هامة

تضم أكرب عدد ممكن من األشخاص.

ويف الراب��ع من يوني��و عام 1985م ،اجتمع مجيع املوظفني يف أقس��ام املنتجات

الورقية باإلضافة ملديري قطاع املبيع��ات ومديري مصنع املنتجات الورقية ،وكان
العدد بضعة آالف من األشخاص.
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وقام (نيكولويس) وغريه من أعضاء جملس اإلدارة برشح رؤيتهم للمؤسس��ة،

وأن يكون كل ش��خص فيها قائدً ا يف موقعه ،وتم تس��جيل هذه الفعالية عىل رشيط
فيديو ،و ُأ ِ
رسلت نسخة ُمن َّقحة منه جلميع مكاتب املبيعات واملصانع لرياها اجلميع.
لقد ساعدت كل هذه األنشطة يف خلق بيئة ريادية ،حيث تم حتفيز عدد ضخم

من األش��خاص لتحقيق هذه الرؤية اجلدي��دة ،وجاءت معظم األفكار املبتكرة من

األش��خاص الذين يتعامل��ون مع املنتجات اجلديدة ،وأس��همت حفاضات بامربز
ذات احلجم العائيل ،والتي تم تقديمها ألول مرة يف ش��هر فرباير من عام 1985م،

يف رفع احلصة السوقية خلط إنتاج احلفاضات بالكامل من  %40إىل . %85

ك�ما زادت األرباح لتصبح إجيابي��ة بعد أن كانت عند نقطة التعادل ،ويف خالل

بضعة أش��هر قليلة فقط م��ن تقديم منت��ج (  )Luvs Deluexeيف مايو1987م،
نمت احلصة السوقية للعالمة التجارية الكلية بنسبة .%150

وقد تم توجيه مبادرات املوظفني األخرى بشكل أكرب نحو املجاالت الوظيفية،

وبع��ض هذه املبادرات جاء من أس��فل اهل��رم الوظيفي ،ففي ربي��ع عام 1986م،

قامت بضعة من س��كرتريات القس��م بإنش��اء ش��بكة للس��كرتارية بتأث�ير من هذه
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الثقافة اجلديدة ،وقامت هذه املجموعة بإنش��اء جلان فرعية للتدريب ،واملكافآت،
والتقدير ،وجلنة «سكرترية املستقبل».

ومع هناية عام 1988م ،كانت عائدات قسم املنتجات الورقية قد زادت بنسبة

أيضا بنس��بة  %68عىل الرغم
 %40يف خ�لال فرتة أربعة أعوام ،كام زادت األرباح ً
من حقيقة أن املنافسة ازدادت وأصبحت أكثر صعوبة.

ه��ذا هو التحفيز الذي قام به (ريتش��ارد نيكولويس) ،فاعتمد عىل بناء املوظف

والعام��ل الفعال والذي س��يفني وقته وجه��ده يف حتقيق رؤية املنظم��ة التي يعمل

فيه��ا ،واس��تطاع أن يبني قيمة عظيمة يف صدور العامل�ين ،وهي أن نجاح الرشكة

من نجاح أصغر األفراد فيها.
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ً
رابعا :استمرارية القيادة:
هناك ثالث أش��ياء أساس��ية الب��د وأن نذكرها عندما نتحدث عن إس��تمرارية

القي��ادة ،النقطة األوىل هي اس��تبدال القائ��د ،أما النقطة الثانية فه��ي املحافظة عىل
املتبوعني ،ويمكن إمجال النقطة الثالثة يف قانون القيادة املستمرة.

 -1إستبدال القائد:
الس��بب الرئي�سي يف ت��رك الن��اس وظائفهم وتبديله��ا ليس الراتب ك�ما يعتقد

البعض ،الناس يبدلون مدراء هم ،الناس تبدل قادهتا ،ال تبدل وظائفها ،ال يبدلون
وظائفهم من أجل الراتب ،الناس تعمل عىل تبديل مدرائهم ،اذهبوا واس��ألوا أي

شخص بدل وظيفته وتركها ،ستجدون أن السبب الرئييس لرتكه لعمله هو مديره،
فإذا كانت عالقته بمديره جيدة من املس��تحيل أن يرتك عمله ،حتى لو كان الراتب

واملقابل قليل.

 -2املحافظة على املتبوعين:
هناك ثالث أشياء رئيسية إذا قمت هبا وإتبعتها مع موظفينك يف العمل ،سيعمل
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ذل��ك عىل إس��تمرارهم معك يف كل مكان تذهب الي��ه؛ اليشء األول هو أن تكون
مهتم بتفاصيل املوظف ،تسأله عن أخبار أوالده ،أين ذهبوا؟ ماذا عن أحواهلم ،أن
تطمئن باستمرار عليهم ،أن هتتم بتفاصيله ،هذه هي النقطة األوىل ،أما عن النقطة

الثاني��ة ،أن تض��ع ملوظفيك دائماً هدف واضح وحمس��وس ،أن تع��رف جيدً ا كيف
يستطيع هذا املوظف أن يصل إىل اهلدف ،وأن تساعده أيضا عىل الوصول إليه .

عىل سبيل املثال،كان هناك طالب يعمل يف أحد املطاعم يف بريطانيا ،كان يعمل

باملطع��م ىف غري فرتات الدراس��ة،كانت تلك الوظيفة التي يعم��ل هبا هذا الطالب
صعبة وليس��ت ممتعة عىل اإلط�لاق ،ولكن كان دائماً ما يقول أنه س��عيد جدً ا هبذه
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الوظيفة ،فس��أله الناس عن السبب الذي جعله يسعد بوظيفته هذه رغم أهنا صعبة

وشاقة.

كان يق��ول أنه يضع ه��دف يوميا يعمل ع�لى حتقيقه ،فكان يوم ًيا حيس��ب عدد

األش��خاص الذين يس��لم عليهم ،يضاحكهم ،يس��تأنس معه��م؛ كأن يقول ألحد

األش��خاص ،أنت ابتسامتك مجيلة مثلاً  ،هذا الشخص أو الطالب من كثرة ما كان
يكرر فعله هذا كان حيسب كل يوم ،كم من األشخاص مارس معهم هوايته هذه؟

كم ش��خص سأله عن حاله؟ أو ابتس��م يف وجهه ،وبالتايل ،وصل هذا الطالب إىل
مرحلة أنه حياول كل يوم أن يكرس الرقم القيايس عن اليوم الذي قبله ،ولذلك هو

سعيد يف عمله.

قصة:
ذات م��رة رأيت أحد املوظفني يق��وم بتوزيع أقالم يف إح��دى الدورات ،قلت

ل��ه ،لوال هذه األقالم التي تقوم بتوزيعها لفقد هؤالء األش��خاص الذين يتدربون
الكث�ير والكثري م��ن املعلومات اهلامة نتيجة النس��يان وعدم التدوي��ن ،ولذلك إن
دورك مهم جدً ا ،فأنت تساعدهم عىل عملية االستذكار والتدوين.
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قل��ت له أخلص النية ،وإن ش��اء اهلل عندما يقوم أحد من املتدربني باس��تخدام

القل��م والكتاب��ة به ،س��يكون لك تأثري كبري جدً ا ،وس��يكون لك ب��إذن اهلل الفضل
واألج��ر ،هذا الش��خص الذي حيب وظيفته كان حيس��ب عدد األق�لام التي يقوم

بتوزيعها ،رغم أن ذلك عمل بسيط جدً ا.

هن��اك موق��ف آخر ح��دث يل مع ش��خص رأيته عندم��ا كنت واق ًف��ا عند أحد

الفن��ادق،كان بوا ًب��ا ،وكان يقوم بفتح الب��اب ىل ،وكنا يف الصي��ف ،وكنت أذهب
ألتأكد هل سياريت جاءت؟ ،وأرجع مرة أخرى ،مسكني ذلك البواب ،يف كل مرة
يفتح يل الباب ويغلقه مرة أخرى.

رأيته يمس��ح العرق من عىل جبينه ،مس��كني!! ،هذه هي شغلته ،قلت له بعدما

ناديت��ه ،ه��ل تدري ملاذا أتيت هل��ذا الفندق؟ أنا أفض��ل أن آيت إىل هذا الفندق لكي
أرتاح ،ألجد أناس مثلك خيدمونني ،األش��خاص أمثالك جيعلونني أرجع إىل هذا
الفن��دق مرة أخرى ،لكي أنس��ى مهومي ،وأع��ود للعمل مرة أخرى بنفس��ية طيبة

أفضل حاال مما كنت.

أعود إىل العمل بإس��لوب أفضل وبنشاط أكثر ،وسبب هذا كله يعود إىل إدارة

أيضا ،ألنك أحد األشخاص الذين يعملون يف هذا املكان
هذا الفندق ،ولك أنت ً
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وبالفعل عدت إىل نفس الفندق بعد س��تة أشهر ،وقد كنت نسيت احلادثة بيني

وبني هذا البواب ،ولكن فجأة أتى رجل وسلم عيل ،أهال ،كيف حالك؟ قلت له:
احلمد هلل بخري حال ،قلت له :من حرضتك؟ قال يل :أنت كلمتني ذات يوم وقلت

يل كذا وكذا عند هذه البوابة ،وحينها تذكرت كل يشء.

ال أخف��ي عليك��م ،حدثت يل صدمة من ه��ذا الذي حدث ،وق��ال يل كلمة ال

يمك��ن أن أنس��اها أبدً ا ،ق��ال أنني كنت أعتق��د أن وظيفتي هذه ه��ي أحقر وظيفة

يف ه��ذا الفندق ،كن��ت أقول لو أنني أنظف األرض ل��كان ذلك أفضل يل من هذه
الوظيفة ،عىل األقل س��يكون هناك من يس��تفيد من هذا الذي أعمله ،غري فكرة أن
أفتح الباب وأغلقه ،إنه يشء عديم اجلدوى ال يفيد أحدً ا .

ولكن بعد أن قابلتك ،وقلت يل ما قلته يف ذلك اليوم ،وحتى اآلن ويف كل مرة

أقوم بفتح الباب للناس أش��عر بسعادة غامرة وبيشء إجيايب ،ألنني أقوم بعمل هام
يفيد الناس ،فأنا أشعر أن كل شخص سوف يستفيد وسوف يرتاح وسوف يعطي

يف حياته.
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 -3قانون القيادة املستمرة
هناك  5قوانني رئيسية الستمرار القائد ولنجاحه ،وهي كاآليت:

القانون األول :كن قائدً ا عظي ًام:
م��ا معنى أن أكون قائدً ا عظيماً ؟ باختصار يمكن إمجال ذلك املعنى يف الس��ؤال

الت��ايل :م��ن جيب أن تقود أولاً ؟ إن إجابة الس��ؤال واضحة وجلي��ة ،جيب أن تقود

نفسك أولاً  ،فإن مل تستطع أن تقود نفسك ،فكيف إذن تستطيع أن تقود اآلخرين؟
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ختيل أن هناك ش��خصا عليه ديون كثرية ،ويعاين من اإلفالس ،ويأيت إليك ليقول،
أن س��وف أعلمك كيف تتخلص من ديونك كلها بش��كل رسيع ،ال يمكن لك إال

أن تسخر منه ،هذا كل ما يف األمر.

ُأجريت دراسة ىف جامعة أكسفورد بغرض معرفة الطرق الرئيسية التى يتعلم هبا

اإلنس��ان ،وكانت األسئلة التى طرحتها الدراسة كاالتى :من أين يتعلم اإلنسان؟

هل من اجلامعة؟ هل من جتارب اآلخرين؟ هل من حياته؟

جائت نتائج الدراس��ة لتقول أن التجارب الش��خصية هي أكثر يشء يتعلم منه

اإلنسان ،والذي يراه بعينه من اآلخرين ،إن اإلنسان يتعلم ويتذكر من خالل تلك

القاعدة البسيطة( :قل يل وسوف أنيس ،أرين ولعيل أتذكر ،أرشكني وسوف أتذكر

دائماً ).

ابدأ بنفس��ك :إذن لكى تكون قائدً ا عظيماً للناس ،عليك أن تتعلم كيف تكون

قائدً ا لنفس��ك أولاً  ،جيب أن تكون مثلاً يحُ تذى به ،جيب أن تبدأ بنفسك ،أن تكون

الق��دوة لكل من حولك ،ال تق��ل هلم إعملوا وأنت جالس ىف مكانك ،بل جيب أن

تكون ىف مقدمتهم.
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القانون الثاين :قدم إضافة لآلخرين
اذا أردت أن تك��ون قائ��دً ا جيدً ا فالب��د أن تقدم اإلضاف��ة ،واآلخرين البد أن

يش��عروا أنك تقدم هلم اإلضاف��ة ،وأنك تعطيهم من علم��ك وخربتك وال تبخل
عليهم باملعلومات واخلربة ،واإلرشاد السليم.

ق��در الن��اس وحبه��م ،مفتاح ه��ذا القان��ون هو ح��ب وتقدير الن��اس ،أحب

متبوعي��ك بصدق ،وتفهم حاجاهت��م وظروفهم اخلاصة ،علمه��م ،أي متبوع لك
أحبه بصدق ،واس��أل نفسك هذا الس��ؤال :ملاذا هو يتبعك؟ ملاذا ينفذ أوامرك؟ ما
هو دافعه األساسى التباعك؟ هل دافعه هو احلب والثقة؟ أم اخلوف من العقاب؟
احلب والتقدير واإلحرتام يصنعون العجائب ،خيلقون الثقة ،وحيفزون الناس عىل

العمل بجد وتفانى ،لذلك أحبهم.
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من س��ن سنة حس��نة :القيادة ليس��ت فقط أن أقوم باليشء وأختفي ،البد وأن

أيضا ،أي يشء يف بدايته يقوم به ش��خص
ُأع ِّلم من يعملون معى ،وأن أتعلم منهم ً
واحد ،ثم يتبعه الناس ويصري س��نة ،فلامذا ال تكن أنت ممن يس��نون س��نن حسنة؟

ففي احلديث الرشيف يقول الرس��ول  (-صىل اهلل عليه وس��لم )« : -من سن سنة

حس��نة ،فله أجرها وأجر من عمل هبا إىل يوم القيامة» ،صدق رس��ول اهلل  (-صىل
اهلل عليه وسلم ) .

القانون الثالث :تعلم القيادة كل يوم
القي��ادة ممارس��ة ،هذا هو ما س��نتكلم عنه ىف القانون الراب��ع ،لكنها أيض ًا علم،

فمامرس��تك للقيادة جيب أن تُبنى عىل علم واطالع وقواع��د علمية ،فاإلدارة علم
ذو مبادىء وأصول ،والقيادة علم ذو مبادىء وأصول جيب أن يتم اإلطالع عليها
ودراستها جيدً ا.

بعض وسائل تعلم القيادة:
 -1القراءة ىف جمال القيادة.
 -2التسجيل ىف دورات تنمية برشية قيادية.
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 -3إتباع القادة ومراقبتهم والتعلم منهم.
تعلم القيادة كل يوم ،اقرأ وتعلم القيادة ،بادر ،هذا هو القانون الثالث.

القانون الرابع :مارس القيادة
أم��ا القانون الراب��ع فهو مارس القيادة ،بمعنى أن تق��ود اآلخرين نحو اهلدف،

اجعل لديك هدف كل يوم ،البد وأن تعلمهم ،كل يوم وجههم ،كل يوم شجعهم،
كم��ل حاجاهتم ،و ِّف��ر املصادر هلم ،وس��اعدهم يف
ك��ن قائ��دً ا هلم ،لب��ي رغباهتمِّ ،

احلصول عىل ما حيتاجون لتحصل عىل ما حتتاج.

القانون اخلامس :اكرب هبم
أما القانون اخلامس واألهم ،هو اكرب هبم ،ماذا يعني أن تكرب هبم؟ بمعنى أهنم

ه��م من ُيكبرِّ ونك ،هم من يوصلونك ،اعمل هلم ،هن��اك كتاب عجيب يف القيادة

أخريا» ،فآخر أناس يأكلون هم القادة ،سيد القوم خادمهم،
اس��مه «القادة يأكلون ً

فقب��ل أن تبحث عن راتبك الش��خيص ،أعطهم رواتبهم ،قب��ل أن تأخذ إجازتك،

أعطه��م إجازة ،قبل أن تتدرب أن��ت ،درهبم ،البد وأن تكون أنت آخر من حيصل
عىل الثامر والنتائج .
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ً
خامسا :القيادة الموقفية:
تعتمد نظري��ة القيادة املوقفية عىل مفهوم أن حتدي��د خصائص القيادة ال يرتبط

بسامت وخصائص عامة يف القائد ،بل ترتبط بخصائص وسامت نسبية ذات عالقة

بموقف معني.

فنج��اح القائد يف منظمة ما أو جمتمع م��ن املجتمعات ليس دليلاً عىل نجاحه يف

كل املنظامت ويف كل املجتمعات وذلك الختالف املنظامت واملجتمعات من حيث
اجتاهاهتا وفلسفاهتا ومشكالهتا ،واملواقف التي حتدث للقائد يف تلك املنظامت.

فتتأث��ر القيادة املوقفية بعدة عوامل منها م��ا يتعلق بطبيعة املنظمة وخصائصها،

واآلخر يتعلق بالقائد نفس��ه وأفراد املنظمة التي تعمل معه ،وتتمثل عنارص القيادة

املوقفية فيام ييل:

 حجم املنظمة واهليكل التنظيمي داخلها. -املن��اخ التنظيمي الس��ائد املتمث��ل يف القيم واملعايري واملعتقدات التي تس��مح

باملشاركة والعمل اجلامعي.
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 العالقات بني القادة واملرؤوسني ومدى توافر الثقة بينهم. قدرة القائد عىل استخدام السلطة الرسمية وغري الرسمية ،والتوازن بينهام.وبالرغ��م من أن منهج الس��لوك القيادي يقاس بمقدار اش��تامهلم عىل الصفات

القيادي��ة والتي من املمكن بتدريب املدراء احلصول عليه��ا وتغيريها ،إال أن نتائج
األبح��اث أوضحت أن املتغريات املوقفية هي التي جتعل س��لوك القادة وس�ماهتم
أكثر فعالية يف حاالت معينة ،أي أن الفعالية القيادية ليس��ت شي ًئا حمد ًدا وواحدً ا يف

كل األحوال بل تتغري بمتغريات املواقف التي يوضع فيها القائد.

فتوضح القيادة املوقفية أرتباط السلوك القيادي باملوقف مع الظروف املحيطة،

فمن يصلح للقيادة يف مرحلة معينة قد ال يناس��ب مرحلة أخرى وظروف مغايرة،
ونرضب مثالاً عىل ذلك :وهو موقف موت النبي صىل اهلل عليه وسلم ،حيث عىل

ق��در الصحايب اجلليل أمري املؤمنني عمر بن اخلط��اب ريض اهلل عنه ،إال أنه مل يكن

س��اعتها الشخص املناس��ب لقيادة املسلمني ،واس��تطاع الصديق ريض اهلل عنه أن
يقود املوقف بجدارة.
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سمات النظرية املوقفية:
ترك��ز النظري��ة املوقفية عىل ش��خصية القائ��د وخصائصه ،وختتل��ف املعايري يف

حتدي��د هذه اخلصائص م��ن جمتمع آلخر ومن موقف آلخ��ر ومن منظمة ألخرى،

وتلك السامت القيادية هي:

 -السامت املعرفية :وهي مقدار الذكاء والثقافة واإلدراك والفراسة واسترشاف

املستقبل ،وغريها.

 -السامت االجتامعية :وهي مقدرته يف التعامل مع اآلخرين وكسبهم ،وحسن

التواصل واالتصال مع اآلخر ،وغريها.

 السامت االنفعالية :وهي مدى النضج االنفعايل ،والضبط النفيس وغريها. السامت اجلسدية :كالصحة والطول والعرض والتناسق اجلسدي. -الس�مات الشكلية :وهي مجال املظهر والس��مت والذوق العام ،وهي ختتلف

من منظمة آلخرى ،ومن بلد آلخرى.

فاخلالصة التي تريد أن تعلمنا إياه القيادة املوقفية أن القائد الذي يصلح لقيادة
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مرحلة ما ،حس��ب ظ��روف ما ،قد ال يصلح للقيادة يف ظ��روف أو مرحلة أخرى،

والقائد جيب أن يقود الناس حسب إمكانياهتم الشخصية ،وليس حسب إمكانياته

هو.

أيض��ا وف ًق��ا هل��ذه
ً

النظري��ة فيعت�بر القائد

الفع��ال ه��و ال��ذي
يستطيع أن يشكل نفسه

حس��ب م��ا لدي��ه م��ن

األف��راد الذين يعملون

حتت��ه م��ن طاق��ات
وقدرات ليوجهها نحو

اهل��دف ،وهل��ذا فهن��اك

مهمت��ان

للقائد ومها:

رئيس��يتان

القيادة
املوقفية
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 توجيه األفراد التابعني وإعطائهم التعليامت. -تش��جيع األتب��اع وحتفيزه��م ألداء األعامل بأنفس��هم ورفع ثقتهم بأنفس��هم

وإعطاءهم الصالحيات ومشاركتهم يف اختاذ القرار.

نقاط القوة في القيادة املوقفية:
 -1تأخذ بعني االعتب��ار االختالفات بني طبيعة األفراد واألوقات والظروف

املحيطة.

 -2تعالج املوقف والظروف بطريقة تتناس��ب مع طبيعة املوقف الذي يواجهه

القائد.

 -3حتدد العالقة بني احلدث والنتيجة (إذا ما وقع يشء ما ,ترتب عليه نتيجة ما).

 -4حترص عىل تزويد القادة واملديرين بأدوات تساعدهم عىل تنمية مهاراهتم

الفنية واإلنسانية والفكرية.

 -5تق��دم القي��ادة املوقفي��ة نموذج يمكن الوث��وق به لتدريب الق��ادة ليكونوا

فاعلني.
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 -6من السهولة فهم القيادة املوقفية وتطبيقها يف العديد من املواقف (عملية).

نقاط الضعف في النظرية املوقفية:
 -1ال توجد طريقة واحدة مثالية لتقسيم األدوار.
 -2ال يوج��د نمط قيادي حمدد يمكن اس��تخدامه بفعالية يف كل املواقف وإنام

املواقف هي التي حتدد النمط القيادي.

 -3املديرون والقادة ليسوا أحرارا يف إدارة مؤسساهتم ,بل تتحكم هبم الظروف

واملواقف التي تواجههم.

 -4نجاح اإلدارة وأساليبها تتوقف عىل طبيعة املواقف والظروف.
ويعترب القائد الفعال هو الذي يعرف ويشكل نفسه حسب الظروف وحسب

املوقف بل حس��ب البيئة التي يمر عليها أيضا بل وأكثر من ذلك حسب الشخص

الذي أمامه وقدراته وصفاته.
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القيادة واألداء التنظيمي
شجرة الثقة
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تمهيد
عالقة املدير التنفيذي باألفراد واألشخاص العاملني باملنظمة عالقة ختتلف من

منظم��ة ألخرى ،فمن املدراء من يكون��وا كاألب احلنون الذي يعلم أوالده وحينوا

عليهم ويشجعهم للنجاح ،فهو ال يدير نفسه أو املنظمة فقط بل يدير كل من حوله
لتحقيق نجاح املنظمة يف املستقبل.

وهناك صنف آخر من املدراء من يتعامل مع العاملني معه أو يف درجة أدنى منه

كالعبيد الذين يعملون عنده فيسخرهم لكل ما هو عنيف ومؤمل ،ويقابل أخطائهم
بالعق��اب والتعنيف ،وال يمكنهم من تطوير أنفس��هم بل يريد أن يس��تغل كل ذرة

فيهم بام يعود عليه إما برتقية أو ثناء حسن من مدراءه.

وكال النوع�ين يؤث��ر يف األداء التنظيمي لفرق العمل الت��ي تعمل معه ،فإما أن

يأخ��ذ بأيدهيم إىل النجاح وإما أن يأخذها إىل الفش��ل ،فللم��دراء وجمالس اإلدارة

والقيادات العليا يف املنظامت تأثري كبري عىل سري األدارة التنظيمية داخل املنظامت.
وهلذا س��نتعرف خالل ذل��ك الفصل عىل تأث�ير القيادة ع�لى األداء التنظيمي،

50
الطريق الى
القيادةالعليا

ومدى تأثريها عىل فرق العمل ،وما هي العنارص والس�مات التي جيب عىل اإلدارة

العليا أن تتسم هبا حتى تستطيع أن تنجح وحتقق نمو وازدهار.

القيادة
واألداء
التنظيمي
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لاً
أو  :تأثير القيادة على األداء التنظيمي
للقي��ادة تأثري كبري عىل األداء اإلداري التنظيمي داخل املنظامت ،ولكن انقس��م
علامء اإلدارة إىل دراس��تني ،فاألوىل يروا أهنا ليس��ت هلا تأثري فعال عىل سري اإلدارة
وحتقي��ق نج��اح املنظ�مات ،واآلخ��رى ت��رى أن القيادة لي��س هلا تأثري ع�لى األداء
التنظيمي ،وهلذا س��نعرض الدراستني سواء التي أفرتضت أن القيادة مؤثرة أم غري
مؤثرة عىل األداء التنظيمي.

• الدراس�ة األول�ى :القي�ادة ليس لها تأثي�ر على األداء
التنظيمي:
ب��دء الق��ول ب��أن القي��ادة لي��س هل��ا تأث�ير ع�لى األداء التنيظيم حين�ما ظهرت
دراس��تان مؤثرت��ان يف س��نوات الس��بعينيات ل��كل م��ن (ليربس��ون) و(أوكونر)

عام1972و(سالنس��يك) و(بفيفر) عام 1977م ،وقد َق ّللت تلك الدراستان من
دور القي��ادة يف األداء التنظيمي بش��كل عام ،وب َّينَتا أهنا تؤثر يف تغيري األداء بنس��بة
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ال تتع��دي ،%10وبن��ا ًء عىل تلك النتائ��ج ،رأي العديد من ال ُكتَّ��اب (مثل براون،
وميندل ،وإيرلك ،ودوكريتش ،وبفيفر) بأن القيادة ليست موضو ًعا ها ًما.

• الدراسة الثانية :القيادة لها تأثير على األداء التنظيمي:
حينام نقف عند الدراس��ة الثاني��ة وهي التي أوضحت تأث�ير القيادة عىل األداء
تأثريا أكرب عىل األداء التنظيمي ،وقد
التنظيم��ي ،نجد أن (توماس) رأي أن للقيادة ً
ِ
يص��ل يف بعض األحيان إىل  %05من تغ�ير األداء (انظر توماس  ،)1988فقد بينَّ

(توم��اس) أن��ه حتى عندما ال تؤثر القي��ادة يف االختالف بني املؤسس��ات ،إال أهنا
تؤثر بش��كل كب�ير يف التغيري داخلها ،ومن هنا ،أصبح ال��رأي األكاديمي واحلكمة
التقليدية أكثر تقار ًبا من ذي قبل.
ولبيان م��دى تأثري القيادة عىل األداء التنظيمي ،فس��نلقي الضوء عىل أثنني من
جماالت البحث حول القيادة ،ومها:

الترابط بين صفات القائد واألداء التنظيمي:بدأ البحث التجريبي يف القيادة بدراسة الصفات التي يتميز هبا القادة وعالقتها
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ب��األداء التنظيم��ي ،فم��ن الباحثني الذي��ن قاموا هبذه الدراس��ة( :هاوس وش�ين
وهريولد) عام ،1996و(جادج وبونوليس وجريهارد) عام 2002م.
واس��تخلص الباحث��ان أنه يمك��ن التنبؤ بالقي��ادة من خالل دراس��ة الصفات
دورا رئيس ًيا يف حتديد الصفات الشخصية
الش��خصية ،وأن األداء التنظيمي يلعب ً

التي س��يكون هلا التأثري األكرب يف عملية نج��اح القائد ،وأكد حتليل الصفات الذي
أعق��ب الدراس��ة ،أنه يمك��ن لصفتني ش��خصيتني أن تتنب��آن دو ًما بب��زوغ القيادة

(اهليمنة ،والذكورة واألنوثة).

فحين�ما تظهر صف��ات القائد يف أحد العاملني يف املنظمة ،تب��دأ اإلدارات العليا
بإس��ناد القي��ادة إليه ،ولن تظهر تلك الصفات إال من خ�لال النظر إىل ذلك القائد
أثناء العمل داخل األداء التنظيمي.

مدى تأثير القادة على األداء التنظيمي:عندم��ا يميل الق��ادة إىل تعزيز التع��اون وروح الوفاق بني فري��ق العمل ،فإهنم
يس��عون إىل خلق آلي��ة يتبادل هبا فريق العم��ل املعلومات اهلام��ة ويبحثون هبا عن
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احللول اعتام ًدا عىل روح الفريق.
وباإلضاف��ة إىل أن ه��ذا النوع من امل��دراء -الذين يؤمنون بأمهية متاس��ك فريق
العمل -ويركز عىل تطبيق أفضل وأبس��ط الطرق لتحقيق األهداف املرجوة ،طاملا
أن فريق العمل يعمل هبذا القدر من التعاون ويركز عىل تنفيذ املهام املوكلة إليه.
ويف املقاب��ل ،ف��إن امل��دراء الذين حيف��زون روح املنافس��ة بني مرؤوس��يهم عن
طري��ق ترتيبهم وترقيتهم يفضلون االعتامد عىل حث كل فرد عىل منافس��ة زمالئه،
وتشجيعه عىل إجياد أفضل احللول بشكل منفرد.
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ويمكن تفسري الفروقات بني كل منظمة وأخرى يف أداء بعض فرق العمل من
أيضا بمدي
خالل فكرة أن األداء املؤس�سي ال يتأثر فقط بش��خصية الرئيس ،وإنام ً
التفاعل بني فريق جملس االدارة ،وهلذا نحن أمام مسارين األول ومها:

• املسار األول :وهو طريقة أداء رئيس جملس اإلدارة الذي ال يمتلك جناحي

احلرية يف الترصف واحلذر ،وقام هبذه الدراسة كل من (هامربيك وفينكلستني عام
 ،)1987وقاال أن بعض رؤس��اء جمال��س اإلدارة ال يملكون الصالحيات الكافية
للتحكم بشكل كامل يف املظهر العام أو االنطباع العام الذي يميز الرشكة ،مثل بيئة
العمل.
رجح فيها أن رؤساء جملس
• املسار الثاين :وقدمها (شاين يف عام ُ ،)1992ي ِّ

اإلدارة يمتلك��ون بالفعل كل األدوات الالزمة الختي��ار فريق اإلدارة ،عن طريق
متابع��ة التقارير املبارشة عن كل فرد وحتدي��د الطريقة التي يتفاعل هبا يف املجموعة
مع اآلخرين.
وإضاف�� ًة لذل��ك ب�ين أن ش��خصية القائد تلعب ال��دور األه��م يف حتديد مدي
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حريته يف الترصف ،فعيل س��بيل املث��الُ ،يفرتض أن يكون للرؤس��اء ممن يمتلكون
ٍ
قدر أكرب م��ن حرية الترصف ،باإلضافة إىل أن
مس��توى عال من املعرفة والطموح ٌ

شخصياهتم تتحكم بشكل أسايس يف حتديد وتدريب جمموعة العمل.

وأك��د كل من (كيتس دي ف��ري ،وميللر ،وتولوز يف عام��ي  1984و)1982
أن ش��خصية املدي��ر التنفيذي تؤثر بش��كل كبري عىل كل جوانب العمل ،س��واء ما
يتعلق منها باس�تراتيجية املؤسس��ة ،أو هيكلها الوظيفي ،أو بيئ��ة العمل بداخلها،
وبني (كيتث دي فري) وزمالؤه مدى تأثري شخصية رئيس جملس اإلدارة عىل أداء
املؤسسة ،فعيل سبيل املثال وجدوا بأن شخصية رئيس جملس اإلدارة املكتئب تزرع
روح العجز بني أعضاء فريقه.
واكتشف (بيرتس��ون) عام 1998وزمالؤه أن املؤسس��ات سيئة األداء يسيطر
عليه��ا فريق إدارة يقدس حكم الفرد ،ويتميز بش��خصية ضعيفة ال هتتم بالتعاون،
طموحا مما ينبغي.
وهي يف ذات الوقت أقل رصام ًة وأكثر
ً
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 تجربة (تشاك تروبردج) و(بوب كراندال) في (إستمانكوداك):
لعل من أش��هر قصص النجاح التي تُبني املس��ار املكثف ال��ذي انتهجته بعض
ال�شركات لتحقي��ق التواف��ق بني األف��راد العامل�ين فيه��ا ،وجلعل رس��التها أكثر
مصداقية ،وجلعل أكرب عدد من األش��خاص يش�تركون يف القيادة ،هي قصة جتربة
(تشاك تروبردج) و(بوب كراندال) يف (إستامن كوداك).
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فقد دخلت (كوداك) جمال جتارة آالت النس��خ يف بدايات السبعينات من القرن
العرشين ،وكان الرتكيز عىل اآلالت املتطورة تقن ًيا ،والتي تُباع بمتوس��ط (س��تون

أل��ف) دوالر لكل منها ،وخالل العق��د التايل تطورت هذه التجارة ليبلغ مدخوهلا
ما يقرب من بليون دوالر.
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وم��ع ذلك فقد كان��ت التكاليف باهظ��ة ،وكان حتقيق الربح صع ًبا واملش��اكل

موج��ودة يف كل النواحي تقري ًبا ،ويف عام1984م كان عىل كوداك أن تتخلص من

 04ملي��ون من املخزونات ،وكان أغلب األش��خاص يف الرشك��ة يعلمون بوجود
مشاكل ،ولكن مل يكن هناك أي توافق بشأن كيفية حلها.
ومن��ذ الش��هرين األوليني لتولي��ه منصب املدي��ر العام ملجموعة آالت النس��خ
اجلديدة التي تأسست عام1984م ،التقي (تشاك تروبردج) تقري ًبا بكل األشخاص

الفاعل�ين يف جمموعت��ه ،وكذلك باألش��خاص اآلخري��ن أينام كان��ت مواقعهم يف
رشكة (ك��وداك) والذين يمكن أن يكونوا مهمني ألع�مال الرشكة ،وكانت عملية
تنظيم النواحي اهلندس��ية والتصنيعي��ة ذات أمهية حيوية وكان يرشف عليها (بوب
كراندال).
كانت نظ��رة (تروبردج) و(كراندال) للناحيتني اهلندس��ية والتصنيعية بس��يطة

وتتمث��ل يف أن ت ُْصبِح هذه الرشكة تص��ل إىل العاملية ،وكانت تتمثل كذلك يف َخ ْلق

منظمة تكون عىل أقل قدر من البريوقراطية وعيل أكرب قدر من الالمركزية.
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وحتي هذه الرسالة مل يكن تبليغها سهلاً  ،ألن األمر كان حتولاً جذر ًيا يف الطرق

أيضا يف
الس��ابقة لالتصال ،ليس يف جمموعة منتجات آالت النس��خ فحسب ،وإنام ً

أغلب نواحي الرشكة .ولذلك أنش��أ (كراندال) العرشات من الوس��ائل لرتس��يخ
النظرة اجلديدة وجلمع العاملني حوهلا.
ومتثلت هذه الوسائل يف االجتامعات األسبوعية مع واضعي تقاريره الشخصية
االثني عرش املبارشين واملنتديات الشهرية ملنتجات آالت النسخ ،والتي من خالهلا
كان يلتقي يف كل مرة بموظف خمتلف يمثل قس�ًم�اً من األقس��ام التي يديرها ملناقشة
آخر التحسينات واملشاريع اجلديدة لتحقيق أفضل النتائج.

كام كان هناك اجتامعات كل ثالث أشهر تتناول حالة األقسام يلتقي مدراءه من
خالهلا بكل األشخاص يف أقسامهم املختلفة.
وكان ع��دد من يلتقيهم (كراندال) مرة يف الش��هر ممن يمدون��ه بالتقارير يصل
إىل حوايل  80إىل  100ش��خص من بعض األقس��ام يف رشكته ملناقشة املسائل التي
يريدون احلوار بش��أهنا ،ولتحقي��ق التوافق مع مزودهم األهم وهو قس��م (كوداك
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آبارتوس) ،والذي كان يزودهم بثلث األجزاء املستخدمة يف التصميم والتصنيع.
كان (كراندال) ومدراؤه يلتقون بأعضاء اإلدارة العليا أثناء مأدبة غداء تقام كل
يوم مخيس ،بعد ذلك أنشأ كراندال ما ُيسمى «اجتامعات األعامل» التي كان يلتقي
ش��خصا ملناقشة موضوع معني ،كموضوع
مدراءه من خالهلا ما بني ( 12إىل )20
ً

ج��رد املخزونات أو إتقان اجلدولة ،وكان اهل��دف يتمثل يف االجتامع بكل موظفيه
الذين يبلغ عددهم  1500مرة يف السنة عىل األقل يف اجتامعات األعامل املذكورة.
كان كل من (تروبردج) و(كراندال) يوجهون للموظفني الرس��ائل التي تتعلق
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بدوافعه��م مرة يف الش��هر ،ومنها «نرشة منتجات آالت النس��خ» والتي تتكون من
أرب��ع إىل ث�ماين صفحات ،كام كان هناك برنامج ُيس��مى «رس��ائل احلوار» ،والذي

يعطي للموظفني فرصة توجيه أس��ئلة (لكرندال) ومدرائه مع ضامن اإلجابة عنها
وذلك بدون كشف هويات املوظفني.
ب��روزا واألكث��ر فعالي ًة فكانت الرس��وم
أم��ا وس��يلة االتص��ال املكتوبة األكثر
ً

البيانية ،كانت تلك الرس��وم البيانية الضخم��ة التي توضع يف مدخل رئييس قريب
من الكافترييا تش�ير بش��كل واض��ح إىل اجل��ودة والتكاليف ونتائج التس��ليم لكل
منت��ج ،وذلك بالقياس مع األه��داف الصعبة ،كام كانت املئات من تلك الرس��وم
األصغر حجماً تنترش يف كل أرجاء أماكن التصنيع ،وكانت تشري إىل مستوي اجلودة

والتكاليف املتعلقة بمجموعة عمل معينة.

وبدأت نتائج هذه اجلهود املكثفة لتحقيق التوافق تظهر بعد ميض س��تة أش��هر،
ظهورا بع��د ميض ع��ام ،وازدادت اجلودة يف واح��د من خطوط
وأصبح��ت أكث��ر
ً
اإلنتاج الرئيس��ية بامئة ضعف بني عامي1984م و1988م ،وتقلصت العيوب يف

الوحدة من %30إىل.%3.0
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وخ�لال فرتة امتدت ثالث س��نوات انخفض��ت التكاليف يف خ��ط إنتاج آخر
بنسبة  ،42%كام ارتفعت نس��بة التسليم يف املواعيد املحددة من  82%سنة1985م
إىل  95%سنة1987م.
وارتفع مس��توي املخزونات بنس��بة  %50بني س��نتي1984م و1988م مع أن
حجم اإلنتاج كان يف ارتفاع ،باإلضافة إىل ارتفاع اإلنتاجية التي تقاس بالوحدات
لكل موظف إىل أكثر من الضعف بني سنتي1985م و1988م.
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ً
ثانيا :عالقة المدير التنفيذي باألداء التنظيمي:
يعترب دور املدير التنفيذي داخل املنظمة من األدوال الفعالة واملحورية واملؤثرة

يف بق��اء واس��تمرار ونجاح املنظم��ة ،فقد أوضح��ت العديد من الدراس��ات تأثري

ش��خصية القائد واملدير التنفيذي عىل األداء التنظيمي ،هم لدهيم س��لطة تقديرية
دورا ً
بارزا يف الكش��ف عن
إدارية هائلة ،وتلعب تلك الش��خصية داخل املؤسس��ة ً

املوظفني أصحاب اهلم��م العالية والفاعلية القوية لنقله��م من أدوار صغرية ،ليتم
تطويرهم ليصبحوا مدراء يف املستقبل.

فكل�ما أس��تطاع املدير التنفي��ذي نفض الرتاب ع��ن جوهر املوظف�ين العاملني

لديه ،واكتشاف جوهرهم الداخيل واألخذ بأيدهيم لتطوير األداء التنظيمي داخل
املنظم��ة ،عندئ��ذ هو ال ينج��ح باملنظمة فقط ،ب��ل ينجح باملوظف�ين ً
أيضا وينقلهم
ويطورهم يف حياهتم العملية والتنفيذية.

وعىل النقيض من ذلك ،حينام ُي ِ
شعر الرئيس التنفيذي املوظفني لديه دائماً بالقلق

حيال إمكانية طردهم من العمل (عىل س��بيل املثال ،بول أوس��تن يف كوكا كوال) ،

من املرجح أن ُيشيع عدم الثقة والتعامل املزدوج بني أعضاء نظرية الدافع الزماين.

65
الطريق الى
القيادةالعليا

وهلذا فإن الرئيس التنفيذي الذي يس��مح للمديري��ن بارتكاب أخطاء عرضية

ومعقول��ة دون خ��وف من أن يتم فصلهم (عىل س��بيل املث��ال ،فرانك كاري يف آي
يب إم) ُيرج��ح أن يش��جع القي��ام بمخاطرة معتدل��ة والتعاون بني أعض��اء الفريق،
وتطويره��م ليصبحوا مدراء وق��ادة تنفيذيني خيلفون الرئي��س التنفيذي بعد ميض

سنوات عمره يف املنظمة.

مهام املدير التنفيذي:للمدي��ر التنفيذي مخ��س مهام جوهرية ومتنوعة يامرس��ها داخل املنظمة ،وهي

ليست عىل سبيل احلرص ،ولكننا نعرض أهم مهام املدير التنفيذي داخل املنظامت،
أال وهي:

. 1مسئولية اإلصالح:
يقوم املدير التنفيذي بعملية إصالح ش��املة للهيكل اإلدري والتنظيمي داخل

املنظمة ،فيعمل ع�لى اإلرشاف وإعداد اهليكل التنظيمي إن كان به خلل يف إحدى

عج��زا مثلاً يف إح��دى اإلدارات الفرعية فيق��وم بتحويل أحد
جوانب��ه ،فلو وجد
ً
العاملني الفائضني يف إحدى األقسام ويسد العجز يف القسم اآلخر.
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ً
أيضا يتدخل املدير التنفيذي إلصالح املنهجية أو طريقة بيع املنتجات التجارية

املتعث��رة ،فيرشف عىل إدارة التس��ويق إلعداد خطة تس��ويقية للمنتج ،أو أنه يوكل
إع��داد خطة تس��ويقية إلح��دى املكاتب املتخصص��ة يف ذلك ،ف�لا يقف مكتوف

األي��دي وهو ي��رى منتج املنظمة هيوي ومتعثر يف الس��وق التج��اري ،ولكن يقوم
بإصالح ومعاجلة أي قصور حيدث يف إدارة املنظمة.

وخيتلف دور املدير التنفيذي حس��ب نوعية املنظم��ة أو الرشكة التي يعمل هبا،

فهناك من املنظامت من تقوم عىل تقييد دور املدير التنفيذي يف اإلصالح ،وال ترتك
ل��ه القرار يف معاجل��ة األوضاع املطلوب فيها اختاذ ق��رار عاجل ،وعىل النقيض من
ذل��ك ،جتد أن هناك منظامت آخرى تطلق العنان للمدير التنفيذي يف اختاذ قرارات
اإلصالح التي يراها صاحلة وأهنا ستفيد املنظمة يف املستقبل.

 .2البدء من الصفر:
ال يقت�صر دور املدير التنفيذي عىل متابعة س�ير اإلنتاج واإلرشاف العام فقط،

ولك��ن قد يتع��دى دوره إىل بدء املرشوع��ات من أوهلا إىل آخرها ،رب�ما َ
يوكل إليه
متابع��ة بناء مصنع جديد يف منطقة جديدة بناء عىل توس��ع املنظمة يف بالد جديدة،

أو القيام بافتتاح مش��اريع جتارية جديدة ،أو حتى إنش��اء خ��ط إنتاج جديد مل يكن
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موجو ًدا س��اب ًقا يف املنظمة ،كل هذه املهام ليس��ت عىل س��بري احل�صر ولكن رض ًبا

لبع��ض األم��ور التي يقوم هب��ا املدير التنفيذي م��ن الصفر حتى التأك��د من نجاح
واكتامل املهمة التي وكلت إليه.

 .3تغيير نطاق مجال العمل:
يق��وم املدير التنفي��ذي بتحديد املس��ؤول عن األعامل التجارية املنش��أة س��واء

اجلدي��دة أم القديم��ةً ،
أيض��ا إدارة األعامل القائم��ة وبيان مدى احتياج االقس��ام
لألفراد وأهيام حيتاج املزيد من الناس ،كذلك يقوم بمتابعة املنتجات ،واألس��واق،
أو األرباح ومسؤولية اخلسارة للمرة األوىل.

 .4مساعدة العاملين:
يق��وم املدي��ر التنفي��ذي باالنتقال يف كثري م��ن احلاالت إىل دور «املس��اعد» فال

يرتك العامل�ين يواجهون املجهول أو خيرسون وظيفته��م لعدم علمهم بمجريات
ورسيان األمور داخل املنظمة وخط اإلنتاج ،وهلذا يعمل املدير التنفيذي عىل تقدم

يد املساعدة للعاملني وتقديم التقارير لشخص أعىل بأربع مستويات وظيفية.
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 .5مشروع خاص  /فرقة بمهمة خاصة:
رئيس��ا عىل فريق عمل داخ��ل املنظمة ويكلف ذلك
ق��د يكون املدير التنفيذي ً

الفري��ق بمرشوع خاص أو مهمة خاصة داخل األقس��ام الفرعي��ة للمنظمة ،وتأيت

مهم��ة يف قيادة وإدارة ذل��ك الفريق إلنجاز املهامت املطلوبة من��ه وحتقيقها بصورة

صحيحة واحلرص عىل نجاح ذلك الفريق س��واء يف أهدافه الداخلية أو اخلارجية،
ً
وأيضا وتنطوي مهمته أحيان ًا عىل املفاوضات الرسمية مع أطراف خارجية.

فه��ذه بعض املهام التي تعتمد عىل املدي��ر التنفيذي داخل املنظمة ،فله دور هام

وحم��وري يف حتقي��ق أهداف املنظمة عىل املس��توى الداخيل هلا م��ن تطوير العاملني
وحتس�ين جودة اإلنتاج وبناء قيم ومبادئ املنظمة ،والنجاح عىل املستوى اخلارجي

من حتقيق ميزة تنافس��ية يف الس��وق وجذب لعمالء جدد والس��عي يف نمو وتطور
املنظمة عىل الصعيد اخلارجي.

 املدير التنفيذي وتطوير األداء التنظيمي:يعم��ل املدير التنفي��ذي كام أوضحنا يف مهاممة مس��اعدة العامل�ين عىل التطور

وتنميتهم بصورة مستادة لتحقيق أقىص استفادة ونفع منهم داخل املنظمة ،وخيتار

املدير التنفيذي من ضمن العاملني داخل املنظمة من يكون لديه صفات هامة يف أن
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يتدرب عىل القيادة ومن تلك السامت القدرة ،واملعرفة ،واملهارات والقيم املتوافقة

واملتطابق��ة مع متطلب��ات املنصب ،فكلام كان تلك الس�مات يف عامل كانت نس��بة

تطويره أفضل.

فإن معظم الوظائف العليا تكون من نصيب املرشحني الذين يمتلكون مهارات

احلصول عىل تلك الوظيفة ،فعىل سبيل املثال إذا كانت هناك مشكلة كبرية يف أحد
مصانع املنظمة ،فأي من العاملني الذي سيختاره املدير التنفيذي؟

هل سيختار شخص سبق وأن قام بإصالحات مماثلة سابق ًا ويرسله إىل املصنع
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إلصالح تلك املشكة ،أم سريسل عامل ليس لديه أي خربة يف عالج تلك املشاكل
حت��ى لو كان لديه فرتة زمنية داخ��ل املنظمة ،وهلذا فإن االعتامد يف طريقة االختيار

املتوقف��ة عىل مدى العلم والقدرة والس�مات التي ذكرهنا كث�ير ًا ما تؤدي إىل تطوير
املنظمة لكوادر قياداية تس��تطيع أن تتدرج إىل مستوى اإلدارة التنفيذية وأن يصبح
الفرد فيها مدير داخل املنظمة يف املستقبل.

وهل��ذا فإن اس��تخدام تطوير العاملني داخ��ل املنظمة بصورة فعالة س��يكون له

أثر إجيايب ليناس��ب ك ً
ال من األفراد واملنظمة ،ويقوم بتحقيق أهداف كالمها س��واء

بتطوي��ر األف��راد العاملني والذي س��يعود بتجوي��د عملية اإلنت��اج وحتقيق نجاح

للمنظمة ونمو ربحي وتنافيس يف السوق.

 سبل تطوير املدراء للموظفين:يقوم املدراء الذين يرشفوا مبارشة عىل اخلطط التطويرية املعدة لتحسني وتطوير

العامل�ين يف املنظمة بمس��اعدة األف��راد العاملني املرش��حني يف التوصل إىل أفضل
األس��اليب التطويري��ة لبناء نق��اط قوة إداري��ة لدهيم والتغلب ع�لى نقاط ضعفهم

والتي تؤثر عىل سري اإلنتاج ،فكل فرد له طبيعة شخصية خمتلفة عن اآلخرى ،فربام
الربنامج التطويري الذي يعتمده املدير التنفيذي يناس��ب بعض العاملني ولكنه ال

يناسب البعض اآلخر.
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وهل��ذا يأيت دور املدير التنفيذي لتنوير العاملني داخل املنظمة عىل اختيار افضل

الط��رق التدريبي��ة والتطويرية لتحس�ين طبيع��ة إنتاجهم ،وهنا نع��رض مثالاً عىل

الطرق البديلة التي يطرحها املدراء التنفيذيون لتطوير العاملني لدى املنظمة ،وهي:
االختيار األول وهو بإرسال الشخص إىل تدريب معني ،وهذا ُيعدّ أسهل خيار

تطوي��ري ألنه يتطلب املال والوق��ت فقط ،وبالقليل من التفك�ير احلقيقي واجلهد
يت��م التوص��ل إىل هذا الق��رار لتقييم م��ا إذا كان بناء املهارة لذلك العامل س��ينجم
ع��ن حضور دورة تدريبي��ة أم ال؟ ويف احلقيقة فإن امل��دراء التنفيذيني يقرتحون أن
التدريب��ات مفي��دة فقط يف ح��االت معينة ،عن طري��ق تعلي��م دروس مركزة جد ًا

وتقنية غالب ًا للعاملني.

ٍ
ش��خص ما إىل من القس��م ال��ذي يعمل به إىل
االختي��ار الث��اين فيتمثل يف نقل

قس��م آخر ،فمثلاً من املمكن نقل ش��خص يعمل داخل قسم تطوير املنتج إىل قسم
املبيع��ات ،وذلك ليكتس��ب فه ًام لألمور الت��ي جتذب العمالء ومتثل ميزة تنافس��ية

للمنتج.

72
الطريق الى
القيادةالعليا

وال ننسى بأن عملية النقل هذه للعاملني تأيت هلدف بناء املهارات التقنية لدهيم،

وليتعلم أكثر حول األقسام األخرى داخل املنظمة ،فعملية النقل هي عملية فعالة

يف العديد من الطرق ،ولكن للحصول عىل فعالية أكرب فإنه جيب أن يواجه العامل

املرش��ح م��ن خالل هذا النقل حت��دٍّ إداري مثل التعامل مع أفراد يف أقس��ام جديدة
وغري معلومة لديهً ،
وأيضا استيعاب تقنياهتم وطريقة تفكريهم وهكذا ،فإن عملية

التطوير تساعد الرؤساء واملرؤوسني يف املنظامت يف فهم كيف و أين حيدث التطور

بطريقة منظم��ة ً
وأيضا يزيد الوعي حول إمكانيات التطور يف مجيع أقس��ام املنظمة

ليحقق هلا.

 كيفية اختيار املوظف األمثل للتطوير؟من احلكمة أن تنظر املنظامت يف مجيع العاملني بنظرية متساوية حتى تقوم بعملية

التقييم والفرز ملن يس��تحق التطوير وبذل جمهود لتطويره ،وأن هذا التطوير سيعود
بفائدة وفاعلية عىل املنظمة ،ويتم اختيار املوظف أو العامل عن طريق أمرين:

 .1يمكن أن ت��درس املنظامت عدد ًا م��ن األفراد من خمتلف املس��تويات من

أجل احلص��ول عىل املعلومات املتعلق��ة باجلوانب التي حتت��اج إىل تطوير وتدريب
ألفرادها ،والنظر إىل الس��جل الوظيفي ملن يتقلد هذه الوظائف ،وحتديات القيادة
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الت��ي تواجه��ه ،وما إذا تم االس��تفادة من ه��ذه التحديات عىل أكم��ل وجه ملعرفة

أفضل األساليب التدريبية والتطويرية لألفراد.

 .2يمك��ن للمنظامت مقابلة فري��ق اإلدارة العليا لتحديد املهام التي ثبت أهنا

أكثر بروز ًا ونمو ًا ولتحديد ما تم تعلمه ،وبناء عىل ذلك يتم اختيار األفراد بناء عىل
توجه وأهداف اإلدارة العليا والتوجه التي تسعى إليه املنظمة.

وت��أيت نتائج هذا التحليل لتمكن فريق اإلدارة احلايل من إلقاء الضوء عىل نقاط

القوة والضعف لدى األفراد لدهيا ،كام يمكن هلذه النتائج أيض ًا أن تكون كمراجعة
ثقافية للدروس واملهارات والقيم التي يمثلها أو جيسدها فريق اإلدارة العليا ،وفيام
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إذا كان خمتلف ًا عام ينبغي أن يكون عليه من أجل النجاح املستقبيل.

 تحذيرات حول تطوير العاملين باملنظمة:يوجد هناك حتذيرات مهمة تتعلق باس��تخدام املهامت للتطوير،

وهي:

 .1جي��ب أن يت��م إبالغ األش��خاص املختارين مله�مات تطويري��ة بالغاية من

إعطائه��م تل��ك امله�مات ،إضاف��ة إىل ذلك ،جيب حتض�ير وإعداد بع��ض األنظمة

الداعمة.

فعىل سبيل املثال ،فإن انتقال املتعهد إىل بيئة الفريق تم بعد مراقبته و تدريبه من

قبل نائب رئي��س التصنيع وخبري املوارد البرشية رفيع املس��توى يف الرشكة ،حيث
أهنم كانوا هناك ليساعدوا املدير املستهدف يف حال حدوث أية مشاكل.

ومل يك��ن هذا فقط تغيري ًا للش��خص ،ولكن أيض ًا للطريق��ة التي تتم هبا األمور

ع��اد ًة يف املنظمة ،بمعنى أنه كلام كان التطور للش��خص أكرب كل�ما كان هناك ثقافة
مض��ادة يف املنظمة ،وكلام كانت هناك حاجة اىل تقدي��م املزيد من الدعم والتطوير
داخل املنظمة.
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 .2إن خط��وات التطوير ل��ن تصلح كل نق��اط الضعف وأن تبن��ي مهارات

اإلدارة لدى اجلميع ،وأفضل مثال عىل هذا ما قام به نائب الرئيس التنفيذي ألحد

األقس��ام الرئيس��ية يف إحدى ال�شركات ،حيث قام عمد ًا بنق��ل أخصائي مهم من
الوالي��ات املتحدة األمريكية إىل منصب خارج البالد من أجل التوس��ع و التطوير

التقني.

وتم تعيني بديلٍ له يف الواليات املتحدة األمريكية ،ولكن تم اعتبار هذا البديل

صاحب املنصب ،فهو كان كفؤ بشكل ٍ
كاف ليقوم بالعمل ،وعندما عاد املستهدف

بالتطوير للواليات املتحدة وسئل «ماذا تعلمت؟» ،كان الرد «ال يشء» ،وأنه «كان
هناك الكثري من املشاكل خارج البالد» ،وأن «العائلة مل حتب املهمة» ،وتعترب» جمرد

تضييع للوقت».

و عندما س��ئل «صاح��ب املنصب» جاءت اإلجاب��ة خمتلف ًة متام�� ًا ،فقال« :لقد

تعلمت كيف يفكر تنفيذيوا الواليات املتحدة ،وحصل عىل فهم اس�تراتيجي أكرب

وأفض��ل لكيفي��ة إدارة األعامل ،كام أنه تغري يف الطريقة الت��ي ينفذ هبا األعامل ،فهو

قد تطور كقائد.

 .3إن معظ��م املنظامت ليس لدهيا عدد ٍ
كاف م��ن املهامت الكبرية لتطوير كل
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الق��ادة الذين س��تحتاجهم يف املس��تقبل ،ولكن هناك طرق لتطوير األش��خاص ال

تتضمن إرس��اهلم ليبدؤوا مهمة يف بالد أخرى ،بل تطويرهم يف مكاهنم عن طريق
ٍ
ٍ
إضافية (وعاد ًة ما تكون هادف ًة) ويمكن هلذه االسرتاتيجية
مس��ؤوليات
حتميلهم

أن تكون مفيدة بشكل خاص عندما تفقد املنظامت املهامت التطويرية «الكبرية» ،أو
ٍ
لسبب أو آلخر ،عمل نقلة تطويرية كبرية ،وأيض ًا
عندما ال يس��تطيع الفرد املرشح
هي مفيدة هلؤالء األش��خاص اجليدين الذين يريدون أن يكربوا و يتمددوا يف حني
ال تتوفر يف املنظمة مناصب عالية أخرى جاهزة هلم.
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وال ننس��ى بأن كل مهمة أو عمل يقوم به أي ش��خص هي عملية تطويرية هلذا

الش��خص ،وهب��ذا املفهوم تصب��ح أي وظيفة أو عم��ل يقوم به األف��راد هي عملية

تطويري��ة له ،غري أن مفهوم التطوير قد يتعارض م��ع الناحية التجارية للمنظامت،
ألن م��ن املمكن أن��ه بعد عملية التدري��ب أو اإلنفاق عىل التطوي��ر ال تأيت بنتاجها

املأمول من تطوير اإلنتاجية أو تغيري مفهوم األفراد حول جتويد أعامهلم ،وهلذا فإن

عملية التطوير الذي تقوم به املنظامت هي عملية خماترة.

وق��د يلجأ امل��دراء التنفيذيون بتطوير األفارد عن طري��ق تطوير خربات التعلم

لدهي��م والتي تتولد م��ن الصعاب ،ومن خ�لال التعلم من أش��خاص آخرين ممن
عارصوه��م يف املايض عىل األغل��ب ،ولكن عند التدقيق عن كث��ب ،نجد أن أكرب
نقطة قوة تنموية تنط��وي عىل مهام البد أن تقدمها وتوفرها املنظمة أللئك األفراد

حتى يتطوروا ،فعىل موظفي املوارد البرشية واملدراء التنفيذيني الذين يدعموهم أن

يدركوا بأن الناس اآلخرين ذوي الطباع اجليدة والسيئة هم بمثابة مصادر للتنمية.
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اإلدارة العليا في
المنظمات
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مقدمة
ُيعد القادة املح��ركات الداخلية لكل منظمة ،فهم جزء ال غنى عنه داخل كيان

املنظم��ة ،وهلم تأث�ير قوي وفعال عىل نجاح ونمو وحتقي��ق أرباح هلا ،فهم يعملون

داخل اإلدارة العليا لتلك املنظمة ،ومع األدوار التي ذكرناها ،هناك أدوار تقوم هبا
اإلدارة العليا مع املديرين التنفيذيني يعملون بجد واجتهاد لتحقيق أهداف ورؤية

ورسالة املنظمة.

وس��نتعرف خالل ه��ذا الفصل عىل الرك��ن الثاين م��ن أركان املنظمة أال وهي
اإلدارة العليا ،فحتى تنطلق اإلدارة يف عامل األعامل جيب أن حتدد االجتاه والتخطيط
جيدً ا ملا س��تتجه إليه املنظمة ،وتبنى خطط املنظمة عىل أس��اس الرؤية اجليدة املبنية
عىل معلومات وواقع املنظمة وما تريد أن تصل إليه يف املستقبل سواء كان القريب
أم البعيد.
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وحت��ى تقوم املنظمة عىل أرجله��ا جيب أن هتتم بتحفيز األف��راد العاملني فيها،
تقري��را بأمهية تطوير األف��راد ،فيجب أن
وأن هتت��م بتطويره��م بعدما يرف��ع املدير
ً
تس��تجيب هلذه الطلبات ،وأن تتخ��ذ القرارات التي يف مصلح��ة األفراد العاملني
فيها وأن توازن بني نجاحها ونجاح األفراد داخلها.
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لاً
أو  :تحديد االتجاه مقابل التخطيط:
إن حتديد اجتاه التغيري الذي هتدف إليه القيادة الناجحة هو األمر األسايس الذي

ً
ختطيطا ولكن عىل
تبن��ي عليه عملها ،وهو خيتل��ف عن التخطيط ،وإن كان يعت�بر
امل��دي الطويل ،فالتخطيط هو عمل إداري يقوم عىل االس��تنتاج وهيدف إىل حتقيق
نتائج منتظمة دون أي تغيري ،يف حني أن حتديد االجتاه هو أمر استقرائي ال تنتج عنه
أية خطط ،وإنام هو خيلق الرؤية واالسرتاتيجيات الالزمة للعمل وذلك من خالل
مجع جمموعة واسعة من البيانات ثم حتليلها وبحثها للخروج باالجتاه الذي ستسري
عليه الرشكات يف املستقبل.
ويستطيع حتديد االجتاه أن يرسم اخلطوط العريضة التي ستسري عليها الرشكات
يف نط��اق األعامل والتكنولوجي��ا والثقافة املعرفية عىل امل��دي الطويل ،مع صياغة
انطباعا ب��أن من يقومون
الوس��يلة املمكن��ة لتحقيق ذلك ،وال يعطينا ه��ذا الكالم
ً
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بصياغة تلك الرؤية هم س��حرة أو مشعوذون ،إنام هم فقط مفكرون اسرتاتيجيون
عىل نطاق واسع ومستعدون لتحمل املخاطر.
فاالجتاه للتغيري وتطوير األعامل قد يكون أحيا ًنا عملية مرهقة تكمن صعوبتها
يف مج��ع وحتليل املعلوم��ات ،ولكنه ليس باألمر الغامض واملميت الذي يس��تعيص
عىل األشخاص القيام به.
وال يستلزم األمر أن يكون حتديد اجتاه التغيري املتمثل يف الرؤى واالسرتاتيجيات
مبتكرا وحدي ًثا ،ولكن يف الواق��ع إن تلك الرؤي قد تكون عادية وأتت
املس��تقبلية
ً
من أفكار معروفة جيدً ا ،إال أن طريقة تنفيذ تلك األفكار هو ما قد يكون جديدً ا.
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• تمرير القرارات االس�تراتيجية من اإلدارة العليا لألدارات
التنفيذية:
حين�ما تتخذ املؤسس��ة قرارها االس�تراتيجي ،تبدأ اإلدارة العلي��ا بصياغة تلك

االس�تراتيجية ووضع حم��ددات وأه��داف ل��كل إدارة فرعية ،وتبدأ يف تبس��يطها

لكي تالئم التطبيق والتنفيذ من خالل العاملني يف تلك املؤسس��ة ،وكلام استوعب

العاملون يف اإلدارات التنفيذية تلك االسرتاتيجية اجلديدة وفهموها جيدً ا فسوف
يؤدي ذلك إىل إحداث تغيري يف مصري املؤسسة.
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وتنقسم مستويات اإلدارة إلى ثالث مستويات وهي:
املستوى األول :وهو مستوى اإلدارة العليا للرشكة ،وهو املستوى الذي تتخذ

في��ه املؤسس��ة القرارات االس�تراتيجية من خالل رؤس��اء جمال��س اإلدارة العليا،
والذين حيملون عىل عاتقهم مسؤولية القرارات االسرتاجتية وغريها من القرارات
الصعبة واخلطرية والتي ستؤثر يف حياة املؤسسة.

املس��توى الثاين :وهو مستوى األقس��ام اإلدارية الوسطى ،وهو املستوى الذي
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يبدأ يف حتويل اخلطة االس�تراجتية من صياغة ورقية إىل قرارات وأدوات وعمليات
واقعية ملموس��ة عىل أرض املؤسسة ،حيث تبدأ بتقس��يم اخلطة االسرتاتيجية عىل

األقس��ام اإلداريةٌ ،
كل عىل حس��ب القس��م اخلاص به ،ويبدأ ذلك املستوى وضع
االسرتاتيجية التشغيلية التي ستقوم عليها املؤسسة.

املستوى الثالث :وهو مستوى اإلداراة الوظيفية ،والتي تبدأ يف تنفيذ األهداف

التي طلبتها منهم اإلدارة التش��غيلية ،فتعمل عىل حتقيق تلك األهداف الكليةٌ ،
كل
عىل حسب القسم املنبثق منه.

• مرحلة التنفيذ:
تعترب عملية التنفيذ االس�تراتيجي هي حلقة الربط بني التخطيط االسرتاتيجي

من جهة والرقابة االس�تراتيجية من جهة أخرى ،وبذل��ك فهذه املرحلة تأخذ عىل

عاتقها هتيئة أس��س ومس��تلزمات وضع االس�تراتيجية التي اس��تقر ال��رأي عليها
موضع التنفيذ الفعيل ،وتتضمن هذه العملية ما ييل:

 -هتيئة املؤسسة من الداخل بام يتطلبه ذلك من تعديل اهليكل التنظيمي وإعادة

توزيع السلطات واملسؤوليات.

 -وضع املوازنات بغية توجيه املوارد والنش��اطات ال سيام تلك التي تساهم يف
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خلق القيمة.
 -حتدي��د السياس��ات واإلج��راءات الت��ي تس��اهم يف دع��م عملي��ة التنفي��ذ

اإلسرتاتيجي الناجح.

 -إقرار املامرس��ات التي تعزز من عملية التحس�ين املس��تمر يف إنجاز نشاطات

سلسلة القيمة.

 -إرساء دعائم نظم املعلومات واإلتصال التي تساعد املؤسسة عىل إرساء أداء

أدوارها اإلسرتاتيجية بنجاح.

 ربط نظم احلوافز واملكافآت بإنجاز األهداف والتنفيذ اإلسرتاتيجي الناجح. هتيئة بيئة عمل وثقافة تنظيمية تسهم يف تسهيل عملية التنفيذ اإلسرتاتيجي. -ممارس��ة النش��اطات القيادي��ة املطلوب��ة لتوجي��ه وإدارة عملي��ة التنفي��ذ

اإلسرتاتيجي.
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 تجربة (جان كارلزون) في شركة (إس إيه إس):عندما صاغ الرئيس التنفيذي ( )Jan Carlzonرؤيته جلعل منظومة اخلطوط
االس��كندنافية ( )SASأفض��ل
رشكات الط�يران يف العامل بالنس��بة
لرج��ال األع�مال الذي��ن يس��افرون
بش��كل متك��رر ،مل ِ
يأت ب��أي أفكار
غريبة يف صناعة الطريان.
فقد اعتمدت الرشكة عىل رشحية
رجال األعامل وأهنم من بني رشائح
جوا هم «أكثر انتظاما من رشائح الس��وق األخرى» ،ويش��كلون نسبة
املس��افرين ً

كبرية من بني الزبائن الدائمني للرشكة ،فقد نجحت الرشكة يف آخر تقييم لرشكات
الطريان أن حتصل عىل املركز الثالث عىل مستوى العامل يف الوصول بالوقت املحدد،
فحققت نسبة نجاح  %87.91بالوصول يف الوقت املحدد.
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وحين�ما ننظر إىل باق��ي رشكات الطريان ،فإهنم مل يضعوا تلك الفكرة البس��يطة
كرسوا أنفس��هم للتنفيذ واحلرص عىل انتظام سري العمل بصورة
يف حس��باهنم ،بل ّ
صحيحة فقط ،وإن كان هذا جيدً ا ،لكنه ال يعمل عىل بناء نجاح مستمر ،فرسعان

أف��كارا جديدة جت��ذب إليها العم�لاء ،فباقي رشكات
م��ا س��تقدم رشكات أخرى
ً
الط�يران مل يبدعوا يف طرح أفكار جديدة إلح��داث تغيري وتطوير يف جمال عملهم،
وهل��ذا أغلب ما حيرك الصناعات هو اجلانب البريوقراطي التقليدي أكثر من تغيري
االجتاه وإحداث تطوير لرؤية مستقبل الصناعة.
ونس��تنتج من ذلك أن الرؤية اجليدة ليس بال�ضرورة أن تنبع من فكرة جديدة
كل ًي��ا ،وإنام م��ن كيفية اس��تخدامهها وتطويعه��ا خلدمة مصالح العم�لاء املهمني،
باإلضاف��ة إىل املس��امهني واملوظف�ين ،وهي تكمن ً
أيض��ا يف كيفية ترمج��ة ذلك إىل
اسرتاتيجية تنافسية واقعية.
أما الرؤية الس��يئة ،فهي تلك التي متيل إىل جتاهل احتياجات السوق املتمثلة يف
حقوق العمالء واملسامهني ،وعىل اجلانب اآلخر ،تتجاهل احتياجات املوظفني من
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حيث املقابل املادي العائد عليهم والتطوير والتدرج الوظيفي املطلوب هلم.

 الرؤية الجيدة تُ بنَي على حقائق ومعطيات حاليةحينام تزعم إحدى الرشكات أهنا ستصبح الرشكة األوىل يف جمال صناعتها وهي
ع�لى أرض الواقع جمرد منافس ضعيف يف الصناعة ،وتعد خطة طويلة األجل غري
مبنية عىل حقائق وال معطيات حالية ،فهذا ُيعد بمثابة حلم صعب املنال وسيهوي
هبا إىل الفش��ل واخلس��ارة ألهنا ليس��ت رؤية مبنية عىل معطيات وبيانات ،فالرؤية
املس��تقبلية اجلي��دة
لل�شركات ه��ي
الت��ي تق��وم ع�لى
قيادة حقيقية إدارية
مبنية عىل معطيات
حالية واقعية.
ولي��س معن��ى
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هذا الكالم أين أدعوك للتش��اؤم وكبح مجاح الطم��وح لديك ،ولكن من املفرتض
ريا بش��كل يسبب لنا الصدمات والش��عور بالفشل إذا
أال نرفع س��قف توقعاتنا كث ً
كان��ت توقعاتنا كبرية ومبالغ فيه��ا ،وجتربنا دو ًما عىل رؤية نص��ف الكوب الفارغ
فقط.
وع�لي العكس ،فإذا ما قمن��ا برؤية نصف الكوب املمتلئ فإننا بذلك سنش��عر
دو ًم��ا بنعم��ة اكتامل هذا اجلزء م��ن الكوب ولن يكون هناك م��ا يدعونا لإلحباط،

ش��يوعا يف مجيع ال�شركات التي متتلك إدار ًة قوي ًة وقياد ًة
ولعل من األخطاء األكثر
ً
ضعيف ًة هو القيام بتبني ختطيط طويل األجل كحل سحري.

ويرجع فش��ل تل��ك الرشكة احلاملة بالنجاح االف�ترايض إىل أهنا تفتقر إىل حتديد
االجتاه ،وعدم القدرة عىل التكيف مع بيئة العمل التجاري ،ومعرفة طبيعة السوق
الذي تزداد فيه التنافس��ية رشاس��ة يو ًما بعد يوم ،فهي مل تعمل عىل حتديد االجتاه مما

سيؤدي إىل عدم متكنها من النجاح مطل ًقا ،فتخطيطها عىل املدي الطويل يمكن أن
يتخلله أمور مفاجئة تتطلب منها إعادة وضع اخلطط من جديد.
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وه��ذه األم��ور املفاجئ��ة ت��كاد أن تكون ه��ي احلال دو ًم��ا يف ظل بيئ��ة العمل

الديناميكية ،مما جيعل التخطيط عىل املدي الطويل عبئًا ثقيلاً عىل النشاط االستثنائي
الذي تعيشه وتسري عليه طبيعة تلك الرشكات.
ومن جهة أخري ،إن مل متتلك الرؤية واالسرتاتيجية الواضحة التي تضع القيود
حول عملي��ات التخطيط أو تقوم بتوجيهها ،فكل احتامل ألمر مفاجئ س��يتطلب
خط ًة.
وم��ن هن��ا يمكن أن تس��تمر خطة الط��وارئ إىل م��ا ال هنايةُ ،مس��تنزف ًة الوقت

واالهتامم اللذين جيب أن ُتوليهام لألنش��طة األكثر أمهية ،ويف نفس الوقت ال تبدو
ه��ذه الرشك��ة بأن لدهيا أي ح��س واضح ب��اإلدارة ،وبعد فرتة م��ن الزمن تتحول
سيسة إىل حد كبري.
عمليات التخطيط إىل لعبة ُم َّ
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ثانيا :التخطيط ُم ِّ
ً
كمل لإلدارة:
كمل اإلدارة ،فهو ليس بديلاً لدورها،
يكون التخطيط ذي جدوى أكرب عندما ُي ِّ

وإذا م��ا كان��ت اإلدارة يتمثل فيها أصح��اب املؤهالت وامله��ارات العالية ،تزداد
الفرصة لتنفيذ التخطيط بواقعية أكثر ،فهو يس��اعد ع�لى توضيح طريقة التخطيط
األكثر أمهية وغريها من طرق التخطيط.
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وجي��ب ع�لى أي رشك��ة اختي��ار وحتديد هيكل��ة وظائفه��ا وش��كل عالقاهتا،
وتوظي��ف أفراد مناس��بني لتلك الوظائ��ف ،باإلضافة إىل توف�ير تدريبات ملن هم
يف حاج��ة إىل ذل��ك ،وإبالغ فرق العم��ل باملخططات ،وتقرير نس��بة الصالحيات
املفوضة واألشخاص الذين س��توكل إليهم هذه الصالحيات ،وجيب عىل الرشكة
أال تنس��ى احلواف��ز االقتصادي��ة وضبط آلي��ة لتنفيذها ،ملا هلا م��ن دور كبري يف إمتام
املخطط التنفيذي للعاملني واملوظفني.
ويعترب الرتابط املتبادل من حيث التواصل الفعال هو ميزة أساس��ية تتصف هبا
املؤسس��ات العرصي��ة ،حيث ال يوجد اس��تقالل ذايت ألي فرد ،ب��ل أصبح أغلب
املوظفني مرتبطني بينهم وبني بعضهم من خالل أعامهلم.
توح��د العديد من األفراد وحتركهم س��وية ألدى ذلك إىل إهنيار اجلميع
ول��وال ُ

وفش��ل الرشك��ة م��ن بعده��ا ،فكل ش��خص يس��تطيع املس��اعدة يف تنفي��ذ الرؤية
واالس�تراتيجية ،أو حتي تعطيل التنفيذ ،وال يتضمن هذا الرتابط والتواصل أتباع
أيضا التواصل مع املدراء اآلخرين وبقية املوظفني يف الفروع
املدير فقط ،بل يشمل ً
األخرى للرشكة ،فضلاً عن املوردين واملسؤولني احلكوميني ،أو حتى الزبائن.
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 مفهوم املحاذاة:حين�ما تبدأ ال�شركات بالتغي�ير يق��ف أمامها حت��دي اس��تثنائي ،أال وهو تقبل
التكنولوجيا وأنظمة اإلدارة واملس��تويات اإلدارية العليا والتنفيذية لذلك التغيري،
فع��ادة هتتم الرشكات باإلدارة العليا وترتك اإلدارة التنفيذية رغم أن كال اإلدارتني
يس��عيان يف اجتاه واحد لتحقيق اهلدف من ذل��ك التغيري ،ويؤدي هذا االختالل يف
االهتامم باإلدارتني العليا والتنفيذية إىل مش��كلة يف التنظي��م وإدارة الرشكة ،وهلذا
جي��ب ع�لى اإلدارة العام��ة للرشكة االهت�مام بكال اإلدارت�ين وهذا م��ا يطلق عليه
مصطلح «املحاذاة».
وختتل��ف املحاذاة عن التنظيم ،فام يقوم ب��ه املدراء هو «التخطيط» لصنع أنظمة

برشية قادرة عىل تنفيذ املخططات بدقة وكفاءة عاليتني ،وعاد ًة ما يتطلب ذلك مجل ًة

م��ن القرارات تكون يف األغلب ُمع َقدة وهذا ه��و التنظيم ،أما املحاذاة فتعمل عىل
نادرا ما حيدث كنتيجة
منح الس��لطة إىل األفراد ليحققوا التغيري املنش��ود ،وهو أمر ً
للتنظيم اإلداري التقليدي.
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محل الناس عىل اس��تيعاب رؤية جديدة للمس��تقبل حتد ًيا من أجل
تُعترب حماولة ْ

حتقي��ق هدف م��ا عىل املدى القصري ،ويمكن تش��بيه ذلك باالخت�لاف مثلاً ما بني
حماولة قائد فريق كرة قدم تفس�ير تصوره للمباري��ات الثالث القادمة ،وبني رشح
منهج جديد للعبة سيتم اللجوء إليه يف النصف الثاين من املوسم ،فتساعد املحازاة
عىل حتقيق النجاح يف الث�لاث املبارايات القادمة وذلك ألنه حدث فهم وتناغم ما
بني أعضاء الفريق قبل تلك املباريات الثالثة ،أما رشح منهج جديد للعبة س��يلجأ
إليه الفريق يف النصف الثاين من املوس��م ما هو إال ختطيط وتنظيم ملا س��يحدث يف
املستقبل.
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وهن��اك ٍ
حتد هام آخر يرتب��ط باملحازاة ويتمثل يف املصداقي��ة -أي جعل الناس

قادرين عىل تصديق رس��الة ورؤية الرشكة اجلديدة ،-فمن األمور التي ت ِ
ُس��هم يف

حتقي��ق املصداقية مثلاً هو الس��جل التارخيي لصاحب املنظم��ة أو قائدها أو جملس
إدارهتا الذي تصدر عنه الرس��الة ،وكذلك مضمون الرسالة نفسها ،وسمعتهم فيام
يتعلق بالنزاهة والثقة بالنفس ،وكذلك التناسق بني األقوال واألفعال.
ومن أهم األس��باب التي جتعل بعض املنظامت تواجه صعوبات يف التكيف مع
التغي�يرات الرسيعة يف األس��واق أو يف التكنولوجيا أو غري ذلك ،هو وجود بعض
األش��خاص العاملني ضمن هذه املنظامت يش��عرون بالعجز نس��ب ًيا يف التعبري عن
آرائهم أو مقرتحاتم.

فلقد تبينَّ أن مثل هؤالء األش��خاص من خالل جتارهب��م يف احلياة العملية ،إذا

م��ا حاولوا مواكَبة التغريات اخلارجية وبادروا بالقيام بإجراءات مناس��بة أو تقديم
اقرتاح��ات أو تعديالت تس��اعد عىل حتقيق ذلك التغيري ،فس��وف يكونون ُعرض ًة

لش��خص ذي رتبة أعىل ل��ن حيبذ ما قاموا به ،وقد تتخذ عمليات التأنيب أش��كالاً
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خمتلف ًة مثل «هذا خمالف لسياس��تنا» ،أو «ال يمكنن��ا حتمل ذلك» ،أو «اصمت وقم
بعملك كام قيل لك» ...
وهلذا فإن املحاذاة تس��اعد عىل التغلب عىل هذه املشكلة ،وذلك بتعزيز قدرات
األفراد من خالل طريقتني عىل األقل أال ومها:
األوىل :ه��و تواجد حس إداري واضح داخل املنظمة ،والذي ُيمكن املوظفني

ذوي الدرجات الدنيا القيام بمبادرات دون اإلحس��اس بالضعف ،وبالتايل سوف
يصعب عىل الرؤساء تأنيبهم طاملا أن سلوكهم يتطابق مع تصور الرشكة ومسارها.
الثاني��ة :تتمث��ل بفكرة أن اجلميع يس��عي لتحقي��ق نفس اهل��دف ،وبالتايل فإن

هنالك احتامل بس��يط يف جتميد عمل مبادرة أحد األش��خاص إذا ما تعارضت مع
مبادرة شخص أخر إذا ما كانت هي أصلح وهبا فائدة أفضل للمنظمة.
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ً
ثالثا :تحفيز األشخاص أم الرقابة وحل المشاكل؟
يربز دور التحفيز حينام تواجه عملية التغيري -والتي هي من أساسيات القيادة-
أمرا مهماً
العدي��د من الصعوبات ،وتعترب القدرة عىل توليد س��لوك حي��وي وف ّعال ً

لتذليل تلك الصعوبات.

وال جي��ب أن ننيس أن التحفي��ز الناجح للموظفني هو م��ا يضمن خلق الدافع
الذايت لدهيم لتجاوز املصاعب ،كام أن ضبط الوجهة حيدد الطريق املالئم للحركة،
فيجب عىل األفراد معرفة الرؤية والرس��الة اخلاصة باملؤسسة ،إلن التوافق الفعال
ُيؤدي إىل جعلهم يسريون يف طريق التغيري.

 التحفيز أم الرقابة الصارمة؟وتتخذ اإلدارة آلية املراقبة للمقارنة ما بني س��لوك املوظفني واخلطة املوضوعة،

وتأخذ القرار املناسب عندما ينشأ أي انحراف ،فإذا كانت اإلدارة يف مصنع ما مثلاً

جيدةً ،فإن هذا األمر يعني أن عملية التخطيط قد حققت أهدا ًفا ملموس ًة للجودة.
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إن املس��ار التنظيم��ي يس��اعد
ع�لى تكوي��ن منظم��ة بإمكاهنا
حتقي��ق تل��ك األه��داف ،ك�ما
تضمن عملية املراقبة مالحظة
العي��وب املحتمل��ة يف اجل��ودة
ح��ال ظهوره��ا ،ولي��س بعد
ميض وقت طويل.
وبن��ا ًء ع�لى ما س��بق ،جتد

اإلدارة ب��أن الس��لوك املـُله��م
أو ع��ايل التحفي��ز غ�ير مالئم
يف الغال��ب ،فم��ن منظوره��ا
جيب أن يس�ير العمل دون أي
احت�مال للفش��ل ،ودون أي
خماطر ،ويعني هذا بأن ت َْس��يري
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العم��ل ال يمكن أن يعتمد عىل األمور االس��تثنائية أو تل��ك التي يصعب احلصول
عليها.
ومن هنا نس��تطيع فهم حالة امللل والشعور بالرتابة لدى املوظفني عندما يكون
الغ��رض الكيل للمنظامت واملؤسس��ات هو مس��اعدة األش��خاص العاديني الذين
يترصفون بش��كل عادي ع�لى إنجاز املهام الروتينية بش��كل ناجح يو ًم��ا بعد يوم،

مثريا أو جذا ًبا ،ولكن هكذا هي اإلدارة تعمل عىل
وبالطب��ع ال أحد جيد هذا األمر ً
الرقابة وليس التحفيز.

أمرا خمتل ًفا ،فهن��اك دو ًما حاجة إىل
وإذا م��ا َأمعنَّ��ا النظر يف القي��ادة فإننا نجدها ً

َدف َع��ة من الطاق��ة لتحقيق ال��رؤى الكربى ،حي��ث أن التحفيز واإلهلام يش��جعان

األش��خاص ،وال يك��ون ذل��ك بدفعهم يف االجت��اه الصحيح كام يك��ون األمر عرب
آليات الرقابة ،ولكن بتحقيق االحتياجات اإلنسانية األساسية لإلنجاز ،والشعور
باالنت�ماء ،والتقدي��ر الذايت ،وبالس��يطرة عىل الذات ،والقدرة ع�لى احلياة من أجل
املـُ ُثل الشخصية.
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وبالطب��ع ،فإن هذه املش��اعر متس اجلميع بعم��ق ،وتُثري لدهيم اس��تجابة قوي ًة،

ٍ
بشكل دائ ٍم عن
ويقوم القادة اجليدون بتحفيز الناس بأش��كال خمتلفة ،فهم ُيعبرِّ ون
رؤي��ة املنظمة بطريقة تُلق��ي الضوء عىل ِق َي ْم ُمتل ِّقي خطاهبم ،مما جيعل العمل ش��ي ًئا

مهماً بالنسبة ألولئك األفراد.

أيضا وبشكل منتظم بإرشاك األفراد يف حتديد الطرق التي يمكن
كام يقوم القادة ً

م��ن خالهلا للمنظمة أن حتقق رؤيته��ا ،أو يف اجلزء األكثر مالءمة ٍ
لفرد ٍ
معني منهم،
شعورا بالتحكم.
مما يعطي األفراد
ً
وهناك تقنية هامة أخرى للتحفيز تتمثل يف دعم جمهود املوظفني يف حتقيق رؤية
املنظم��ة ،وذلك م��ن خالل توفري التدريب واملالحظات ورس��م املهام بام يس��اعد
األفراد عىل التطور من الناحية املهنية ،وترسيخ اعتزازهم بأنفسهم.
وأخ�يرا ،فإن القادة اجليدون يعرتف��ون بالنجاح ويكافئون عليه ،وهو ما يمنح
ً

ش��عورا باإلنجاز فحس��ب،
األف��راد الش��عور باالنتامء إىل منظمة هتتم هبم ،وليس
ً

حمفزا بشكل جوهري.
وبالتايل يصبح العمل بحد ذاته ً
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َوج��ب عىل القادة حتفيز األفراد
وكلام اتس��مت بيئة العمل بذلك التغيري ،كلام ت َّ

أمرا نلمس��ه عند كل األفراد يف خمتلف الدرجات ،وال يشء أقل من
لتكون القيادة ً

هذا سيكون مجُ ْد ًيا ،ألن جماهدة التغيريات يف أي أعامل معقدة يتطلب مبادرات من

طرف عدة أشخاص.

نسقة
ولكي تسري أدوار قادة املنظمة جن ًبا إىل جنب ،جيب أن تكون ترصفاهتم ُم َّ

ُنسق سري أدوار اإلدارة التقليدية.
بعناية عن طريق آليات ختتلف عن تلك التي ت ِّ

وال جيب أن ننسى دور شبكات العالقات املتينة يف تنسيق األنشطة القيادية ،كام

103
الطريق الى
القيادةالعليا

نجاحا من الطريقة
هو احلال يف الرشكات ذات الثقافة العريقة ،وهو ما أعتبرِ ه أكثر
ً
ُنس��ق هبا اهلياكل اإلدارية للمديرين ،ويكمن الرس يف ذلك يف أن الش��بكات
التي ت ِّ
القيادية يمكنها أن تتعامل مع رؤى التغيري اجلديدة.

وال ننك��ر وجود بع��ض العالقات غري الرس��مية يف كل ال�شركات وهي التي
تك��ون خارج نطاق املنظامت ،ولكنها تك��ون يف أغلب األحيان متواضعة (فبعض
األش��خاص مرتابطون بش��كل جيد ،ولكن األغلبية ليس��وا كذلك) ،أو أهنا تكون
ضعيف��ة إىل حد كبري (كوجود ش��بكة متينة داخل جمموعة التس��ويق وأخري متينة
داخل البحث والتطوير ،ولكن ليس بني القسمني).
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ً
رابعا :عالقة اإلدارة العليا باألداء التنظيمي:
لقد أوضح عدد كبري من الباحثني الدليل عىل أن جمموعة اإلدارة العليا مرتبطة
بأداء املؤسس��ة التنظيمي وش��ددوا عىل أمهية ف��رق اإلدارة العليا من خالل نقاش
مشابه حول عالقة املجموعات بالعمل التنظيمي ،والعلوم السياسية.
وكان (إيرفينج جينيس) مؤيدً ا قو ًيا لفكرة العالقة اإلجيابية والقوية بني صناعة

قرار جمموعة النخبة – فريق اإلدارة العليا  -والنجاح التنظيمي .

فمث�ًل�اً حينام تك��ون نُخبة ُصنَّ��اع القرار الناجحة حذر ًة بش��أن اخت��اذ قراراهتا،

فإهن��ا تكون أقرب للنجاح ألهنا تبحث بدائلها بعناية ،وتقوم ببحث ش��امل ونزيه

للمعلوم��ات املتعلقة بالقرار ،وتض��ع خط ًطا احتياطية بمج��رد حتديدها ٍ
خليار ما،
أيضا لتقبل النقد بصدر رحب ودون
وأيضا فإن قادة فرق اإلدارة الناجحة يميلون ً
ً

عقاب.
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وما يثري املالحظة هو ما توصل إليه (هامربيك عام  )1994بأنه عىل الرغم من
نادرا ما يتم متييزهم عن
اكتش��اف أمهية فرق اإلدارة العليا ،فإن امل��دراء التنفيذيني ً
فريق اإلدارة العلي��ا ككل ،ولكن يف النهاية البد أن يتفق اجلميع عىل وجود التأثري
التام لفريق اإلدارة العليا عىل األداء التنظيمي.

 السمات العامة لإلدارة العليا:ط��رح الباحثون دراس��ة توضح س�مات اإلدارة العليا وم��دى تأثريها عىل أداء

املنظم��ة داخل ًيا وخارج ًيا ،فاس��تنتج الباحثون ع��ام  1992جمموعة من املؤرشات

والتي حصلوا عليها من دراس��ة عدد من املنظامت ،وقاموا بالرتكيز عىل أثر سامت
اإلدارة العليا عىل أداء العاملني يف تلك املنظمة ،ومن تلك السامت اآليت:

 )1عام��ل املرونة  /تصلب الرأي ،وهو يعد مؤرش ق��وي عىل مدي احتاملية

رؤية املشاكل من أكثر من زاوية ،ومدي القدرة عىل تغيري نمط التفكري للتعامل مع

كل أمر جديد يمكن أن يطرأ.

 )2عامل القدرة عىل التحكم يف األزمات ،وهو مؤرش جيد عىل مدي القدرة

عىل التعامل مع األمور الطارئة وشديدة األمهية.
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 )3عامل التفاؤل  /التش��اؤم ،وهو مؤرش عىل مدى تش��اؤم فريق العمل نحو
حتقيق أهدافه.
 )4عام��ل قوة  /ضعف ش��خصية الرئي��س ،وهو مؤرش هام ع�لى مدى قدرة
القائد عىل التحكم يف مسار األمور ،وعىل إدارة جمموعة العمل.
 )5عام��ل التحي��ز /احليادي��ة ،وهو مؤرش ي��دل عىل مدى صح��ة العالقة بني
األعضاء داخل فريق العمل الواحد.
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 )6عامل االنضباط  /الفساد ،وهو مؤرش يكشف إمكانية قيام أعضاء فريق
العم��ل بعقد صفقات غ�ير قانونية ،أو إذا م��ا كانت هناك حماب��اة للبعض من قبل
االدارة ،أو احتاملية عمل أحد األفراد من أجل احلصول عىل مصلحة شخصية.
 )7عامل الالمركزية  /املركزية ،وهو مؤرش دال عىل تسيري العمل من خالل
سلطة مركزية تدير مجيع األفراد ،أم يتم تقسيم السلطة بطريقة إدارية المركزية.
 )8عام��ل القدرة عىل حتمل  /عدم حتمل املخاط��ر ،وهو مؤرش مهم يوضح
قدرة كل جمموعة عىل اجتياز خماطرة ما وقبوهلا بش��كل حمس��وب( .انظر بيرتسون،
اوينز ،مارتورانا .)1999

 السمات الرئيسية لإلدارة العليا:اس��تخلص الباحثون أربعة س�مات رئيسية تتس��بب يف تأثري فريق اإلدارة العليا
ع�لى أداء املنظم��ة ،فبعدما عرضا  8س�مات قاما بتلخيصها يف أربع نقاط رئيس��ية،
وهي كاآليت:
 -1الالمركزية وعالقتها بأداء املنظمة.
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 -2التف��اؤل واإلجيابي��ة وعالقته بأداء املنظمة ،فامل��دراء ذوو النزعة اإلجيابية
نجاحا.
يميلون إىل أن يكونوا أكثر
ً
« -3األمان النفيس» أو القدرة عىل املعارضة دون عقاب هو أمر أس��ايس من
أجل أداء ف ّعال للفريق.
 -4املرونة الفكرية وعالقتها بأداء املنظمة.
وسنعرض كل واحدة منها بالتفصيل.

 -1الالمركزية لفريق اإلدارة العليا:
اف�ترض بع��ض الباحث�ين أن درجة قب��ول املدي��ر التنفيذي س��يكون له عالقة
بالتامس��ك والالمركزي��ة ضمن فري��ق اإلدارة العلي��ا ،فالقبول –حس��ب تعريف

(ماك��راك وكوس��تا) -ه��و الدرجة التي ُي ِ
ظهر فيها ش��خص ما ترحيب ش��خيص،
وتفضيل للتعاون عىل التنافس ،وثقة وتقبل لآلخرين ،وإذا ما كان املدير التنفيذي

قبول ٍ
ذي ٍ
عال فإن فريق اإلدارة العليا سيكون متامسكًا وال مركز ًيا.

فكل�ما كانت اإلدارة العلي��ا وقادة املنظمة يتعامالن هبي��كل تنظيمي يعتمد عىل
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الالمركزي��ة كل�ما أتاح ذل��ك للعاملني واملوظفني س��واء كانا يف الدرج��ة الدنيا أو
الدرجة الوس��طى أن يقدموا اقرتاحاهتم وتعديالهتم وآرائهم لتطوير سري اإلنتاج،
فذل��ك ما يضمن انتامء أولئك األف��راد إىل كيان املنظمة حيث أهنم باتوا يؤمنون أن
صوهتم مسموع عند اإلدارة العيا.
ويس��تطيع املدير التنفيذي أن يشجع جمموعته اإلدارية عىل العمل كفريق واحد

متش��اركني املعلوم��ات احلرجة للوصول إلمج��ا ٍع تا ٍّم عىل النتائ��ج ،ويف هذه احلالة
يتشارك مجيع األفراد يف السلطة.

 -2التفاؤل واإليجابية لفريق اإلدارة العليا:
ُيع��د نرش التفاؤل واإلجيابية بني صفوف العاملني يف املنظمة من العنارص اهلامة

يف تأث�ير اإلدارة العليا ع�لى األداء التنظيمي ،فقد وجد الباحث��ون بأن القادة ذوي
الرتحيب الش��خيص العايل واملتفاؤلون يميلون إىل تش��جيع الفريق عىل التامس��ك،
وأن الف��رق الت��ي حظي��ت عىل النصي��ب األعىل يف مس��توي القب��ول كان أفرادها
متامسكني اجتامع ًيا بشكل أكرب.
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ومن اجلدير بالذكر أنه كان هناك عدد من الدراسات املشاهبة التي دعمت هذه
احلجة يف أعوام اخلمسينيات والستينيات.

رشكة (كوكاكوال):
وخ�ير ٍ
مثال عىل ه��ذا النوع
من الق��ادة هو املدي��ر التنفيذي
لرشك��ة (كوكاك��وال) (روبريتو
جويزيت��ا) ،ال��ذي كان ذا ٍ
قبول

ٍ
عال وصاحب تف��اؤل وإجيابية
قوية ،والذي عمل دون كلل من
أجل أن جيمع كافة أعضاء فريق
اإلدارة العلي��ا يف (كوكاك��وال)
س��و ًيا ،وأن يبني عالقات قوية
بينهم.

ومل يكن ذلك باألمر اليس�ير
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علي��ه ،حي��ث كان أعضاء فري��ق اإلدارة العليا معتادين عىل العمل بش��كل فردي،
كام أن نصفهم كانوا مرش��حني حمتمل�ين ملنصبه قبل توليه له ،ومع ذلك ،فقد متكن
(جويزيتا) من حتويلهم من أش��خاص غري متعاونني إىل آخرين مش��اركني بالعمل
اجلامعي بالفريق.

 -3األمان النفسي لفريق اإلدارة العليا:
وق��د أوضح العلامء بأن األمان النف�سي يف التعامل مع املدير التنفيذي واإلدارة
العلي��ا له عالقة بإدراك العاملني هليمنة القائ��د ،فاألمان النفيس يتميز بمجموعتني
مميزتني من الصفات:
• االجتامعية والعرشية وحب الكالم.
• اإلرصار واهليمنة (بحسب ماكراي وكوستا .)1987
وإذا أردن��ا أن نعل��م ما ه��و األمان النف�سي لوجدنا أنه التواضع والبس��اطة يف

التعامل مع العاملني يف املنظمة ،فالقادة األكثر انبسا ًطا يكونون متفاعلني وحيويني
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أيضا أكثر ق��وة يف التعبري عن رأهيم (انظ��ر جادج إت أل
بش��كل أكرب ،ويكون��ون ً
.)2002

وهنا يمكننا أن نذكر املدير التنفيذي لرشكة سيارات (كرايسلر من عام 1979
مش��هورا للبس��اطة والتواضع وزرع
نموذجا
إىل ع��ام  ،)1990والذي كان يعترب
ً
ً
األم��ان النف�سي يف التعام��ل مع العامل�ين ،فقد كان أح��د أكثر امل��دراء التنفيذيني
رصاحة وهيمنة يف تاريخ الرشكات احلديث.

 -4المرونة الفكرية لفريق اإلدارة العليا:
ي��ري الباحثني أن انفت��اح اإلدارة العليا وتقبلها ألراء خمتلف��ة إنام هو ناجم عن
املرون��ة الفكرية لفري��ق االدارة العليا واس��تعدادهم للمخاطرات ،فاألش��خاص
املنفتحني للخربات اجلديدة يقدرون املس��ائل الفكري��ة وهيتمون بعمليات التفكري
غري االعتيادية ،كام يعتربوهنا نو ًعا من اإلبداع.
قدر ٍ
فيقول هؤالء الباحثون :إن وجود مدير تنفيذي عىل ٍ
عال من االنفتاح عىل
رأس فريق العمل سيش��يع فكرة تثمني الس��لوك الفكري املرن واملنفتح (بحس��ب

113
الطريق الى
القيادةالعليا

ماكراي وكوستا عام  ،)1997وسيساعد عىل تطور ونمو املنظمة التي يعمل هبا.
وبالع��ودة إىل مثال رشكة (كوكاك��وال) ومديرها التنفيذي(روبريتو جويزيتا)،
ممتازا لالنفتاح ،فلقد كان القائد الذي حت��دى التقاليد وقام بالعديد
فن��راه
نموذجا ً
ً
من األمور املبتكرة ،كاس��تخدامه السم (كوكا) عىل مرشوب محية خفيف ورشائه

(باراماون��ت) لألفالم .وبالت��ايل ،مل يقرر فريق��ه فقط إطالق «الك��وكا اجلديدة»،
أيض��ا مرنني بام يكفي الس��تعادة (الكوكا) القديمة عندما اس��تدعي
لكنه��م كانوا ً
األمر ذلك.

وهك��ذا عزي��زي الق��ارئ نجد أن تل��ك العنارص س��واء كان��ت الالمركزية يف
التعامل مع اإلدارة العليا ،ونرش األمان النفيس واإلنفتاح ،وزرع التفاؤل واإلجيابية
والتواضع واالنبساط ،مما يؤدي إىل انفتاح ومرونة فكرية يف إدارة تلك املنظمة.
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ً
خامسا :اإلدارة العليا واتخاذ القرارات:
ُتعبرِّ كل خطوة ختطوها املنظمة عن قرار أو عن حزمة من القرارات يتدخل فيها

جمموعة من املدراء التنفيذيني ،وال يعني ذلك أنه ُيشرتط تدخل كل أعضاء الفريق
اإلداري للرشك��ة يف كل خط��وة أو قرار ،فمث�ًل�اً قد يتدخل كل امل��دراء التنفيذيني

بالرشكة يف إقرار القرار اخلاص بالتوسع اجلغرايف للرشكة ،يف حني قد يتدخل عد ٌد
حمدو ٌد من املدراء التنفيذيني يف إقرار قرارات أخرى تتعلق بفريق املبيعات.

إن اإلدارة العلي��ا األفضل هي التي متتلك مزيج م��ن املعرفة والقدرة عىل اختاذ
القرار املناس��ب ،والذي يؤدي يف النهاي��ة إىل القيام بالترصف املثايل واألفضل عىل
اإلطالق ،ويعتمد هذا القرار بشكل أسايس عىل قدرة هذا الفريق عىل إجراء مسح
معلومايت دقيق للسوق ،ورصد املشكالت املوجودة به ،وإدراك الفرص احلقيقية،
وتفس�ير بع��ض العوامل املؤث��رة األخرى ،وتطوي��ر بعض اخلط��وات الطموحة،
والتفاوض ،ومراجعة القرارات ونقدها وإعادة بنائها ،ومن ثم إنجازها عىل أرض
الواقع.
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مميزا ال
قرارا ً
ومتث��ل القرارات املميزة مبادرات مبتك��رة ،ولكي تتخذ أي رشكة ً

ٍ
يصح أن يكون قرارها نابع ًا من جمرد رد فعل عىل ٍ
س��ابق للمنافسني ،فالرشكة
قرار
جيب أن تبادر وتبتكر وختطط ملستقبلها ،وبعض القرارات تعترب قصة نجاح حقيقية
بشكل ال لبس فيه.
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وعىل س��بيل املث��ال ،يمك��ن النظر يف اخلط��وة الت��ي قامت هبا رشك��ة الطريان
األمريكي��ة «أمري��كان ايرالينز» ،والتي متثلت يف تس��ويق برنامج يقدم خصومات
بق��رارات ٍ
ٍ
مميزة
رائع��ة للمس��افرين أكثر من مرة عىل خط��وط الرشكة ،وفيام يتعلق

أخرى كالتوس��ع اجلغرايف وفتح أس��واق جدي��دة ،فمن املمك��ن أن تكون ناجح ًة
ولكنها تفتقد إىل روح املبادرة واالبتكار.
فاملب��ادرة التي حتمل نوع ًا من االبتكار هي مربط الفرس ،فاالبتكار هو الكلمة
املفتاحي��ة للنجاح ،وهو جمموعة م��ن املهام الغري حمددة والغ�ير منتظمة التي يقوم

ٍ
ٍ
إجيابية
بنتائج
هبا فريق عمل غري متناس��ق تنتهي بمجموعة من التوقعات للخروج
(حسب تعريف جاكسون .)1992
إن فريق العمل صانع القرار يمتلك مصادر معلومات متنوعة وغنية ،باإلضافة
إىل امتالك��ه لرؤى ثاقبة وأكثر ش��مولية ،فتؤثر اخللفية املعرفي��ة املتنوعة ووجهات
النظر املتعددة لدى فريق العمل املتجانس بشكل إجيايب ومتميز يف قدرته عىل رصد

الفرص ،ومواجهة التحديات ،وحماولة العديد من األمور ،إضاف ًة المتالكه رصيد
ضخم يساهم يف اختاذ القرارات الصحيحة.
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وق��د تتس��بب االختالف��ات يف ال��رؤى ب�ين أعض��اء فري��ق العمل يف سلس��لة
من املش��اكل وتعطيل للمصالح بس��بب ه��ذا التنوع وعدم التناس��ق ،مما يؤدي يف
النهاي��ة إىل تأخر إص��دار القرار الالزم؛ لذا ينبغي علينا أن ندرك أن عدم التناس��ق
واالختالف��ات بني أعض��اء فريق العمل يؤدي يف معظ��م األحيان إىل ضعف قدرة
الرشكة عىل املنافسة واختاذها للقرارات الصحيحة.
ٍ
وبش��كل عام ،ومهام كان فإن الرشكات التي لدهيا فريق عمل متناس��ق يف قمة

اهلرم اإلداري اخلاص هبا متتلك قدر ًة واسع ًة عىل التقليل من آثار هذه االختالفات
ب�ين أعضاءه��ا ،وطاملا امتلك ه��ؤالء املدراء الق��درة عىل تفه��م االختالفات فيام

بينهم ،وعىل احلوار وتلطيف األجواء ،ففي الغالب س��يتم اختاذ القرارات اجلديدة
واملبتكرة.
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للقائ��د واملدي��ر دور فعال داخ��ل اإلدارة العليا يف املنظمة ،وهك��ذا رأينا أمهية

القي��ادة وتأثريه��ا عىل األداء التنظيم��ي لألفراد داخل املنظم��ة ،وأمهية خلق ثقافة
اهل��دف الواحد واحلل��م الواحد الذي يعيش��ه كل أفراد املنظم��ة لنجاحها وحتقيق

األرباح وميزة تنافسية يف األسواق.

ول��ن ينجح القائد أو املدير يف قيادة املنظمة إال إذا نجح بداية يف إنجاح األفراد

الذي��ن يعملون لديه ،فأولئك األف��راد حيتاجون إىل من هيتم هبم داخل املنظمة وأن

يعم��ل عىل تطويرهم فيش��عروا بأن نجاح املنظمة هو حتقيق لنجاحهم الش��خيص،

وهل��ذا يقع ع�لى عاتق القائ��د أو املدي��ر اختيار األف��راد الصاحل�ين لتحقيق نجاح
للمنظم��ة يف املس��تقبل ،فلي��س كل العامل�ين داخ��ل املنظمة عندهم من الش��غف

والتضحي��ة واإلنت�ماء للمنظم��ة ،فهم األوىل ب��أن حيصلوا عىل أفض��ل الفرص يف
التطوير واإلرتقاء داخل املنظمة.

ويعم��ل القائد الناج��ح أو املدير الفع��ال يف توجيه اإلدارة العلي��ا إىل النجاح،

ف��اإلدارة العليا هي جمموعة من املدراء أو القادة الذين يملكون حلم النجاح لتلك
املنظمة ،وهلذا تتبع اإلدارة العليا خطوات لتحدد اجتاهها من خالل التخطيط اجليد
املبني عىل الرؤية اجليدة ،واالهتامم بتحفيز األفراد وتشجيعهم لنجاح تلك املنظمة

من خالل اختاذ قرارات يف صالح كال الطرفني سواء األفراد أو املنظمة.
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املراجع
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المراجع
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نبذة عن الكاتب
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هو باحث وكاتب قطري اجلنسية حصل عىل

الدرجات العلمية اآلتية:

• دبلوم تكنولوجيا معلومات واتصاالت – كلية
شمال األطلنطي (خريجين الدفعة األولى) ICT
.2004 CNA-Qatar
• حصل على درجة الماجستير في التخطيط االستراتيجي من الجامعة
الفرنسية ( ،)HECوهي واحدة من أعرق وأرقى كليات إدارة األعمال في
العالم.

• ُيحضر الدكتوراة في جامعة (.)Northampton
شغل كلاً من املناصب اآلتية :

• كاتب إسبوعي في جريدة العرب القطرية.
• مقدم برنامج الخبير في (تليفزيون قطر).
• يعمل حال ًيا كمستشار تطوير وتدريب في مؤسسة قطر لإلعالم.
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أهم أعامله :
• مؤلف ألكثر من  25كتاب في مجال القيادة والتكنولوجيا منها( :تحليل

الشخصيات القيادية – القيادة باإلرشاد – القيادة – التخطيط االستراتيجي –

صمم موقعك على اإلنترنت بدون برمجة).

• ترجمت العديد من كتبه في مجالي القيادة والتكنولوجيا بعدة لغات.
• مؤسس مشروع وقف أونالين  -أكبر شبكة تدريب مجانية عربية على

اإلنترنت.
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رسالته :
يحمل األستاذ محمد الجفيرى رسالة واضحة وهي المساهمة في إعداد جيل
جديد من القادة متسلح بالعلم والمهارة والحكمة ،ومؤهل لقيادة العالم العربي
لاللتحاق بمصاف األمم العظمى ،فهو يؤمن تمام اإليمان بقدرات الشباب
القطري والعربي ،لذا فهو يبذل كل طاقته في تدريب وتأهيل وتحفيز ودعم
الشباب القطري والعربي لتحويل أفكارهم وأهدافهم إلى حقيقة واقعة تساهم

في رسم مستقبل أكثر إشرا ًقا لقطر وألمتنا العربية واإلسالمية.
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نبذة عن مجموعة
صناع اإلبداع
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مجموعة صناع اإلبداع تأسست لتكون المظلة التي ترعى مهارات الشباب
وقدراتهم عن طريق عدة مؤسسات صغيرة تحتها:
-1

دار صناع اإلبداع للنشر والتوزيع.

-2

شركة إنتاج صناع اإلبداع للتصوير واإلخراج.

-3

شبكة صناع اإلبداع للتدريب على االنترنت.

-4

مركز صناع اإلبداع للتطوير وإدارة المشاريع الشبابية.

الهدف الرئيسى هو إطالق العنان لقدرات وامكانيات الشباب العربى
وتحفيزهم على نشر العلم والمعرفة فى شتى المجاالت.
هذا هو حلمي وهذا ما أعيش ألجله
مؤسس مجموعة صناع اإلبداع

				

محمد الجفيري

"من منا ال يخطئ .ساعدوني في تصحيح
أي خطأ أو لبس في اجتهاد

إن احسنت فمن اهلل وإن أسأت

مترو القادة
128

واخطأت فمن نفسي ومن الشيطان
تم بحمد اهلل"

للتواصل:
Whatsapp: 0097455221828
email: mohammedaljefairi@gmail.com
Instagram: maljefairi
twitter: maljefairi
Snapchat: Nethelper

مترو القادة

مترو القادة
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نبذة عن مترو القادة
دائما ما يتبادر إلى الذهن لماذا يسبقنا العالم في النهضة
ً
ونبقى نحن في معظم األحيان في دور المتفرجين وربما
كنا في الصفوف الخلفية منها؟! ،هل المشكلة في عدم
وجود قادة أو علماء ،أم ماذا؟!

مترو القادة

ولإلجابة على سؤال كهذا نرجع إلى النظريات العلمية
العالمية التي حصرت أهم أسباب النهضة في:
 .1العلم
 .2األخالق
 .3العمل
 إذن فأي تلك العوامل الذي ينقصنا؟! الشروط الثالثة العلمومستويات متفاوتة بين
بنسب
واألخالق والعمل موجودة
ٍ
ٍ
المجتمعات وكذلك بالمجتمع الواحد بين األفراد وبعضهم
ً
أيضا ليست هذه هي األسباب الوحيدة
البعض ،ولكن
لتأخرنا عن الركب ،فلربما كان الجانب المالي هو أول تلك
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األسباب ،وبمعنى أكثر دقة فإن هذه المعادلة ينقصها
الثراء لتكتمل على أكمل وجه.

-

من هنا جاءت فكرة برنامج مترو القادة ل ُتعالج أسباب

تأخر النهضة األربع ولتسد هذا الثغر عن األمة المباركة فتحاول
خلق حالة ومناخ حقيقي قادر على خلق قادة وعلماء ينافسون
العالم في شتى المجاالت ،فهذا البرنامج عالج العيوب التي قد
ُتخالط مثل هذه البرامج ،فهو لم يعتمد على الخطابة بل َع َمد
إلى خلطها بالعديد من األنشطة العملية والتحدي واأللعاب
في بعض األحيان مع الحفاظ على الجانب التعليمي باإلضافة
إلى الجانب الربحي .فهذا البرنامج جاء متكاملاً ُيراعي كافة

• إذن ما هو مترو القادة؟
هو برنامج مددته خمس سنوات ،وخاللها سيمر المشارك
بالبرنامج بأربعة خطوط رئيسة يتكون كل خط منها

مترو القادة

الجوانب.

من عدة مراحل يمر بها المشارك ليطور من مهارات ذاته
ونفسه ويكتشف عالم القيادة ومستوياتها ،باإلضافة إلى أنه
سيطور كذلك من مهاراته في التعامل مع اآلخرين وسيتعلم
ومتخصصا فيه
كيف يكون خبي ًرا في تخصصه المناسب له
ً
كذلك ،وسيعرف كيفية الوصول للعالمية بقدراته الشخصية
وإمكانياته و تفعيل قدراته في كيفية التعامل مع المجتمع
الذي سيتفاعل معه مستقبلاً لتحقيق إنجازاته سوا ًء على
مستواه الشخصي أو على مستوى المجتمع أو حتى على مستوى
العالم أجمع ،وهذا هو ما ُنسميه بالوصول للعالمية.
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ويتكون من أربع محطات أساسية هي:
 .1خط اإلرشاد :هو من أهم الخطوط الرئيسية فهو يبدأ
بالتعريف عن مترو القادة وأهمية التغيير ،كما يبدأ بمعرفة
الذات والتعرف على األنماط الشخصية وكيفية التعامل
معها «مرفقة بسلسلة كاملة من الكتب تشرح كل نمط
من أنماط الشخصية بالتفصيل «.
 .2خط العلماء :هو عبارة عن مجموعة محطات لصناعة عالم

مترو القادة

ً
وأيضا على الصعيد االجتماعي
ناجح على المستوى العلمي
والتسويق له عالم ًيا ،فهي تبدأ معه رحلته من كونه فني
حتى تصل به إلى مستوى استشاري عالمي.
 .3خط القيادة :هو عبارة عن خمس محطات رئيسية تبدأ
بتعليم المتدرب على كيفية قيادة ذاته وتطوير مهاراته
حتى تصل به إلى مرحلة قيادة القادة.
 .4خط ريادة األعمال :هو الذي يتعلم فيه المتدرب بشكل
عملي كيف يحقق لنفسه الثراء ،وكيف يكون مشروع خاص
به وسبل تطويره.
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البرنامج العملي ملشروع (مترو القادة)
Earn

Learning

(كسب المال من
مشروعك الخاص)

(تعلم بالعمل)

(لعب وتحدي)

يعنى بكسب
المشارك للمال
من خالل مشروعه
الخاص به وذلك
بتحويل أعماله
وانجازاته الى
مشاريع تربحه
وتكسبه المال من
خاللها
كمثال  :اذا كان
للمشارك كتاب
عمله وانجزه
ونشره فانه فيما
بعد ومن اجل
ان يكسب من
هذا الكتاب مالاً
فانه يحوله لقصة
مصورة او فيديو
مرئي او دورة
تدريبية او اي عمل
يكسب من وراءه
مال.

الطريقة التي
تعتمد على
نظرية - % 70

يعنى باكتساب
الناس للمهارات
الالزمة للتعامل مع
االخرين من خالل
اللعب والتحدي
فيما بينهم
وكذلك يكتشف
المشارك ذاته
ومهاراته من خالل
مشاركة االخرين

 -1التعلم
بالممارسةالحياتية
يعلم الناس بنسبة
.%70
 -2التعلم من
تجارب الناس مع
بعضهم وتجارب
الغير يعلم الناس
بنسبة .%20

مترو القادة

%10 - % 20

Play

 -3التعلم من
المناهج الدراسية
المكتوبة والكتب
والمحاضرات
والدورات تعلم
الناس بنسبة .%10
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ما أريده من خالل مشروعي هو تحويل المناهج المكتوبة
إلى مناهج عملية ُتمارس عمل ًيا للتطوير واإلنتاج من خالل
األشخاص أنفسهم ألجلهم وألجل مجتمعاتهم ،وللمساعدة
في تطوير وتقدم وازدهار األمة ونهضتها كما يجب.
 الهدف األساسي والمهم من هذا المشروع:المشروع هو برنامج عملي وعبارة عن لعبة يلعبها الكبار
والصغار ،والكبار يمكنهم خالل مدة خمس سنوات من اإلنجاز

مترو القادة

واإلنتاج واالبداع فيما يتميزون به من قدرات ،وسيرون ثمار
ونتائج أعمالهم في كافة المجاالت المتاحة لهم وسيرون
تفاعل ومشاركة المجتمع معهم ومع انجازاتهم في جميع
النواحي وتشجيعهم وهكذا للوصول إلى العالمية بإذن اهلل.
وهذه هي شبكة المشروع مفصلة أكثر بكافة الخطوط
األربعة الرئيسية ومراحلها:

يتناول هذا الكتاب محطة فهم الذات
التي هي جزء من الخط االخضر من مترو
القادة
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مترو القادة
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مترو القادة
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