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هل سبق لك أن واجهت وضعًا، حيث سألك مديرك عن رأيك في أمر ما "

ب إن القائد الذي يعاق وعندما أدليت به، قام بإقالتك أو كاد أن يقوم بذلك؟

، ويدفعهم إلى على عدم األداء هماألشخاص على ردود فعلهم السلبية، يشجع

"ة به وعدم احترامهفقدان الثق  
 

  المغرب –محمد أحمد البستاني ترجمه الى العربية 
 

خصوًصا السلبية  – تجاه ردود األفعال منفتحاتتطلب القيادة الفعالة وتستلزم أن يكون القائد 

كون المرء قائداً ال يعني والجميع يخطئ. ضد تلك الردود، ف وجود لعقوباتويثبت أنه ال  –منها 

 تقييمها.يمكن للناس من حولنا رؤية هذه األخطاء وبل الخطأ، معصوم عن  هأن

، أدليت بهوعندما في أمر ما مديرك عن رأيك  حيث سألكهل سبق لك أن واجهت وضعاً، ف

 ؟أو كاد أن يقوم بذلك بإقالتك قام

 



، يشجع الناس على عدم األداء إن القائد الذي يعاقب األشخاص على ردود فعلهم السلبية

ال يتذمر من األشخاص الذين  الفعال ئدفالقا به وعدم احترامه.فقدان الثقة  فعهم إلى، ويدالجيد

قال كولن باول: "اليوم الذي يتوقف فيه لهذا . مساعدتهأو يطلبون  هأو يستجوبون يزعجونه

أن إما ففيه عن قيادتهم.  يجب أن تتوقف، هو اليوم الذي عليك مشاكلهمعرض عن جنودك 

في كلتا الحالتين و بهم. ، أو استنتجوا أنك ال تهتمفي قدرتك على مساعدتهملثقة فقدوا ا يكونوا قد

 فقد فشلت في القيادة".

 

أحد أكبر وتحقيق التوازن بين التقاليد القائمة والتغيير.  هيخر  للقائد الفعال األسمة وال

إنجازات  ال شك أن أفضلواألخطاء التي يقوم بها بعض المديرين هو محاولة تغيير كل شيء. 

وكما قال هاري ترومان، الرئيس الثالث والثالثون للواليات  ،القيادة تأتي من تغيير األشياء

في الفترات التي ال يوجد فيها قيادة، ف"يصنع الرجال التاريخ، وليس العكس.  :األمريكية المتحدة

عان والماهرون الفرصة غتنم القادة الشجإال حين ييحدث التقدم ثابتا وال يتقدم، وال المجتمع يبقى 

 ". لتغيير األشياء إلى األفضل

 

يستغرق األمر الكثير من الوقت لتغيير أفكار إذ ال تتغير وفقا لرغباتنا بسهولة.  إال أن التقاليد

ستخلق المزيد من مرة واحدة، محاولة تغيير كل شيء والناس ومواقفهم وعاداتهم وسلوكهم. 

وفقا لعلماء النفس، فسيجعل األمور أسوأ. و ما عاون، وهالمقاومة، وتجبر الناس على رفض الت

ووجهات نظر قوية تجعلهم يقاومون التغيير.  آراءعلى مر السنين، يطورون وفإن الناس، 

 .الرغم من أن التغيير سيحقق نتائج أفضل، فإن مقاومة التغيير ببساطة هي طبيعة بشريةوب

 

 ،بدال من ذلكفهذه ليست قيادة. ف ،اآلخرينب للتحكمال يستخدم القادة الفعالون سلطتهم كما 

يستخدمون قوة شخصيتهم لجعل اآلخرين يستجيبون بشكل إيجابي للتعليمات واألوامر. فهم س

هؤالء الناس إلى  ونويقود ،إلنجاز األمور عن طيب خاطر همويلهمونعلى الناس يؤثرون 

"كلما زاد عدد القادة : (4002) عمالمجلة هارفارد لألفي بريان بيتمان لذا قال إنجازات أكبر. 

ال  همف. بالقادةاحتمال الثقة و قل احتمال أن يتفوق الناس،كلما ، يتحكمون باآلخرينالذين 

 ". يدعمون ويخدمون يتحكمون بل

 

القيادة فقط حول فليست . ورفع قيمتهميساعد القادة الفعالون اآلخرين على اكتشاف عظمتهم و

لهم السماح وأنفسهم،  فهممساعدة اآلخرين لحول  أيضار بل تتمحوتأسيس صوت واحد. 

على اكتشاف قيمتهم وإمكاناتهم، وغرس شعور باالنتماء والمثالية واحترام الذات  تهمومساعد

كيفية القيام بعمل  ويعلمونهم لناس العاديينل ويظهرونفضل. أعهم على أن يكونوا يشجت، وفيهم

 ".ناالستثنائيياألشخاص 

 



السلط هي التي يتمتع فيها األفراد تفويض ن كوفي: "إن المنظمة التي تتمتع بقال ستيفلذا 

بالمعرفة والمهارة والرغبة والفرصة لتحقيق النجاح الشخصي بطريقة تؤدي إلى نجاح تنظيمي 

 ".جماعي

 

يفهمون ما يرونه منهم من أن اآلخرين ب يعرفونو، القدوة والنموذجالقادة الفعالون عتبر يكما 

أال يدفعوهم على وعودهم، و ن، ويحافظوأقوالهمأفعالهم مع  وأقوال، ويجب أن تتفق ممارسات

أن يجعل كله من شأن ذلك و. ، ويكونوا على درجة عالية من األخالقمصداقيتهمللتشكيك في 

 ويلتزمون بهم، ويشعرهم باالنتماء.الناس يشعرون بالفخر بالعمل تحت قيادتهم في المنظمة، 

 

، يعملوا إال إذا كان يراقبهمون أن القائد ال يمتلك أي مصداقية، فإنهم لن إذا شعر الموظفف

أشياء جيدة عن المنظمة في األماكن ب سيخبرون اآلخرينسيبحثون عن وظيفة أخر ، وو

 .ا لهمساسيأ احافز تعتبر المكافآت الملموسةوبشكل خاص، القائد  ينتقدونس لكنالعامة، 

 

يبني القادة الفعالون نجاحهم حيث خدمة اآلخرين. األمر طلب تكون قائدا ناجحا وفعاال يتول

يمكن للمدراء والقادة واألفراد بشكل عام و. أنفسهممن خالل مساعدة اآلخرين على بناء 

 إلى مرادهم.صول والحصول على أي شيء يريدونه إذا كانوا يساعدون ويخدمون اآلخرين لل

 

كانت فان بإمكاني إجبار اآلخرين على خدمتي. المشاركين في ندواتي ما إذا ك أسألكنت لذا 

ببساطة  إجاباتهم دائًما "ال". والحقيقة هي أن أي شخص يمكن أن يجبر اآلخرين على خدمته

 ر.أكث خدماتهم كقدموا لأكثر، كلما  همتكلما خدمفهؤالء الناس أوال. ته لعن طريق خدم
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