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افتح ذراعيك للتغيري

هل تتقن فن احتواء املواقف والإم�ساك بزمام الأمور وال�سيطرة 
ـال؟ اأمل  على خمتلف الظروف، بالأقوال والأفعال والتوا�سل الفعَّ
يف  كبرية  قفزة  وحتقق  جديدة  مرحلة  اإلى  لتنتقل  الوقت  يحن 
توؤهلك  التي  والطموحات  والأدوات  املقومات  متتلك  هل  اأدائك؟ 

لهذه القفزة ال�ستثنائية؟

العمل  بيئات  يومية يف  تقريبًا ب�سفة  الت�ساوؤلت  ُتطرح مثل هذه 
الأ�سواق،  بحركة  وتتاأثر  ر  توؤثِّ ُك  تنفَّ ل  والتي  واملتغرية،  املتطورة 
مناحي  كل  وطالت  منظماتنا،  كل  اعرتت  التي  التغيري  وب�سرعة 
وحتليل  امل�سوؤوليات،  وتفوي�ض  الرتقيات،  بني  فما  حياتنا.  
بع�ض  يتخبط  املكافاآت،  وحتديد  العقوبات،  وتنظيم  املوؤ�سرات، 
القادة واملديرين، ويحارون؛ ما بني الأ�ساليب الإدارية النمطية، 
وا�سرتاتيجيات الإدارة التناف�سية وال�ستثنائية.  والأهم من ذلك 
هو اأن ال�سرعة الهائلة التي تتقدم بها تلك الأ�ساليب، ل تدع جماًل 

لالختيار:  فاإما املواكبة والفوز، واإما الف�سل والندثار.

بيد اأن بع�ض القادة – رغم اإدراكهم لهذا الواقع ال�سعب واملتغري 
الزمن.   ى عليها  َعفَّ التي  الإدارية  بالأمناط  يت�شبثون  زالوا  – ما 
النمطية  الأ�ساليب  فتلك  ذلك؛  يف  نظر  وجهة  لهم  تكون  قد 
حاجتهم  فما  �سيء،  كل  قبل  املقام  هذا  اإلى  اأو�سلتهم  التي  هي 
غاية يف  يغفلون عن حقيقة  هذا  ولكنهم يف  اإذن؟!   التغيري  اإلى 
روا على العي�ض يف كنف اأ�ساليب املا�سي،  الأهمية،  فلو اأنهم اأ�سَّ
التي عفى عليها الزمن؛  اأدواتهم  اأنف�سهم يف �سناديق  وح�سروا 
ولهذا،  ينتظرهم.   لن  وامل�ستقبل  يحرتمهم،  لن  احلا�سر  فاإن 
ويقودون  التاأثري،  ين�ُسدون  الذين  القادة  على  لزامًا  اأ�سبح 
نوا املناهج الإدارية اجلديدة، لين�سم اإلى ركبهم  التغيري، اأن يتبَّ
- بالتوعية وبالتبعية - كلٌّ من حولهم من مديرين، وتنفيذيني، 
وموظفني.  ويف مثل هذه احلالت ومع كل هذه ال�ستثناءات، فاإننا 
�سنحتاج دائما اإلى ما هو اأكرث واأكرب من املهارات التقنية، والأدلة 
الإر�سادية، والربامج التدريبية؛ �سنبقى اأي�سا بحاجة اإلى فر�ض 

“ح�سورنا” القيادي.

في ثـواٍن...
القيادة،  املتخ�س�سون كثريًا حول طبيعة  اختلف 
بها  يولد  �سخ�سية  �سفة  باأنها  جزم  من  فمنهم 
الفرد ومنهم من راأى اأنها جمموعة مهارات ميكن 
اكت�سابها وتنميتها، ولأننا يف دولة �ُسّطر تاريخها 
م�ستقبلها  طريق  وا�ست�سرفت  �سيا�ساتها  وُر�سمت 
ا�ستلهامًا من روؤى وحكمة قادتها، كان من ال�سهل 
علينا اأن ن�ستقي معنى القيادة مقتب�سني تعريفاتها 

من مقولت خرية القادة.

متحدثًا عن القيادة، يقول �سيدي �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�ض 
وقوة  وحكمة  ودهاء  فكر  “القيادة  اهلل”:  “رعاه  دبي  حاكم  الوزراء  جمل�ض  رئي�ض  الدولة 
�سخ�سية وتطلع دائم ملعايل الأمور، واأغلب هذه ال�سفات يولد بها الإن�سان ويرثها من اآبائه 
واأجداده، وميكن اأي�سًا تعلم بع�سها. ولكن حتى من يولدون بهذه ال�سفات لبد لقيادتهم من 

�سقل وتعليم وممار�سة واحتكاك ليكونوا قادة ناجحني”. 

التنفيذيني  املديرين  على  مق�سورة  القائد  �سفة  اأن  اخلاطئة  واملفاهيم  املعتقدات  ومن 
هي  املب�سط  مبفهومها  القيادة  لأن  الع�سكريني،  القادة  حتى  اأو  الدول  وروؤ�ساء  زعماء  اأو 
اأن  جند  وهنا  املطلوبة.  الأهداف  لتحقيق  ال�سواب  اإلى  وتوجيهه  الأمور،  بزمام  الإم�ساك 
موقع  يف  فهو   واحدًا،  �سخ�سًا  كان  ولو  حتى  الآخرين  اأمور  ت�سيري  عن  م�سوؤول  �سخ�ض  كل 
اأنت  الجتماعي  حميطك  يف  الوظيفي،  موقعك  كان  مهما  قائد  اأنت  عملك  يف  القائد. 
امل�ستقبل.  قادة  وتاأهيل  اإعداد  والأمهات هم مركز  الآباء  فاإن  الأ�سرة  نطاق  على  اأما  قائد، 
ا�سرتاتيجيات  وو�سع  املواطنة  القيادات  بتطوير  كبريًا  اهتمامًا  تويل  احلبيبة  دولتنا  ولأن 
متطورة جليل من ال�سباب ميتلك مقومات القيادة لتحقيق التقدم والنمو امل�ستدام يف كافة 
املجالت، حر�ست موؤ�س�سة حممد بن را�سد اآل مكتوم اأن تاأتي الدفعة الثامنة ملبادرة “كتاب 
يف دقائق” داعمة لتوجهات قيادتنا الر�سيدة وذلك عرب ملخ�سات باللغة العربية ملجموعة 
موؤلفات عاملية من �ساأنها اأن ُتنري للقارئ طريق القيادة الناجحة ومتنحه و�سائل التغلب على 

املعوقات و امل�سي قدمًا نحو حتقيق �سفات القائد النموذجي. 

موا�سيع  تناق�ض  مهمة  ملخ�سات   3 دقائق” تاأتيكم  يف  “كتاب  ملبادرة  اجلديدة  دفعتنا  يف 
اأنواع ال�سخ�سية القيادية وطرق تكوينها  متعلقة بدور القيادة يف حياة الفرد والتعرف على 
وتطورها. ت�ستهل الدفعة الثامنة مبلخ�ض لكتاب “افر�ض ح�سورك”، والذي ي�ساعد القارئ 
على ا�ستك�ساف �سخ�سيته القيادية يف املجال الإداري، ويقدم و�سفة لتنمية ح�سوره القيادي 

عرب  جتاوز عدة حتديات ٌمكبلة لتحرر ال�سخ�سية القيادية الكامنة بداخله.

للتخل�ض  طريق  خارطة  مبثابة  فهو  حياتك”،  م  “نظِّ بعنوان  الثاين  الكتاب  ملخ�ض  اأما 
التنظيم  من  قدر  اإحداث  اإلى  توؤدي  الإر�سادات  من  �سل�سلة  وذلك عرب  لالأبد،  الفو�سى  من 
فرد. كل  لدى  القيادية  ال�سخ�سية  لتنمية  الظروف  تهيئة  والقادر على  البتكار  املُحفز على 
�سنيور،  للكاتبة جينيفر  الراحة”،  وقلة  املتعة  بكتاب“قمة  الثامنة  الدفعة  وتختم ملخ�سات 
فيه  يلتحق  القادة  لتدريب  كاأول مركز  املهم  والأمهات  الآباء  دور  على  ال�سوء  ي�سلط  والذي 
الهائل يف  التطور  التوا�سل يف ظل  اأهمية تطوير اخلطاب وطرق  الت�سديد على  الأطفال مع 

و�سائل الت�سال الإلكرتوين التي �سكلت فجوة بني الأجيال. 

القيم  تعزز  التي  املوؤلفات  ن�سر وطباعة  اآل مكتوم حري�سة على  را�سد  بن  موؤ�س�سة حممد  �ستظل 
الثقافية واملجتمعية  يف ظل توجهات وروؤى  قيادتنا الر�سيدة، اأمتنى لكم قراءة مثمرة، وعلى موعد 
الثقايف لديكم. لتاأتيكم مبلخ�سات تعزز مهاراتكم وُترثي املكنون  العامل  مع دفعة جديدة جتوب 

                                                                          جمال بن حويرب 
الع�شو املنتدب ملوؤ�ش�شة حممد بن را�شد اآل مكتوم
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احل�شور القيادي والب�شمة ال�شخ�شية

ح�شورنا القيادي هو قدرتنا على اأن نعك�س ومنار�س قيمنا 
اجلوهرية، ونحن نتوا�سل، ونتفاعل، ونوؤثر فيمن حولنا.  
ِرة،  املوؤثَّ القيادة  من  امل�ستوى  هذا  وعمق  اأهمية  ورغم 
“الب�سمة  الأهم:  العن�سر  بدون  ثماره  يوؤتي  لن  اأنه  اإل 
ال�سخ�سية”، اأي �سوت القائد العظيم، ومل�سته ال�سحرية 
نابعًا  جديدًا،  و�سدًى  فريدًا،  اإيقاعًا  ت�سنُع  التي  القوية، 
من احل�سور الأ�سيل، والعتداد بالنف�ض، وال�سفافية يف كل 
املواقف، ويف خمتلف امليادين.  تلك الب�سمة ال�سخ�سية 
– مثل ب�سمة اليد وب�سمة العني – تختلف من مدير اإلى 
يف  ترتكها  التي  والنطباعات  الآثار  معها  لتختلف  اآخر، 
نفو�ض الآخرين.  وهذا هو جوهر احل�سور الفعـَّال، الذي 

ل يعرتف بالف�سل.

معوقات احل�شور القيادي

اإذا مل يرت�سخ يف داخلنا ا�ستيعاٌب �سامٌل ودقيق وعميق، ملفهوم احل�سور 
القيادي، ف�ستحكمنا الأفكار امل�سو�سة، وحتركنا املعتقدات – اأو بالأحرى 
املعوقات – املغلوطة، فتدخلنا يف نفق مظلم.  تلك املعوقات هي ال�سبب 
الكامن وراء اإخفاق بع�ض املوؤ�س�سات، وعجزها عن تهيئة ُمناخ اإبداعي، 
القطيع.   عن  تفرقها  تناف�سية  ميزات  واكت�ساب  موؤثرين،  قادة  وخلق 
ت�سليل  الأكرب يف  الدور  تلعب  رئي�سة  قات  يلي ثالثة معوِّ فيما  ن�ستعر�ض 

بع�ض القادة.

العائق االأول:  هذه �شخ�شيتي وال اأمل يف التغيري

هذه واحدة من اأخطر املعوقات التي ت�سلب �ساحبها الأمل والقدرة على التغيري وال�سعي اإلى التطوير.  فاأ�سحاب هذا املبداأ يتبنون منهًجا مثبًطا 
وحمبًطا لالآمال، وهو اأن احل�سوَر �سمٌة فطريٌة، ولي�ض �سلوكًا مكت�سبًا؛ فاإن مل ُتولد به، فال جدوى من املحاولة.  اإل اأن احل�سور – يف واقع 
خها اإذا ما عقدنا العزَم على ذلك، من دون �شروط اأو قيود، فلناأخذ “بيل جيت�ض”  يها، ونر�شِّ الأمر – هو اإحدى اخل�شال التي نكت�شبها، وننمِّ
مثاًل؛ فهو ميلك ذكاًء علميًا ومنطقيًا وتقنيًا مميزًا، ولكنه لي�ض �سديد اللباقة، ول ميلك ذكاًء عاطفيًا موازيًا.  ولكن ح�سوره الطاغي ينبع من 

كه العتيد بقيمه الإن�سانية، ومبادئه اجلوهرية.  ا�ستيعابه الكامل لروؤيته، و�سعيه اإلى حتقيقها، ومت�سُّ
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العائق الثاين:  املحاكاة والتقليد

قد يتناق�ض هذا العائق مع العائق الأول؛ لكنه يف املقابل، ل يقل عنه اأهمية.  
فبدًل من اأن يظلَّ اأ�سحاُب هذا املنهج مكتويف الأيدي، وراغبني عن التغيري، 
من  قدًرا  ينالوا  اأن  يف  اأماًل  حولهم  من  كل  حماكاة  اإلى  يهرعون  فاإنهم 
ح�سورهم.  فتجدهم يتبنون نظراتهم، واأحاديثهم، واأ�ساليبهم اعتقادًا منهم 
اأو ي�ستفيدوا  باأن هذه هي الطريقة املثلى والوحيدة، ليح�سلوا على جائزة، 
– يف خ�سم  يتمتعوا بح�سور طاٍغ، فتندثر  اأو  ينالوا ترقية،  اأو  من مبادرة، 
حماولتهم – اأفكارهم الإبداعية، وتخبو نقاط قوتهم الفريدة وال�شتثنائية. 

العائق الثالث:  مبا اأن ال�شفَن ت�شري، 
                              فال داعي للتغيري

احل�سور  اأن  وهو  خاطئ،  معتقٍد  على  العائق  هذا  ينطوي 
�سقله  اإلى  بك  حاجة  فال  اكت�سبته  فمتى  ثابتة؛  مهارة 
املرونة  تعني  تعريفاتها  اأحد  يف  القيادة  اأن  اإل  وتطويره.  
وتطلعات  توقعات  تختلف  حيث  التكيف؛  على  والقدرة 
املوظفني مبرور الوقت، وب�سكل يحتم عليك تطوير اأ�ساليبك 
الفكرية  توجهاتك  وتغيري  اآخر،  اإلى  من�سب  من  القيادية 

من موقف اإلى اآخر.

كات احل�شور القيادي حمرِّ

ل يقت�سر احل�سور القيادي على الزي الذي ترتديه، اأو الكلمات التي تنطق بها، اأو الفكر الذي 
اأو مبعنى  والل�سان؛  العقل، واجل�سد،  يتطلب حالة من المتزاج بني مقومات  تعك�سه.  فالأمر 
اأدق، هو نتاج التفاعل املثمر بني املعتقدات الذهنية، وا�سرتاتيجيات التوا�سل، والطاقة البدنية.

لنا تبني الو�سع الذهني املالئم  u املعتقدات الذهنية:  ت�سري اإلى التهيئة العقلية التي ُتخوِّ
ل عاملنا الواقعي والفرتا�سي، ونظرتنا  لكل موقف على حدة.  تلك املعتقدات هي التي ُت�َسكِّ

اإلى اأنف�سنا واإلى الآخرين، وا�ستيعابنا للظروف املحيطة.
ونلهم،  لنتفاعل  رها  ُن�سخِّ التي  والآليات  الأدوات  اإلى  ت�سري  التوا�شل:   ا�شرتاتيجيات   u

ونوؤثر يف الآخرين.  تلعب هذه ال�سرتاتيجيات دورًا مزدوجًا؛ فمن �ساأنها اأحيانًا اأن تدعمنا 
دنا.  فما بني  وحتفزنا، ومن املمكن اأي�سًا – فيما اإذا اأ�ساأنا ا�ستخدامها – اأن تعزلنا وتقيِّ
حماولت ال�سيطرة على احلوار، والف�سل يف ا�ستيعاب وجهات نظر الآخرين، والرثثرة حول 
التفا�سيل، مبناأى عن ال�سورة الكاملة، واعتماد التلميح بدًل من احلوار ال�سريح، تخفق 

معظم حماولتنا للتوا�سل مع الآخرين.
يف  التحكم  لنا  يتيح  ب�سكل  اجل�سدية  الأو�ساع  تهيئة  بها  يق�سد  البدنية:   الطاقة   u

على  اأثَرها  اللفظي، ومالحظة  التوا�سل غري  اأ�ساليب  من  والإمياءات وغريها  الإيحاءات 
ب اجلبني، فاإنه يخلق مناخًا من  ل املدير يف اأرجاء املوؤ�س�سة وهو مقطِّ الآخرين.  فحني يتجوَّ
القلق والتوتر والرتباك بني املوظفني، الأمر الذي يوؤثر اأي�سًا على م�سارات وجودة العمل.  

اأي اأن لغة اجل�سد – �سئنا اأم اأبينا – تتحدث نيابة عنا، حتى واإن مل ننب�ض ببنت �سفة.
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ت�شخي�ص احل�شور

عندما تتغري الظروف، تتغري معها املتطلبات والتوقعات.  فكيف لك اأن حتافظ على ح�سورك القيادي يف ظل كل هذه 
البيئات املتقلبة واملتنوعة؟  لالإجابة عن هذا ال�سوؤال، ن�ستعر�ض ما ي�سمى بـ “رباعية احل�سور”، تلك الأداة التي 
ا�شتخدمها اآلف الأ�شخا�س لت�شخي�س منط احل�شور الأكرث حتكمًا يف عالقاتهم مع الآخرين.  وتقوم هذه الرباعية 

على منطني اأ�شا�شيني، هما:

u النربة ال�شخ�شية:  اأي قدرة القائد على تبليغ ر�سالته، وتو�سيل روؤيته، والت�سبث بقيمه ومبادئه.
u النربة اجلماعية:  اأي قدرة القائد على التوا�سل، والتاأثري فيمن حوله، وجمع قلوبهم على قلب رجل واحد.

وهنا يكمن التحدي يف اأهلية القائد للتنقل اأو الدمج بني النمطني ب�سكل ا�سرتاتيجي ومنهجي، ووفقًا ملتطلبات كل موقف؛ اأي اأن َيعـِرف متى 
يدافع عن نف�سه ومعتقداته وفريقه، ومتى ي�سع نف�سه مكان الآخرين ليتبنى ق�ساياهم ويدافع عن قيمهم وعن ر�سالتهم.  عند هذه املرحلة 

فقط تولد الب�سمة ال�سخ�سية القوية.

من  كثري  يف  ر  ن�شطَّ الأعباء،  وتزايد  احلياة  ل�شغوط  نظرًا  ولكن 
للتخبط،  منعًا  �سواه،  دون  فقط  واحد  بنمط  الت�سبث  اإلى  الأحيان 
واأماًل يف احل�سول على اأف�سل النتائج.  عندها ننتقل من م�ستوى 
“الب�سمة ال�سخ�سية” اإلى واحد من الأمناط الثالثة الأخرى من 
و  نة”،  الليِّ اأو  املرتاخية  “الب�سمة  ت�سمل:  التي  احل�سور  رباعية 
عليك  تغلب  فحني  ال�سلبية”.   “الب�سمة  و  املتحكمة”،  “الب�سمة 
النربة ال�سخ�سية، فاإنك تنتقل من خانة الب�سمة ال�سخ�سية القوية 

اإلى خانة الب�سمة املتحكمة.  اأما اإن غلبت عليك النربة اجلماعية، 
فاإنك تنتقـُل من خانة الب�سمة القوية اإلى الب�سمة املرتاخية.  

ون�ستعر�ض فيما يلي اأعرا�ض واأو�ساف كل ب�سمة على حدة، وعليك 
يف  حتكمًا  اأكرث  الب�سمات  اأي  حتدد  كي  الأو�ساف  هذه  تتاأمل  اأن 
التغيري  اأجل  من  التاأثري،  جهوَد  تقود  واأنت  وجهودك  تفاعالتك 

والتطوير.

1- الب�شمة املرتاخية )الليِّنة(

للثقة،  وحماًل  ومتوا�سعًا،  متعاونًا،  الآخرون  يراك  االآخرين:   على  انعكا�شها 
النظر  وجهات  وتقبل  ا�ستيعاب  على  لقدرتك  اإليك  يلجاأون  يجعلهم  الذي  الأمر 
املختلفة دون اإطالق الأحكام.  اأنت ت�ستغرق الكثري من الوقت قبل اتخاذ القرارات 
مهما كانت ب�سيطة، كي ت�ستمع اإلى الآراء املختلفة، وتر�سي جميع الأطراف، وتخرج 

باأف�سل احللول.  

انعكا�شها عليك:  قلما تبادر اإلى طرح اأفكارك ومقرتحاتك يف الجتماعات، وتف�سل 
احلا�سرين  بع�ض  حماولت  لدى  تنزعج  فاإنك  ولهذا  احلديث،  من  بدًل  ال�ستماع 
الرثثرة حول اأمور تافهة وفرعية من دون فائدة جوهرية.  اأنت تهتم بنظرة الآخرين 
مع  تعار�ست  واإن  حتى  تطلعاتهم،  وتنفيذ  احتياجاتهم  تلبية  على  وحتر�ض  اإليك، 
احتياجاتك.  ترف�ض التعامَل وفق برامج زمنية وجداول عمل غري واقعية، وكثريًا 
ز نف�سك ومن حولك قائاًل:  “يعتمد الكثريون علينا، فال يجوز اأن نخذلهم” ما حُتفِّ
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3- الب�شمة ال�شلبية

تنطوي هذه الب�سمة على قدر من التعقيد يفوق نظرياتها من الب�سمات.  فمن 
منا ل مير ببع�ض اللحظات التي تندثُر فيها نربته ال�سخ�سية واجلماعية على 
ل ح�سر  ل�ساحبها عددًا  التي جتلب  ال�سلبية  الب�سمة  تلك هي  �سواء؟   حد 
له من التهامات كالتبعية والنعزال والعجز وال�سعف والرتاخي وقلة احليلة 
كان  اأيًا  ولكن  والتثبيط.   الإحباط  من  تخلو  ل  التي  ال�شمات  من  ذلك  وغري 
ى، فالتم�سك بهذه الب�سمة لفرتة طويلة ودون اأدنى حماولة لتبني واحدة  املُ�سمَّ

من الب�سمات الأخرى، يجلب ل�ساحبها ما ل حتمد عقباه. 

كيف تتبنَّى مبادئ الب�شمة ال�شخ�شية القوية

ل حمركات احل�سور القيادي يف جمملها نظامًا متكاماًل ل يوؤتي ثماره ول يحقق نتائجه املرجوة اإن حدث خلل  ُت�َسكِّ
ما يف اأحد حمركاته.  فبمجرد اأن يتعطل اأحد املحركات الثالثة، فاإنه يوؤثر فيما عداه، وينزلق القائد – دون اأن 
ي�سعر – من خانة الب�سمة القوية اإلى واحدة من الب�سمات الثالث الأخرى: )املرتاخية، اأو املتحكمة، اأو ال�سالبة(.

حالة “فينتي”

لى “اأدريان فينتي” من�سب رئي�ض بلدية وا�سنطن بني عامي 2007 و2011، وهو اأحد اأ�شهر مناذج القادة الذين فقدوا ح�شورهم لدى  توَّ
ك اجلميع يف قدرته على الفوز.  اإل اأن حملته النتخابية  ت�سخم منا�سبهم وتزايد م�سوؤولياتهم. حني تر�سح “فينتي” ملن�سب رئي�ض البلدية، �سكَّ

باكت�ساح. النجاح  له  �سمنت  قد  كافة  املواطنني  اأبواب  يطرق  جعلته  والتي  النطاق  “ال�سر�سة” ووا�سعة 

2- الب�شمة املتحكمة

قدرتك  من  اأحيانًا  الآخرون  ينزعج  االآخرين:   على  انعكا�شها 
تتجاهل  حني  يف  واإ�سهاماتهم،  عملك  فريق  منا�سرة  على  الهائلة 
بروؤيتك  حولك  من  ينبهُر  قد  الآخرين.   واإجنازات  احتياجات 
ولكنهم  ملمو�سة،  نتائج  اإلى  املعطيات  حتويل  على  وقدرتك  ة  اجلليِّ
يف نف�ض الوقت، ينبذون منهجك الذي ميكن و�سفه بـ “املت�سّدد”، 
م”، اأو “القا�سي”، واأحيانا “املتكرب” اأو “املتغطر�ض.” اأو “املتحكِّ

انعكا�شها عليك:  �سرعان ما ينفد �سربك جتاه حماولت وم�ساعي 
ا�ستيعاب  يف  �سعوبة  وجتد  الو�سط،  احللوَل  وترف�ض  الآخرين، 
وجهات النظر املغايرة لوجهة نظرك.  توؤدي عملك على اأكمل وجه 
حني تتمتع بال�سلطة التي متكنك من التحكم يف فريق العمل.  جتد 
على  اللوم  باإلقاء  امل�سوؤولية  من  ل  وتتن�سَّ العقوبات،  اإيقاع  يف  متعة 
اأبواب  على  املوؤ�س�سة  تكون  حني  املحيطة.   الظروف  اأو  الآخرين 
يجول  ما  اأول  فاإن  التعديالت،  بع�ض  اإجراء  على  وت�سرف  التغيري، 
يف خاطرك:  “كيف �ساأ�ستفيد – اأنا وفريقي – من هذا التغيري؟”
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u تبنى “فينتي” معتقدًا مغلوًطا حني ظن اأن قدرته على ا�ستخدام مقومات النجاح ال�سابق �ستحقق النجاح يف املن�سب اجلديد، وبالتايل فقد 
ا�ستخدم نف�ض الأدوات والآليات القدمية دون تغيري اأو تطوير.

�ض عن فجوة هائلة  u عمد اإلى ا�ستخدام ا�سرتاتيجيات التوا�سل القائمة على الأمر والنهي، وجتاهل وجهات النظر املغايرة؛ الأمر الذي متخَّ

بينه وبني من حوله من موظفني ومواطنني، فلم يعد يتجاوب ب�سرعة وفاعلية كما اعتاد اأن يفعل يف من�سبه القدمي، فانعزل عن م�سكالت 
الواقع، وانخف�ض اأداوؤه، وتقلَّ�ست قدرته على التاأثري.

اإحدى  ح�سور  – عن  املثال  �سبيل  – على  تباطاأ  فقد  الإن�ساين.  واحل�سور  الإيجابية  الطاقة  “فينتي” اإلى  افتقار  على  املواطنون  اأجمع   u

اجلنازات الر�سمية لياأتي بعد اأن �سارفت املرا�سم على النتهاء، يف زي زاهي اللون؛ الأمر الذي اعتربه اجلميع مظهرًا متعجرفًا ل يليق 
مب�سوؤول يتقلد من�سبًا ر�سميًا رفيعًا.

من هذه التجربة يت�سح اأنَّ تدهور م�سرية “فينتي” العملية وتراجع �سريته الذاتية احلافلة بالإجنازات، كان نتيجة لتق�سريه وعدم التزامه 
مبحركات احل�سور القيادي.

عمل “فينتي” �سابقًا كع�سو يف جمل�ض النواب، وا�سُتهر ب�سالبته، وقدرته 
كان  اجلمهور.  مع  النظري  منقطع  وتوا�سله  املذهلة،  النتائج  حتقيق  على 
الأداء  يف  ق�سور  اأي  وجه  يف  الوقوف  ودائم  لل�سكاوى،  ال�ستجابة  �سريع 
�سخ�سيٍة  بب�سمٍة  ومتتَّع  طاغيًا  ح�سورًا  اكت�سب  فقد  ثم  ومن  احلكومي.  
اأن يتولى  اآثارها ومالحمها على كل من حوله.  كان ذلك قبل  قويٍة جتلت 
حياته  يف  فارقة  نقطة  ل  �َسكَّ الذي  املن�سب  ذلك  البلدية؛  رئي�ض  من�سب 
 – اإلى مهاجمني  اإلى معار�سني، واملدافعون  املوؤيدون  ل  باأكملها.  فقد حتوَّ
ل من ع�سو  رغم ما حققه من اإجنازات خالل فرتة تن�سيبه.  فكيف حتوَّ
جمل�ض نواب ناجح، وذي ح�سور قوي، اإلى رئي�ض بلدية مغ�سوب عليه، حتى 
خانة  من  انزلقه  عن  الطفرة  هذه  جنمت  �سابقًا؟    دعموه  من  ِقَبل  من 
الب�سمة ال�سخ�سية القوية، اإلى خانة الب�سمة املتحكمة، وذلك نتيجة عدم 
تكيُّف ح�سوره ال�سابق مع متطلبات املن�سب اجلديد.  وميكن اأن ن�سرح هذا 

النزلق ب�سكل مب�سط يف �سوء حمركات احل�سور القيادي:

حمطة االإقالع 

ال�سخ�سية  اآفاق الب�سمة  لكل منا حمطة الإقالع اخلا�سة به، والتي ينتقل من خاللها تدريجيًا �سوب 
القوية.  وبالتايل قد يفيدنا اأن ن�سع تقييمًا مبدئيًا ملحطتنا الرئي�سية، وبناًء عليه، نبتكر روؤيًة اأوليًة لوجهتنا.  
التي حتتاج  الق�سور  اأوجه  ال�سوَء على  لط  وي�سَّ التايل يف حتديد حمطتك  التدريبي  التطبيق  ي�ساعدك 

مزيدًا من الهتمام والرتكيز كي تفر�ض ح�سورك بقوة وفاعلية:

1- اخرت �سخ�سًا واحدًا تتفاعل معه ب�سكل منتظم، وي�سكل التعامل معه بالن�سبة لك اأمرًا مرهقًا.
الثالث  الب�سمات  من  واحدة  اإلى  القوية،  ال�سخ�سية  الب�سمة  خانة  من  بح�سورك  فيه  وانتقل  ال�سخ�ض،  بهذا  جمعك  موقفًا  ا�سرتجع   -2

الأخريات.
3- �سف حالتك يف هذا املوقف على �سوء:

u املعتقدات:  فيم كنت تفكر اآنذاك؟  مباذا �سعرت؟  اكتب حالتك الذهنية امل�سيطرة على املوقف وحالة ال�سخ�ض الآخر من وجهة نظرك.

u ا�شرتاتيجيات التوا�شل:  هل بادرت بطرح الأ�سئلة اأم اكتفيت بال�ستماع؟  اكتب اآليات التوا�سل التي ا�ستخدمتها وتلك التي جتنبتها.
u الطاقة البدنية:  �سف لغة اجل�سد التي اعتمدتها، وكيف كان مردودها على الطرف الآخر.

u راجع اإجاباتك عن الأ�سئلة ال�سابقة لتحدد اأي ال�سلوكيات والأفكار عملت ل�ساحلك، واأيها حالت بينك وبني فر�ض ح�سور قوي وفعـَّال.

بالطبع نحن ل منلك من الوقت ما ي�شمح لنا بالوقوف على كل موقف منر به لنتاأمله ونفح�شه.  يكفيك اأن تعتمد طريقة التحليل ال�شابقة بني 
الفينة والأخرى لتحدد نوع الب�سمة الأكرث �سيوعًا وحتكمًا يف مواقفك – اأي حمطة الإقالع اخلا�سة بك – والتي تقف حائاًل يف وجه ب�سمتك 

ال�سخ�سية القوية.  تذكر هذه املحطة يف خ�سم عملك على تطوير حمركات ح�سورك، والتي نتناولها با�ستفا�سة فيما يلي.
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اأواًل:  تطوير املعتقدات الذهنية

ت�سكل املعتقدات الذهنية نبع الكلمات التي جتري على األ�سنتنا، 
وال�سلوكيات التي نتبناها.  فال �سك يف اأن لأفكارك اأثرًا كبريًا 
يف تغيري م�سار خرباتك، وجتاربك، وتفاعالتك مع الآخرين.  
ال�سائدة  الذهنية  املعتقدات  فح�ض  عملية  تعترب  ثم  ومن 
ي ب�سمة  والرتكيز على الإيجابي منها اأولى اخلطوات نحو َتبنِّ
�سخ�سية موؤثرة.  يتم الرتكيز هنا على املعتقدات الثالثة الأكرث 
املهم هو  لكن  القيادي.   بت�سكيل احل�سور  يتعلق  فيما  اأهمية، 
حماولة اكت�ساف املعتقد الذي يحكم ت�سرفاتك، ونوع الب�سمة 
التي تنتقل اإليها نتيجة لذلك، ثم كيفية التحرر من قيود هذا 

املعتقد لت�ستقر يف خانة الب�سمة ال�سخ�سية القوية.

u الثقة:  التقييم املو�سوعي لإ�سهاماتك ال�سخ�سية

يعاين كثريون من ال�سعور بقلة احليلة وعدم القدرة على التاأثري والإ�سهام الفعـَّال.  وكما اأن لتلك الهواج�ض املحبطة جانبها من اخلطورة – ل 
�سيما القادة الذين ين�سدون متتني نربتهم ال�سخ�سية، فاإنها باملثل؛ تت�سم الب�سمة املتحكمة التي تبالغ يف حجم الإجنازات وت�سخمها، بقدر 
اأكرب من الأهمية.  ولكن لكي تدرك اأعلى درجات احل�سور، يجب اأن تتبَّنى حتديثًا دوريًا لروؤيتك ومعتقداتك، حول اإ�سهاماتك، كي تكون لثقتك 

بذاتك مرجعية �سلبة على اأر�ض الواقع.  ويت�سنَّى لك ذلك من خالل:
نك اكت�ساف �سماتك ومهاراتك الفريدة من اكت�ساب الثقة الالزمة لفر�ض ح�سور قوي ومالئم ملن�سبك  1- حتديد مواطن قوتك:  ميكِّ
احلايل. ا�ساأل نف�سك: ما الذي مييزين ويفتقر اإليه الآخرون؟  وهنا ميكنك اأن ت�ساأل زمالءك املوثوقني عن وجهة نظرهم غري املتحيزة 

جتاه اإ�سهاماتك ومميزاتك.
2- حدد دائرة التاأثري:  يبالغ بع�ض القادة اأحيانًا، اإما يف ت�سييق اأو تو�سيع نطاق العمل، والتاأثري اخلا�ض بهم، ب�سكل ل ميت للواقع ب�سلة.  
ه رئي�ض �سركة ا�ستثمارية دوره يف زيادة العوائد والأرباح بـ “اجتياز املعركة التناف�سية”  اخت�سر ذلك الت�سبيه دوره  فعلى �سبيل املثال:  �سبَّ
يف التغلب على املناف�ض احلايل فقط، دون و�سع اآليات م�ستقبلية ملواجهة التحديات واملناف�سني املحتملني، الأمر الذي اأثَّر على جناح ال�سركة 

فيما بعد.
ال�ساأن.   وروؤيتها اخلا�سة يف هذا  املوؤ�س�سة،  ال�سخ�سي لحتياجات وتطلعات  ا�ستيعابك  النجاح كاًل من  ي�سمل مفهوم  ف النجاح:   3- عـرِِّ
ومن ثم، يجب األ تتناول الأمر يف �سوء مفهومك ال�سخ�سي فقط.  تفاعل مع امل�سوؤولني واأع�ساء الفريق ب�سكل متوا�سل ومتعمق لتدرك 

تطلعاتهم، ولتعرب عن روؤيتك اخلا�سة يف نف�ض الوقت.

ث �شريتك واترك ب�شمتك حدِّ

اأن  يكفي  بل  املالأ.  تن�سرها على  اأن  �سرطًا  فلي�ض  واقعي ومو�سوعي،  ب�سكل  اإ�سهاماتك  تقييم  اأردت  اإذا 
ر �سريتك الذاتية؟  ي�ساعدك التدريب التايل على مراجعة اإجنازاتك احلقيقية من خالل الإجابة  تطوِّ

عن الأ�سئلة الآتية:
1- اإذا اأردت اأن اأعرب عن قيمي ال�سخ�سية يف ثالث جمل، فماذا �ستكون؟

2- اأي الإ�سهامات ينبغي اأن اأدرجها �سمن �سريتي كي تعك�ض خرباتي العريقة والعميقة؟
3- ما املعلومات التي يجب اأن تت�سمنها �سريتي كي يدرك اأ�سحاب القرار قدراتي الفريدة، فتزداد 

فر�ض تقلدي ملنا�سب اأكرب واأكرث تاأثريًا؟
ل اإلى اإجابات مقنعة عن الأ�سئلة ال�سابقة، �ستت�سح روؤيتك حول ما تقدمه من خدمات،  مبجرد اأن تتو�سَّ

ومن ثم تتحفز لتخرج اأف�سل ما يف جعبتك، ولتزداد ثقتك، ويطغى ح�سورك اأكرث فاأكرث. 
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املعتقدات ال�شائعة واإعادة ت�شكيلها

املعتقد يف �شكله اجلديدالب�شمة التي تنتمي اإليهااملعتقد

الثقة:  “ينبغي على اجلميع اأن يثق بي ويقدر 
مةمعرفتي وخرباتي الوا�سعة.” الب�شمة املتحكِّ

واأمزجها  خرباتي  اأ�سقل  اأن  “ميكنني 
بخربات الآخرين كي نخرج باأف�سل 

النتائج.”

املنظور الفكري: “هوؤلء اأكرث مني خربة، 
الب�شمة املرتاخيةواآراوؤهم ووجهات نظرهم هي الأ�سوب!”

املختلفة  النظر  وجهات  نتبادل  اأن  “ينبغي 
- مبا يف ذلك وجهة نظري - لنختار 

الأ�سوب من بينها.”

ال�سفافية:  “قد ل تفيدهم قيمي اأو جتديهم 
الب�شمة ال�شلبيةمبادئي نفًعا، فال داعي لذكرها!” 

على  نتفق  لكننا  خمتلفة،  قيمًا  نتبنَّى  “نحن 
هدف واحد.”

u املنظور الفكري:  وجهة النظر التي تتبناها

ع منظورك الفكري، اتبع  ت�شرتط الب�شمة ال�شخ�شية القوية تقبل وجهات النظر املختلفة والتعامل مع الأمور مبفهوم كلي و�شامل.  لكي تو�شِّ
الإر�سادات التالية:

لي عن حتيزك لروؤيتك اخلا�سة، ولتتاأمل عن كثب  1- �شع نف�شك مكان االآخرين:  يف كثري من الأحيان تفر�ض عليك بع�ض املواقف التخَّ
توجهات وتطلعات الآخرين، ومدى ا�ستيعابهم للموقف برمته.  اأف�سح املجال لتبادل وجهات النظر املتباينة مبا يحقق ال�سالح العام وير�سي 

جميع الأطراف.
”  ي�سري هذا  ى يف عامل الأعمال مبنظور “الروؤية البانورامية 2- تنبَّ منهجًا ا�شرتاتيجيًا �شاماًل:  ينتهج القادة ذوو احل�سور القوي ما ي�سمَّ
الت�سبيه اإلى قدرة القائد على النف�سال بذاته عن فو�سى الآراء املت�ساربة، ووجهات النظر املتعار�سة ليبتعَد قلياًل، ويرى ال�سورة ال�ساملة.  

من هنا تربز اأهمية تهمي�ض امل�سالح والهتمامات ال�سخ�سية وتطلعات الآخرين دون متييز اأو حتيُّز.

u ال�شفافية:  القيم اجلوهرية التي تعك�سها

ال، عليك اأن: لكي تعزز قيمك ب�سكل اإيجابي وفعَّ
1- حتدد قيمك ال�شامية:  اكتب املبادئ والقيم التي تلعب الدور الأكرب يف حتقيق جناحك ومتيزك.

ي روؤيتك  د وقتك وجهدك يف حماولة اإقناع الآخرين – اأو بالأحرى اإجبارهم – على تبنِّ 2- تركز على االأهداف امل�شرتكة:  بدًل من اأن تبدِّ
ل تركيزك نحو الأهداف والروؤى امل�سرتكة فيما بينكم.  فاإن كان هدفك – مثاًل – تقلي�ض ديون املوؤ�س�سة، يف حني اهتم  ال�سخ�سية، حوِّ
زميلك بتقلي�ض تكاليف العمليات املالية الداخلية، ف�سيكون باإمكانكما التعاون وحتقيق الهدف الأ�سمى وهو تطوير وحت�سني الأداء املايل 

للموؤ�س�سة ككل.

ثانيًا:  تعزيز ا�شرتاتيجيات التوا�شل

تعزيز  تعمل على  لأن  الأوان  اآن  الذهنية،  وحُتِدث معتقداتك  اأدركت كيف تخاطب  اأن  وبعد  الآن 
ا�سرتاتيجيات التوا�سل والتفاعل مع الآخرين. عليك بالإر�سادات التالية لتتبنى ب�سمًة �سخ�سيًة 

قوية:

u �شع اإطارًا منا�شبًا لر�شالتك:  يحتاج القادة اإلى توفري ال�سياق املالئم حل�سد الأ�سخا�ض واملوارد بهدف اإجناز مهمة بعينها.  ففي عام 

  . 2007، األقى “�ستيف باملر” خطاًبا يف “كلية �ستانفورد لالأعمال”، والتي كان قد تخرج فيها، قبل اأن ين�سم اإلى �سركة “ميكرو�سوفت”
اإنهاء درا�سته، وذلك بعد فرتة وجيزة من ان�سمامه  ال�سكوك حول �سواب قراره برتك اجلامعة قبل  “باملر” باأنه قد راودته بع�ض  اأقرَّ 
لل�سركة.  عندئذ ا�سطحبه “بل جيت�ض” لتناول الغداء وقال له: “رمبا تعتقد اأنك قد جازفت مب�ستقبلك الدرا�سي واملهني لتعمل يف �سركة 
ل يتجاوز عدد موظفيها الثالثني، لكن ل تن�َض اأننا نعمل لن�سع جهاز حا�سوب يف كل منزل وفوق كل مكتب”  بهذا الإطار الب�سيط وال�سامل 

ج “جيت�ض” روؤيته ور�سالته، فا�ستطاع “باملر” اأن يرى قراره من منظور مغاير متامًا، وي�ساهم يف جناح هذه ال�سركة العاملية. توَّ
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د جمهورك: قبل اأن ت�سرع يف التوا�سل مع �سخ�ض ما، راجع حمادثاتك ال�سابقة معه واأجب عن الأ�سئلة التالية:  ما اأف�سل الطرق  u حدِّ

اأم على احلقائق  النوايا،  �سرتكز يف حديثك على  وغام�سًا؟  هل  اأم حا�سمًا  و�سريحًا،  وا�سحًا  تكون  اأن  ال�سخ�ض:  هل  للتاأثري يف هذا 
املجردة؟  ما النهج الذي يتبعه يف التوا�سل مع الآخرين:  هل يبادر بطرح الأ�سئلة، اأم ي�سر على موقفه، اأم يتقبل الآراء املختلفة ب�سدر 
اإجابات هذه الأ�سئلة منهجًا عمليًا  اأم النتائج؟  توفر لك  اأم كرثة الجتماعات،  رحب؟  ما الأمور التي يعريها اهتماًما خا�سًا:  الوقت، 

وواقعيًا للتوا�سل مع هذا ال�سخ�ض بتاأثري.
د الهدف من التوا�شل:  عليك اأن حتدد م�سبقًا الغر�ض من هذا التوا�سل - هل هو مزيد من املوارد، اأو الوقت، اأو ال�سفافية ... اإلخ -  u حدِّ

كي ين�سبَّ تركيُزك وحديُثك على هذا الغر�ض.  مع احلر�ض على اأن جتذب الطرف الآخر اإلى �سفك لي�ساركك الهدف والروؤية.

االإطار .. اختيار

ال للعديد من الأ�سكال نذكر منها: ال مع جماهريك املختلفة، ابداأ يف اختيار الإطار الأن�سب.  يخ�سع التاأطري الفعَّ ر اآليتك للتوا�سل الفعَّ بعد اأن تطوِّ
u التاأطري اال�شرتاتيجي:  يتم من خالل ربط ر�سالتك باأولويات ومتطلبات املوؤ�س�سة.

u التاأطري الهادف:  يتحقق بربط ر�سالتك بالأهداف والإجنازات املن�سودة.
u التاأطري املجازي: يتاأتى با�ستخدام بع�ض الت�سبيهات وال�ستعارات التي تبث يف ر�سالتك احلياة.  فمثاًل، حني يخاطب املدير التنفيذي 

موظفيه قائاًل:  “نريد اأن نعمل كفريق كرة ال�سلة، ل كفريق ال�سباحة،” فاإنه يريد بذلك اأن يحثهم على العمل اجلماعي، ل الفردي.
انة تلخ�ض ر�سالتك ويف نف�ض الوقت تطرب لها الآذان، وُتخلِّدها الأزمان. u التاأطري املو�شيقي: اأي ا�ستخدام عبارات رنَّ

َّاُل �شربًا من املُحال؟ متى ُي�شبح التوا�شُل الفعـ

ي�ستهني كثريون باأهمية الإن�سات وال�ستماع لالآخر – ل �سيما َمْن تغِلب عليهم الب�سمُة املتحكمة – مما 
�ض يف نهاية املطاف، وبعد الكثري من اللتفاف، عن حمادثات جوفاء.  جتنَّب احُلجج التالية والتي  يتمخَّ

دها هوؤلء لتربير عدم رغبتهم وقدرتهم على ا�ستيعاب الآخرين: يردِّ
u اأنا اأعرف ما �سيقال؛ فلماذا اأ�ستمع لع�سرين دقيقة دون طائل!

u ل اأرغب يف اإ�ساعة املزيد من الوقت.

u ل اأودُّ اأن اأ�ستت اأفكاري واأفكار الآخرين.

u ل تهمنى مواقف وروؤى الآخرين ومدى ا�ستيعابهم ملواقفي.  

ل احلديَث على ال�ستماع كي ي�ستفيدوا من خرباتي ومعلوماتي. u اأَف�سِّ

u تاأمل لغَة اجل�شد: لحظ ردود اأفعالك من اإمياءاتك واإ�ساراتك ونظراتك واأ�سواتك وتعبرياتك.  فحني يعلو �سوتـُك اأو تت�سارع كلماتـُك - 

على �سبيل املثال - فاإنك تعطي انطباعًا بال�سيطرة املتحكمة والتقليل من �ساأن الآخرين، منزلًقا - بالطبع - اإلى خانة الب�سمة املتحكمة.  
تاأمل تلك التفا�سيل الب�سيطة، واعمل عليها على الفور، ويف�سل لو طلبت من العاملني معك اأن ي�سارحوك بالأ�ساليب التي تزعجهم، حتى 

يت�سنى لك جتنبها فيما بعد.
u اأعد �شحن طاقتك:  تختلف اآليات �سحن وتزويد الطاقة اجل�سدية من �سخ�ض اإلى اآخر.  بع�سنا يجد راحته يف احل�سول على ق�سط كاٍف 
من النوم، اأو تناول قهوة ال�سباح، اأو ممار�سة التمرينات الريا�سية، وغري ذلك الكثري.  ولكن ثبت اأن الأن�سطة التي تقوم على ال�سرتخاء 
والتاأمل تفيد القادة ب�سكل عام، ومن مييلون اإلى “الب�سمة املتحكمة” ب�سكل خا�ض.  اأما الذين تغِلب عليهم الب�سمة املرتاخية فتفيدهم 
الأن�شطة التي تركز على تعزيز مواطن القوة وا�شتثمار الطاقات الكامنة، وبالتايل تدعم نربتهم ال�شخ�شية.  ابحث عن الن�شاط الأمثل 

ومار�سه ب�سكل ا�سرتاتيجي، ومتوا�سل لتنعم بح�سوٍر منقطع النظري.

ثالثًا:  حت�شني الطاقة البدنية

ا  اأيَّ حولك  فيمن  ملحوظ،  ب�سكل  داخلك  يف  جُة  املتوهِّ الطاقة  توؤثر 
املقومات  ي  َتَبنِّ من  فبدًل  املقدمات.   اإلقاء  يف  براعتك  اأو  مظهرك  كان 
طاقًة  تعك�ض  لأن  فعليًا،  وا�ستعد  ج�سدًيا  نف�سك  هيئ  للنجاح،  املفرت�سة 

جتذُب النا�ض، وجتذُب معهم النجاَح املن�سود.  
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   المؤلفتان:
درست “علم النفس” في جامعة “ستانفورد” وإدارة األعمال في جامعة  ايمي جين سو: 

“هارفرد” وتتخصص في تدريب القيادات على التأثير وإدارة التغيير.
“هارفارد” وتعمل  أعمال من جامعة  إدارة  موريل ميجنان ويلكينز:  تحمل ماجستير 

كخبيرة في التواصل، كما تدرب القادة على فرض حضورهم اإليجابي في بيئات العمل.

كتب مشابهة:

اأوًل اأن تدير �سبكة من العالقات الناجحة مع من حولك.  فاإن مل متتلك هذه ال�سبكة،  ُكن مرئيًا:  لكي ت�سمن و�سول ر�سالتك، عليك   u

فا�سنعها بنف�سك، موازنًا بني كٍل من النربة ال�سخ�سية، والنربة اجلماعية:
ب، ووا�سح، ومبا�سر. 1- بادر بالطلب )النربة ال�شخ�شية(:  ل تتواَن يف طلب املعلومات اأو امل�ساعدات ب�سكل هادف، ومهذَّ

2- كن متعاونًا )النربة اجلماعية(:  بادر بتقدمي يد العون واإمداد الآخرين باملعلومات والحتياجات التي تقربهم من اأهدافهم.
بَّ م�ساعيك يف بوتقة امل�سلحة العامة ل ال�سخ�سية. ق م�شالح م�شرتكة )كلتا النربتني(:  قابل الإح�سان بالإح�سان، واحر�ض على اأن َت�سُ 3- حقِّ

م يد العون قدِّ

باإمكانك – كمدرب اأو قائد اأو مدير – اأن ت�سَع الآخرين على بداية الطريق، نحو ح�سور قوي وب�سمة موؤثرة من خالل:
u حتفيز الأ�سخا�ض على م�سارحة بع�سهم بع�سًا، مبزايا و�سلبيات كل واحد منهم، كي يدرَك كٌل منهم ب�سمَته احلالية، 

واأثَرها يف نفو�ض الآخرين.
u حثهم على و�سع خطط �ساملة لتطوير ح�سورهم بالعتماد على حمركات احل�سور الثالثة.

u تقدمي الن�سح، والتوجيه ال�سخ�سي، والإر�ساد اجلاد.
u الحتفال بالنجاحات ومكافاأة الإجنازات.

القيادة من القلب

لي�ست “الب�سمة ال�سخ�سية” القوية �شمًة فطريًة يولُد بها الإن�شاُن كما يظن ويرى ويقول بع�س خرباء القيادة؛ واإمنا هي 
اأ�سلوُب حياٍة نكت�سبه باملمار�سة واجلد واملثابرة.  فاأيًا كان من�سبك، فما زالت اأماَمك الفر�سُة لتفر�َض ح�سورك.  ولكن 
ر اأن احل�سوَر القيادي التزاٌم اأبدٌي ونهائي، ولي�ض موقفًا عابرًا وهاج�سًا متقلبًا.  فبمجرد اأن ت�سع قدمك على بداية  تذكَّ
الطريق، فاإن الرتاجع يعترب نوعًا من التهاون، والتق�سري، وال�ست�سالم.  فاإن اأح�س�ست ببع�ض م�ساعر النكو�ض تقرتب 
ُّك هذا على موا�سلة ال�سري  ر مزايا احل�سور والب�سمة املوؤثرة التي ل ُيطاولها جناٌح غريها اأبدًا.  ول�سوف َيحثـ منك، تذّكَّ

على نف�ض الدرب، وهذا هو جوهر القيادة من القلب.



النجاح  يتحقق  “ال 
بفر�ض ال�سيطرة، 

واإمنا بت�سجيل 
احل�سور.”

إيمي سو


