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ماريا، الحبيبة زوجتي إىل
اإلطالق. عىل اتخذته قرار أعظم

ولوسيا، وإنيس، إجناسيو، األعزاء أبنائنا إىل
لكلينا. هللا كتبها أقداٍر أروع





وتقدير شكر

التي بالعوامل كاملة دراية عىل لكنني الكتاب؛ هذا سيحققه الذي النجاح مدى أدري ال
الحظ حالفني لقد األشخاص. هو كله األمر محور كالعادة، النور. إىل الخروج له أتاحت

امتناني. مدى عن َ أعربِّ أن يََسُعني وال ، حدٍّ أبعد إىل
َعِهُدوا الزمن من َعْقَديِْن عىل يزيد ما مدار عىل معهم عملُت الذين اْلُكثْر العمالء إن
ولقد حساسية. وأَشدِّها رشكاتهم يف الرئيسيني األشخاص اختيار مسائل أَدقِّ بإدارة إيلَّ
من بها ارتبط وما يل َسنََحْت التي للفرص باالمتنان أشعر كما تماًما التكليف، بهذا ْفُت َرشُ

تعلُّم.
من َمكَّنوني وأحالمهم ومآسيهم، أمجاَدهم، معي تقاسموا الذين اْلُكثر املرشحني إن
دروسهم من كثري أمام بالضآلة شعرت كما األشخاص، اختيار قرارات جاِنبَْي كال إىل النظر

الفريدة. الحياتية
لقد يل. إلهام مصدر أكربَ لرشكتنا، س املؤسِّ اإلدارة مجلس رئيس زندر، إيجون يُعترب
من مسبوقة غري بمستويات ُمتََحلِّيًا إيجادها)، يف (وساعد مذهلة مهنة ِغمار زندر خاض
أرشع أن يل سمح اآلخر، هو حاليٍّا املتقاعد ميالند، دان خليفته، أن كما والطموح. النزاهة
أما إليها. انضمامي من وجيزة فرتة بعد عاملي نطاق عىل رشكتنا من والتعلم العمل يف
من هائًال َقْدًرا منحني فقد جرامرب، جون الحايل، التنفيذي والرئيس اإلدارة مجلس رئيس
بمسئوليتنا إيماني يشاركني أنه كما الكتاب. هذا وأضع شَغفي أتبع كي والتشجيع الدعم
باملساعدة االستعانة طريق عن األفراد، اختيار قرارات تحسني يف للمساعدة االجتماعية

غريها. من أو املهنية
له مثيل ال رفيًقا أوبراين، داميان َعْقَديِْن، مدى عىل الصدوق صديقي كان طاملا
كيد، وديفيد سيفن، إيفيلني وكذلك التنفيذي، البحث يف ممارساتنا لتحسني مغامراتنا يف



املوظفني أفضل اختيار فن

يف نطبِّق لكي وذلك لسنوات؛ وثيًقا تعاونًا معهم وداميان أنا تعاونُت إذ بايفورد؛ ومارك
ستيف جاَد هؤالء، كل جانب إىل وخارجيٍّا. داخليٍّا اكتشفناها التي املمارسات أفضَل رشكتنا
املسئولني لكبار الالزمة الكفاءات بشأن العميقة والرؤية املعرفة من فريد بمستًوى كيلنر

واإلمكانيات. الكفاءات بتقييم يتصل فيما املمارسات وأفضل التنفيذيني
مبارشة مساعدًة إنرتناشونال زندر إيجون يف آخرون كثريون زمالء يل قدم كذلك
عىل القائمُة، تضم القيمة. فائقَة ونماذَج رًؤى بتقديمهم وذلك الكتاب؛ هذا تأليف يف
بيبور، فان وخوان ستيفريلينك، وخورخي زيني، سانشيز جابرييل الحرص، ال املثال سبيل
وراجيف فيفيان، وفيليب بروكر، وهورست لوينستني، وفيكتور جريمولدي، ومارسيلو
وكريس ستيفنسون، وآشيل ستيوارت، وجان يوردان، ورو هونيش، ومارك فاسوديفا،
وجورج تشيا، ونيك روبريتس، وروبني أِلن، وجني لونج، وتوم توماس، وكريس فيجيس،
وكارل هوانج، إل وواي جوزيفسون، ومارثا باكمان، وفيونا رينكن، وبرايان ديفيز،
هايم، وجو بورون، وأنتونيو كوبيوس، ولويس جارود، ولويس أكينو، وجواو إدينهامر،
هيكنر، وفرانك هاريس، وديف كامارا، وإديلسون إيريرا، وخريمان ألجويار، وتوماس
جالينال، وإنجل رودجرز، وسيليست بويل، وراسل هارمر، وفيليب جاسيت، وإجناسيو
وبيجي بوينوس، وفريتس ليندهولدست، وكاي أوبراين، جاستس زون، دير فان وكيم
ريلتجني، وهيلني مايليس، وديفيد يو، وإلني شتاينر، وريموند موريس، وإيان كورنويل،
لو وأوندريه سيجريبرج، وتورني توراس، وخوان جراف، وأندرياس بينكو، وستيفن
ساك، ونوربرت جيلكرايست، وأندرو فوسكو، دي وأليساندرو ساكاي، وإيساو كومت،
ونيل هيندرسون، وبيل أونيس، وسيكو أوجورد، وهينريك جاكوبسني، وفريد أدير، وجيل

ووترز.
األعمال، إدارة يف العليا الدراسات كلية عميد يف أجد ستانفورد، جامعة إىل أَْلتَِفُت حنَي
أُستاذَيَّ ِمْن تعلَّْمتُه ملا خاص بامتنان أشعر أنني كما يل، كبري إلهام مصدر جوس، بوب

تشيسربو. هنري الدراسة وزميل مونتجومري، وديفيد بوراس جريي
والتطبيق البحث يف الفائق لجهده ا؛ خاصٍّ تنويًها كولينز جيم دراستي رفيق ويستحق
بل — األفراد باختيار يتعلق فيما رشيدة قرارات اتخاذ أهمية شك أدنى بال أثبت الذي —

بولدر. يف لقاءاتنا إحدى خالل الكتاب هذا لعنوان إلبداعه
فهمنا يف كبري تقدُّم إحداث يف األعمال إلدارة هارفارد كلية أساتذة من العديد أسهم
كرًما وأَبَْدْوا اتخاذها، األشخاصورشوط أفضل الختيار السديدة للقرارات الحيوية لألهمية
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وتقدير شكر

لورش، جاي األساتذة هؤالء بني من املعرفة. وتقاُسم األفكار ملناقشة معي باالجتماع شديًدا
ونوم كورانا، وراكيش ناندا، وأشيش نوريا، ونيتني جابارو، وجاك ستيفنسون، وهاورد

وارسمن.
عدة من تعلمت كثرية، سنوات منذ أوروبا يف كومباني آند ماكنزي لدى عميل أثناءَ
االلتزام مع — األمر لزم إذا رصيًحا «منتقًدا» بل — مهنيٍّا استشاريٍّا أصري كيف خرباء
ومارسيال بويل، روالندو تضم الرابطة هذه أن شك ال ترصفاتي. يف الكاملة بالنزاهة

أوجوس. وخوان مورينو، وباكو كامبوس،
أهمية حول ألبحاثه أوًال: أسباب؛ لثالثة لإللهام مصدًرا يل يمثِّل جوملان دانيال كان
رسالته، توصيل يف فريدة َمَلكات من به يتمتع ملا وثانيًا: واالجتماعية، العاطفية الكفاءات
وتفعيلها الكفاءات تلك تنمية خالل من أفضل مكانًا عاملنا بجعل االستثنائي لشغفه وأخريًا،

الواقع. أرض عىل
العاطفي الذكاء مسائل يف الباحثني اتحاد أعضاء من عدد إىل بالشكر َمِدين أنني كما
ريتشارد جانب إىل تشرينيس، كاري املشارك االتحاد رئيس فيهم بما املؤسسات، يف
برايس، وريك جيكوبس، وروث كرام، وكاثي كابالن، وروبرت سبنرس، واليل بوياتسيس،

وغريهم. جاوينج، وماريلني ساال، وفابيو
وقضاياها. القيادة حول نقاشاتنا خالل رائًعا رشيًكا كوزيس جيم كان

يف أيًضا رائع كرشيك الخالقة، القيادة ملركز رئاسته جانب إىل ألكسندر، جون ساهم
يف تجري كما تماًما االنتقاء بممارسات املتعلقة والرؤى لألبحاث ثري ومصدر النقاشات،

الواقع.
تي، آي إم بجامعة والباحث بوسطن بجامعة األستاذ ألستاين، فان دبليو مارشال كان
رشكات داخل املعرفة تبادل يف الجماعية الحوافز فاعلية عن ببحثه بمشاركته الكرم غاية يف

التنفيذي. البحث
لورانج بيرت مع املاضية القليلة السنوات مدى عىل املتنوعة حواراتي التقدير كل أقدِّر
إنسياد من إيبارا إيرمينيا مع حواراتي وكذلك اإلدارية، للتنمية الدويل للمعهد رئاسته أثناءَ
الخدمات رشكات يف األشخاص اختيار قرارات بالبحث تناويل غضون يف ميستري وديفيد
كامب ريك السلوكيات عىل القائمة الشخصية للمقابالت ممارستي أيام أول من أذكر املهنية.

رائًعا. مدربًا كان الذي ميشيجان، جامعة من
الذي الوفري وللوقت باملوضوع املدهش لشغفه بالذكر ه أخصَّ أن ويلش جاك يستحق

املتميزة. وقناعاته لرؤاه مناقشتنا أثناء معي أمضاه
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أتمكَّن ولن حياتي، يف قابلتها التي الشخصيات أذكى من واحدًة ويلش سوزي تَُعدُّ
سنوات، مدار عىل أجريناها التي املذهلة الحوارات عىل الشكر من حقها أوفيها أن من
هارفارد يف املنشور إقاالت» بال «تعيينات ملقال كتابتي خالل ١٩٩٨ عاَم سويٍّا تعاونَّا منذ

ريفيو. بزنس
وصارت األوىل، اللحظة منذ شغفي وشاركتني الكتاب بهذا ريس، هيلني وكيلتي، آمنْت

عزيًزا. وصديًقا رائًعا رشيًكا رحلتي طوال
عملية طوال محوريٍّا دوًرا سانز، آند وييل جون محرري كبري هارتينج، لوري لعبت
منهجها عن لحظة تَتخلَّ ولم مذهلًة، ومرشدًة للمعلومات مصدًرا كونها الكتاب هذا تأليف

الِحيلة. واسع الحمايس، املهني،
بَْدءًا هائلٍة، بفائدٍة أمدَّني الرائع، واملهنيُّ االستثنائي الكاتب ذلك كروكشانك جيف
آمل فإنني آخر؛ كتابًا أكتب أن يل َر ُقدِّ ولو املطبعة. إىل وصوًال الكتاب مقرتح مرحلة من

أخرى. مرة مساعدته عىل التعويل وميزة بفرصة أسعد أن
عملية طوال جوآنا، تفوَّقت إيِدن. جوآنا مساِعدتي ذكر األول الفصل يف بكم سيمر
جوآنا سهلت لقد وااللتزام. التميز يف املدهشة معايريها وعىل نفسها عىل الكتاب، هذا إكمال

باملرح. مفعمة وجعلتها الكتاب تأليف عملية
يف اتخذته قرار أعظم ماريا، الحبيبة زوجتي به: شخصألختم أهم بالطبع تركت لقد
الطرق، من بكثري الكتاب هذا يف مباًرشا إسهاًما أسهمْت لقد اإلهداء. يف ذكرت كما حياتي،
فوق لكنها، املحدود. غري وصربها الرائعة، ورؤاها الدائمان، ودعمها تشجيعها ضمنها من
إن املاضية. عاًما الثالثني طوال يوم كلَّ والحماس بالحياة مفعًما أبقتني سبق، ما كل
هذه عىل شكرها يسعني ولن املرشوطة، غري هللا محبة عىل حقيقي دليل هو إنما محبتها

املنحة.
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مقدمة

احلاسم االختيار

األشخاص أفضل توظيف يف الشخصية كفاءتك لتحسني العون يد الكتاب هذا لك سيقدم
وترقيتهم.

مدير كل إىل بالنسبة الشخيص، النجاح أن ذلك فعليٍّا؛ أهمية األمر ذلك يفوق يشء ال
فريقه. إىل لالنضمام املناسب الشخص اختيار عىل قدرته من مبارشًة ينبثق تقريبًا،

عن املسئولون ينال ما فقليًال صعوبة؛ من يخلو ال الرئيسية التعيينات إجراء لكن
هذا لتعويض متكاملة أدوات ثمة وليس يُذكر، منهجي تدريب أيَّ الحيوية العملية هذه

املفقود. التدريب
الثغرة. هذه ملء هو الكتاب هذا به يقوم ما

ما يهم ال املؤسسات. قلب يمثلون — املهنية مسريتك خالل لك تبنيَّ كما — األفراد إن
مركزية، ال سياسة تتبنى أو العالية، التكنولوجيا عىل تعتمد أو بدائية، مؤسستك كانت إذا
تعتمد أو أخرى، ملؤسسات خدمات تؤدي أو أجنبية، دول يف عملياتها من بعًضا تنفذ أو
املطاف نهاية يف فمؤسستك األرجح)؛ عىل نفسها، «تعترب» هكذا (أو اآليل التشغيل عىل

موظفيها. سوى ليست



املوظفني أفضل اختيار فن

دعاوى مواجهة واحتمال النقدية، التدفقات ضعف املديرين: تؤرِّق كثرية أمور
من مبارشة وتحركات ورشاء، دمج عمليات وإخفاق اسرتاتيجيات، وفشل قضائية،
فغالبًا الناجحون املديرون أما ذلك. إىل وما أرباًحا، يِدرُّ إنتاج خط لتقويض املنافسني
يل «كيف أنفسهم: يسألون ينفكُّون ال إذ املوظفون؛ وهو أال آخر؛ لسبب النوم يجافيهم ما

املناسبة؟» الوظيفة يف املناسب الشخص أضع أن
يحلَّ أن ما ملدير يتسنَّى كيف الحل. يكمن ففيهم مشكلة، املوظفون يشكل ومثلما
املؤسسة جدران داخَل سواءٌ أْكفاء، موظفني عن للبحث ينربي ما عادًة إنه خطرية؟ مشكلة

خارَجها. أو
عىل العثور أي املوظفني»؛ «معضلة حل تُجيد التي املؤسسات تلك تزدهر ما عادًة
(أخربني واستبقاءهم. وترقيتهم، وتعيينهم، واستقطابهم، وظيفة، لكل أشخاص أنسب
عىل يزيد ما يُميض كان إلكرتيك، جنرال رشكة يف عمله سنوات مدار عىل أنه، ويلش جاك
ال التي املؤسسات أما املناسبة.) الوظائف يف املناسبني األشخاص تعيني يف وقته نصف

الطويل. املدى عىل الفشل مصريها يكون ما فغالبًا املهمة تلك تُحسن
تضم املؤسسات. ال فعليٍّا، املعضالت يحلُّون الذين هم األشخاص أن هو الحق لكن
— منهم واحًدا أنت تكون وربما — األفراد من للدهشة مثريًا ضخًما عدًدا مؤسسة كل

باملوظفني. يتعلق فيما محورية بخيارات القيام بهم منوًطا
القرارات من النوع هذا باتخاذ رسميٍّا املكلَّف البرشية املوارد فريق من جزءًا تكون قد
مرتني أو مرًة — منه ستُطلب الذي اإلدارة مجلس أعضاء من عضًوا تكون ربما أو يوميٍّا،
كبار من غريه أو جديد تنفيذي رئيس اختيار يف املشاركة — فيه عضويتك فرتة خالل
وهو أال «املنتصف»؛ يف يقع أكرب فريق من جزء األرجح عىل لكنك التنفيذيني. املسئولني
مجاالتهم أو أقسامهم يف بالعاملني متعلق قرار اتخاذ أحيانًا منهم املطلوب املديرين فريق

الوظيفية.
شيئني: «أهمية» بكلمة وأعني حيوية، أهمية ذات القرارات هذه تُعترب

أنت إليك بالنسبة حيوية أهمية ذات قرارات أنها (1)

مهمة املوظفني اختيار قرارات الكتاب): لهذا تأليفي وراء األسايس السبب هو (وهذا أوًال
املؤكَّد فمن األشخاص»، «معضلة حل يف كفاءتك أثبتَّ ولو للقرار. كصانع أنت إليك بالنسبة
اختيار يف إخفاقك تكرر لو النقيض، وعىل إرشاًقا. أكثر مهنية آفاًقا لك سيفتح ذلك أن
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ل تتأمَّ أن حاول املهنية. حياتك يف بفرصك سيرض ذلك فإن للوظيفة، املناسب الشخص
املناسبني األشخاص اختيار يف الناجحني أن معي أتتفق معهم. وعملت سبق من تجاِرب

اآلخرون؟ يرحل بينما يرتقون،
يؤهلهم منهجي تدريب أيَّ املعنيُّون األشخاص يتلقى ما نادًرا أنه يف املشكلة تكمن
عىل خاصًة األعمال، إدارة كليات تُقلِّص ما عادًة واختيارهم. املتميزين املوظفني إليجاد
العموم، يف البرشية املوارد إدارة مادة تحت املندرجة املوضوعات العليا، الدراسات مستوى
من ثانوي فرٍع مجرد باعتبارها البرشية املوارد إدارة عىل تركز — األحوال أحسن يف — أو

املطلوبة. املهارات لبناء اهتماًما يُِعريون ما نادًرا إنهم وظيفية؛ مجاالت ستة
تكون أن أتود باالستثمار. تشبيهها إىل أحيانًا أعمد النقطة، هذه توضيح سبيل يف
كذلك تصري أن أتحب أيًضا! ذلك أود أنا املثال؟ سبيل عىل بافت، وارن مثل ناجًحا مستثمًرا
فلكي مستبعًدا؛ هدًفا يبدو ذلك لكن أيًضا. ذلك أتمنى مالئمة؟ خربات أو مهارات أية دون
خبريًا تصري أن يلزمك االستثمار يف بافت وارن كنجاح األشخاص اختيار يف ناجًحا تصبح

الصحيحة. األدوات تمتلك وأن
الذين للمديرين شامًال دليًال الكتاب هذا يعد يديك. بني األدوات تلك الكتاب هذا يضع
ليست الكفاءة تلك وترقيتهم. املوظفني تعيني يف الشخصية كفاءتهم تحسني يف يرغبون

تتعلمها. أن — ويلزمك — بإمكانك مهارة بل فنٍّا،

مؤسستك إىل بالنسبة حيوية أهمية ذات قرارات أنها (2)

أهمية تمثل املوظفني اختيار قرارات اتخاذ أن هي عنها الحديث أود التي الثانية النقطة
وبرغم بمكان، األهمية من — مثًال — املناسب التنفيذي الرئيس فاختيار ملؤسستك؛ حيوية
إثر عىل يغادرونها مواقعهم يغادرون الذين التنفيذيني الرؤساء ثلث حوايل أن نجد ذلك
مستويات عىل ينطبق ذاته األمر نرتكبه؟ الذي الخطأ ما االستقالة. عىل إجبارهم أو فصلهم
املسئولني من آالًفا بالبحث فيها وتناولنا إجرائها يف شاركت دراسة بحسب األخرى. املؤسسة
شملتهم الذين املسئولني ثلث من يقرب ما أن تبنيَّ العالم، حول رائدة رشكات التنفيذينييف
يف العاملني من لنظرائهم بالنسبة الجدارة منحنى من األدنى النصف يف يقعون الدراسة

مجاالتهم. بنفس أخرى رشكات
املأزق؛ هذا من تنجو ال الكربى الرشكات حتى أنه أخرى، بعبارة يعني، األمر هذا

املأزق؟ لهذا مخرج من أَما املناسبني. غري لألشخاص املناسبة غري الوظائف إسناد
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مؤهالتي (3)

أخربك كي أنا من آخر، بمعنى مؤهالتي. عن تتساءل لعلك الكتاب، يف قدًما نميض أن قبل
لك؟ بالنسبة مهم هو بما

بدأت وتنميتهم. املتميزين األشخاص إيجاد مجال يف عمري من َعقدين أمضيُت لقد
األرجنتني جامعة يف صناعي كمهندس تدريبًا تلقيت عندما األرجنتني موطني يف مسريتي
مرتبة مع األعمال إدارة ماجستري نلت ثم فرقتي، عىل األول املركز يف وحللُت الكاثوليكية
مدريد يف كومباني آند ماكنزي برشكة البداية يف عملت ستانفورد. جامعة من الرشف
البحث مجال يف الرائدة إنرتناشونال زندر إيجون برشكة ١٩٨٦ عام يف والتحقت وميالن،
من بالرغم التنفيذي. بمجلسها وعضو الرشكة هذه يف رشيك أنا واليوم العاملي، التنفيذي
حول أسافر ما ودائًما النطاق، عامليُّ دوري فإن أيريس، بوينوس يف أرستي مع أعيش أني

العالم.
البحث يشمل املرحلة. هذه يف بعضالتفصيل إىل التنفيذي» «البحث عبارة تحتاج ربما
خارجيني مرشحني تعيني وهو الكفاءات»، «استقطاب البعض عليه يطلق ما التنفيذي
َمهمة شخصيٍّا أدرُت وقد الربحية. وغري الربحية املؤسسات من كلٍّ يف عليا مناصب لشغل
شملت آخر. بحث ١٥٠٠ حوايل يف بفاعلية وشاركت كهذا، بحث ٣٠٠ من يقرب بما القيام
ورؤساء اإلدارة، مجالس (رؤساء الوظيفية املستويات أعىل يف مناصب البحث عمليات
لكثري الدور هذا وأديت املبتدئني. املديرين إىل وصوًال التنفيذيني) والرؤساء الرشكات،
كان وبعضها الدوالرات مليارات السنوية إيراداتها حجم يبلغ كان بعضها الرشكات، من
الربحية. غري والجهات واملؤسسات، الحكومية، غري الهيئات من ولعدد الصغر، يف متناهيًا
التسعني حاجز دائًما يفوق الخارجيني املرشحني تعيني يف أُحرزه الذي النجاح معدل كان
يف تتم ما عادًة الخارجية التعيينات أن إىل بالنظر للغاية عالية نسبة يعد ما وهو املائة، يف

خاص. نحو عىل حرجة ظروف
عبارة وهو اإلدارة»، «تقييم أيًضا يشمل األوسع، تعريفه يف التنفيذي، البحث أن غري
ظروف يف محورية أهمية النشاط ولهذا العميل. مؤسسة يف العاملني املديرين تقييم عن
توزيع كيفية تقرر أن الرشكة عىل يتوجب مثًال، االستحواذ، أو الدمج حالة ففي معينة؛
َمن) عن واالستغناء َمن عىل اإلبقاء حد إىل القرارات هذه تصل (وقد اإلدارية مواردها
بالدقة يتميز ومهنيٍّا رسيًعا تقييًما فريقه يقيِّم أن جديد تنفيذي رئيس أراد حال يف أو
مفيًدا دوًرا اإلدارة تقييمات تلعب ذلك، إىل باإلضافة كثريًا. مني يُطَلب مثلما واالستقاللية،
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تكنولوجية تغريات فجأًة تربز عندما أو جديًدا محتمًال تنافسيٍّا وضًعا الرشكة تواجه حني
فريقي وعمل يقترصعميل ال الحاالت، تلك جميع يف اللعبة. قواعد صياغة تعيد تنظيمية أو
إمكانية تقييم إىل العمل يمتد بل راهنة)، وظيفة أداء عىل الراهنة (القدرة الجدارة تقييم عىل
لألفراد، جديدة أدواًرا ونسند بالرتقيات، املتعلقة االستشارات فنقدم األفراد، لدى التطور
األساس. يف داخليني بمرشحني تتعلق التي املهامِّ من ذلك غري إىل للتطوير، خطًطا ونطرح
الوقت، لبعض قيادتي تحت يجري العالم حول اإلدارة بتقييم الخاص نشاطنا كان
للمديرين الفعليني والتطور واألداء تقييمات من أجريناه ما بني مقارنة لعقد مؤخًرا وعدنا
التطور وإمكانية باألداء الخاصة توقعاتنا دقة أن مجدًدا واكتشفنا لتقييمنا، خضعوا الذين
بعض يفرشكات الداخلية التقييمات أن وجدنا بينما املائة، يف ٩٠ ناهزت العالم مستوى عىل

املائة. يف ٣٠ دقتها تتجاوز لم عمالئنا
أملك أنني هو أولهما أمرين: ِألُبرز ولكن املباهاة، سبيل عىل سبق ما كل أذكر ال
أن هو وثانيهما امليدان. بهذه وثيقة معرفة ولديَّ املوظفني اختيار قرارات يف واسعة خربة
والرتقية؛ التعيني عمليتَي مراحل سائر تغطي الكتاب هذا تا دفَّ تتضمنها التي اإلرشادات

وداخله. الرشكة نطاق خارج من
وعالوًة — ١٩٩٤ ففي مجايل، تجاه قويٍّا فكريٍّا التزاًما أحمل أنني أضيف أن بي يجدر
يف العاملني لالستشاريني املهني التطوير مسئولية توليت — التنفيذي البحث يف عميل عىل
املكونة شبكتنا يف فكري مال رأس من رشكتنا تملكه ما تنمية حاليٍّا وأقود العاملية، شبكتنا
بجهد اْضَطَلْعُت املايض، القرن من التسعينيات َعقد وخالل العالم. حول مكتبًا ٦٢ من
مرة ُقدت األخرية اآلونة ويف التنفيذي. البحث نشاط يف املتبعة العمل بمنهجية لالرتقاء بارز
أشخاص أفضل ترقية أو لتعيني لعمالئنا عوٍن من نقدمه ما لتحسني مماثًال جهًدا أخرى

العالم. مستوى عىل
قرارات موضوع تتناول التي واملقاالت الكتب من آالًفا قرأت إنني قلت إن أبالغ ال
ريفيو» بزنس «هارفارد مجلة يف نُرشت مقاالت وكتبت بآخر، أو بشكل املوظفني اختيار
كتاب فصول من فصل تأليف يف وأسهمُت ريفيو»، مانجمنت سلون تي آي «إم ومجلة
وكاري جوملان دانيال من كلٌّ حرره الذي الكتاب وهو ،« عاطفيٍّ بذكاء امُلدار العمل «مقر
يف كوزيس وجيم «الفوز» كتابه تأليف يف ويلش جاك من كالٍّ شاركت كذلك تشرينيس،

القيادة». «تحدي كتابه من طبعة آخر
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تخص قرارات من يتخذونه ما تحسني يف اآلخرين بمساعدة شغًفا لديَّ فإن وأخريًا
ملموس ٌن تحسُّ َطرأ لو كثريًا أفضل سيصري العالم أن بصدٍق أوِمن إنني والرتقية. التعيني
بمجلس وانتهاءً اإلنتاج ورشة من بدءًا املستويات، جميع عىل والرتقية التعيني قرارات عىل
ما — االلتزام ثَمَّ ومن — املهارات من لديَّ أن أرى إنني ممكن. ذلك أن وأُوِمن اإلدارة،

ن. التحسُّ هذا تحقيق يف للمساهمة يؤهلني

هنا ستجده ما (4)

األشخاص اختيار قرارات أهمية أسباب بيان يف سأتعمق الكتاب، هذا من فصلني أول يف
وملؤسستك. لك املناسبني

القرارات. هذه صعوبة إىل تؤدي التي لألسباب رشًحا الثالث الفصل يف أقدِّم بعَدها
عني يف يقع األكرب الجزء لكن املتاحة، الكوادر مجموعة يف املشكلة من جزءٌ يكمن أَجْل،
أو ً خطأ البحث عملية عىل القائمون يرتكب األحيان، من كثري يف االختيار. عن املسئولني
املنال. صعب أمًال نجاح أي إحراز من لتجعل كلها تجتمع تكتيكية أخطاء سلسلة من أكثر
متى وأين: وماذا متى تساؤالت عىل اإلجابة السادس إىل الرابع من الفصول تتناول
— الفصول هذه خالل أخربك سوف تبحث؟ وأين عنه؟ تبحث الذي وما البحث؟ تبدأ
لك أوضح وسوف الخارج، بمساعدة تستعني ومتى كيف — الكتاب من أخرى أجزاء ويف
عىل الرشكات معظم (يف سديدة غري فكرة رشكتك داخل يف البحث بحرص القرار يعد ملاذا

األقل).
املوظفني تعيني قرارات اتخاذ كيفية حول معظمه يف الكتاب يدور الحال، بطبيعة
بمناقشة السابع يختصالفصل ودمجهم. وتحفيزهم، وجذبهم، تقييمهم، كيفية املتميزين:
تحرضاملرشح بديهية: العملية هذه أن الكثريون يظن املوظفني. بتقييم الخاصة التفاصيل
واقع من لكن به. الخاصة املرجعية بالجهات تتصل ثم مقابلة، معه وتُجري للوظيفة،
مثاًال: لنأخذ األمر. بداية يف عليه تبدو قد مما أعقد املهام هذه من واحدة كل فإن خربتي،
ما إذا القانونية املالحقة من فيها الجميع يخىش بيئة يف مرجعية بجهات تتصل كيف
لك سأبني البحث. يف ق تعمَّ (الجواب: سابق؟ موظف بشأن السلبية الحقيقة لك كشفوا
إليها يتقدم التي تلك من األدنى الدرجات ذوي للموظفني السماح أينبغي ذلك.) كيفية

ال.) عامة، كقاعدة (الجواب: تقييمهم؟ يف باملشاركة املرشحون
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تنجح أن فعليك كافيًا، ليس املناسب الشخص إيجاد أن بنفسك اكتشفت قد وربما
بالرغم الجديد. املؤسيس محيطه يف دمجه ثم املناسبة، الحوافز له مقدًما استقطابه، يف
كثريًا فإن الدمج، مسألة تتناول التي واملقاالت للكتب غزير إنتاج من مؤخًرا شهدناه مما
يف اإلخفاق أو النجاح مسئولية وحَده املرشح يتحمل أن ً خطأ تتوقع تزال ال الرشكات من

الجديدة. وظيفته
أن أعتقد إنني القرارات. هذه أهمية أسباب ألناقش مجدًدا أعود األخري الفصل يف
عىل األرباح وإدرار األْكفاء توظيف يف بنجاحها تكتفي ال املتفوق األداء ذات املؤسسات
ترفع املتميزين باملوظفني الغنية العظيمة فالرشكة بمجتمعنا؛ لالرتقاء تسعى بل مالكيها،
يف أمًال وتمنحنا رؤيتنا، آفاق من وتوسع تطلعاتنا، من وتُعيل معيشتنا، مستوى من

املستقبل.
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األول الفصل

للموظفني: السليم االختيار
املهمة مواردك أحد

زيورخ. بمدينة األهمية يف غاية مقابلة لحضور موعد عىل كنت ،١٩٨٦ عام انتصف عندما
وكوبنهاجن وباريس لندن من كلٍّ يف توقفت املقابلة، هذه سبقت التي األربعة األيام خالل
البحث برشكة استشاريني مع مقابالت العواصم هذه من كلٍّ يف أجريت حيث وبروكسل؛
الثالثني قاربت محادثات خاللها عقدت إنرتناشونال، زندر إيجون الدولية، التنفيذي
التنفيذية. هيئتها أعضاء جميع عىل عالوة رشكائها من كبرية مجموعة مع جلسات تضمنت
— نفسه زندر بإيجون ألتقي أن املقرر من كان زيورخ مدينة إىل وصلت عندما لكن
هو حينَها حالتي وصف يف يقال ما أقل حينئٍذ. إدارتها مجلس ورئيس الرشكة، مؤسس
كنت هذا.) يومنا إىل القديم التوتر هذا من بعًضا أتذكر أن (بإمكاني متوتًرا. كنت أنني
إلدارة هارفارد كلية يف تخرُّجه بعد — دشن الذي أمامي املاثل الرجل بمكانة تامٍّ وعي عىل
وأنشأ ،١٩٥٩ عام أوروبا يف التنفيذي البحث مسرية — فيه ُولدت الذي العام يف األعمال
أسطورة. ببساطة، كان، لقد دوليٍّا. نطاقها امتد أن لبثت ما التي ١٩٦٤ يف الخاصة رشكته
ولسبب لكنني، اليوم، ذلك يل أسئلته من كثريًا أذكر ال بأنني االعرتاف من اآلَن أستحيي
كان إليه وجهتُه سؤاًال الخصوص وجه عىل وأذكر له، أسئلتي من بعًضا جيًدا أذكر ما،
يف أمضيتَها التنفيذي البحث مجال يف عاًما ٢٥ عىل تربو التي خربتك عىل ِبناءً مفاده:

املرء؟ نجاح وراء الرس ما عليا، ملناصب ومرشحني ناجحني عمالء مقابلة
ذاته يف كان فقد النجاح؛ عن مستفيضة بنظرية يجيبني أن عندئٍذ توقعت أنني أعتقد
أجاب فِبَم بالغة. ونزاهة راسخة قناعات ذو رجل أنه بالفعل وأدركت النجاح، فائق رجًال

سؤايل؟ عىل العظيم الرجل هذا
«الحظ!»
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قائًال: اإلجابة استأنف الحظ؟! ذُهلت؛ أنني أعرتف

الجادِّ والعمل الذكاء من عاٍل قدر عىل كانوا قابلتهم الذين الناجحني جميع
لو لكنك اآلخرين. مع التواصل ويجيدون اإلعداد، برضورة ويؤمنون شك، ال
لقد الحظ. أنه َألوِمن فإنني نجاحهم، وراء سبب أهم أحدد أن مني طلبت
املميزة املَلكات ببعض والتمتع معينة ودول عائالت يف بالنشأة محظوظني كانوا
والتمتع محرتمة رشكات يف والعمل الئق تعليم ي وتلقِّ جيدة بمدارس وااللتحاق
إن سؤالك عىل جوابًا أقول فإنني لذا للرتقي؛ فرص عىل والحصول بالصحة

الحظ. هو الفرد نجاح وراء األول السبب

منه وطلبت نفيس شتات استجمعت لكنت جرأًة) أشد (وربما بديهًة أرسع كنت لو
أخرى. مسائل عن للحديث وانتقلنا انقضت اللحظة لكن الثاني، بالسبب يخربني أن

وكثريًا زندر، وجواب سؤايل يف التفكري أعاود أن مراًرا يل تسنَّى البعيد، اللقاء ذلك منذ
فيهم بما للكثريين، املهنية املسرية يف دوًرا لعب الحظ أن املؤكد فمن بالحكمة؛ له أقررت ما
الجيل (من ما. خطوة اتخاذ عىل تساعد منهجية أكثر إجابات أجد أن حاولت لكنني أنا.
مناسبني بمرشحني التقيت كلما لذلك كافيًا.) ليس محظوًظا يكون بأن شخٍص نصح أن
مسئولني مع مناقشات عقدت أو لإلعجاب، مثريين عمالءَ قابلت أو بحث، مهمة خالل
إلدارة هارفارد كلية طالب حارضت أو جديد، مهني طريق اختيار يف يرغبون تنفيذيني
للنجاح الدقيق التفسري هو ما تساؤيل: طرح عن أُكفَّ لم — أبنائي إىل تطلَّعت أو األعمال،

الساحق؟ املهني
خالَلها أجريت عاًما، عرشين عىل يزيد ما زندر إيجون مع األول اللقاء ذلك مىضعىل
يوميٍّا مقابالت أربع أو سنويٍّا مقابلة ألف (بمعدل شخصية مقابلة ٢٠٠٠٠ من يقرب ما
إما العالم حول ُطفت ذلك، إىل باإلضافة التنفيذي). للبحث كاستشاري عميل مدار عىل
أو التنفيذية لجنتنا اجتماعات لحضور أو يل، زمالء لتدريب أو عمالء، من تكاليف لتنفيذ
الشخصية املحادثات من آالًفا الرحالت هذه خالل وأجريت محارضات. إللقاء أو لرشكائنا،
املهنية مسريتهم خاللها معهم ناقشُت تنفيذيني، ومسئولني مديرين مع واملؤثرة العميقة

ومآسيهم. وأمجادهم وحياتهم
إلدارة مبهرة نماذج وأبهرتني مأساوية، آالم وعىل عظيمة، نجاحات عىل شاهًدا كنت

حرفيٍّا. أنفسهم، قتلوا لنوابغ قصص وآملتني والشخصية، الوظيفية الحياة
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الباقون؟ ويُخفق بعينهم، أشخاص ينجح ملاذا يل. بالنسبة َهَوًسا صار األمر أن أُقر
جوابًا. لديَّ أن أظن

النجاح معادلة (1)

يلعب أن يمكن فالحظ الحظ؛ نقطة يف زندر أخالف ال — سابًقا أرشت وكما — أنا أوًال:
السيئ الحظ يضع أن يمكن القصوى الحاالت ويف وغريها، عدَّدها التي األشكال بكافة دوًرا

املآيس. من بغريه أو باملوت املهنية، ملسريتك نهايًة
وهي: األقل، عىل أخرى عوامل أربعة تضم املهني النجاح معادلة أن أعتقد أني غري

الجيني. التكوين (١)
التطور. (٢)

املهني. باملسار املتعلقة القرارات (٣)
األشخاص. اختيار قرارات (٤)

مضاعًفا. أثًرا محدثًة بعض، عىل بعضها ويعتمد تعزز العوامل هذه بأن قناعة لديَّ
باستثناء حياتنا، مراحل باختالف أهميتها تختلف العوامل هذه أغلب أن كذلك أعتقد
إىل املولد من التأثري من القدر بذات تحتفظ — كحظك — فهي بالطبع، الجينية الوراثة
حياتك مراحل يف بوضوح تربز محوريته لكن حياتك، مدى عىل أهميته للتطور الوفاة.
— وأخريًا العرشينيات، أوائل ببلوغنا أهميتها فتزداد املهني املسار قرارات أما املبكرة،

األشخاص. اختيار قرارات عليه أطلق ما رضورة تتضح — آخًرا وليس
التعليم من االنتهاء بمجرد أنه مطلًقا اقتناًعا مقتنع إنني األمر: بخالصة أوًال سأخربك
األهم اإلسهام األشخاصوحَدها اختيار لقرارات يصبح املهنية، الحياة واستهالل النظامي

املهني. نجاحك يف
التفصيل: من بمزيد العنارص هذه من كالٍّ اآلن ولنتناول

الجيني تكوينك يقدِّم ومستمرٍّا. كبريًا دوًرا الجيني التكوين يلعب الجيني: التكوين
بعضها تعلُّم يف وصعوبة األشياء بعض تعلُّم يف سهولة من (مثًال) تجده ملا تفسريًا
لكن ِمْرصاَعيْها. عىل أخرى تفتح فإنها أماَمك األبواب بعَض جيناتك توصد وكما اآلخر.
الجيني التكوين أن قريب وقت حتى يُفرتض كان تماًما؛ ثابت معامل أنها يعني ال هذا
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من اإلنسان يرثه ما أن تُظهر الحالية األبحاث أن إال النجاح، معادلة يف ثابت معامل
ريديل مات يُثبت والتطبع»، «الطبع كتابه ففي تغري؛ عليه يطرأ أن يمكن وراثية جينات
ما وهو الفاعلة، الجينات نوعية تحديد يف جزئيٍّا يساهم يومية خربات من به تمر ما أن
الواصلة العصبية املشابك ويشكل جسمك، يبنيها التي الربوتينات نوعية بدوره يحدد
يف الطبع حول الدائر جال السِّ طَرَيف كال أن يبدو لذا تشكيلها.1 ويعيد دماغك خاليا بني

حق. عىل التطبع مقابل
حياة مدار عىل النظامي وغري النظامي التعلم عىل اختصاًرا أطلقه الذي التطور، التطور:
بشكل التعلم عىل قدرتك تتوقف املهني. النجاح إىل دافعة قوة يكون أن يمكن الفرد،
عملك مكان يف لك تلوح التي الُفرص نوعية ما مهنية: خيارات من اتخذته ما عىل جزئي

باستمرار؟ جديدة أموًرا تلقى هل لتتعلم؟
لتنمية والجهد الوقت يف رشيد استثمار من به تقوم ما إن القول عن غنًى يف إننا
فرص زيادة ثم ومن جدارتك؛ مستوى يف بالًغا نًا تحسُّ يحقق أن يمكن مهنيٍّا ذاتك

هائًال. تأثريًا تحرز أن يمكن التطور تجاِرب أفضل فإن نجاحك؛
سلًفا أرشنا فكما واضحة، بقيود مقيدة غري تطورك إمكانية أن يعني ال هذا لكن
أن كثريًا يؤسفني أنه كما الجيني، تكوينك عىل جزئي بشكل التعلم عىل قدرتك تعتمد
حيًال عجوًزا كلبًا تعلِّم أن يمكنك أَجْل، العمر.2 تقدُّم مع تضُعف القدرة هذه إن أقول
كاملًة؛ الحيلة حفظ يف الكلب ينجح ال وربما أطول، وقتًا يستغرق األمر لكن جديدة،

ومنافعه. التدريب بتكاليف دقيقة تغريات تلحق السنوات مرور مع فإنه لذلك
(سبنرس الوجيز بأسلوبه التطور إمكانية لكم يلخص سبنرس اليل صديقي سأدع
األشجار، تسلُّق عىل روميٍّا ديًكا تدرب أن «بإمكانك والتطور): االنتقاء يف دولية مرجعية

بسنجاب.» أستعني أن ل أُفضِّ لكني
الشخيص، النجاح عىل املهنية الخيارات بأثر نستهني أن يمكننا ال املهنية: الخيارات
التي املهنية اإلنجازات بني الشاسعة التباينات تدهشني كانت املهنية، حياتي مدار فعىل
خياراتهم اختلفت لكن املهنية، مسريته منهم كلٍّ بدء عند َمَلكاتهم تشابهت أفراد أحرزها
كبري قدر عىل كانوا الجامعية الدراسة من زمالء يل مثاًال: لكم سأرضب العمل. لبيئة
من تعاني أو املهنية تفتقد مؤسسات يف بالعمل أخطئوا لكنهم والرباعة الذكاء من
أقرانهم عن متخلفون املهنية، الناحية من الزمالء، هؤالء واليوم، فة. الرصِّ البريوقراطية
أعمال أصحاب والتَقْوا أفضل مهنية مسارات سلكوا لكنهم املَلكات، يف يضاهونهم الذين
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ثمار تضاعف املوفقة املهنية الخيارات أن إىل ببساطة نشري أن يمكننا لذا تنوًرا؛ أكثر
البارز. املهني النجاح إحراز يف رئيس كعامل تقف ثم ومن للتطور؛ الشخصية جهودك
إعداد مهنية: «بصمات كتابها يف هارفارد، بجامعة األستاذ هيجنز، مونيكا تذكر
التكنولوجيا صناعة باكسرت رشكة يف العاملون أسس كيف مجال» كل داخل القادة
متخصصة رشكة ٣٠٠ شملت التي دراستها عىل ِبناءً املتحدة.3 الواليات يف الحيوية
إىل هيجنز خلصت ذاته، املجال يف تنفيذي مسئول و٣٢٠٠ الحيوية التكنولوجيا يف
من مذهل لعدد خصبة تربة قدمت التي الوحيدة الرشكة كانت باكسرت معامل أن
صناعات شهدت الحيوية. التكنولوجيا مجال يف الناشئة والرشكات الفرعية الرشكات
— كامل قطاع عرب القادة إفراز واحدة رشكة تويل وهي — ذاتها الظاهرة أخرى
ذات الحاسوبية املَعدات صناعة يف وأبل باكارد هوليت رشكتَي حالتَي يف حدث كما
أن يتضح لذا الت. املَوصِّ أشباه إنتاج مجال يف فريتشايلد ورشكة العالية، التكنولوجيا
راكدة. بيئة يف املدى الطويل املهني النجاح من أفضل االبتكار عىل تحضُّ بيئة يف العمل
يف ألغلبنا بالنسبة األشخاص اختيار قرارات أهمية تربز األشخاص: اختيار قرارات
تدوم صداقات نكوِّن الشخصية، حياتنا صعيد عىل العمر. عرشينيات من ما مرحلة
ونلقى السكني، محيطنا ويف الكنيسة، ويف العليا، الدراسات ويف الكلية، يف كله، العمر
تتعلق قرارات اتخاذ يف نبدأ العمل، مكان صعيد وعىل بهم. ونقرتن حياتنا رشكاء

واملوردين. والعمالء، كالزمالء، باألشخاص،
قراراتك تصبح ثَمَّ ومن آخرين؛ عرب العمل يف تبدأ كمدير، منصبك تولِّيك بمجرد
حجم ازدياد ومع تتوالها، التي الوحدة ألداء بالنسبة أهمية ذات باألشخاص املتعلقة
ذلك املجازفات؛ تتضاعف — سفينة قيادة إىل وصوًال متجر إدارة من — مسئولياتك
يف ارتقائك ومع شكَّلته، الذي الفريق يف تكمن سلطتك ملمارسة الوحيدة وسيلتك ألن
رئيس أو التنفيذي الرشكة برئيس وانتهاءً كبري تنفيذي مسئول إىل مدير من املناصب
فرصك. وأملع تحدياتك أصعب األشخاصباعتبارها اختيار قرارات تربز إدارتها، مجلس
ل، والتأمُّ والبحث املمارسة من عاًما عرشين بعد القضية: خالصة اآلن عليك سأعيد
النجاح يف األقوى اإلسهام األشخاصوحَدها اختيار لقرارات بأن راسخ اعتقاد لديَّ بات
املهنية مسريتك امتداد مع أن أيًضا الحظ .1-1 الشكل يف موضح هو كما املهني،
مطلًقا ذلك أكان سواءٌ القرارات، من النوعية هذه أهمية تزداد املؤسيس، للسلم وارتقائك

عوامل. من سواها ما بجميع مقارنًة أم
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قرارات اختيار األشخاص

القرارات ا'هنية

التطور

التكوين الجيني

طالب مهني مدير مسئول تنفيذي
كب-

رئيس تنفيذي
رئيس مجلس إدارة
عضو مجلس إدارة

ا'راحل ا'هنية

املهني. النجاح عىل التأثري :1-1 شكل

األعمال إلدارة هارفارد كلية من تكريًما تنال كيف (2)

أن سيمانع زندر إيجون أن أعتقد ال تلك. النجاح ملعادلة فعيلٍّ مثال عىل نظرة نُْلِق دعنا
إن القول إىل األمر بي انتهى لو حتى املعادلة، هذه ضوء يف املهنية مسريته يف النظر ندقق

الحظ.4 مجرد من أعقد هو ما تضمنت املسرية هذه
تُعدُّ التي األعمال، إلدارة هارفارد كلية لخريجي اإلنجاز جائزة ٢٠٠٢ عام زندر حاز
هذه تُمنَح لم ،١٩٦٨ عام يف تدشينها تاريخ ومنذ التكريمية. جوائزها أهم من واحدًة
التزموا الذين سنويٍّا) اثنني أو (خريج املرموقني الخريجني من ا جدٍّ قليل لعدد إال الجائزة
يف والحفاظ ومجتمعاتهم رشكاتهم يف بارزة إسهامات «بتقديم املهنية حياتهم مدار عىل
الكلية عميد عنه عرب ما وحسب ينجزون.» ما كل يف والقيم املعايري أعىل عىل ذاته الوقت
إن الكلية]. [يف الخريجني صفوة «يمثلون الجائزة هذه حائزي فإن كالرك، كيم آنذاك،
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نفسه تطمح َمن كلَّ يلهمون بها، االقتداء يجدر مثالية نماذج باعتبارهم الخريجني، هؤالء
واملجتمع.»5 العمل من كلٍّ يف بصمة ترك إىل

الشواهد طالعت لو أنك أحسب الدقة؟ وجه عىل النجاح هذا زندر إيجون حقق كيف
بكونه الجيني الحظ بحسن يتمتع فزندر دوره؛ لعب الجيني التكوين أن تستنتج فسوف
الذكاء. ملستوى التقليدي باملعنى الذكاء وفائق اللسان، وَطْلق املظهر، وحَسَن الطول، فارَع
باإلضافة الطاغي!) الجسدي الحضور بأهمية أبًدا تستِهْن ال الحياة، رهانات خوض (عند
من أستاذًا — األقل عىل به الشخصية خربتي حدود يف — نفسه الوقت يف زندر يُعد ذلك، إىل
يف مفصًال عرًضا املفهوم لهذا (سأفرد العاطفي». «الذكاء باسم غالبًا إليه نشري ما أساتذة
إىل الجيني التكوين نتاج هي السمات هذه من أيٍّ بشأن نتجادل ربما الخامس.) الفصل
بالنزاهة، ويتميز بالذات، الوعي من كبري قدر عىل زندر أن إال كثرية)، أنها (ورأيي كبري حد
قائًدا، ليكون زندر ُولد لقد والتفاؤل. املبادرة وحس االلتزام من مدهشة بدرجة ويتمتع
إىل أشار كما الوجداني،6 التحفيز يف خبري أنه كما جينية، تبعات من ذلك يصاحب ما بكل
بتكوين يتمتع زندر أن يف شك أدنى لديَّ ليس القيادة». «تحدي كتابه يف كوزيس جيم ذلك

متميز. جيني
حياته طوال اجتهد زندر فإن ملكات، من هللا وهبه ملا وتعزيًزا سبق، ما عىل عالوة
إدارة يف املاجستري درجة عىل بحصوله النظامي تعليمه ج توَّ أنه فربغم ذاته؛ لتطوير فعليٍّا
أنواع جميع من يتعلم فهو التعلم؛ عن َقطُّ يُكفَّ لم فإنه هارفارد، جامعة من األعمال

األشخاص. قراءة يف وفطنته الكتب لقراءة نََهمه بفضل واملواقف الشخصيات
وملصلحة ملصلحتك — وتطبيقه تعلمته ما لتفعيل وسائل بإيجاد كذلك التطور يتعلق
بإتقان نفسه يُِعدُّ وكان — دائًما أسبوعيٍّا طويلة أيام ستة — بجد زندر عمل مؤسستك.
أم سيحرضه، اجتماًعا أم سيشهدها، فعالية أكان سواءً جدوله به يزدحم ما لكل مذهل
خطاباته إلقاء قبل زندر كان شخصية. سابقة إىل هنا اإلشارة بي تجدر ربما سيلقيها. كلمة
زمنيٍّا. ا حدٍّ له ويضع كاسيت رشيط عىل أداءه ويسجل مرآة أمام طوال لساعات يتدرب
الجلسات إحدى خالل كلمته إللقاء يحتاجه الذي الفعيل الوقت عن مرًة سألته أني أذكر
واحدة، ساعة الجدول يف املخصصله الوقت كان الجدد. االستشاريني من لواحد التعريفية
ساعة «أمامي وأجابني: متعجبًا زندر إيلَّ نظر قليًال. أقل أو أكثر إىل بحاجة كان ربما لكن
٦١ وال دقيقة، ٥٩ ال واحدة، ساعة بالفعل وكانت واحدة.» ساعة تكون فسوف لذا واحدة؛

بالضبط. دقيقة ٦٠ كانت — دقيقة
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الطريق عىل زندر وضعا الشخيص والتطور الجيني التكوين من كالٍّ أن نتفق دعنا
منحنى عرب االرتقاء من مكَّنته املهنية خياراته أن أزعم ولعيلِّ عليه، البقاء عىل وساعداه
من انتقل حني وثانيًا األعمال، إدارة إىل القانون دراسة عن العدوَل بدايًة قرر حني النجاح،
إىل املهنة هذه بجلب الواقع يف زندر قام لقد التنفيذي. البحث ِمْضمار إىل الدعاية مجال
من دقيقة ودرجة مبتكر استشاري منهج بني تجمع متميزة برؤية رشكته مطِلًقا أوروبا،

االحرتافية.
أيًضا كانت العمل يخص فيما الالحقة زندر قرارات أن إىل تشري أن أيًضا بإمكانك
للجمهور أسهمه طرح بعدم قراره ذلك يف بما املهنية»، باملسرية متعلقة «خيارات بمنزلة
زندر أوجز لقد األجور. ونظام والتعاون، املتكافئة، الرشاكة من فريد نمط إيجاد جانب إىل
مقال يف وذلك عامليٍّا، املهنية الخدمات رشكات من كثري حسد َمثار يزال ال الذي املنهج، هذا

األجور».7 لدفع أبسط «طريقة بعنوان ريفيو» بزنس «هارفارد مجلة يف له منشور
التي العوامل أهم أن غري بارعة)، (بل حكيمة مهنية خيارات كان سبق ما كل أَجْل،
قرارات اتخاذ عىل قدرته هي أرمي) إالَم ن تَخمِّ (ولعلك الشخيص زندر نجاح يف أسهمت
مشاركته خالل من عظيمة رشكة ببساطة، زندر، بنى لقد األشخاص؛ اختيار عند صائبة
الدوام كامل عمله َمدار عىل العالم أنحاء جميع يف للرشكة استشاري كل تعيني يف شخصيٍّا
اليوم ذلك يف زيورخ يف تواجدت السبب ولهذا أسسها. التي رشكته يف عاًما ٣٦ دام الذي
كان له وبالنسبة أشخاص، اختيار قرار يتخذ زندر كان .١٩٨٦ عام من ألعصاب املحطم

اإلطالق. عىل يشء أهم ذلك
بشأن استثناءات بأية الحقيقة يف يسمح زندر يكن فلم االستثناء؛ ال القاعدَة، كنت
يوِمنا وحتى للمرشحني. دول عدة يف أشخاص عدة يُجريها التي اإلجبارية املقابالت دورة
إىل باإلضافة — مختلفة مكاتب عدة من الزمالء عرشات يُجري أن الرشكة تشرتط هذا،
لضمان وذلك االستشاري؛ ملنصب املرشحني جميع مع مقابالت — اإلدارة مجلس رئيس

محيطهم.8 مع ثقافيٍّا وانسجامهم للرشكة الصارمة العاملية باملعايري وفائهم
ليطول حظه وامتد كثريين. من حظٍّا أوفر محظوًظا، رجًال زندر كان أَجْل، باختصار،
خيارات اتخذ لقد واالجتهاد. التطور خالل من وجيناته حظه إىل أضاف لكنه الجيني، إرثه
إنجاز وهو الخاص، املهنيِّ مساره استحداث يف نجح (بل املهني مساره بشأن عظيمة
الختيار صائبة قرارات اتخاذ يف خبريًا نفسه من جعل أنه األهم لكن لك). تسنَّى لو رائع

األشخاص.
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الختيار صائبة قرارات اتخذ كيف خبريًا. نفسه من جعل للمعلوم: املبني صيغة الحظ
أملع من العديد وخربة ذكاء عىل يعتمد نظام بابتكار جزئيٍّا ذلك حقق لقد األشخاص؟
الناس، مع التعامل يخص فيما فطرية بمواهب زندر نَِعَم أَجْل، مؤسسته. يف األشخاص

املواهب. بهذه لالرتقاء أساليب ذلك صاَحب لكن
وتعلُّمها. تعليمها يمكن حرفة األشخاص الختيار صائبة قرارات اتخاذ إن

الناجحني املديرين سمات هي ما (3)

الفردي. النجاح تعريف كيفية عىل عمًقا أكثر نظرة نُْلِق دعنا
جرينزبورو بمدينة الخالقة القيادة مركز باحثي من املقدَّم التحليل يعد برأيي،
أن بعد الفردي.9 بالنجاح املعنية التحليالت أفضل من واحًدا الشمالية كاروالينا بوالية
تنفيذية مناصب لشغل أشخاص باختيار الخاصة الحاالت مئات بتحليل الباحثون قام
قويٍّا مؤسسيٍّا أداءً قدموا (١) إذا: ناجحني يُعتربون التنفيذيني املسئولني أن استنتجوا

مرءوسيهم. مع سيما ال حسنة، عالقات أقاموا و(٢)
حديثنا محور (وهو القوي املؤسيس األداء يمثل األقل، عىل التعريف، هذا عىل وِبناءً
هذا ينبع أين من لكن الشخيص. النجاح مكونات من رضوريٍّا مكونًا القادم) الفصل يف
صائبة قرارات اتخاذ عىل القادرين املؤسسة أفراد من ينبع إنه القوي؟ املؤسيس األداء
لالسرتاتيجية أجل، قرار. كل يف مثاليٍّا شخًصا يختارون بحيث األشخاص، اختيار بشأن
يف النقدية واإليداعات بمكان، األهمية من املميزة والخدمات واملنتجات به، يُستهان ال وزن
وتوظيفها إيجادها وراء — املوارد هذه من مورد كل وراء لكن للقوة، مهم مصدر البنك

متميزون. أشخاص —
املهني املسار مستوى عىل شخصيٍّا ونجاًحا عظيًما قائًدا تصنع التي األخرى األشياء ما
وكورت باكينجهام ماركس من كلٌّ قدم لقد اإلدارة؟ أدبيات من نتعلمها أن بوسعنا التي
«أوًال: كتابهما يف الناجحني باملديرين املتعلقة الدراسات أبرز من لواحدة ملخًصا كوفمان
جالوب منظمة أجرتها متعمقة مقابالت عىل الدراسة هذه قامت القواعد». جميع حطِّم
أضخم من واحدة بذلك لتصري رشكة؛ ٤٠٠ عىل يزيد فيما مدير ٨٠٠٠٠ من أكثر مع
آلرائنا خالًفا — أنه الكتاب هذا إليها خلص التي النتائج أبرز بني من نوعها. من الدراسات

اإلمكانيات.10 محدودو جميعنا — ذواتنا عن الشخصية
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التطور عىل االعتماد من تتمكَّن لم لو أنك أزعم الرؤية؟ لهذه املنطقي االمتداد ما
عليك يتعني املطلوبة. املواصفات لديهم أشخاًصا ي وتُرقِّ تُعنيِّ أن فعليك وحَده، الشخيص
مساعدتهم ثم مواقعهم، يف وتطورهم نموهم إمكانية وضمان املوظفني، أفضل تعيني أوًال

ذلك. تحقيق عىل
تلزمك الذي الوحيد «اليشء بعنوان ثاٍن بكتاب األول كتابَه باكينجهام ماركس أَتْبََع
الكتاب، هذا يف املستدام». الفردي والنجاح املثالية، والقيادة املثالية، اإلدارة عن … معرفته
باكينجهام بدأ ناجًحا. مديًرا لتصري إجادتها عليك يجب التي األربع املهارات يناقشماركس

املتميزين.11 األشخاص باختيار املديرين بدء رضورة عىل بالتأكيد كتابه
باكينجهام انتقل «الجيدة»، لإلدارة الالزمة األساسية األربع املهارات عن الحديث بعد
يأتي الذي اليشء ما «املثالية». اإلدارة عن معرفته تلزمك الذي الوحيد اليشء لتعريف
املتميز الجانب «اكتَِشف باكينجهام، تعبري حد عىل املثالية؟ اإلدارة رضوريات رأس عىل
املتميزين األشخاص عنيِّ أخرى، بعبارة القصوى.» االستفادة منه واستِفد شخص كل يف
اختيار قرارات من أساسيان نوعان هذان املناسبة. الوظيفة يف املناسب الشخص ضع ثم

األشخاص.
عن معرفته تلزمك الذي الوحيد باليشء تتصل كتابه يف باكينجهام توصيات آخر
لكي حسنًا، عنه.» وُكفَّ فعله، تهَوى ال ما «اكتشف فيها: ويقول املستدام، الفردي النجاح
نفسك إحاطة عليك أن يعني مما لتنفيذه؛ تفوِّضغريك أن عليك تهَوى، ال ما فعل عن تكف
فكيف امللل، أصابك السنني مرور مع لكن تفعل، ما أحببت ولنفرتضأنك بأشخاصأْكفاء.
وراءك أْكفاء أشخاًصا تخلِّف أن عليك أخرى، مرة أفضل؟ منصب أو وظيفة إىل تنتقل
إيجاد يكون األحوال، من كثري يف أفضل. وظيفة أو منصب إىل مكانك ترك لك يتسنَّى لكي
أفضل تعيني تُجيد أن إىل تحتاج أيًضا السبب لهذا للرتقية. أساسيٍّا رشًطا األْكفاء الخلفاء

وترقيتهم. أشخاص

البديهيات إطار تجاوز (4)

الوظيفية الهياكل داخل األهمية غاية يف مكانة املتميزين املوظفني اختيار قرارات تحتل إذن
محدوًدا عدًدا املهنيون فيها يدير التي الرشكات يف حتى لكن التقليدية، الرؤى وذات الكبرية
املتميزين املوظفني اختيار لقرارات يمكن دائًما)، معي الحال كان (كما املوظفني من ا جدٍّ

مذهًال. تأثريًا الشخصية الفاعلية يف تؤثر أن
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عن البحث يف بدأت إنرتناشونال، زندر إيجون برشكة التحاقي من عام حوايل بعد
أتعاقد أن املنطقي غري فمن تنفيذي بحث استشاري أنني بما أنه وقررت جديد، مساعد

اْلَمهمة. بهذه أنا أقوم أن قررت التنفيذيني. املساعدين لتوظيف وكالة مع
افرتاض مجرد من بدًال ا حقٍّ أحتاجه فيما وفكرت جلست أن األوىل الخطوة كانت
تناقشت ذلك، إىل باإلضافة سلًفا. املنصب هذا يتوىل كان من يشبه شخص إىل بحاجة أنني
هذه عىل ِبناءً تفكريي وعدَّلت املثايل، املساعد سمات حول الخربة ذوي الزمالء بعض مع
حني جينتش بريجيت الرائعة مساعدته عنيَّ الذي زندر إيجون نموذج يكن لم املعطيات.

ذهني. يفارق — اليوم إىل معها يعمل يزال وال عاًما ٤٣ منذ رشكته أسس
أحرص لم عمالئي. أهم من تكليف يف وكأنني الجديد مساعدي عن بحثًا أجريت لذلك
املستهدفة، واملناصب الرشكات أفضل درست بل وظيفة، عن يبحثون الذين أولئك يف بحثي
وظيفته. تغيري إىل يسعى أحدهم يكن لم محتمًال، مرشًحا ٤٠ من يقرب ما إىل وانتهيت
من املرشحني هؤالء ألفضل مرجعية جهات عىل وحصلت بنفيس، معهم مقابالت أجريت
مجانبًا يكون أن أُِرْد لم إذ النهائي؛ قراري بشأن الهواجس انتابتني ثقتي. أشخاصمحل
حياته صفو سأعكر الذي الشخص ذلك ألجل بل فقط؛ مصلحتي أجل من ال للصواب،

امللموس. الحد هذا إىل بقراري
عىل متميزة مساعدة كانت والتي إيِدن، جوانا عىل اختياري وقع العملية، لهذه نتيجًة
نًا تحسُّ جوانا حققت للرشكة. حقيقيٍّا مكسبًا وصارت السابقة، عاًما عرش التسعة مدار
وصديقًة ا مهمٍّ مهنيٍّا رشيًكا ذاته الحني يف وصارت حياتي، وجودة إنتاجيتي يف هائًال

رائعًة.
عىل شديد بانضباط الرتكيز عيلَّ يتوجب أنه تذكريي يف جوانا إىل الفضل يرجع ولذا
حياتي، مدار عىل العمل أيام من يوم كل يف أشخاص، باختيار املتعلقة املهمة القرارات
املوارد استغالل إىل امتد بل الخارجية التعيينات عىل يقترصذلك لم للعبارة. الحريف باملعنى
كثرٍي يف وهي — بأفراد الداخلية فرقنا إحدى إمداد األمر لزم متى املثال، سبيل فعىل داخليٍّا.
أحاول كنت — فقط املرشوع فرتة بدوام تدوم املدى، قصرية ارتباطات تكون الحاالت من
أفحص وأن تكاُمل، وأوُجه مهارات من املرشوع يستدعيه فيما شديد بإمعان أفكر أن
املقدمة املعلومات من خاللهم من وأتحقق املرجعية الجهات أقابل وأن املتاحة، خياراتي

مفصل. نحو عىل
وبرصاحة التدريبية. كاملؤسسات الخارجيني، الرشكاء تقييم عند ذاته النهج أتبع كنت

لصالحهم. نعمل الذين العمالء اختيار عند شديدة،
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أنتقي أن حاولت فقد كذلك؛ املهنية غري حياتي جوانب يف أمارسها كنت عينها الطريقة
أشخاصتُفوق اختيار قرارات (أي املنهجية. من القدر بنفس والبُستَانيني األطفال، مربيات
يَد لهم أقدم فإني املساعدة، اآلخرون مني طلب حالة ويف أهميًة؟!) املربية اختيار قرار
َعقد من يقرب ما يل صديقة أمضت لقد الخاصة. حياتهم يف نفسه املنهج لتطبيق العون
ثَمَّ ومن دقيق غري تشخيص — رديئة طبية رعاية يها تلقِّ بسبب داٍع بال وَهمٍّ ألٍم يف كامل
وهي املناسبة، املهارات ذي «املناسب» الطبيب اختيار عىل فساعدتُها — مالئم غري عالج

التعايف. إىل طريقها يف اآلن
عرب املهارة هذه تعلمت قد ببساطة أنني الحق لكن ذلك، أجيد بأني االعتقاد يروقني

تعلُّمها. بإمكانك أيًضا أنت السنوات.

املهارات هذه «تتعلم» أن بإمكانك الخرافة: انَس (5)

هنا.» يكمن يشء «كل
أنت سمعتها ولعلك املهنية، حياتي مدار عىل وتكراًرا مراًرا العبارة هذه سمعت لطاملا
يتحدث بينما قلبه ناحية يشري بذاته معجبًا شخًصا العبارة هذه تتضمن ما غالبًا أيًضا.
الصائبة القرارات أن هو بالطبع ذلك وراء الضمني واملعنى األشخاص. اختيار قرارات عن

السادسة. الحاسة عىل تُبنى املتميزين األشخاص اختيار بشأن
نتاج فن: إال هي ما وظيفة لشغل مرشح أهلية تحديد عىل القدرة أن الكثريون يعتقد
ال ومَلكة واضًحا؛ تفسريًا تفسريه عن تعجز يشء فطري؛ إحساس أو َحْدس، أو غريزة،
ممن كثريين أن الغريب من متخبطني. الباقون يظل فيما األشخاص، بعض سوى يمتلكها
أنهم بمعنى يصدقونه؛ يزالون ال الفطري حسهم لتصديق واضح سبب أي يمتلكون ال
بالفطرة. خرباء فإنهم أشخاص الختيار قرارات باتخاذ األمر يتعلق عندما أنه يعتقدون
املتحدة الواليات سائقي جميع من املائة يف ٦٥ أن أوضحت استطالعية دراسة تحرضني
دراسات عنه كشفت ما األسوأ بل املتوسط.12 املستوى تُفوق مهارات امتالكهم إىل أشاروا
الحديثة؛ التكنولوجيا عىل معتمدتني رشكتني يف العاملني املهندسني من مئات عدة شملت
األخرى يف املهندسني من املائة يف و٤٢ إحداهما يف املهندسني من املائة يف ٣٢ أن كشفت إذ
التفاؤل» «تحيز عليه يطلق ما هذا أداءً!13 األعىل املائة يف الخمسة فئة ضمن أداءهم صنفوا

الواقعي». غري «التفاؤل أو
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فئة يف مهندسني ١٠ بني من ٤ يقع أن يمكن (ال رياضيٍّا ذلك استحالة عن فضًال
التصور ذلك أولها أخطاء، ثالثة تشوبه التفكري هذا مثل فإن أداءً)، األعىل املائة يف الخمسة
قدرتهم األشخاصحول يعتقده ما املثال، سبيل عىل نجيده. ال (فنحن التقييم. نُجيد بأننا
بأن التصور ذلك ثانيًا 14(.٠٫٠٤ بنسبة إال أدائهم مع يتطابق ال اآلخرين كذب كشف عىل
هذه عىل العمل إىل بك حاجة ال أن التصور ذلك ثالثًا: كذلك). ليس (وهو غريزي األمر

عليها). تعمل أن عليك الواقع، (يف إليها مفتقًرا أو بها متمتًعا تكون أن فإما املَلكة،
النقطة. هذه يف أكثر لنتعمق

مذهلون! خرباء (6)

ا» حقٍّ «يجيدون ممن أشخاص يوجد أال ذهنك)، إىل ذلك يتبادر (ربما دقيقة تمهل لكن
املجال؟ هذا يف خرباء يوجد أال األشخاص؟ اختيار قرارات اتخاذ

يفرشكات عاملون بعضهم أن َغْرو وال األشخاص، تقييم يف البعضبالفعل يربع أَجْل،
إىل ستشري األخرى البحث رشكات أن يقني (ولديَّ رشكتنا ذلك ومثال التنفيذي، البحث
يف ترقية نالوا الذين الداخليني املرشحني لتقييم حديثة دراسة خالل مشابهة). بيانات
األشخاص هؤالء أحرزها التي الفعلية النتائج بني مقارنة عقدنا عمالئنا، رشكات من عدد
(بمعنًى توافرت متى بشأنها، نفسها الرشكة توقعات وكذلك النتائج، تلك حول وتوقعاتنا
الداخيل باملرشح الخاص الرشكة تقييم أو الداخيل باملرشح الخاص تقييمنا أخذنا آخر،
من سنوات عدة بعد فشله أو الرتقية عىل الحاصل الشخص بنجاح املتعلقة البيانات أو
الدراسات هذه واقع من اتضح البيانات). من الثالث املجموعات قارنَّا ثم لوظيفته، شغله
كانت التطور وإمكانية اإلدارية بالجدارة يتعلق فيما موظفيها تقييم عىل الرشكة قدرة أن
٩٠ قاربت التي بنسبتنا مقارنًة وذلك املائة، يف ٣٠ إىل تدنيها يف تصل األحوال بعض يف

املائة. يف
الرشكة لدى نظريتها الرشكة ملوظفي تقييمنا صحة احتمالية فاقت أخرى، بعبارة

يوميٍّا. معهم وتعاملها لسنوات بهم معرفتها برغم مرات، ثالث
من الرغم عىل كبريًا. تفوًقا املرشحني تقييم يف غريهم عىل األشخاص بعض يتفوق
الخطوط ودراسة التنجيم من (بدءًا املختلفة التقييم أساليب دقة بشأن مهمة أبحاث توافر
التقييم، ومراكز املرجعية، بالجهات واالتصال املقابالت، من مختلفة أنواع إىل ووصوًال
األبحاث فإن الحق). فصل يف للنقاش سنطرحها التي األساليب من وغريها واالختبار،
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قليلة. ذاته األسلوب يطبقون الذين األفراد باختالف الدقة مستويات تفاوت تتناول التي
اآلخر بعضهم عىل امللحوظ األشخاص بعض ق تفوُّ إىل تشري األبحاث من القلة هذه لكن
يتناول امُلثْىل. األساليب تطبيق عند الكبري وتفوُّقهم عينه؛ التقييم أسلوب تطبيق عند حتى
من بعض كان إذا ما مسألة التوظيف» مقابالت «دليل كتابهما يف وهاريس إيدر من كلٌّ
أيدت منها خمًسا دراسات، ست الكتاب استعرض غريهم. من أفضل املقابالت يُجرون
عرشة كان أفضلهم لدى التنبؤي الصدق أن الدراسات تلك بعضمن كشف الفرضية. هذه

أسوئهم.15 لدى نظريه أمثال
تشخيصاألوضاع إىل (الهادفة الخرباء تقييمات عن لالستغناء مجال ال األمر، واقع يف
استثمارات، اختيار والعمل؛ الحياة من جمة جوانب يف املستقبيل) باألداء التنبؤ أو الراهنة
سبق ما كل — املرشحني بأداء التنبؤ قانونية، مخاطر تقييم صحية، أوضاع تشخيص
تقييمها. — عليهم ويجب — الخرباء يستطيع التي األشياء َفيْض ِمْن َغيْض سوى هو ما
عن جالدويل مالكوم كتب تفكري»، دون من التفكري عىل القدرة البرص: ملح «يف كتابه يف
فإن جالدويل، نقله ما بحسب فشلها. أو الزِّيجات بنجاح التنبؤ يف الخبري جوتمان جون
يتنبأ أن يستطيع وزوجته، رجل بني ساعة مدتها ملحادثة تحليله خالل من جوتمان،
ويف املائة. يف ٩٥ يبلغ دقة بمستوى وذلك مقبلة عاًما ١٥ ملدة زواجهما استمرار بإمكانية
يبقى نجاحه معدل فإن فقط، دقيقة ١٥ عىل للزوجني جوتمان مالحظة اقترصت لو حالة
أخربت قد جوتمان، مع تعمل التي كارير، سيِبل األستاذة كانت املائة. يف ٩٠ حدود يف
خالل من زيجة أي فشل أو بنجاح التنبؤ يف معقولة دقة تحقيق بإمكانهما أن جالدويل

دقائق.16 ثالث عن تزيد ال ملدة الزوجني بني التفاعل مالحظة
إنهم الفطري. اإلحساس عىل ِبناءً قراراتهم يتخذون ال لكنهم خرباء؛ ثمة أجل، لذا،

الحًقا). النقطة هذه عن املزيد (ستجد والخربة التدريب من عاٍل قدر عىل أشخاص

التفويض انَس (7)

ستكون فربما الكفاءة، من القدر هذا عىل الخرباء هؤالء كان لو أنه اآلن ذهنك يف يدور لعله
أن عليك (هل إليهم. املوظفني تقييم َمهمة نفوض أن ببساطة، هي، اسرتاتيجية أفضل

بخبري!) اتصل إذن، املوظفني؟ الختيار صعبًا قراًرا تتخذ
الناس عىل نحكم أن طبيعتنا من أن األوىل، مشكلتني. االسرتاتيجية هذه تواجه
سيئة. متعجلة» «ألحكام إطالقنا واحتمال لذلك استعدادنا عدم حال يف حتى ونصنفهم،
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تزيد مهارة ذوو سائقون بأنهم نصفنا اعتقاد من سلًفا إليه أرشنا ما إىل املشكلة هذه ترجع
يصاب للمشاركة. نُْهَرع فإننا األشخاص، عىل بالحكم األمر يتعلق فعندما املتوسط؛ عن
وافية بيانات دون كبري تكنولوجي استثمار أو معقد مايل قرار اتخاذ ِحيال بالرتدد أغلبنا
تواضًعا أقل نكون األشخاص، باختيار تتعلق قرارات نتخذ عندما لكن شافية. ونصيحة

معها. والتعامل بها اإلقرار ينبغي حقيقة هذه بأنفسنا. ثقة وأكثر
من وخربًة استعداًدا أعىل كوادر لديها بأن تفخر الرشكات من كثريًا أن برغم ثانيًا:
غالبًا البرشية)، املوارد مديري من كثري فيهم (بما املوظفني اختيار قرارات اتخاذ يف غريهم
ال ذلك؛ لهم وُحقَّ القرارات، هذه يف شخصيٍّا إرشاكهم يف التنفيذيني املسئولني كبار يرغب ما
لتفويض قلبك اطمأن لو إال املوظفني الختيار الرئيسية القرارات هذه التخاذ تفوضغريك
الشخص «اختيار تشاران: ورام بوسيدي الري قالها وكما حياتك. رشيك اختيار يف غريك

لسواه.»17 قائد أي يفوضها أن ينبغي ال التي امَلهمة هي املناسب املكان يف املناسب
التخاذ لهم سلطة ال العلم يمتلكون الذين أولئك أن األحوال من كثري يف يعني هذا لكن

املقبولة! باملعادلة ليست وتلك لديهم. علم ال من بيد السلطة بينما القرارات، هذه

تبحث عمَّ اعلم (8)

تُعترب طويلة) بفرتة املجال هذا دخويل (قبل عديدة لسنوات البرشية املوارد قرارات كانت
بمفهوم وثيًقا ارتباًطا يرتبط الذي األمر مادية، بمعايري تقييده ويصعب ًا محريِّ ميدانًا

تملكه. ال أو تملكه أنك فإما الفطري»؛ «اإلحساس
من كالكثري املوظفني، اختيار فقرارات الصحة؛ من عاٍر ببساطة، االعتقاد، هذا
بدقته يحظى فلكي كبري؛ وتحسني منهجي لتحليل تخضع أن يمكن األخرى، التقييمات
ماساتشوستس معهد يف الرياضيات درس (الذي جوتمان جون عكف للنظر، الالفتة
بنجاح التنبؤ مؤرشات عىل نفسيٍّا) عامًلا ليكون له أهَّ تدريب عىل وحصل للتكنولوجيا،

عقود. ثالثة مدار عىل العميق املضني بالتحليل فشلها أو الزيجات
حالة يف تعني كانت والتي األهمية، ذات األمور مالحظة عىل الرتكيز هي األوىل الخطوة
ويوضح واالزدراء. والنقد، واملراوغة، الدفاع، األربعة»: «الفرسان عليه أطلق ما جوتمان
ارتفعت فكلما األمر: معظم يفرس األربعة، املشاعر هذه بني من االزدراء، أن جوتمان

الزيجة. نجاح احتمالية تضاءلت وزوجته، الرجل بني االزدراء مستويات
رئيس منصب يشغل كان الذي راييل، بريندان قصة أيًضا جالدويل مالكوم يروي
التي املشكالت أكرب من واحدة .١٩٩٦ عام بشيكاجو كاونتي كوك بمستشفى الطب قسم
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كان إذا ما تحديد عىل املستشفى قدرة تحسني هي معها التعامل راييل عىل يتعني كان
يشكو (أو للقلق مثرية أعراض فقط عليه تبدو أم قلبية، نوبة من بالفعل يعاني الشخص
يف ً خطأ الطبي الفريق يرتكب وقد موت، أو حياة مسألة إال ليس كهذا أمًرا أن شك ال منها).
مريض يحصل الوقت من املائة يف و٨ ٢ بني فإن جالدويل، نقله ما بحسب االتجاهني. أي

املستشفى. من بالخروج إذن عىل أمريكي مستشفى يف حقيقية قلبية نوبة من يعاني
وهي كذلك، ليس لكنه قلبية، بنوبة مريًضا الشخص فيها يبدو أخرى حاالت ثمة
إىل جالدويل يشري حيوية. موارد تستنفد إذ للقلق؛ مثرية تبقى لكنها خطورة أقل مشكلة
استعدادهم من يُضعف مما وظيفي تقصري يف الوقوع يخَشْون نفسه الوقت يف األطباء أن
التي الحاالت إجمايل بني من أن إىل النهاية يف يُفيض الذي األمر املريض، مع للمجازفة
من منهم فقط املائة يف ١٠ يعاني قلبية، بنوبة اإلصابة يف الشتباهها املستشفيات تستقبلها

حقيقية. قلبية نوبة
األطباء عىل ينبغي التي القليلة املؤرشات لعزل جهًدا راييل بذل الوضع، هذا ظل يف
مع لكن املعلومات، من أقل لقدر تحليًال الحقيقة يف يعني كان الذي األمر عليها، الرتكيز

املعلومات. أهم عىل الرتكيز مضاعفة
التخطيط دالئل بني الجمع األطباء عىل أن هو راييل إليه خلص ما أن جالدويل يذكر
يف سائل وجود باأللم، (الشعور العاجلة الخطر عوامل من فقط وثالثة للقلب الكهربائي
بارًزا إسهاًما القرار التخاذ املبسطة القاعدة هذه أسهمت االنقبايض). الدم وضغط الرئتني،
أولئك احتجاز أو املستشفى، من القلبية النوبة مرىض إخراج بنوعيها؛ األخطاء من الحد يف

قلبية.18 نوبة من يعانون ال الذين
يحددون إنما َحْدسهم؛ يَْستفتون ال الخرباء هؤالء إن النقطة؛ هذه تتضح أن يجب
اختيار قرارات يخص فيما ذاته اليشء تطبيق تستطيع ويتفقدونها. الرئيسية املؤرشات

املوظفني.

خبريًا تكون أن معنى (9)

تركيزك، محط عرفت فمتى بكاٍف؛ ليس دها وتفقُّ املؤرشات تلك عىل التعرف مجرد أن تبنيَّ
باملفردات تستعني أن عليك وبعدها املختلفة، املؤرشات لتلك املناسبة األهمية تحدد أن يلزمك
جمعي قرار اتخاذ سبيل يف املآل ع وتوقُّ الحال تشخيص اآلخرين مع لتناقش الصحيحة
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كوك مستشفى طاقم يكن ولم اإلنجليزية يتحدث راييل بريندان يكن لم لو ماذا صائب.
أهميتها. تحديد يف فاعليته وال مؤرشاته مدىصحة حينَها يهم لن غريها؟ يتحدثون كاونتي
وراح — الطعام تذوق — الخرباء تقييم يف خطورة أقل منطقة إىل جالدويل انتقل
ثالثة لتذوق بسيط الختبار يتعرض حني الفوارق تمييز عن أغلبنا يعِجز كيف يناقش
أن شك ال ثانية). عالمة من وكوب التجارية العالمة نفس من (كوبان الكوال من أكواب
قدرته بفضل وذلك الكثري؛ وغريه االختبار، هذا سيجتاز ما دائًما الطعام تذوق يف خبريًا
قبول عدم أو قبول بمدى التنبؤ بل وآخر، منتج بني للغاية الطفيفة الفوارق تمييز عىل

ذلك. وراء والسبب املنتج، لهذا املختلفة االستهالكية الرشائح
معرفة يف هائلة جدارة الطعاِم ذوَّاقو اكتسب كخرباء، مكانتهم إىل الوصول سبيل يف
تمكِّنهم الخصوصية يف غاية مفردات تعلَّموا أنهم كما وتقييمها، للمذاق املختلفة األبعاد

محددة. أطعمة إزاءَ أفعالهم لردود دقيق وصف تقديم من
للشكل، محددة أبعاد ٦ أساس عىل تقييمه يتم مثًال املايونيز أن إىل جالدويل أشار
العوامل هذه من واحد كل تقييم يتم ثم باملذاق، يتعلق بعًدا و١٤ بالقوام، تتعلق أبعاد و١٠

نقطة.19 ١٥ من مكوَّن مقياس عىل بدوره املحددة
الطريقة. لنفس طبًقا السوق يف منتج كل تحليل يمكن حيث استثناءً؛ املايونيز يمثل ال
بإمكانك الطعام. تذوق لخرباء عادة النمط بهذا والتحدث التفكري يصري الوقت، مرور مع
فإنهم املوظفني، اختيار عىل الخرباء يُقِدم عندما املثال. بهذا أرمي إالَم تخمن أن مجدًدا
تحليل تتضمن عملية الحًقا) بآخر أو بشكل شعوريٍّا ال ثم البداية يف (شعوريٍّا يتبعون
بدقة، وقياسها املرشح، يف توافرها الواجب األساسية الكفاءات وتحديد القائمة، التحديات
القرارات هذه مثل وحسم اآلخرين مع الرتقية أو التعيني قرارات ومناقشة باألداء، والتنبؤ

صحيح. نحو عىل
أهميتها األشخاصيف اختيار قرارات تُفوق أال بديهيٍّا، بدا وإن سؤاًال، أطرح دعوني لذا

املايونيز؟ اختيار قرارات

كبرية نقلًة يُحِدث أن يمكن التعلم من قليل (10)

حاجة فال األشخاص، تقييم صعوبة من تفزع ال واحدة؛ نقطة حول يدور الحديث هذا كل
كبريًا نًا تحسُّ تحرز لكي ومقاييسها بالكفاءات عميقة متخصصة معرفة إىل الواقع يف لك

للموظفني. اختيارك قرارات يف
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رشائط أخذوا النفس علماء من مجموعة أن جالدويل يروي الزيجات، مثال إىل رجوًعا
وليس متخصصني، غري أفراد عىل وعرضوها األزواج مع جوتمان بمقابالت الخاصة الفيديو
علماء طلب ثم للغاية. محدودة كانت الزيجات بنتائج التنبؤ عىل هؤالء قدرة أن بمستغرب
مساعدة املرة هذه لهم قدموا ولكنهم املحاولة، يعيدوا أن أنفسهم األشخاص من النفس
النفس علماء جزَّأ عليها. الرتكيز يلزمهم التي الصلة ذات بالعواطف قائمة بمنحهم بسيطة
مقطع كل يشاهدوا أن منهم وطلبوا ثانية، ٣٠ منها كلٍّ مدة مقاطَع، إىل الفيديو رشائط

السيدة. عىل فيها يركزون واألخرى الرجل عىل فيها يركزون مرة مرتني؛
املراقبني تقديرات «حققْت أضاف: ثم حدث؟» ماذا «تَُرى بالغيٍّا: سؤاًال جالدويل طرح

ستنجح.»20 التي الزيجات بشأن التنبؤ يف املائة يف ٨٠ تُفوق دقة املرة هذه
تحقيق من التنفيذيون واملسئولون املديرون يتمكَّن كيف بنفيس شهدت ما كثريًا
املفاهيم بعض حول معهم مناقشات إجراء بمجرد لألشخاص تقييمهم يف كبري ن تحسُّ
عىل وافرة أدلة هناك بكالمي، بالتسليم ملزًما لست لكنك التقييم. بهذا املرتبطة األساسية
ذلك مثال ناجح. نحو عىل تعلمته ما تطبيق وإمكانية املجال هذا يف الكثري تعلُّم إمكانية
كبار كأحد ا جدٍّ مجزية مهنية بمسرية حظي الذي معاريف أحد وهو ماريل، أوسكار هو
وأمريكا وأوروبا األمريكية املتحدة الواليات يف عمل إذ بنك؛ سيتي يف البرشية املوارد مديري
ماريل، بحسب السعودية. العربية باململكة عمل َمهمة يف ممتعة فرتة قىض ثم الالتينية،
الرؤساء مساعدة يف مهارته إىل والناجحة الطويلة املهنية املسرية هذه من كبري جزء يرجع

املتميزين. املوظفني اختيار يف التنفيذيني
مجال يف ناله الذي األوَّيل التدريب من استفادته مدى له تبنيَّ قد أنه كذلك ماريل أكد
برغم األوىل التدريبية جلساته من بعًضا يذكر يزال ال وأنه بنك، بسيتي البرشية املوارد
محرتًفا ممثًال الجلسات تلك يف يقابل كان أنه ماريل وذكر ذلك. عىل عقود عدة ميضِّ
يوجهه مثبَّتة) دقيقة سماعة عرب (يحادثه مدربه كان بينما للوظيفة) املتقدم دور (مؤديًا

السلوك. عىل القائمة والتقيص االستجواب أساليب بشأن
الفرصة؟ هذه تستغل أن بك يجدر أال األشخاص، تقييم عىل قدرتك تحسني لك أتيح لو

املجد إىل طريقك الرتكيز (11)

حتى أنه الحق لكن الربانية، الهبات إىل العظيمة النجاحات إرجاع إىل أحيانًا نميل ربما
عندما أنه «الفوز» كتابه يف ويلش جاك يذكر باملمارسة. نجاًحا أكثر يصريون الناجحون
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نت تحسَّ بينما الحاالت من املائة يف ٥٠ يف املناسبني املوظفني يتخري كان شابٍّا مديًرا كان
عاًما.21 ٣٠ بعد املائة يف ٨٠ إىل لتصل النسبة هذه

من متأخرة مرحلة يف أحرزها التي دقته تقدير يف ًظا متحفِّ كان ويلش جاك أن أعتقد
من العالية الدرجة هذه يحقق لم أنه شك أدنى لديَّ ليس لكن املائة؛ يف ٨٠ بنسبة حياته
اتخاذ ثم ومن أخطاء؛ بارتكاب االعرتاف من تمكِّنه عاطفية بقوة تمتع بل فحسب، الدقة

التبعات. مع للتعامل حاسمة إجراءات
إنرتناشونال زندر إيجون رشكة تمثل كمثال. رشكتي عىل أخرى نظرة نُْلِق دعنا
تقارب بنسبة عملنا يرتكز احرتاًما.22 وأكثرها التنفيذي البحث رشكات أكرب من واحدًة
إلجراء إذن نَُعيِّنه فمن األشخاص. بتقييم املرتبطة املتعددة التحديات عىل املائة يف ١٠٠
يفاجئك ربما املؤسسة؟ من العليا املستويات يف منها كثري يقع والتي التقييمات، هذه
رشكات أية من أو البرشية باملوارد صلة ذات خلفيات من أبًدا يأتون ال نَُعيِّنهم من الجواب.
اإلدارية، االستشارات مجال من أشخاًصا نعنيِّ ما عادًة بل أبًدا! التنفيذي. للبحث أخرى
بإمكانهم أن افرتاض عىل ِبناءً املهنية مسريتهم مدار عىل عمليٍّا اإلدارة مارسوا أشخاًصا أو

القائمة.23 اإلدارية والتحديات االسرتاتيجية املسائل م تفهُّ
أصحاب ومن — املهنية أو — الجامعية الدرجات حَملة من يكونون ما دائًما أجل،
إيضاحه أود ما لكن مستويات، عدة عىل العالية بالكفاءة ومتصفني الثرية الدولية الخربات
بتعيينهم فنقوم األشخاص، تقييم يف مطلًقا لهم سابقة ال أشخاًصا نعنيِّ أننا هو هنا
تقييم عىل قدرتها بفضل إال تنجح لم مؤسسة — النمط هذا عىل ِبناءً — وأنشأنا وتدريبهم،

األشخاص.
وإذا تتعلمها، أن أيًضا أنت ويمكنك تعلمتُها فلقد ممكن؛ تعلُّمها إذن املهارات هذه

مذهًال. نًا تحسُّ املهنية آفاقك تشهد فسوف فعْلَت،

الكربى املفارقة (12)

املؤسيس النجاح ثَمَّ ومن الفردي؛ النجاح خلف املتميزين املوظفني اختيار قرارات تقف
يف منهجي تدريب أيِّ عىل يحصل أال إذن العجيب من أليس التايل). الفصل موضوع (وهو

فيه؟ العاملني األشخاص من قليلة قلة سوى املجال هذا
الدراسات مستوى عىل خاصة األعمال، إدارة كليات فإن املقدمة، يف ذكرت أن سبق كما
العموم، يف البرشية املوارد إدارة مادة تحت املندرجة املوضوعات تقليص إىل تميل العليا،
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من ثانوي فرع مجرد باعتبارها األحوال، أحسن يف البرشية، املوارد إدارة عىل الرتكيز أو
املطلوب. املهارات لبناء اهتماًما يُِعريون ما نادًرا إنهم وظيفية؛ مجاالت ستة

أن لنا كيف األشخاص! اختيار قرارات من الضعيف السجل هذا وجود من عجب فال
دون — الصعوبة بالغة وأحيانًا — األهمية بالغة مؤسسية مشكالت حل األفراد من نتوقع

عليها؟ واالعتماد بها الوثوق يمكنهم ألدوات امتالكهم
دون بافت، وارن مثل ناجحة، استثمارات عقد يف الرغبة عن املقدمة يف تحدثت لقد
التخاذ نتلقاه الذي التدريب كمِّ إىل فلتنظر مستحيل! هذا إن وخربته. بافت بحكمة التمتع
(الجواب: حرضناها؟ واملالية املحاسبة يف تدريبية دورة كم مؤسساتنا. لصالح مالية قرارات
حاالت ودراسة تدريبات خالل من القرارات هذه ممارسة لنا تسنَّى كم ا.) جدٍّ كثري ربما
ا.) جدٍّ كثري ربما (الجواب: القرارات؟ تلك اتخاذ احرتاف أجل من ذلك كل محاكاة، ونماذج
لهذا فإن األعمال، إدارة كليات يف املتوازن غري الدرايس الرتكيز عن النظر برصف
ال باألشخاص ترتبط التي املهارات أن هو أولهما األقل. عىل تفسريين الغريب الوضع
تصبح أن وبعد النظامية دراساتك انتهاء من طويلة فرتة بعد إال الحيوية أهميتها تربز
فِلَم األشخاص. اختيار لقرارات الجوهرية األهمية تدرك ال فربما دراستك، أثناء أما مديًرا.
القليل سوى لألسف لك يتوفر لن ذلك بعد لدراسته؟ ة ملحَّ حاجة وجود دون شيئًا تدرس
اكتسبتها التي السيئة العادات من كثريٌ وسيكون التعلم، عملية لبدء وااللتزام الوقت من
النفسية تحيزاتك وإشباع متعجلة أحكام إطالق إىل امليل بينها من وربما ترسخت، قد

الالواعية.
بعيد فن املجال هذا بأن سابًقا ذكرناه الذي االعتقاد هو الظاهرة لهذه الثاني التفسري
ليس وهذا املمارسات. أفضل واتباع بالتعلم تجيدها أن يمكنك مهارة ال املادية، املعايري عن
عائًدا يمنحك آخر مجاًال تجد «لن املجردة: الحقيقة إليك لكن لك. اتضح كما صحيًحا
هيل، ليندا أوضحْت وكما ذاتك.» لتنمية وجهد وقت من بذلت ما مقابل أعىل استثماريٍّا
إطالق مهارة تنمية فإن مديًرا» تصبح أن «معنى كتابها يف هارفارد، جامعة يف األستاذة
صدقت إذا الذاتي، للتحول الرضورية الخطوات إحدى هي األفراد بني املتبادلة األحكام

كمدير.24 النجاح يف رغبتك
يف األشخاص، اختيار قراراتك يف تجاِربك من بالرضورة تتعلم ال قد آخر: تحديًا إليك
من اتخذته ملا وواضح فوري تقييم األحوال من كثري يف لك يتوفر ال إذ األقل؛ عىل البداية
خارجية، عوامل بعدة أداؤه يتأثر ما منصب يف عينته الذي فاملوظف الشأن؛ هذا يف قرارات
عالوًة وغريها. املنافسني، وتحركات التكنولوجية، والفعاليات الكيل، االقتصاد ظواهر منها
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يتطلب ما عادًة هذا فإن ومعقد، رفيع منصب يف األداء بتقييم األمر يتعلق عندما ذلك، عىل
ألجل وُضحاها. َعِشيَّة بني وتقييمها وتنفيذها للتغريات التخطيط يستحيل إذ طويًال؛ وقتًا
اختيار قرارات اتخاذ يف الشخصية تجاِربهم من املديرين أغلب يتعلم ال األسباب، تلك
مع التعامل يف املنهجي والتدريب التعليم أشكال من شكًال أيًضا ْوا تلقَّ إذا إال األشخاص،

األساسية. املهنة أدوات
يرام، ما عىل أداءنا أن من ثقة عىل نظل فإننا تجاِربنا، من نتعلم ال قد أننا برغم
الدراسات أفضل يكشف ضعفنا. نقاط أصًال ندرك ال بل كذلك. ليس هو الحقيقة ويف
املهارات مجال يف إنه بل بالواقع؛ الضعف بالغة عالقته عن لذواتنا إدراكنا تناولت التي
هذه تصل — ومبهًما ومتأخًرا َعَرضيٍّا التقييم يكون ما عادًة حيث — املعقدة االجتماعية
الذاتي اإلدراك بني العالقة قيمة تبلغ املثال؛ سبيل (عىل مستوياتها. أدنى إىل العالقة
مع التفاعل مهارات يخص فيما ٠٫١٧ وتبلغ ٠٫٠٤ اإلدارية الجدارة يخص فيما والواقع

اآلخرين.)25
عىل القدرة عىل املنهجيِّ التدريب من اليسري النَّْزر سوى نتلقى ال أننا هي الخالصة
والعتقادنا الخيارات هذه بأهمية املبدئي اإلدراك النعدام نتيجًة املتميزين؛ املوظفني اختيار
الخربات من للتعلم يؤهلنا موضع يف نكون حني ثم لالكتساب. قابلة غري مهارة أنها الخاطئ
الختيار الكفاءة من عالية درجة عىل أنفسنا نحسب كله ذلك وفوق ذلك. يسعنا ال السابقة،

الحقيقة. من بكثري أعىل املتميزين، األشخاص

السعادة إىل النجاح من (13)

لك أوضح وأن الشخصية؛ بمصلحتك الخاصة حساباتك أخاطب أن حاولت اآلن حتى
نجاحك فرص عىل هائًال تأثريًا املتميزين املوظفني اختيار لقرارات إجادتك لك تضمن ملاذا
فقط مبنيًة ليست الالمعة اإلدارية املهنية املسارات أن اآلن مقتنًعا تكون أن أرجو املهني.
تعتمد بل الصائبة، املهنية والقرارات للتطور، الدءوب والجهد الجيني، والتكوين الحظ، عىل
ك مهامِّ أوىل مع تبدأ املتميزين املوظفني اختيار يف صائبة قرارات عىل وأساًسا) (بل أيًضا
أنها اآلن مؤمنًا تكون أن كذلك أرجو الوظيفي. لَّم السُّ يف برتقيك أهميتها وتزداد اإلدارية،

النقاط. هذه حول الكتاب من بقي ما أغلب ويدور للتعلم. قابلة مهارات
أن أريد قلبك. ربما أو عقلك، من مختلًفا جزءًا تخاطب التالية القليلة الفقرات أن غري

الشخصية. السعادة إنها املهني؛ النجاح مجرد أهميته يف يفوق ألمر أتطرَّق
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من النهائي الهدف أن إىل العصور كل وعرب الثقافات جميع من الفالسفة ل توصَّ
الخري أي summum bonum مصطلح السعادة عىل أرسطو وأطلق السعادة، هو الوجود
املهني؛ النجاح أو الصحة أو القوة أو كاملال أخرى، أشياءَ إىل نسعى نحن صحيح، األسَمى.
الرضا (أو السعادة لنا ستجلب أنها نؤمن ألننا بل لذاتها؛ ال األشياء هذه وراء نسعى لكننا

القناعة). أو
أمثال يد عىل وذلك األخرية، السنوات يف متزايد تدقيق محل السعادة مسألة أصبحت
سليجمان، يُعترب سليجمان. بي إي ومارتن بيكر،27 ودان تشيكسينتميهاي،26 ميهاي
اإليجابي النفس علم حركة مؤيدي كبار أحد األمريكية، النفس علم لجمعية السابق الرئيس
كتابه يف سليجمان يعرض النفيس. االضطراب من بدًال النفسية الصحة عىل تركز التي
يشري السعادة.28 من ثابت مستًوى لتحقيق بسيطة تبدو قد ملعادلة الحقيقية» «السعادة
فإن املمكنة، سعادتك نطاق من تحدُّ قد الجينية العوامل أن من بالرغم أنه إىل سليجمان
عالقاتك هي العوامل هذه أهم أن سليجمان يذكر لسيطرتك. تخضع املتبقية العوامل

عملك. عن رضاك ومستوى الشخصية
األشخاص اختيار قرارات «إجادة الفصل: هذا يف األخرية القول خالصة وإليك
رضاك من وتزيد نها وتُحسِّ الشخصية عالقاتك ستقوِّي األمرين.» لك ستُحقق املتميزين

املهني.
وأكثر رضورية حياتية مهارة األشخاص اختيار عند صائبة قرارات اتخاذ فإن لذا

كذلك. الشخصية وسعادتك املهني نجاحك تحديد يف حسًما املهارات

الشخيصفحسب النجاح تحقيق يف دورها من األشخاصأهميتها اختيار قرارات تكتسب ال
القادم. الفصل يف حديثنا محل سيكون ما وهو املستدام، املؤسيس والنجاح بل
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ملؤسستك املهمة املوارد أحد

، شخيصٍّ طابٍع وذي اليشء بعض طويل جانبيٍّ بموضوٍع أيًضا الفصل هذا أستهل دعني
لطرحه. الصحيح املوضع هو هذا أن أعتقد

يف جامعية شهادة عىل وحصويل األرجنتني، رأيس بمسقط الكلية يف تخرُّجي عقب
سوق يف بوظيفة والتحقت أيريس، بوينوس العاصمة يف العمل بدأت الصناعية، الهندسة
كانت نظري، وجهة من والعمليات؛ اللوجستية الخدمات مجال يف بالجملة للبيع ضخمة
وقتها كنت كله، ذلك وفوق قوتي. نقاط استغالل أحَسنَت ذهبية فرصة الوظيفة هذه
عرصي أعيش كنت باختصار، ماريا. الرائعة، حياتي رشيكة من بزواجي بالفعل أَنَْعُم
األعمال إدارة كليات أفضل من بواحدة ألتحق أن هو آنذاك فعله عيلَّ كان ما كل الذهبي.
العليا الدرجات إىل صعودي رحلة وأبدأ األعمال، إدارة يف املاجستري درجة وأناَل العالم يف

والرشكات. األعمال عالم يف
مع جامعتي يف تخرُّجي وبرغم شخصية، ثروة أملك أكن لم مشكلة؛ واجهت لكني
بدراساتي تتكفل دراسية منحة عىل حصويل يف أمل من بَِصيًصا أََر لم فإني الرشف مرتبة
وبعثت املتحدة، الواليات يف األعمال إدارة كليات بأبرز لاللتحاق تقدمت الخارج. يف العليا
لكن وضعي، مثل يف أفراد طلبات قبلت مانحة برامج لبضعة دراسية منحة طلب بنماذج
يف رأيس رضب إىل بي انتهي اْلَمطاف وكأن يل بدا األمر. ذلك عىل كبريًا أمًال أعلِّق أن دون

اخرتاقه. عن عجْزُت سقف
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تناول بعد البيت إىل وماريا أنا عودتنا ولدى ،١٩٨٠ عام منتصف يف الليايل إحدى يف
مرفقاتُه غريَْت كبري، أبيض بمظروف الباب عند فوجئنا األصدقاء، بعض مع العشاء
الدولية الهيئة «منحة عىل بحصويل خطابًا املظروف هذا داخل وجدت األبد. إىل حياتي
للحصول تقدمت التي املنال البعيدة املانحة الربامج من واحدة وهي والربق»، للهاتف
بسداد وتتكفل عامني، كلَّ واحدة مرة سوى األرجنتني يف املنحة هذه مثل تُقدَّم ال عليها.

األمريكية! املتحدة بالواليات جامعة أي يف العليا الدراسات من عامني تكاليف
ستانفورد. جامعة عىل اختياري وقع

ستانفورد بجامعة األعمال إدارة يف العليا الدراسات كلية يف دراستي مبارشة أن تبنيَّ
العليا الدراسات كلية يف الدراسة من األول عامهم يف الطالب إن يقال حقيقي. تحدٍّ
وأخريًا غضب ثم قلق متتابعة: مراحل بثالث يمرون األعمال إدارة ماجستري عىل للحصول
اإلدراك تمام مدرًكا كنت القلق. مرحلة َقطُّ أتجاوز لم األحوال، جميع يف لكنني، مباالة. ال
ليشء البداية، يف األقل عىل قلًقا، أقل كنت لكني القلق؛ من عالية درجات من أشهده ما
مستوى عىل ال الذكاء، املتَِّقدة العقول من كثريًا يوميٍّا ألقى كنت داخيل. يَْعتَِمل كان آخر
إال بوسعي يكن لم أيًضا. االستثنائيني الطالب من زمالئي بل فقط، املرموقني األساتذة
عندما الكلية. املسائل حول متزايًدا فضوًال لديَّ ولَّد الذي األمر آلفاقي؛ املجال أفسح أن
النجاح بمصادر اهتمامي يتشكل بدأ وعندها قلقي، تراجع مَلكاتي، أفضَل فضويل أبرز

وفشلها؟ املؤسسات نجاح أسباب ما املؤسيس.
كلية يف دراستي من والثاني األول العام بني الفاصلة الصيفية العطلة أمضيت
كومباني آند ماكنزي رشكة يف عملت حيث إسبانيا؛ يف األعمال إدارة يف العليا الدراسات
إسبانيا يف تعاقدات كمدير سنوات ثالث ملدة بها ألعمل تخرُّجي عقب إليها ُعدت التي
عىل لالطِّالع حبي تحفيز يف اإلدارية االستشارات مجال يف التجربة هذه أسهمْت وإيطاليا.

املؤسيس. النجاح وراء الحقيقية األسباب
آنذاك يشغلني كان الذي السؤال هذا عن اإلجابات أفضل من بعًضا أن األمر واقع
يف ستانفورد جامعة يف وجودهم تصاَدَف أُناس من سنوات بضع مرور بعد تلقيتها قد
أناس ومن وقسمي) فرقتي يف زمالء أو أساتذة بصفتهم (إما هناك وجودي وقت نفس

أيًضا. هارفارد وجامعة ماكنزي رشكة من
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النجاح؟ مقومات هي ما (1)

سعيًا عاًما ٢٥ دامت التي رحلتي مدار عىل أعوام، من ذلك تال فيما تدريجيٍّا أدركته مما
لم — النجاح؟ مقومات هي ما — السؤال هذا أن املؤسيس، النجاح عن إجابات وراء

األشخاص. من ا جدٍّ قليلة ثُلَّة سوى جادٍّا تناوًال يتناوله
خاص (عدد ريفيو بزنس هارفارد مجلة من ٢٠٠٥ يوليو-أغسطس عدد ضم
األداء، العالية بالرشكة املقصود عن رائًعا مقاًال األداء) العالية باملؤسسات معنيٌّ مزدوج
األوىل عاٍم األلف مدار عىل بأنه تأكيًدا كريبي قدمت كريبي.1 جوليا املحررين كبري بقلم
عىل ما نوًعا تُدار التِّجارية األعمال كانت حني األقل عىل — التِّجارية األعمال تاريخ من
هي ما نفسه؛ يفرض الذي السؤال هذا أحد طرح أن َقطُّ يسبق لم — اآلن املعهود النحو
خالل ريفيو بزنس هارفارد مجلة نرشته ملا استعراًضا أن كريبي ذكرت النجاح؟ مقومات
تلك غضون يف الثمانينيات، أوائل يف األوىل للمرة ُطِرح السؤال أن عن يكشف عاًما ٨٣
ووترمان. وبوب بيرتز توم تأليف من االمتياز» عن «بحثًا كتاب نرش شهدت التي الفرتة
وحدة تعريف يف الجوهرية الصعوبات إىل كريبي أشارت عام؟ ألف ذلك تأخر ملاذا
عاملية اإلجابات كانت إذا وما نمًطا، يشكل الذي وما «ناجح»، عليه يُطَلق ومن التحليل،
النهاية يف خلصت أنها غري ال، أم معني بتوقيت مرتبًطا املتميز األداء كان إذا وما الطابع،
يف القريب. املستقبل يف إنجاز لتحقيق فرًصا ثمة وأن محاًال يبدو ال املسعى هذا أن إىل
كولينز جيم بقلم األول أخريًا؛ نُِرشا ممتازين كتابني إىل أشارت القول، هذا دعم سبيل
وبروس نوريا ونيتني جويس ويليام من كلٌّ تأليفه يف اشرتك والثاني بوراس، وجريي

روبرسن.
مثًال ِصيتهم. لذيوع أو شخصيٍّا إما الشخصيات، هذه من كثريًا عرفت لقد حسنًا،
أُعجبت زمالئي. أحد نفسه كولينز جيم كان وأكافح، القلق أعاني ستانفورد يف كنت بينما
أولهما مرتبطني. وغري محددين لسببني وذلك عظيًما؛ إعجابًا بكولينز املرحلة هذه خالل
وشجاعة. ووضوح بحكمة األساتذة عىل أسئلته يطرح كان — بقيَّتنا بخالف — أنه
الخارجية الجدران متسلًقا تراه كنت ما وكثريًا الصخور، بتسلُّق َولوًعا كان أنه ثانيهما،

األعمال. إلدارة العليا الدراسات كلية ملبنى
رشيًكا بسنوات بعَدها صار ثم أساتذتي، أحد بوراس جريي كان الوقت نفس يف
املصادر أهم أحد باعتباره كريبي إليه وأشارت لتبَقى» نشأت «مؤسسات تأليف يف لكولينز
أوائل أحد بوراس كان فقد مهنيٍّا، دوره عن أما مقالها. كتابة عند بها استعانت التي
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— علينا كان املؤسيس. األداء مسائل يف ن التمعُّ أبدأ أن يف ساعدوني الذين األشخاص
يعاينه بوراس وكان الدرايس، الفصل طوال تفاعالت» «سجل نكتب أن — طالبه نحن
العوامل لتلك والقويِّ املبارش التأثري حجم أُدرك — بوراس من بتحفيز — بدأت بانتظام.
املادية املوضوعات يف املتخصصة لخلفيتي نتيجًة بها استهنُْت طاملا والتي — املادية غري

فشلها. أو املؤسسات نجاح عىل — والعلوم بالهندسة املرتبطة
من قليلة سنوات بعد األعمال، إلدارة العليا الدراسات كلية إىل كولينز جيم عاد
والتدريس، البحث يف مسريته ليبدأ للمعرفة؛ الدءوب بحبه مدفوًعا ستانفورد من تخرُّجه
ألتو بالو مدينة يف سنوات سبع ُمْكثه وبعد املتميز. التدريس جائزة نال أن لبث وما
املدريس فصله يف أبحاث معمل لينشئ كولورادو بوالية بولدر يف رأسه مسقط إىل عاد
ما وبخالف ، مستقالٍّ وكاتبًا باحثًا كولينز صار األوىل. الدراسية سنته فيه حرض الذي
عىل وهما مبيًعا، الكتب أكثر من كتابني كولينز أصدر خاًرسا، رهانًا اآلخرون يعتقده قد
إىل الجودة و«من تأليفه يف بوراس جريي شاركه الذي لتبقى»2 نشأت «مؤسسات التوايل:

االمتياز».3
عن النجاح رواد تُميز التي املتغريات حول لتبقى» نشأت «مؤسسات كتابه يدور
البحثي وفريقه كولينز فيأخذ االمتياز» إىل الجودة «من كتابه يف أما َرْكبه، عن املتخلفني
خطوات خطت التي املتميزة الرشكات من َكْوكبة واصفني ُقُدًما، به ويَْمضون املفهوم هذا
وكما عاًما. ١٥ عن يقل ال ما مدار عىل عليها حافظت ثم عظيمة نتائج وحققت واسعة

مؤخًرا: كولينز أشار

مقارنة وعقدنا املتطابق، الزوج عىل يعتمد صارًما بحثيٍّا أسلوبًا استخدمنا لقد
تحققه، لم رشكات تضم مرجعية مجموعة مع نجاًحا أحرزت رشكات بني
إىل الجودة «من ويف البيانات. من مبارشًة تجريبية استنباطات واستخلصنا
الجيد األداء من لتنتقل أدائها يف قفزة حققت التي الرشكات درسنا االمتياز»،
الرشكات هذه وقارنَّا عاًما، ١٥ عن تقل ال ملدة عليه وحافظت املتميز األداء إىل
األسس ما بسيًطا: سؤاًال طرحنا ثم أدائها، يف مشابهة قفزة تحقق لم بأخرى

التفاوت؟ هذا تفرس التي
حقبة خالل أخرى برشكة مقارنًة مثًال فارجو ويلز بنك درسنا عندما
عىل ركز التنفيذي، البنك رئيس كويل، ديك أن وجدنا التنظيمية، القيود رفع
وضع من فبدًال املقارنة، محل املديرون ذلك يفعل لم بينما أوًال، املوظفني
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كويل شكل القيود، لرفع املصاحب االضطراب مع للتعامل أوًال اسرتاتيجية
علَّق املتغريات. مع للتكيُّف قابلية واألكثر البنوك مجال يف األفضل هو فريًقا
لرؤية يكفي بما اًحا َلمَّ أكن لم لو املستقبل. تبني «هكذا قائًال: ذلك عىل كويل
تؤهله التي الكافية باملرونة وسيَتَِّسم سرياها، الفريق هذا فإن اآلتية، التغريات
هذا يف املجهول ضد الوحيد األمان صمام أن كويل ديك م تفهَّ معها.» للتعامل
مع التكيف عىل القادرين املناسبني باألشخاص االستعانة هو املتقلب العالم
سفح عىل بجانبك متمكِّنني متسلقني تُبقي كما تماًما كانت، أيٍّا العالم معطيات

واملفاجآت. باملخاطر محفوف ضخم جبل
التي الرشكات درسنا لقد املتطابق؛ الزوج أسلوب يف بحثنا قوة تكمن
البيئة. نفس يف التميز تحقيق يف أخفقت التي بتلك مقارنًة متميزة صارت
مجال يف أكانت سواءٌ تقريبًا، الصعبة العمل بيئات كل يف للتميز فرص ثمة
الصلب، صناعة أو التنظيمية، اللوائح من املحررة املصارف أم الجوية، الخطوط
الهادفة غري املؤسسات حتى أو الصحية، الرعاية أو الحيوية، التكنولوجيا أو
بعض أن غري الصعبة، العوائق من مختلفة مجموعة رشكة كل تواجه للربح.
هذه لعل ذاتها. البيئية التحديات تواجه أخرى تركد بينما تنطلق، الرشكات
وليد ليس فاالمتياز االمتياز»؛ إىل الجودة «من كتاب ناقشه ما أهم النقطة

والتزام.4 واٍع اختيار — كبري حد إىل — أنه تبنيَّ بل الظروف

فرق تشكيل عىل والقدرة املتميزة القيادة أن تثبت دامغة أدلًة وفريقه كولينز اكتشف
الالفت. املؤسيس األداء لتحقيق واألساسيان الرضوريان الرشطان هما متفوقة تنفيذية

ممتازة: رشكة لبناء القائد يسعى حني السياق، هذا يف ُموِجًزا كولينز ذكر وكما

قادة إن القرارات. أهم قائمة رأس عىل تأتي املوظفني اختيار قرارات فإن …
املتميز، األداء إىل الجيد األداء من التحول حفزوا الذين دراستنا، محل الرشكات
الحافلة يستقلُّون املناسبني األشخاَص أوًال اجعل أوًال»: ««َمن؟» قاعدة طبقوا
قرر ثم املناسب، املقعد يف املناسب الشخص ضع ثم املناسبني، غري وأَنِزل
لبناء الوحيد الرشَط ليست القاعدة هذه للوضوح، يًا تََوخِّ الحافلة. ِوْجهة بعدها
أول لكنها بحثنا. يف اكتشفناها مفاهيم ثمانية من واحدة فهي عظيمة؛ رشكة
باألشخاص األساسية مقاعدك من ٪١٠٠ إىل ٪٩٠ تُشَغل وحتى الرشوط،

ذلك.5 من أهم هو ما أماَمك ليس املناسبني،
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الرائع املؤسيس األداء أساس فهي املفتاح؛ هي املوظفني اختيار قرارات أخرى، بعبارة
تقريبًا. أشكاله بجميع

التي الدراسة يف مقالها؟ يف عليه الضوء كريبي سلطْت الذي الثاني الكتاب عن وماذا
واستغرقت العالم رشكات ألفضل رائدة دراسة (وهي األكيد»6 النجاح «عوامل اسم تحمل
أثبتوا (بل روبرسن وبروس نوريا، ونيتني جويس، ويليام من كلٌّ طرح سنوات)، خمس
كبري أثر التنفيذي الرشكة رئيس الختيار بأنه ما نوًعا للدهشة املثري الزعم ذلك رأيي) يف
باستمرار الخاص القرار عن أهمية تقل ال الخيار هذا أهمية وأن الرشكة، ربحية عىل
بعض أعقاب يف البعض— ميل برغم آخر. مجال إىل االنتقال أو الحايل مجالها يف الرشكة
أو املؤسسية القيادة أهمية من الحط إىل — الرشكات قطاع أوساط يف األخرية الفضائح

النهج. هذا يتبعوا لم وروبرسن ونوريا جويس فإن بها، االستهانة
ماكنزي رشكة يف استشاريني ثالثة إليها أشار التي كتلك أخرى، دراسات عدة أكدت
والسمعة، للنتائج طبًقا الرشكات، أفضل أن أكدت املواهب»، ألجل «الحرب كتابهم يف

املتميزين.7 املوظفني اختيار بشأن أكرب ومهارًة التزاًما واضح بشكل تُبدي
إىل بقوة يشري املستوى رفيعة األبحاث من متزايد عدد ثمة لك. الفكرة اتضحت اآلن
يف عامل أهم يكون وقد املؤسيس، لألداء الرئييس املحرك هو املتميزين املوظفني اختيار أن

املمتاز. األداء تحقيق
الفارق. تصنع التي هي املتميزين املوظفني اختيار قرارات إن

باالهتمام الجديرة األمور (2)

املتميزين املوظفني اختيار قرارات بأن القائلة بالنظرية التسليم يف ترغب أنك لنفرتض
إذا ما تتساءل تظل قد لكن األقل. عىل فيها التفكري أو املؤسيس، الفارق تصنع التي هي
— منفردًة أو مجتمعًة — تؤثر أخرى إدارية ممارسات أو مؤسسية عوامل هناك كانت
حتى ولو املوظفني حول ا حقٍّ ته» ِبُرمَّ «األمر يتمحور هل الرشكات؟ أداء عىل أكرب تأثريًا

أسايس؟ نحو عىل
العمل هي إيلَّ أُوكلت التي املهام أوىل كانت أوروبا، يف ماكنزي مع عميل بارشُت حني
منافسها مع مقارنًة األداء ضعف من تعاني كانت بالتجزئة؛ للبيع كبرية سلسلة مع
مختلف عىل بالربحية املرتبطة التحليالت أنواع جميع نفذنا معهود، هو وكما املبارش.
منذ عام كلَّ تخرس كانت السلسلة متاجر بعض أن وجدنا أننا دهشتنا أثار وما املتاجر.
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الخارسة؛ العمليات هذه ربحية تحسني يف أمل من ما أنه كذلك واضًحا وبدا افتتاحها،
املتاجر. هذه وجود تدعم ال بحيث الصغر من تبلغ مدن يف وجودها إىل جزئيٍّا ذلك ويرجع
هذه أحد كان املثال، سبيل فعىل أخرى؛ متاجر يف تعقيًدا أكثر صورًة رأينا لكننا
بينما يتهاوى عميلنا متجر وكان منافس، متجر من املقابلة الجهة يف عمليٍّا يقع املتاجر
لجذب الدعاية من مزيد إىل حاجة يف املتجر أن يعتقد عميلنا كان مزدهًرا. منافُسه بدا
التشكيلة تقديمك من واثق أنت هل قليًال. ل «تمهَّ قائلني: بادرناه لكننا الزبائن. من مزيد

والخدمات؟» املنتجات من الصحيحة
من كلٍّ من الخارجني الزبائن عدد أحصينا ا؛ جدٍّ بسيًطا تحليًال نُجرَي أن قررنا
التحليل هذا من اتضح تسوق. حقيبة حاملني يغادرونه من عدد أحصينا وكذا املتجرين،
من الخارجة التسوق حقائب عدد لكن الكبري؛ بالقدر مختلًفا يكن لم الزبائن عدد أن
مبتاًعا خرج املنافس املتجر ارتاد من كلُّ تقريبًا شاسًعا؛ تفاوتًا متفاوتًا كان املتجرين

يشء. أي عميلنا متجر زوار يشِرت لم حني يف ما، شيئًا
لن املوقف، هذا ظل يف دعائية، أنشطة يف االستثمار من مزيد وضع أن الواضح من
كان املتجر. زيارة أغلبهم يعاود لن وربما الساخطني، الزبائن من مزيد سوى عنه ينجم
املنتجات، وتشكيلة املكان، بتنسيق املتعلقة املشكالت لعالج هي األوىل األولوية أن جليٍّا
أوجه لوجود ملاذا؟ العليا. اإلدارة تغيري الالزم من كان ذلك، ولتنفيذ الخدمات. ومستوى
التِّجاري الجانب يف سيما ال التنفيذيني، املسئولني كبار مستوى عىل واضحة قصور
عن (املسئول التشغييل الجانب ويف املنتجات) وتشكيلة املكان تنسيق عن (املسئول

الخدمات).
الكيل، االقتصادي الوضع وال املوقع، وال باالسرتاتيجية، متعلقة املشكلة تكن لم إذن،
أسايس تشخيص إجراء عن عاجزين العليا اإلدارة يف األفراد كان أفراد! مشكلة كانت بل
ينبغي. كما مهامهم أداء عن فضًال ملتجرهم، الضعيف األداء رس إىل للوصول وبسيط
للقيادة تماًما مفتقرين الزبائن لخدمة األمامية الخطوط يف العاملون أولئك كان كما

الفعالة.
التي عمري سنوات لباقي تمثيًال كانت لألسف، ماكنزي، مع األوىل تجربتي إن
استثناء، بال املشكالت، كانت النهاية. حتى بدايتها من إداري، كاستشاري أمضيتُها
املنتجات من كبرية مجموعة تُنتج رشكة مع كان تولَّيْتُه مرشوع آخر األشخاص. إىل ترجع
األقراص حتى للنفخ، القابلة باألدوات مروًرا الحائط، ورق من بدءًا الرقائقية، البالستيكية
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ملشكالت ونتيجًة مبيعاتها. من املائة يف ٢٠ إجماًال تبلغ خسائر تتكبد الرشكة وكانت املرنة.
وال التشغيل وقف بإمكانها يكن لم للغاية، حساسة مرحلة يف العمال اتحاد مع تواجهها
فقد كربى، مجموعة من جزءًا كانت الرشكة ألن ونظًرا املوظفني. من كبري عدد ترسيح
أمكن. إن موظفني أي عن االستغناء دون الخسائر، نزيف وقف بمجرد سريضون كانوا
وقناة والعميل، املنتج، حسب الربحية لتقدير األساسية تحليالتنا مجدًدا أجرينا
بمقدار سالبًا ربح هامش تحقق كانت املنتجات فبعض صادمة؛ النتائج وكانت التوزيع.
فقط! دوالر ١٠٠ مقابل يبيعونه كانوا إلنتاجه دوالر ٣٠٠ كلفهم ما إن أي املائة؛ يف ٢٠٠
لكنها السوق؛ يف إنتاجها ثلث لطرح لها مملوكة توزيع بجهة تستعني الرشكة كانت
افرتضنا لو حتى عنها، استغنت لو حاًال أفضل ستكون الرشكة أن لدرجة الكفاءة، عديمة
قيامهم عدم مقابل التوزيع موظفي رواتب سداد يف االستمرار (١) الرشكة: عىل يتعني أنه
هذه إزاء أوصينا، الثلث. بمقدار املبيعات حجم هبوط ل تَحمُّ و(٢) اإلطالق، عىل يشء بأي

بنجاح. تم ما وهو التنفيذي، الرئيس تغيري منها أمور؛ بعدة خصوًصا، الحالة
املشكلة النموذج: هذا تكرر ماكنزي، يف بها ُكلفت التي الكربى التكليفات جميع يف
ملقاليد املناسبني غري األشخاص لتويلِّ نتيجًة والتنفيذ التشخيص سوء يف تكمن الرئيسية

األمور.
ن لتكوِّ تَْرَقى ال الشخصية التجارب عىل القائمة األدلة من النوع هذا أن تظن لعلك
توجد هل لكن العمالء. من رديئة قائمة مع عميل نتاج هي الشخصية خربتي وأن نظرية،
حتى أو — فعليٍّا ته ِبُرمَّ األمر تمحور عىل دامغة ة ُحجَّ تُقدم مقنعة أكاديمية أبحاث أية

األشخاص؟ حول — أساسيٍّا
هذا يتناول — كريبي إليه أشارت الذي الثاني الكتاب — األكيد» النجاح «عوامل
والخاصة الصدد، بهذا املتصلة البيانات من سنوات عرش محلًال الدقة؛ وجه عىل السؤال
إىل الثالثة الكتاب مؤلفو ل توصَّ إدارية. ممارسة مائتي من وأكثر رشكة وستني بمائة
األداء يف للتقييم قابًال فارًقا يحقق املمارسات هذه من فقط ضئيًال قدًرا أن َمفاده استنتاٍج
أربع هناك أن املؤلفون يزعم .«٢ + ٤» معادلة صورة يف نتائجهم ولخصوا املؤسيس،
والتنظيم، والثقافة، والتنفيذ، االسرتاتيجية، مستوى عىل اتباعها يجب أساسية ممارسات
الثانوية: املمارسات تشمل منها. اثنتني أيِّ اتباع ينبغي ثانوية ممارسات أربع هناك وأن

والرشاكة. الدمج وعمليات واالبتكار، والحوكمة، والقيادة املوظفني، مَلكات
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أكانت (سواءٌ املمارسات هذه أغلب آخر: استنتاج إىل توصلت الكتاب، هذا إىل وبالنظر
اختيار بقرارات — مبارشة غري أو مبارشة بطريقٍة — أساًسا تتعلق ثانوية) أم أساسية
بقرارات فقط تتعلق الجوانب هذه من األقل عىل أربعًة أن نظري وجهة من أرى املوظفني.
الجوانب؛ بقية عن وماذا والقيادة. واملَلكات، والثقافة، التنفيذ، وهي املوظفني، اختيار
االسرتاتيجية االستشارات رشكات كربى أن االنتباه يسرتعي مما حسنًا، مثًال؟ االسرتاتيجية
بل لالسرتاتيجيات، الناجح التنفيذ يف أساسيٍّا عامًال باعتبارها القيادة إىل اآلن ينظرون

االسرتاتيجيات.8 هذه وضع يف االنطالق نقطة
الرس. هي للموظفني السليم االختيار قرارات إن

استرشخبريًا (3)

باألهمية يؤمنون األعمال عالم يف املنظِّرين كبار أن بثقة نستنتج أن باإلمكان أن أحسب
األمامية الخطوط يف العاملني األفراد عن ماذا لكن املوظفني. اختيار لقرارات البالغة
تحديد يف الرئييس والعامل األوىل أولويتهم بمنزلة القرارات هذه أيعتربون للرشكات؟

فشلهم؟ أو نجاحهم
التِّجارية األعمال ممتِهني آراء استطلعت إذا كمثال. واحدة حالة نتناول دعنا
العرشين، القرن من الثاني النصف يف األعمال عالم يف قائد أنجح تحديد بشأن املعارصين
الرئيس ويلش، جاك نصيب من — منازع بال — سيكون األول املركز بأن يقني عىل فإنني

إلكرتيك.9 جنرال لرشكة السابق التنفيذي
وضع يف سوزي وزوجته ويلش جاك مع التعاون فرصة نلت سنوات بضع منذ
فصول أحد وهو الخاصة، والحياة املهنية الحياة بني التوازن بتحقيق الخاص الفصل
منزلهما يف أجريناها التي املتابعة لقاءات بعض وخالل «الفوز». مبيًعا األكثر كتابهما
املحور يف رأيه ويلش من واستنبطت الكتاب، لهذا خططي بشأن تناقشنا ببوسطن،
إيمانه أتوقع أن املهنية، مسريته عن عرفته مما بإمكاني، كان طرحته. الذي األسايس
عمق مدى هو أتوقعه لم ما لكن األشخاص؛ اختيار لقرارات املحورية باألهمية الراسخ
تعيني أهمية عن عظيم وبشغف باستفاضة تحدث لقد املوضوع. هذا إزاء به يشعر ما
االستعانة «بوسعك قوله: به أخربني ومما املناسبة، املناصب يف املناسبني األشخاص
باألشخاص تستعن لم ما الجدوى عديمة ستظل لكنها العالم، يف االسرتاتيجيات بأعظم

املناسبني.»
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تُعد للكلمة، الحريف باملعنى التنفيذيني املسئولني «آالف» مع وعميل خربتي واقع من
تَصنع املتميزين املوظفني الختيار الصائبة القرارات إن االستثناء. ال القاعدَة، ويلش آراء

الفارق.
األمامية الخطوط يف والعاملني األعمال عالم يف املنظِّرين كبار من كالٍّ أن يتضح إذن
الختيار الصائبة القرارات اتخاذ هي املؤسيس النجاح لتحقيق األوىل األولوية أن يََرْوَن
أيمكن امللحوظة. لهذه الفعلية األهمية عن تتساءل تزال ال ربما لكن املتميزين. املوظفني
تلك القرارات لهذه وهل السوء؟ بهذا األعمال ملزاولة الحالية الطريقة تكون أن ا حقٍّ

فعًال؟ العظيمة الجدوى

املؤسيس الفشل نحو الطريق (4)

ينقطع يكاد ال بفيض ذلك نحو أو املنرصم الَعقد مدار عىل العاملية الصحافة أغرقتنا
مستوى عىل الفضائح، بل واإلخفاق، التقاعس، من نماذَج تتناول التي القصص من
قصة ِغالفها عىل ١٩٩٩ عام صيف يف مثًال، فورتشن، مجلة نرشت فقد العليا؛ اإلدارة
من املقال، واستعرض التنفيذيني. الرؤساء إخفاقات عن (وكئيبة) لالنتباه الفتة إخبارية
أكد العليا. اإلدارة مستوى عىل اْلُمقرصِّ التنفيذي األداء حاالت من العرشات مبالغة، دون
التي البالغة الصعوبة تلك هي التنفيذيني الرؤساء هؤالء فشل أسباب أبرز من أن املقال

العليا. املناصب يف أفراد تعيني عند واجهوها
التعامل التنفيذيون الرؤساء أساء «كيف قائلني: بالغيٍّا سؤاًال املقال كاتبو طرح ثم
املناصب يف املناسبني األشخاص تعيني يف األوىل، بالدرجة بإخفاقهم، الصعوبة؟ هذه مع
الوقت يف باملوظفني املتعلقة املشكالت معالجة يف إخفاق من به ارتبط وما املناسبة،

املناسب.»10
التنفيذي البحث يف الكثرية تَجاِربي واقع فمن الحقيقة؛ َكِبد املجلة أصابت لقد
التنفيذيني، واملسئولني املديرين من اآلالف عرشات مع وعميل ولقاءاتي اإلداري والتقييم
يف الصائبة غري القرارات الكبري: الرشكات فشل أسباب أهم بشأن شك أدنى لديَّ ليس
يؤدي مهمة مناصب يف املناسبني غري األشخاص فتعيني العليا؛ املناصب موظفي اختيار
واحد خاطئ وقرار الفردية، اإلخفاقات من املزيد إىل بدوره يؤدي الذي الرشكة، إخفاق إىل

اإلخفاقات. من سلسلة ليشكل أمثاله؛ من واملزيد املزيد يولِّد ثالثة) أو اثنان (أو
سيدني تناولها التي تلك هي املؤسيس الفشل نحو للطريق األشمل الرؤية لعل
التنفيذيني املسئولني إخفاق وراء «الرس بعنوان ٢٠٠٣ عام الصادر كتابه يف فينكلستني
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أربعة إىل املؤسيس، اإلخفاق ملالبسات تحليله سياق يف فينكلستني، أشار األذكياء».11
مع والتعامل جديدة، مرشوعات إقامة الرشكات: بها تمر رئيسية انتقالية طقوس
التنافسية الضغوط ومواجهة واالستحواذ، الدمج عمليات وإدارة والتغيري، االبتكار نتائج
نظرة ألقيت لو لكن ظاهرها، يف تماًما مختلفة االنتقاالت هذه جميع تبدو قد الجديدة.
شخًصا أن بدوره يعني مما جديدة؛ مهارات إىل يحتاج منها كالٍّ أن ستجد عليها عميقة
ينشأ أخرى، بعبارة أي، املطلوب؛ بتنفيذ املعني بالفريق فائقة عناية يُوِيلَ أن ينبغي ما
املكان يف املناسب الشخص وضع عن املؤسسة عجز عن مبارشًة املؤسسية اإلخفاقات أغلب

املناسب.
فينكلستني وضع التنفيذي، اإلخفاق وراء تقف التي األسباب لتحليل محاولته ويف
املغلوطة التصورات ذلك يف (بما التنفيذيني املسئولني عقليات خلل عنارص: أربعة من قائمة
املغلوطة التصورات بقاء يف يساهم (مما مات توهُّ عىل قائمة مواقف تبَنِّي الواقع)، عن
شخصية وسمات العاجلة، املعلومات إليصال الالزمة االتصال قنوات وانهيار الواقع)، عن
ملسارهم. املخطئني املسئولني هؤالء تعديل دون تُحول القيادة) يف ضعف نقاط (تضم

األقل عىل ثالثة وراء األشخاص يقف مجدًدا. األشخاص إنه املشرتك؟ القاسم هو ما
يف االتصال) قنوات (انهيار الرابع السبب تجنُّب يمكن بينما األربعة، األسباب هذه من

املناسبون. األشخاص ُوِجَد إذا تقريبًا األحوال جميع
حول التساؤل لطرح آخر طريق ببساطة ألنها الفشل؟ منطقة عىل عرَّجنا ملاذا
قرارات املؤسيس؟ الفشل إىل يؤدي الذي ما أيًضا. عنه واإلجابة املؤسيس األداء مصادر
اختيار قرارات املؤسيس؟ األداء تميز إىل يؤدي الذي ما املناسبني. غري املوظفني اختيار

املتميزين. املوظفني

مبرشة غري نجاح معدالت (5)

املوظفني» اختيار قرارات اتخاذ «كيفية الرائع مقاله مستهل يف دراكر، بيرت الراحل شدد
املوظفني اختيار لقرارات الحيوية األهمية عىل ،١٩٨٥ يف ريفيو بزنس هارفارد يف املنشور
إدارة يف التنفيذيون املسئولون يُْمِضيه الذي الوقت «إن قائًال: دراكر كتب املتميزين.
أخرى، مهمة أية لتنفيذ يبذلونه الذي الوقت يفوق بهم متعلقة قرارات واتخاذ املوظفني
املدى طويلة تبعاتها يف القرارات هذه تكافئ أخرى قرارات من فما ذلك؛ بهم وحريٌّ
بوجه التنفيذيني، املسئولني فإن ذلك، «ورغم قوله: تابع ثم عنها.» الرجوع وصعوبة
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معدل يتجاوز لم إذ والتعيينات؛ بالرتقيات يتعلق فيما سديدة غري قرارات يتخذون عامٍّ،
سديد، القرارات هذه ثلث أن يتبنيَّ األغلب، األعم ففي ،٠٫٣٣٣ املقاييس، بجميع نجاحهم،
القدر هذا لنتحمل نكن لم أننا وأضاف تماًما.» فاشل وثلثها األدنى، بالحد ال فعَّ وثلثها

األخرى.12 اإلدارة مجاالت من أيٍّ يف اْلُمْزِري» «األداء من
مدار عىل — الشأن بهذا املرتبطة األبحاث وحجم العامة للفضائح املخزي السجل إن
القائمة الفكرة تلك تأكيد، سوى دراكر فكرة تَِزد لم — املؤثر املقال هذا نرش من َعقدين
املناصب يف سيما ال املوظفني، اختيار قرارات يخص فيما ا جدٍّ الهزيل األداء سجل عىل
السنوات يف األسوأ إىل يسري كان األمر هذا منحى أن إىل ويرسيما مارجريت أشارت العليا.
«ثغرات بعنوان ٢٠٠٢ عام ريفيو بزنس هارفارد يف املنشور مقالها يف وذلك األخرية،
املرجوة». ثمارها التنفيذيني الرؤساء إقاالت تُؤتي ال ملاذا العليا: اإلدارة مستويات يف
يف مناصبهم مغادرة عىل أُجربوا الذين التنفيذيني الرؤساء نسبة أن إىل مارجريتا أشارت
عامي بني النسبة هذه ارتفعت بينما املائة، يف ٣٦ إىل ١٣ بني ترتاوح كانت الثمانينيات

املائة.13 يف ٧١ إىل لتصل و١٩٩٨ ١٩٩٧
املاضية القليلة السنوات مدار عىل هاملتون آند ألني بووز االستشارات رشكة نرشت
حاالت من ا جدٍّ كبرية نسبة مسجلًة التنفيذيني، الرؤساء تبدُّل معدل حول ممتازة أبحاثًا
املفارقات ومن للمنصب.14 اإلجبارية املغادرة حاالت من كبرية ونسبة واملغادرة، التعيني
ما مع كبريًا توافًقا تتوافق ألني بووز رشكة إليها توصلت التي األرقام أن لالهتمام املثرية
قدَّر فقد النجاح؛ معدل بشأن مدروس تخمني من عاًما عرشين منذ دراكر إليه ل توصَّ
يتطابق ما وهو تماًما، فاشلة قرارات تعد التنفيذيني الرؤساء تعيينات ثلث أن دراكر
إليها توصلت والتي مناصبهم مغادرة عىل أُجربوا الذين التنفيذيني الرؤساء عدد مع تماًما

الحسابية. عملياتها خالل من ألني بووز
تبدُّل معدل خروج حول ضخمة إعالمية تغطية هناك بينما أنه، ذلك من األسوأ بل
التنفيذيني الرؤساء بقاء أن إىل تشري الدالئل معظم فإن السيطرة، عن التنفيذيني الرؤساء
مدمر عامل إىل تحولهم إىل األمر نهاية يف يُفيض قد مناصبهم يف الالزم من أطول ملدة
التي تلك هي ألني بووز دراسات يف بانتظام تكرًرا النتائج أكثر من إن إذ الرشكة؛ لقيمة
أضعف منصبهم تولِّيهم مدة من الثاني النصف يف التنفيذيني الرؤساء أداء أن إىل تشري
الرشكة).15 لقيمة مدمًرا يكون الحاالت من كثري (ويف األول النصف يف أدائهم من بكثري
املاضية، السنوات خالل إنرتناشونال، زندر إيجون رشكة يف وزمالئي أنا توليت لقد
وجميع تنفيذيون، رؤساء بينهم من التنفيذيني، املسئولني كبار من اآلالف عرشات تقييم
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من إدارة، مجالس وأعضاء الرشكات، رؤساء ونواب األخرى، العليا التنفيذية املناصب
حتى الدوام؛ عىل محِبطة النتائج وكانت الرئيسية. املجاالت جميع ومن العالم أنحاء جميع
املناسبني غري األفراد كان املتوسط. املستوى وسمعتها أدائها يف تُفوق التي الرشكات يف
الذين التنفيذيني املسئولني ثلث من يقرب وما التنفيذية، املناصب إىل طريقهم يشقون
من األدنى النصف يف فعليٍّا يقعون كانوا الراقية املؤسسات هذه يف لتقييمنا خضعوا

مجاالتهم. نفس يف عاملة أخرى رشكات يف بنظرائهم مقارنًة الجدارة منحنى
املحددة الكفاءات إىل بالنسبة التنفيذيني الرؤساء لكفاءات تحليًال أجرينا حني
يف قليًال أدنى كانوا التنفيذيني الرؤساء أغلب أن وجدنا معينة، وظيفة لكل الجوهرية
التنفيذي املسئول بني الفجوة أن العامة القاعدة وكانت املطلوب. املستوى من أدائهم
املطلوب املستوى إىل الوصول يجعل الذي الحد إىل ا، جدٍّ شاسعة املتميز ونظريه العادي
جانب من الدافعية مستويات أعىل تحقيق مع حتى للغاية، مستبعًدا احتماًال الكفاءة من
الفجوة، هذه َرأْب أمكن لو وحتى الرشكة، جانب من التطوير جهود أقوى وبذل الفرد
املدى هذا املؤسسات أغلب يملك ال وببساطة، سنوات، عدة العملية هذه تستغرق فسوف

الزمني.
املوظفني اختيار بقرارات يتعلق فيما أدائنا تحسني إىل ة املاسَّ حاجتنا فربغم وختاًما،
أيٍّ وجود أو الوظيفي للتعاقب فعالٍة برامَج إىل تفتقر تزال ال املؤسسات من الكثري فإن
«إنهاء مقاله يف مؤخًرا تشاران رام رواها الحزينة القصة هذه مطلًقا. الربامج هذه من
كوادرها «تؤهل أن رشكتك تَْقدر لم أو تُِرد لم إذا التنفيذيني».16 الرؤساء خالفة أزمة

األزمة. هذه إنهاء يمكن فلن — األقل عىل الوقت لبعض ولو — الخاصة»

أكرب مكاسب أعىل، مخاطر العليا: اإلدارة إىل األقرب املناصب (6)

املهنية املسارات يف املناسبني غري األشخاص رحلة طالت فكلما املزيد. هناك يزال ال لكن
يُْعَزى األمر هذا وراء السبب حقيقيٍّا. إرضاًرا باملؤسسة إرضارهم احتمال زاد املناسبة، غري
يتباعد املتوسط األداء صاحب ونظريه الفائق األداء صاحب املوظف بني الفارق أن إىل
املتوسط املعدل عن أداؤه يرتفع الذي اليدوي العامل فمثًال، تعقيًدا؛ الوظيفة ازدادت كلما
بينما املائة، يف ٢٠ بمقدار املتوسط العامل إنتاجية عن إنتاجيته ستزيد واحدة بدرجة
لهذه القصوى النماذج ومن الوظيفة. تعقيد درجة ازدياد مع الفارق هذا اتساع يزداد
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يعكس قد استشارات، رشكة يف الحسابات كإدارة التعقيد؛ بالغة الوظائف يف أن الفروق،
املتوسط. املعدل عىل املائة يف ٦٠٠ مقدارها زيادًة الواحد املعياري االنحراف

العليا املناصب تذهب «لكي مقايل من واملقتبسة ،٢-٣ حتى ٢-١ من األشكال
عىل الضوءَ تسلِّط ريفيو، مانجمنت سلون تي آي إم يف املنشور املناسبني» لألشخاص
غالبًا تَُرقيهم أو األداء متوسطي تنفيذيني مسئولني تَُعنيِّ التي املؤسسات إن (١) نقطتني:
املتميزين اختيار عىل القادرة املؤسسات فإن وباملقابل (٢) ة. َجمَّ مصاعب من تعاني ما

فريدة.17 تنافسية ميزة تحقق ما عادًة وتعيينهم
الفارق اتساع يصاحبه الوظيفة تعقيد درجة ازدياد أن دراسات عدة أظهرت
يوضح وكما — املثال سبيل فعىل املتوسط؛ األداء وصاحب الفائق األداء صاحب بني
املتوسط املعدل عن ألدائه املعياري االنحراف يرتفع الذي اليدوي العامل — 1-2 الشكل
ويظهر املائة. يف ٢٠ بمقدار املتوسط العامل إنتاجية عن إنتاجيته ستزيد واحد بمقدار
الوظائف يف لألداء النموذجي التوزيع يُعد الذي الشكل جريس الطبيعي التوزيع الشكل

البسيطة.
الحياة)، عىل تأمني مبيعات (كممثل تعقيًدا األكثر املهام للموظفصاحب بالنسبة أما
١٢٠ مقدارها األداء يف زيادة يعكس املتوسط املعدل فوق الواحد املعياري االنحراف فإن
من أعىل قدًرا تتضمن التي الوظائف إىل وبالنسبة املتوسط. باملستوى مقارنًة املائة يف
يعكس قد الواحد املعياري فاالنحراف استشارات)، رشكة يف الحسابات (كمدير التعقيد
نالحظ أن يمكننا ،2-2 الشكل ويف املتوسط. املعدل عىل املائة يف ٦٠٠ مقدارها زيادة

الوظيفة. يف التعقيد مستوى ازدياد مع متسارع نحو عىل األداء فارق يتسع كيف
يف موضح هو فكما أيًضا؛ مجزية مكاسب يجلب أن األداء يف الفارق لهذا يمكن
يف وتعيينهم املرتفع األداء أصحاب تمييز يف تنجح التي الرشكات ستحظى ،3-2 الشكل
د تصعِّ ال التي الرشكات يف نظريَه مراٍت عدة يفوق األداء من بمستًوى العليا املناصب
أن أخرى، بعبارة يعني، هذا املناصب. هذه إىل األداء متوسطي التنفيذيني املسئولني سوى
بشدة تعاني سوف تَُرقيهم أو األداء متوسطي تنفيذيني مسئولني تعنيِّ التي املؤسسات
اختيار بشأن سديدة قرارات اتخاذ يف ينجحون الذين أولئك أما النسبي. قصورهم من
كما التنافسية، امليزة مصادر من للغاية قوي بمصدر يتمتعون فسوف املتميزين املوظفني

الشكل. يف موضح هو
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املوظفني. اختيار بشأن الصائبة للقرارات املحتملة املكاسب :3-2 شكل

املتميزين املوظفني تعيني من املتوقعة العوائد تقييم (7)

باختيار يتعلق فيما السوء شديد تاريخ للمؤسسات اآلن، حتى إليه توصلنا ملا تلخيًصا إذن
لو بها تحَظى أن يمكن التي الضخمة املحتملة القيمة برغم وذلك املتميزين، املوظفني
إىل سبيل من هل القيمة؟ هذه ِكَرب يبلغ حد أي إىل لكن التحدي. هذا مواجهة يف نجحت

االختيارات؟ هذه مثل يف االستثمار من املتوقع العائد قيمة تحديد
وأناند. ونوريا، وارسمن، نرشها دراسة يف التساؤل هذا عن جواب أفضل وجدت لقد
أن املناسبني القادة الختيار يمكن بأنه مقنعة ة ُحجَّ الثالثة الباحثون قدم الدراسة، هذه يف
— القائد» «تأثري أن الثالثة الباحثون هؤالء زعم الرشكة.18 أداء عىل هائل تأثري ذا يكون
دعني القيمة. أو األداء يف التفاوت من املائة يف ٤٠ إىل يصل ما يفرس — األحوال بعض يف
من أكرب تأثري لها يكون قد أخرى عوامل ة ثَمَّ عكيس: شكل يف بطرحها النقطة هذه أؤكد
املحال من لكننا الرشكة؛ بمجال املرتبطة واملؤثرات الدراسة محل السنة مثل القائد؛ تأثري
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وِمْن نشاطها. تغيري يمكنها ال الرشكات وأغلب أفضل، عاًما لنختار الزمن َعْرب نسافر أن
املصدَر — األحوال من كثري يف — يكون بل فقط، كبريًا ليس القائد تأثري أن يتضح ثَمَّ
اإلطالق، عىل مواردك أهم القائد» «تأثري عامل يكون ال قد الرشكة. لقيمة األضخم العميل

منه. االستفادة يمكنك مورد أهم لكنه
تأليف يف املشاركني بأحد التقيت كلمة، إللقاء هارفارد لجامعة زياراتي إحدى أثناء
التوصل وملحاولة الدراسة، لنتائج فهمي صحة من للتحقق وارسمن، نوم وهو الدراسة،
إليه توصلوا ما ضوء ففي يل؛ مذهًال الجواب كان القائد. تأثري يدعونه ملا املالية القيمة إىل
مليار بواقع قيمتها من تَزيد أن الحجم متوسطة األمريكية للرشكات يمكن نتائج، من

العليا. املناصب يف املناسبني األشخاص اختيار خالل من دوالر
املديرين تقييم صعوبة وضع مع الفرصة هذه من االستفادة إىل سبيل من هل لكن
إىل الرشقي الساحل من االنتقال إىل نحتاج التساؤل، هذا عن اإلجابة أجل من اعتبارنا؟ يف

.١٩٧٢ عام وذلك أسرتاليا، إىل ومنه الغربي، الساحل
التي االختيارية املقررات أحد كان األعمال، إدارة ملاجستري دراستي أيام إىل عودًة
متقاعد أستاذ حاليٍّا وهو مونتجومري، ديفيد يَُدرِّسها وكان التسويق، أنماط هي درستها
املقرر هذا يَخرت لم التسويق. علوم ملعهد السابق التنفيذي والرئيس ستانفورد جامعة يف
جزئيٍّا ذلك ويرجع املاجستري؛ طلبة من أقل وعدد الدكتوراه طلبة من قليل عدد سوى
مسريتي عرب الكلية. يف الكمية التحليالت عىل وتركيًزا دقًة املقررات أكثر أحَد كان أنه إىل
لهذا دراستي أثناء طالعتها قد كنت بحثية ورقة إىل دوريٍّا بفكري أعود كنت املهنية،
ريفيو مانجمنت سلون مجلة ونرشتها جروس إروين أجراها رائدة دراسة كانت املقرر؛
حسبما — الورقة هذه حاولْت للدعاية».19 اإلبداعية «املالمح عنوان وتحمل ،١٩٧٢ يف
القيمة قياسه؛ يصعب ليشء الكمية القيمة الرباعة، يف غاية بطريقة تقدِّر، أن — أتذكر

الدعاية. يف محددة الستثمارات املتوقعة
يَِخْب ولم املقال، هذا عىل وعثرت املقرر هذا منهج إىل أخريًا ُعدت أعوام، بضعة منذ
املنتجة الرشكات بها اكتشفت التي الكيفية عىل الضوء املقال ذلك سلط فقد رجائي؛
تحسني شأنه من كان الدعاية عىل اإلنفاق يف ذكاءً أكثر أسلوب اتِّباع أن االستهالكية للسلع
املتوقعة القيمة ر تُقدِّ إحصائية نماذج تطوير من َمكَّنها الذي األمر الرشكات، هذه ربحية
اكتشفت أكثر، تعمقت وحني وتقييمها. اإلعالنية الدعاوى وضع يف السليم االستثمار من
وكان سنوات، بضع بعد املجلة نفس نرشتها أخرى دراسة تلتها جروس دراسة أن
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املبيعات: فريق «إدارة عنوان تحمل التي الدراسة، حاولت دارمون. واي آر هو صاحبها
يُحقق نحو عىل ذاتها النماذج تطبق أن حاولت فاعلية»،20 أكثر استقطاب عملية نحو

مبيعاتها. ِفَرق يف الرشكات استثمارات من القصوى االستفادة
يكفي لكن املعقدة، والحسابات النماذج هذه بتفاصيل أرهقك لن للتفكري. هذا دفعني
أفضل عن البحث يف االستثمار من املتوقعة القيمة لحساب بها استعنت أنني أخربك أن
أن يمكن مذهلة؛ النتائج أن أعتقد واستقطابهم. وتقييمهم اإلدارية للمناصب املرشحني
اعتمدنا لو حتى أكثر،21 أو املائة يف ١٠٠٠ ال حاجز بسهولة االستثمارات هذه عائد يبلغ
هي تلك وموثوقيتها. املرشحني تقييمات صالحية بشأن للغاية متحفظة افرتاضات عىل

األشخاص. اختيار بشأن صائبة قرارات اتخاذ الحرتاف املالية القيمة
دعنا السؤال، هذا عن أجيب كي ذلك؟ من استثناءات ال أنه أدعي أن أيمكن لكن

الجغرايف. باملستوى ولنبدأها عدة، مستويات من القرارات هذه نتناول

العالم األشخاصحول اختيار قرارات (8)

،١٩٨٦ صيف يف زندر إيجون معي أجراها التي للمقابلة وصًفا األول الفصل يف أوردت
خري؛ عىل فيها) شاركت التي اللقاءات من غريه (وربما اللقاء هذا سار واضًحا، بدا وكما
مهنة وكانت بالرشكة، التحاقي من وجيزة فرتة بعد األرجنتني إىل عدت بعده. ُعيِّنُْت إذ

لتَوِّها. التأسيس قيد التنفيذي البحث
العرشين مدار عىل قرب عن تابعته ثم معهم، عملت الذين العمالء أوائل من كان
موريتا تخرَّج يابانيَّني. ألبوين األرجنتني يف ُولد الذي موريتا نوربريتو هو التالية، عاًما
األعمال إدارة يف املاجستري درجة عىل بعدها حصل ثم كيميائي، كمهندس جامعته يف أوًال

كولومبيا. جامعة من امتياز بتقدير
اإلعجاب. من ملزيد مثرية إدارية بمسرية املتميز األكاديمي األداء هذا موريتا أتْبَع
املزيد وتوىل وظيفيٍّا، نجاًحا أحرز حيث جالس كورنينج برشكة ١٩٧٥ يف موريتا التحق
الواليات (يف والرقابة والتخطيط، املالية، الشئون إدارة مجاالت يف اإلدارية املسئوليات من
ُعنيِّ بالرشكة، التحاقه من سنوات ست وبعد املتحدة.) اململكة يف ثم أوًال األمريكية املتحدة
لفرع التنفيذي الرئيَس صار بعامني وبعدها أوروبا يف الرشكة لفرع املالية للشئون مديًرا

األمريكية. املتحدة الواليات خارج فروعها أكرب وهو فرنسا، يف الرشكة
مرشوبات يفرشكة املالية للشئون مديًرا عمل حيث األرجنتني إىل ١٩٨٥ يف موريتا عاد
عائلة عليها تسيطر لالهتمام مثرية رشكة كوينسا كانت كوينسا. تسمى إقليميٍّا رائدة
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عىل احرتايف فرضطابع سبيل يف املساهمون بذلها جهود عدة أعقاب يف ضعفت ثم واحدة
الرشكة، يف اإلحباط من السائد املناخ هذا ظل يف بالنجاح. تكلل لم لكنها الرشكة؛ إدارة
إضفاء نماذج أفضل من واحدة كوينسا من يجعل لم ناجًحا، تحويليٍّا جهًدا موريتا قاد
حاالت أبرز من واحدة بل فحسب، الالتينية أمريكا يف عائلية رشكة عىل املهني الطابع

منهجي. نحو وعىل اإلدارة من بتحفيز القيمة خلق
رشكة وهي جروب، كروس ساذرن لينشئ ١٩٩٧ عام يف كوينسا موريتا غادر
عىل فريًقا كويسنا يف خلَّف لكنه الالتينية، أمريكا يف الخاصة املال رأس أسهم يف تستثمر
التايل، الَعقد مدار عىل للنظر الفتة نتائج إحراز املجموعة واصلت بحيث التميز من درجة
كانت التي الطاحنة األزمات برغم وذلك املجموعة، تاريخ يف الربحية معدالت أعىل محققًة
الوقت يف موريتا، وأحرز الفرتة. هذه خالل خصوًصا) (واألرجنتني الالتينية أمريكا تجتاح
من الالتينية أمريكا به مرت ما برغم الخاص، املال لرأس مجموعته يف نجاحات ذاته،

أيًضا. عصيبة فرتات
املتميزين املوظفني اختيار عىل القدرة أن ألثبت موريتا نوربريتو بمثال استشهدُت لقد
الجغرافية. املناطق جميع ويف وقت، أي ويف مجال، أي يف للنجاح، األسايس الرشط هي
يكن ولم عاًما، عرشين مبارشًة وراقبته نجاحه، أسباب بشأن موريتا مع تحدثت ما كثريًا
الشخص اختيار عىل قدرته كان للنظر الالفت نجاحه إىل املفتاح أن أنا، وال شك، لديه

رئيسية. وظيفة لكل املناسب
املهني التطوير يف عميل خالل فمن ذلك؛ أثبتت الشخصية تجربتي أن مجدًدا وأؤكد
العالم، حول مكتبًا ٦٢ من التنفيذي البحث استشاريي مع والتعامل رشكتنا يف الداخيل
الرضورة هي املتميزين املوظفني تجلب التي القرارات اتخاذ احرتاف أن دائًما أجد كنت

العالم. أنحاء جميع يف ناجح أداء لتحقيق مطلًقا عنها غنى ال التي

االستحواذ عمليات إىل الناشئة الرشكات من (9)

التسلسل عىل القائمة الراسخة للمؤسسات فقط جوهريٍّا عامًال األشخاص يُعد هل
اختيار قرارات اتخاذ أهمية تربز إذ إطالًقا؛ ال، التقاليد؟ عليها تهيمن والتي الوظيفي
خطة من بدءًا التجاري، النشاط حياة مراحل جميع يف املؤسيس لألداء املتميزين املوظفني
عالم يف كربى أكاديمية مرجعية (وهو ساملن ويليام ذكر ما وحسب فصاعًدا. املرشوع
هو دائًما أقرؤه ما أول فإن مرشوع، خطة أتلقى «حني قائًال: الجديدة) املرشوعات ريادة
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بل األهم، هو املرشوع من البرشي الجزء ألن ليس املرشوع، عمل لفريق الذاتية السرية
أخرى.»22 أجزاء ألية حقيقية أهمية هناك ليست مناسب، عمل فريق وجود دون ألنه

عمليات يف للقيمة الرئييس املصدر القرارات من النوع هذا اتخاذ يعد وباملثل،
من استقاها نتائج إىل استناًدا تايمز، فايننشال مجلة يف حديث مقال خلص االستحواذ.
عوائد يف — كبري حد إىل — مساهم عامل أكرب أن إىل كومباني، آند ماكنزي رشكة
فريق تغيري خالل من إما الفاعلة، اإلدارة كان الخاص املال لرأس الناجحة الصفقات
الخاص. املال رأس بصندوق الخاصة الكوادر مجموعة من بعنارص تزويده أو اإلدارة
عوائد أو الزهيد، الرشاء سعر إسهام أن تبنيَّ إذ االستحواذ؛ عمليات عىل ينطبق ذلك ومثل
التي بالقيمة قورن ما إذا ينعدم، يكاد أو ضئيل — األويل االستثمار حتى أو القطاع،

املوظفني.23 اختيار قرارات بها تسهم

اإلنتاج ورشة إىل اإلدارة مجلس من (10)

املنطقة عن النظر برصف األهمية من كبري قدر عىل املوظفني اختيار قرارات أن إذن يبدو
بها. تمر التي املرحلة أو فيه، تعمل الذي القطاع أو الرشكة، إليها تنتمي التي الجغرافية
بعض عىل القرارات هذه أهمية أتربز الرشكات؟ داخل الوظيفي التدرج عن ماذا لكن

جميعها؟ عىل أم فقط، املستويات
يف الوظيفي الهرم قمة عىل يقع!) أن ينبغي (أو يقع الذي اإلدارة بمجلس نبدأ دعنا
املتميزين األشخاص تعيني أهمية عىل الضوء تسلط التي التعليقات بعض إليك الرشكة.

اإلدارة: مجلس مستوى عىل الرشكة إدارة يف يشاركون الذي

مسئوليات عىل ركز الذي ،١٩٩٢ عام يف صدر الذي الرائد كادبري» «تقرير •
املالية التقارير بإعداد يتعلق فيما املتحدة اململكة يف العاملة اإلدارة مجالس
اإلدارة مجلس مقاعد عىل املستوى رفيعي أعضاء وجود أن عىل شدد واملساءلة؛

الناجحة.24 اإلدارة جوانب لجميع حيوية أهمية يمثل
هارفارد مجلة يف واملنشور العظيمة» اإلدارة مجالس نجاح «رس املعنَون مقاله يف •
«ليس اإلدارة مجلس نجاح يصنع ما أن سونينفيلد جيفري ذكر ريفيو، بزنس

مًعا.»25 األفراد تعاون كيفية وإنما واللوائح، القواعد
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«داخل حديثًا الصادر كتابهما يف جيليس، وجيمس لوبلون ريتشارد من كلٌّ أكد •
أكرب دوًرا وعضويته املجلس إدارة لعمليات أن اإلدارة»، مجلس اجتماعات قاعة

املجلس.26 هيكل يلعبه الذي الدور من فاعليته تحديد يف أهمية
أن يرى أنه اإلدارات، مجالس من لكثري مستشاًرا يعمل الذي تشاران، رام رصح •
وعىل املناسب التنفيذي الرئيس وجود عىل يعتمد الرشكات أداء من املائة يف ٦٠»

اإلدارة.27 مجلس مهام أبرز من هذا أن شك وال الوظيفي»، التعاقب نظام
الهيكيل التكوين أهمية من «بالرغم أنه لورش وجاي كارتر كولني من كلٌّ يعتقد •
مستوى فإن املجلس، تخطيط يف للتفكري املثالية البداية نقطة وكونه للمجلس
فاعلية تحديد يف األهم العامل هي نظرنا، يف وقدراتهم، اإلدارة مجلس أعضاء
سيحققون — املطروحة للوظائف املالئمون واألفراد املتميزون، فاألفراد املجلس؛
ليس العكس أن غري املثايل، املستوى دون مؤسيس هيكل ظل يف حتى جيًدا أداءً

بالتأكيد.»28 صحيًحا

املستويات يف إال تهم ال املوظفني اختيار قرارات أن القائمة هذه من تستنتج ال لكن
املوارد من املزيد املستويات هذه يف األفراد أيدي تحت يقع بينما املؤسسات، من العليا
املؤسسة عىل يؤثر أن يمكن الوظيفي السلم أسفل يحتل الذي العامل أن إال والسلطات،
املتميزين املوظفني اختيار أهمية كانت ذلك، إىل باإلضافة بالسلب. أو باإليجاب كبريًا، تأثريًا
األستاذ فيفر، جيفري تناولها التي األساسية املوضوعات أحد الوظيفية املستويات جميع يف
تنافسية».30 مليزة كمصدر و«األفراد البرشية»29 «املعادلة كتابَيه يف ستانفورد، بجامعة

صغرية؟ أم كبرية مؤسستك (11)

رشكات مع املاضية عاًما العرشين خالل عملت املؤسسات؟ أحجام اختالف عن ماذا
أن خربتي، واقع من وأرى، سنويٍّا مليارات عدة إىل دوالر مليون من إيراداتها حجم يرتاوح
أحجامها. باختالف املؤسسات لجميع بالنسبة حيوية أهمية ذات املوظفني اختيار قرارات
حني يف الكربى الرشكات يف أكرب املطلقة املخاطر أن عىل تربهن أن الواقع يف يمكنك
إلكرتيك جنرال قدرة يف شك ال الصغرية. الرشكات يف أكرب تكون ربما النسبية املخاطر أن
لكن العليا؛ التنفيذية املناصب يف اثنني أو لشخص فاشلة تعيينات عواقب ل تحمُّ عىل
وليس حساس، بمنصب متعلق خاطئ واحد قرار بها يودي ربما صغرية، لرشكة بالنسبة

قياديٍّا. منصبًا يكون أن بالرضورة
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سيليكون كانت و١٩٨٣، ١٩٨١ بني الفرتة يف ستانفورد جامعة يف دراستي أثناء
االختيارية املقررات من كان ثَمَّ وِمْن جديدة؛ مرشوعات بافتتاح التوسع يف منطلقة فايل
الرشكات وإدارة الجديدة املرشوعات يتناول الذي املقرر ذلك هو الطالب بني املفضلة
برانت، ستيفن ألَّفه عميل طابع ذا صغريًا كتابًا املقرر لهذا األسايس املرجع كان الصغرية.
لضمان عًرشا» «وصايا الكتاب ضم اإلنجيل، غرار وعىل ستانفورد. جامعة يف األستاذ
من الحد عىل «اعمل اآلتي: عىل تنص الوصايا هذه أوىل كانت الصغرية. املرشوعات بقاء
بشأن االتفاق عىل القادرين األفراد هؤالء إال يشملون ال بحيث األساسيني املشاركني عدد
أما ذلك.» تحقيق يف مبارشًة واإلسهام ومتى، من، وألجل إنجازه، الرشكة عىل ينبغي ما
حافلة لسجالت إحرازهم ثبت الذين املسئولني «وظِّف التايل: فتتضمن الخامسة الوصية

للمؤسسة.»31 املطلوبة القيم منظومة مع يتسق بما املطلوب تنفيذ يف بالنجاح
الذين الناجحني عىل اعثر بفاعلية؛ سويٍّا العمل عىل القادرين األفراد تجد أن حاول
اتخذ أخرى، بعبارة القيمية. املنظومة مع تنسجم بأساليب األساسية املهام إنجاز يمكنهم

املتميزين. األشخاص اختيار بشأن سديدة قرارات

الدوام عىل الوضع كان هكذا (12)

تمثلها التي العاملية األهمية عىل اتفقوا السواء عىل والباحثني املهنيني من كالٍّ أن نُسلِّم دعنا
السلم أعىل يف والقديمة، الجديدة والصغرية، الكبرية للمؤسسات املوظفني اختيار قرارات
أخرى نظرية تظهر أن يحتمل أال عابرة. بدعة النظرية هذه تكون ربما وأسفله. الوظيفي
عىل نظرة نُْلِق أوًال دعنا بالنفي. السؤال عىل تجيب الدالئل لتَْدَحضها؟ سنوات عدة بعد

املايض.
من األول النصف شهده مدير أفضل عن األعمال عالم مؤرخي وسألت حدث لو
رشكة أدار الذي سلون بي ألفريد بأنه غالبًا سيجيبون معظمهم فإن العرشين، القرن
ضغوط من الفرتة هذه شهدته ما برغم عاًما، األربعني تناهز ملدة بنجاح موتورز جنرال
ومتابًعا لسلون مستشاًرا دراكر بيرت كان الثانية. العاملية والحرب الكبري الكساد ظل يف
كل «انتقى أنه يف يكمن سلون لنجاح الرئييس السبب أن إىل وأشار املدة، هذه خالل ألدائه
واملديرين واملراقبني، التصنيع، مديري إىل وصوًال موتورز جنرال يف عمل تنفيذي مسئول

الصغرية.» الفرعية األقسام يف حتى امليكانيكيني، وكبار الهندسيني،
— اليوم بمقاييس — وقيمه سلون رؤية تبدو «ربما بأنه اعرتاًفا دراكر أورد
موتورز جنرال داخل األداء عىل فقط منصبٍّا اهتمامه كان كذلك؛ بالفعل كانت محدودة.
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الوظائف يف األفراد بتعيني يتعلق فيما الطويل املدى عىل ألدائه بالنسبة لكن وألجلها،
عليه.» غبار فال املناسبة،

بأنه قائًال موتورز»، جنرال يف «سنواتي سلون، كتاب عىل مرة ذات جيتس بيل علق
األفضل.32 هو سلون كتاب فإن األعمال، عالم عن واحد كتاب قراءة إال املرء يََسِع لم لو
يستعني دليًال ظل ،١٩٦٣ يف نرشه فور مبيعات أعىل سجل الذي الكتاب، هذا ظهور منذ
الذي الرجل يقدمها اإلدارة» «علم تطبيق يف شخصية خربات من يعرضه بما املديرون به

أتقنه.
أهم الكتاب، من الحالية للطبعة كتبها جديدة مقدمة يف دراكر، بيرت الراحل أبرز
يف اإلطالق. عىل اإلدارة علم تناول كتاب أفضل أيًضا هو اعتربه مما املستفادة الدروس
ليست املحرتف املدير «َمهمة أن أيًضا أكد االحرتايف، اإلدارة منهج عىل دراكر ركز حني
النظر وبرصف قوتهم. نقاط ل يفعِّ أن هي َمهمته بل يغريهم، أن وال املوظفني يحب أن
أداؤهم، هو املهم الوحيد اليشء فإن عملهم، لطريقة أو للموظفني املرء استحسان عن
ذكر ما وبحسب اهتمامه.» يعريه أن املحرتف للمدير يُسمح الذي ا حقٍّ الوحيد اليشء وهو
ما وهو به، يُحتذى نموذج تقديم أيًضا «إنه الربح؛ صايف مجرد معناه يف يفوق دراكر،

النزاهة.» يتطلب
املناسبني. األشخاص اختيار قرارات قلب يف تكمن شك، بال والنزاهة،

العالم إعجاب عىل استحواذًا األكثر الرشكة (13)

العالم. حول اإلعجاب عىل استحواذا األكثر للرشكات تصنيًفا عام كلَّ فورتشن مجلة تنرش
للمرة وذلك سبقه، الذي والعام ٢٠٠٦ عام يف القائمة رأس عىل إلكرتيك جنرال جاءت
بجنرال االحتفاء يف الوحيدة هي فورتشن أن اعتقدت وإذا املايض. الَعقد خالل السادسة
تايمز فايننشال أجرتها التي االستطالعية الدراسة ففي التفكري؛ تعيد أن فعليك إلكرتيك،
سنوات لسبع القائمة ذاتها الرشكة تصدرت باالحرتام»، حظوًة «األكثر الرشكة الختيار
بارونز مجلة أجرته تصنيف يف األول املركز يف وجاءت املاضية، الثماني السنوات خالل

لإلعجاب. إثارًة األكثر الرشكات لتسمية مؤخًرا
إجابات ثمة أن شك ال اإلعجاب؟ من القدر هذا بكل إلكرتيك جنرال تحظى فلماذا
متميزة حاضنة كانت إلكرتيك جنرال أن عليه املراقبني أغلب اتفق ما أهم من لكن كثرية؛
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من كثريٌ استفاد بل وحَدها، إلكرتيك جنرال عىل بالنفع ذلك يَُعْد لم القادة. لعظماء
القادة. من الرشكة أنتجته مما األخرى الرشكات

يف أقرانه وسط عاملي شبه احرتام من به يحظى وما ويلش جاك عن كتبُت أن سبق
موغٍل لتقليٍد حديثًا مظهًرا إال يمثل ال ويلش أن الكثريون يدركه ال ما لكن األعمال، مجال
قادة تبنَّاه هادف اختيار عن نشأ الذي التقليد ذلك إلكرتيك؛ جنرال داخل العراقة يف
الكثريون يذكر ال املناسبني. األشخاص يف لالستثمار مىض؛ قرن عىل يزيد ما منذ الرشكة،
األحذية صناعة قطاع يف سابًقا تنفيذيٍّا مسئوًال كان الذي كوفن، تشارلز اسم هذا يومنا يف
عنه: فورتشن كتبته ما إليك .١٨٩٢ عام يف إلكرتيك جنرال لرشكة رئيًسا يصري أن قبل

يف ،١٩١٢ إىل ١٨٩٢ عام من كوفن تشارلز رئاسة تحت إلكرتيك، جنرال نجحت
ورسخت كبرية، لرشكات دليًال ستمثل التي التنظيمي التصميم مبادئ ترسيخ
أهم تكن لم واملحوالت اإلضاءة مصابيح أن مفادها فكرة — ذلك فوق —

أنتجت.33 ما أهم اإلدارية املَلكات كانت بل الرشكة، منتجات

رئيًسا وجدت لو موفقًة الرشكة يعتربون التنفيذي البحث مجال يف العاملني أغلب إن
عىل الحصول يف نجحت لو ا حقٍّ محظوظًة نحن نعتربها بينما ناجًحا، واحًدا تنفيذيٍّا
الدارسون كذلك يتقاسمها الرؤية تلك أن ويبدو التوايل، عىل ناجَحنْي تنفيذيَّنْي رئيَسنْي
كتابهما يف وبوراس كولينز كتب املؤسسية. والفاعلية القيادة مجاَيل يف املتخصصون
فإنه ويلش كفاءة يف تنفيذي برئيس املرء يحظى «أن قائَلنْي: لتبقى» أُنشئت «مؤسسات
ويلش بكفاءة يتمتعون تنفيذيني برؤساء حافل الزمان من قرن يميض وأن مذهل، أمر
جنرال رشكة به تتمتع ما يفرس ما أهم من ذلك إن حسنًا، — الرشكة أبناء من وكلُّهم

النظر.»34 بُعد من إلكرتيك

املستقبل يف البرشية املوارد القادم: استرشاف (14)

من أنه واستنتجنا البيئات، من متنوعة مجموعة يف األشخاص اختيار قرارات تناولنا
حاولنا لو سنجد ماذا حيوية. أهمية القرارات هذه فيها تمثل ال حاليٍّا بيئة إيجاد العسري

املستقبل؟ استرشاف
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األشخاص اختيار قرارات اتخاذ سيكتسب املقبلة السنوات يف أنه لديَّ شك ال
التالية: النقاط يف فكر املؤسيس. لألداء متزايدة أهمية املتميزين

وعلوم الحيوية، كالتكنولوجيا مجاالت يف هذا، يومنا يف نموٍّا الرشكات أرسع إن •
عىل بكثافة تعتمد التي تلك هي والرتفيه، واإلعالم، املهنية، والخدمات الحياة،
يف املجاالت) (وهذه الرشكات هذه اعتماد يقل آخر، بمعنى البرشية. أصولها
سيما ال املوظفني، ملكات عىل اعتمادها ويزيد املادية، األصول عىل نجاحها تحقيق

سويٍّا. العمل عىل قدرتهم
التكنولوجي التطور يف التوسع يدفعها املسبوقة، غري التغريات عرص نشهد إننا •
واملعرفية. والرقمية، الجينية، الثورات أحدثتها التي املتعاقبة واآلثار واالبتكار
قرية وسط للغاية دقيقة وثقافية سياسية قضايا ذلك، جانب إىل نواجه، كما
من االستفادة يتطلب وضع ظل ويف أحيانًا). (وخطورتها تعقيدها يتزايد عاملية
املتميزين املوظفني اختيار قرارات تصبح — وفاعلية برسعة — جديدة مهارات

الحياة. قيد عىل املؤسسة لبقاء بل فقط، النجاح إلحراز ليس الزًما، أمًرا
هارفارد يف األخرية مقاالته أحد يف دراكر بيرت أوردها التي املالحظة مع اتساًقا •
مهنية مسريات بناء يف اليوم التنفيذيني املسئولني من كثري يرشع ريفيو، بزنس
مسار يف جديد من البدء اختاروا الذين هؤالء من واحد أنك لنفرتض ثانية.35
املرونة، من مزيد إىل تسعى كنت سواءٌ — دافعك يكن مهما مختلف. مهني
انتقالك أن املؤكد شبه فمن — االستقالل مجرد إىل أو أعىل، مادي عائد إىل أو
املوظفني الختيار جديدة متطلبات كاهلك عىل سيُلقي ثانية مهنية مسرية إىل

املتميزين.
فإن الرشكات، لعالم املريحة الحدود داخل يبقون الذين أولئك إىل بالنسبة حتى •
لتطوير إما األقسام، متعددة املبادرات إىل اليوم (وصحيٍّا) واضًحا توجًها ثمة
املستمر التشكيل املبادرات هذه وتتطلب ما. خدمة تصميم إلعادة أو جديد منتج
كتابهما يف وسميث كاتسينباخ من كلٌّ بقوة أكده حسبما مختلفة. عمل لفرق
النابغني. األفراد عىل أدائها يف تتفوق املتميزة الفرق فإن العمل»،36 فرق «حكمة
باملهمة ليس — متميز تنفيذي رئيس كإيجاد تماًما — متميز فريق إيجاد لكن
املرتبطة املبادئ بعض يُهَمل ما كثريًا الكتاب، هذا يف ورد ملا فطبًقا السهلة؛

للفريق. املكوِّنني األفراد اختيار ضمنها ومن العمل، بفرق
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تزايد مع التقوُّض يف الكربى الرشكات يف التقليدية العمليات من كثري رشع •
العمليات هذه بعض إسناد خالل من الرشكة، خارج من رشكاء عىل االعتماد
وجه عىل ُمالحظ وهذا خارجها. أو الرشكة مقر داخل ليؤديها ثالث طَرف إىل
تكنولوجي، توجه ذات رشكات بها تقوم التي االبتكارية العمليات يف الخصوص
حاليٍّا فالرشكات الحرص، ال املثال سبيل عىل ومريك؛ إم بي آي يف الحال هو كما
— تعرف كما الرشكة، حدود خارج اآلخرين أفكار من االستفادة عليها أن تعرف
للتنقل املعرفية التخصصات ذوي من موظفيها استعدادية أن — نفسه الوقت يف
مشاركة تضم التي املتغرية، املال رأس قاعدة تعمل ذلك، إىل باإلضافة تتزايد.
ذلك عىل ترتب التغيري. نحو الدفع عىل املخاطر، املال رأس َكاء ُرشَ من فاعلية أكثر
املنفتح؛ االبتكار نموذج إىل املنغلق االبتكار نموذج من الرشكات من كثري تحوُّل
شك ال ومما املوضوع.37 هذا حول الرائد كتابه يف تشيسربو هنري أوضح كما
الخارجيني. لرشكائك اختيارك عند صائبة قرارات اتخاذ عليك ينبغي أنه فيه

ستانفورد) يف دراستي زمالء من آخر زميل أنه املصادفات (من تشيسربو يعمل •
دلََّل الخدمات». «علم وهو نسبيٍّا جديد مجال يف بارًزا ومعلًما باحثًا حاليٍّا
برغم الخدمات؛ قطاع يف بعُد يتغلغل لم االبتكار أن عىل مقنعة بُحجج تشيسربو
املتقدمة. االقتصادات جميع يف االقتصادي النشاط من املائة يف ٨٠ تمثل أنها
حد إىل الخدمات يف االبتكار تزايد عن تنتُج قد التي اآلثار يف تفكر أن حاول
التخصص أصحاب من املوظفني ألفضل يمكن الذي التأثري ناحية من وذلك بالغ،
يكمن ذلك إىل املفتاح أخرى، مرة يمثلونها. قد التي واألهمية يُحدثوه، أن املعريف

الفائزين. اختيار يف
أال شخصية، بصفة الحظتُها التي الصحية التوجهات أحد إىل الختام يف أشري •
سيتزايد املستقبل، ففي املوظفني؛ اختيار قرارات يف الالمركزية تحقيق وهو
أن منهم ع ويُتَوقَّ متميزة، عمل فرق لتشكيل أمثالك) (من املديرين عىل الطلب
فريق كان السابق يف وتعيينها. املتميزة الكفاءات بإيجاد الكفيلة باملهارة يتمتعوا
أسفل إىل يدفعها ثم االسرتاتيجية يرسم املؤسسة مقر يف االسرتاتيجي التخطيط
اسرتاتيجيني. املديرين جميع يصري أن املتوقع من وكان املناصب، باقي باتجاه
أن تريد كنت إذا لذا ذاته؛ النهج عىل تدريجيٍّا البرشية املوارد إدارة تسري واليوم

اْلَمهمة. هذه تُجيد أن — ببساطة — فعليك املهنية؛ حياتك يف تنجح
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تعلمته ما (15)

واملؤسسات األفراد أنجح من ببعٍض االحتكاك يف أمضيتها عاًما ٢٠ عىل يزيد ما بعد
إليه توصلت ما حيال أخريًا بالرضا أشعر األعمال، عالم يف املنظِّرين أفضل من وبعض
العليا الدراسات كلية يف طالبًا كنت حني وأرَّقني سبق الذي التساؤل ذلك عن جواب من

بالكاد. حايل أتدبر ستانفورد بجامعة األعمال إدارة يف
هي املتميزين املوظفني اختيار قرارات النجاح؟ تحقيق إىل يؤدي الذي اليشء ما

اإلجابة.
التحتية البنية إىل منها املال إىل أقرب فهي فعالة؛ إدارة إىل تحتاج القرارات هذه ومثل
فإن إذن، بفاعلية. منها االستفادة كيفية أدركت لو إال الفعلية طاقاتها تبلغ وال املادية؛
تشكيله وإعادة عليه، واملحافظة عملك، فريق تشكيل — القرارات هذه مثل اتخاذ احرتاف
بل املهني، نجاحك تقرير يف حسًما األكثر الوحيدة املهارة فقط ليست — الحاجة حسب
لك. القرارات هذه أهمية أسباب ثاني هو وهذا املتميز. املؤسيس األداء وراء الرس أيًضا

الشخيص النجاح أجل من رضورية املتميزين املوظفني اختيار قرارات أن حني يف
وسنناقشها احرتافها، يف الكامنة البالغة الصعوبة وراء قوية أسبابًا ثمة فإن واملؤسيس؛

القادم. الفصل يف
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الثالث الفصل

السليم االختيار صعوبة
للموظفنياملتميزين

بوالية كامربيدج مدينة يف حرضته اجتماع يف لحظاتي أسوأ عن أذكره ما ييل فيما لك أقدم
:١٩٩٨ عام خريف من ما وقت يف ماساتشوستس

بالغة؛ أهمية العليا املناصب موظفي اختيار قرارات تمثل ملاذا أدرك أن «يمكنني
تحدثت هكذا داخلها.» املعنوية والحالة وقيمتها، الرشكة، أداء عىل كبريًا تأثريًا تؤثر وملاذا
ذلك، بكل «أُقر أضافت: ثم بلطف، لردِّي محاولة يف ريفيو، بزنس هارفارد تحرير رئيسة
أنا لذا، القرارات. هذه مثل يتخذ كيف جيًدا يعرف اآلن الرشكات أغلب أن أرى لكني

به.» تقدمت الذي املقرتح بشأن ُقدًما امليضُّ يسعنا كيف أدري ال لكني آسفة،
مقال لكتابة به تقدمت الذي املقرتح وكان االجتماع، هذا عىل عريضة آماًال أعلق كنت
يكن ولم اللحظة، تلك يف الرفض أو القبول قيد املوظفني اختيار قرارات حول املجلة يف
لم االجتماع، من اللحظة هذه يف ثانية. فرصة عىل للحصول وال لالستئناف مجال هناك

سمعت. ما يعجبني
وُقدت التنفيذي، البحث يف كاستشاري عاًما ١٢ خربة لديَّ اجتمعْت ،١٩٩٨ عام يف
إدراك عىل ساعدني الذي األمر الوقت؛ لبعض رشكتنا يف املهني للتطوير العاملي الفريق

األشخاص. أفضل الختيار سديدة قرارات اتخاذ يف املتمثل التحدي ذلك عاملية مدى
يتنامى املؤسسية للفاعلية الجوهرية باألسباب اهتمامي راح الوقت، ذلك نفس يف
والدراسات، الكتب، مئات فقرأت قبل؛ ذي من تركيًزا أكثر االهتمام هذه وصار بثبات،
بوجود حقيقية قناعة لديَّ كانت األشخاص. اختيار لقرارات املتناولة البحثية والتقارير
عىل اآلخرين مساعدة يف الرغبة لديَّ وكانت القرارات، هذه يف ن للتحسُّ هائلة فرص
بدت دونها. من أو رشكتنا تقدمها التي املهنية املساعدة طريق عن الفرص، تلك استغالل
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مقاًال أنرش أن واخرتت الهدف، هذا إىل للوصول الواضح الطريق املوضوع هذا عن الكتابة
يف تأثريًا األقوى األعمال دورية باعتبارها يل، أوىل أولوية بصفته ريفيو بزنس هارفارد يف

األمريكية. املتحدة الواليات
ريفيو بيزنس هارفارد قبول فمعدل شاقة؛ َمهمة هذه أن بالطبع أعرف كنت
يكن لم الوقت، ذلك ويف املائة، يف ٢ تتعدى ال بدرجة ضئيًال كان امللتمسة غري للمقرتحات
(تصادف مخلص صديق من مؤخًرا علمت وكنت مكان، أي يف يشء أي نرشت أن يل، سبق
اجتازها التي العقبات العالم) حول مبيًعا األكثر األعمال كتب مؤلفي من واحًدا يكون أن
وتعديل مقاله لتهذيب املجلة محرري مع العمل يف السابقة شهًرا عرش الثمانية خالل

املجلة. يف أخريًا نُِرش أن إىل صياغته
أسلوب عن البحث يف آمايل، حطمت التي التحرير، رئيسة بدأت االجتماع؛ إىل عودًة
وقلت بشدة عدت — كمؤلف بقائي أجل من رصاعي يف — لكني الحوار، إلنهاء مهذب
املؤسسات أفضل حتى أنه تخربني العاملية خربتي وإن إطالًقا، أوافقها ال إنني قوية بعبارة

املوظفني. الختيار قرارات تتخذ حني األخطاء أشكال جميع ترتكب العالم يف
العام؛ الصعيد وعىل الشخصية خربتي من بنماذج أستشهد فبدأت تتأثر؛ لم لكنها
وأنا مكاني أغادر أنني مؤمًلا وضوًحا واضًحا وبدا تفلح، لم املحاوالت هذه من أيٍّا لكن
الشخصية خربتك عن «ماذا وسألتها: التكتيك، غريت لذا نظري؛ بوجهة إقناعها عن عاجز

ريفيو؟» بيزنس هارفارد يف هنا، الوضع عن ماذا الخاصة؟
تنقشع حني القديمة، هوليوود أفالم يف نراها كنا التي املشاهد تلك من مشهد وكأنه

حساًسا! وتًرا ملسُت لقد باملشاعر. األعني وتلتمع الشمس، شعاع وينفذ السحب،
مرتبة مع األعمال إدارة ماجستري عىل حاصلة ذكية شخصية التحرير رئيسة كانت
االستشارات يف رائدة لإلعجابيفرشكة مثرية خربة وكونت البارزة، الربامج أحد من الرشف
التحدي، التحرير رئيسة قبلْت ريفيو. بيزنس هارفارد بمجلة تلتحق أن قبل وذلك اإلدارية،
املجلة، يف وخربتها السابقة، رشكتها يف العمالء مع الشخصية خربتها تستعرض وبدأت
ذاتها، املجلة باألشخاصيف املتعلقة القرارات وحتى للرشكات، املنمقة القصصغري لًة متأمِّ
من تذكرته بما املتغرية انفعاالتها وتوحي عقلها، داخل القديمة أوراقها تقلب تراها تكاد
هناك كان إذا أنه التحرير رئيسة أدركْت السياقات. هذه جميع يف كثرية مزعجة مشكالت
لها تتيح التي الراقية املؤسسات هذه مثل يف القرارات هذه لتحسني الواسع املجال ذلك
تقديم فكرة تكن لم فلربما اإلدارة، بشأن العالم يف أفكار أفضل — األقل عىل نظريٍّا —

السوء. بالغة املوضوع هذا عن مقال

72



املتميزين للموظفني السليم االختيار صعوبة

أصابعي عىل ُصِفع بابًا أن ثانيًة يل وُخيِّل الثاني، الصعب السؤال ُطرح بعدها لكن
الكتابة؟» تجيد هل أسألك، أن «يجب قالت: حني

إجابة تقديم أن ارتأيت لكني الكتابة؛ عىل قدراتي يف رصيًحا طعنًا السؤال بدا
لست الحقيقة، يف أنا، الكتابة. أجيد ال «ال، قائًال: فاعرتفت الطرق، أفضل هو رصيحة
واللغة مقاًال. حتى أو كتابًا، كتبت أن َقطُّ يل يسبق لم الواقع، يف اإلطالق. عىل كاتبًا
املجلة محرري أن الواضح من لذا األم؛ لغتي ليست — لكنتي تيش قد كما — اإلنجليزية
الخربات، من فريد مزيج هو تقديمه أملك ما لكن الكتابة. يف مساعدتي سيلزمهم املرموقني
األشخاص. اختيار قرارات يف جذري ن تحسُّ إحراز بكيفية املرتبطة والخواطر واملعارف،

أدائها.» تحسني عىل الرشكات بمساعدة شغفي جانب إىل هذا وبالطبع،
أعادت حني فقط، بمقرتحي تُعجب لم إنها قالت فقد َمنْجاة؛ الصدق أن اتضح
املحررين تعديالت لقبول املستعدين الُكتَّاب مع التعامل تفضل املجلة إن بل التفكري،

قبويل! وتم وتعليقاتهم.
إال يتحقق ال صعبًا فوًزا رافقت التي املوافقة بتلك منتشيًا االجتماع، مغادًرا انطلقت
لديَّ يكن لم إذ جديدة؛ مشكلة أواجه كنت املرحلة تلك يف لكني حالة. خمسني كل يف مرة
األفكار غياب يف املشكلة تكن لم مستحيًال. يبدو الذي املقال هذا يف سأكتبه عما ر تصوُّ
األفكار. تلك ينظم هيكل إىل االفتقار يف بل األفكار)، يف وفرة الواقع يف لديَّ كانت (فقد

يوليو/أغسطس عدد يف املقال ونرش املفقود، الهيكل إىل املطاف نهاية يف توصلت
حظي إقاالت».1 بال «تعيينات عنوان تحت ريفيو بيزنس هارفارد مجلة من ١٩٩٩ لعام
مبيًعا، املقاالت أكثر من باعتباره الحقة سنوات لست طبعه وأعيد فوري، بنجاح املقال

إجباري. قراءة كفرض ورشكات جامعات عدة واتخذته
نرشُت ريفيو، بيزنس هارفارد مجلة يف األول مقايل نرش من سنوات ست ميض بعد
تذهب «لكي عنوان له واخرتت ريفيو، مانجمنت سلون تي آي إم مجلة يف الثاني مقايل
افرتاض (عىل رسيًعا نجاًحا أيًضا املقال هذا حقق املناسبني.»2 لألشخاص العليا املناصب
واحًدا الفور عىل وصار املقال) كتابة استغرقتها التي الشهور بالطبع، تحسب، لم أنك

القراء. بني رواًجا األكثر لكونها املجلة؛ هذه يف طباعتها أعيدت مقاالت عرشة من
سيكون لكنه الرائعة، الكتابية ملكاتي هو النجاح هذا وراء الرس أن أزعم أن بودِّي
أهمية ذا كان موضوعهما أن هو املقالني هذين لنجاح الرئييس السبب إن للحقيقة. مجانبًا
كثرية مطبوعات ثمة يكن ولم واألحجام، األشكال املختلفة املؤسسات يف للجميع بالغة
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هذا وراء الثانوي السبب قائًما.) الوضع هذا يزال ال (ولألسف املوضوع. هذا تتناول
أنه أدركت فاشلة، بدايات عدة فبعد أفكاري؛ لتقديم جيد لهيكل اختياري هو النجاح
إىل الوصول تجعل التي األسباب أي «الفخاخ»؛ أسميته بما املقال استهالل عيلَّ ينبغي

الصعوبة. يف غاية أمًرا املوظفني أفضل
تتجنَّب أن عليك الناجحني، إىل تصل فلكي الفصل. هذا يدور األسباب هذه حول

الفخاخ: هذه أهم من أربعة نتناول سوف معينة. فخاًخا

ضدك. االحتماالت وقوف (١)
بطبيعتها. مهمة معقدة ملناصب املرشحني تقييم يف الكامنة الصعوبة (٢)
القرار. اتخاذ لعملية املرجوة بالجودة القوية النفسية التحيزات إخالل (٣)

بني تضارب ووجود محلها غري يف حوافز تقديم عند القرارات بهذه اإلرضار (٤)
املصالح.

كنجاح ناجًحا مستثمًرا أصري أن يعدني كتابًا مؤخًرا صادفت تحذيرية: ملحوظة
للوهلة هذا، أن شك ال خربة. أية اكتساب وال دراسة أية بذل إىل الحاجة دون بافت وارن
حظه. بعضمن وربما بافت، مهارة تلزمك بافت، بنجاح تصري فلكي عبث؛ محض األوىل،
تضع ال أمثال: من العامة؛ املبادئ بعض تتعلم أن بالتأكيد يمكنك أخرى، ناحية من لكن
السوق. عىل التحايل عىل تَُعوِّل وال تفهم، ال فيما تستثمر وال واحدة، سلة يف كله بيضك
يسعك أخرى مصادر عىل كذلك ويدلك عامة، مبادئَ الفصل هذا لك يقدِّم باملثل،
يف املعتادة بالفخاخ دراية عىل تصبح حني وآمل املسألة. يف التعمق أردت لو مراجعتها
واإلحراج، الجسيمة، واإلخفاقات الكوارث، بتجنُّب تكتفي أال القرارات هذه اتخاذ طريق

الصغرية. املكاسب من بعدد الظَفر يف أيًضا تبدأ أن بل والفضائح،

االحتماالتضدك وقوف (1)

كبرية ثغرة ثمة أن يتضح ،3-2 الشكل يف وأوضحنا السابق الفصل يف طرحنا ما عىل ِبناءً
أصحاب من قليل عدد سوى يتوفر ال الحاالت، من كثري ويف الكفاءات. توزيع يف ا جدٍّ
مقارنًة املتوسط األداء ألصحاب تعيينك احتماالت من يزيد الذي األمر االستثنائي، األداء
إيجاد وبني بينك حائًال االحتماالت تقف بسيطة، بعبارة أي االستثنائي؛ األداء بأصحاب

الناجح. املوظف
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وآخر عادي شخص بني املتوقع األداء فارق يكون أن يمكن سابًقا، أرشنا كما لكن
مسئولني تُعنيِّ التي الرشكات أداء يضعف ما وغالبًا الكلمة. بمعنى هائًال استثنائي،
األفراد تمييز عىل القادرة بنظرياتها قارنَّاها إذا خاصة األداء، متوسطي تنفيذيني
يف تصري كي للظروف تطويعك رضورة تتجىل هنا ومن وضمهم. وجذبهم االستثنائيني

صالحك.

التقييمات صعوبة (2)

بحكم صعوبة من معقدة ملناصب املرشحني تقييم به يتسم فيما تكمن الثانية املشكلة
تأثريات من الخاطئة التقييمات تخلفه ما ضمنها من أسباب؛ لعدة صحيح هذا طبيعته.
غري سمات تقييم وصعوبة الوظائف؛ من لكثري واملتغرية الفريدة والخصائص ملحوظة؛
ِحَدة. عىل سبب كل عىل نظرة نُْلِق دعنا املرشحني. من كثرٍي إىل الوصول وصعوبة مادية؛

التقييم أخطاء أثر (1-2)

نتيجة هذه أن برغم تتفاقم. األخطاء أن هو األفراد تقييم صعوبة شدة أسباب أحد
ُمْرِبكة. يََرْونها الكثريين ألن اليشء بعض مطول بشكل سنتناولها فإننا مبارشة، احتمالية
جيد بل به، بأس ال التقييم يف أداءنا أن مع للخطأ مرتفًعا معدًال نواجه أن يمكن كيف

للغاية. صعب االنتقائية من عاٍل مستًوى تحقيق أن هو الجواب أحيانًا؟ ا جدٍّ
تعيني تريد أنك لنفرتض التايل: السؤال نفسك اسأل النقطة، هذه استيعاب سبيل يف
سيبلغ كم إذن املائة، يف ٩٠ بنسبة تقييمهم يف دقيق وأنك املرشحني من املائة يف ١٠ أفضل
أن الحقيقية اإلجابة بينما املائة، يف ٩٠ سيكون أنه الكثريون يتوقع قد نجاحك؟ معدل
واحتل مرشح، ١٠٠ قيَّمت إذا ييل: ما ذلك ورسُّ فقط. املائة يف ٥٠ سيكون نجاحك معدل
بنسبة دقيق وألنك عرشة)؛ أي تدري ال أنك (برغم املائة يف عرشة أفضل فئة منهم عرشة
متميزون. أنهم عىل العرشة هؤالء من تسعة تقييم يف ا محقٍّ تكون فسوف املائة، يف ٩٠
فالعرشة اآلخرين؛ مرشًحا التسعني يف تكمن املشكلة لكن اآلن. حتى يرام ما عىل األمر
تصنيف خطأ ارتكاب إىل ستدفعك التقييم يف لألخطاء ارتكابك معدل تمثل التي املائة يف
.(1-3 الشكل (انظر كذلك ليسوا أنهم برغم متميزين باعتبارهم آخرين مرشحني تسعة
الواقع يف نصفهم بينما املتميزين، فئة يف ١٨ املائة، املرشحني بني من صنفت، فقد إذن

75



املوظفني أفضل اختيار فن

مثال:
• العزم عىل تعي& أفضل ١٠٪ فقط.

• دقة التقييمات تبلغ ٩٠٪.
• ما هي النسبة التي سنعينها بالفعل من أفضل عرشة؟

١٠٠
مرشح 

١٠ من أفضل ١٠٪

٩٠ من أدنى ٩٠٪

١ تم تقييمه
«أدنى ٩٠»

٩ تم تقييمهم
«أفضل ١٠»

٩ تم تقييمهم
«أفضل ١٠»

٨١ تم تقييمهم
«أدنى ٩٠»

١٨
تم تقييمهم
«أفضل ١٠»

٥٠ ٪ من
أفضل ١٠

٥٠ ٪ من
أدنى ٩٠

٥٠ ٪ معدل الخطأ!

للغاية. صعبة االنتقائية :1-3 شكل

أشخاص تسعة الحقيقة يف تُعنيِّ فإنك مرشًحا، عرش الثمانية عينت إذا لذا، كذلك. ليسوا
أْكفاء. غري

فريدة وظائف (2-2)

مع ما حد إىل بالتزامن بأمر التنبؤ الرشكات عىل يتعني منصب، ألي املرشحني تقييم عند
وهما: آخر، أمر

ا؟ حقٍّ املطلوبة والصفات املهارات ما (١)
الواقع؟ يف شخص كل سيقدمه الذي ما (٢)
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لدى وتتوفر املعالم، واضحة تكون الوظائف لبعض الالزمة املهارات صحيح، نعم
الوظيفة. يف النجاح لتحقيق املطلوبة والكفاءة الخلفية يخص فيما مهمة خربة الرشكة
بعض يف الوظائف من كالكثري اليدوية، األعمال من معينة أشكال الوظائف هذه بني ومن
التي املناصب بعض إن بل املكتبية، الوظائف بعض وكذلك كلها)، (ال التجميع خطوط
لها وتتوفر التام، بالوضوح تتسم املرموقة الجامعية الشهادات حاميل من كثري يشغلها

الناجح. باألداء املرتبطة الصفات تحدد وثابتة عميقة تحليالت
الذين الحاد الذكاء ذوو املبدعون هؤالء حارضنا يف ذلك عىل التقليدية األمثلة من
جبل تحرك «كيف كتابه يف باوندستون، ويليام أشار مايكروسوفت. مثل رشكات تعيِّنهم
أصحاب املبدعني أفضل لفرز وسيلة باعتبارها املقابالت يف األلغاز استعمال إىل فوجي؟»
يوجد تعييناتهم.3 من كثري يف للغاية مطلوبة تبدو سمات وهي الصندوق، خارج التفكري
العامة املهارات من مجموعة إىل عادًة تحتاج والتي األخرى الوظائف من كثري أيضا
فيما ا حقٍّ يساعدهم ما وهو واضح؛ نحو عىل الجنسيات متعددة الرشكات أغلب حددها

التقييم. يف جهود من يبذلونه
بحق، فريًدا املعرفة عىل القائمة الوظائف من كثري يُعتَرب سبق، مما الرغم عىل
ما فحسب املؤسيس؛ الهرم يف ارتقينا كلما تفرًدا الوظائف هذه تزداد ذلك، عىل وعالوًة
أساًسا يتحدد العمليات مدير دور فإن حديثًا، مايلز إيه وستيفن بينيت ناثان إليه ذهب
إلدارة مرشَحنْي كفاءة فيها تتساوى ال عالقة وهي التنفيذي، الرئيس دور إىل بالنسبة
محدًدا فقط) جيد كمثال به أستعني (الذي العمليات مدير منصب يبدو العمليات.4قد
العمليات فمدير املحيطة؛ الظروف عىل االعتماد شديد الحقيقة يف لكنه تعريفه، ويسهل
مقابل (يف قاسيًا ورشطيٍّا للتغيري، ورائًدا املكروهة، للمهام ورجًال للخطط، منفذًا يعمل قد

آخره. إىل للسلطة، ووريثًا التنفيذي)، الرئيس يمثله الذي الطيب الرشطي

متغرية وظائف (3-2)

أن يمكن إذ االستقرار؛ من كثري بها ليس العليا املناصب أن تعقيًدا األمور يزيد مما
سياسية، أو كلية، اقتصادية لتغريات نتيجة رسيعة تحوالت وأولوياتها متطلباتها تشهد
املطلوب عن تماًما يختلف قد اليوم املطلوب أصح، بمعنى أي، تكنولوجية؛ أو تنافسية، أو

غًدا.
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حول الجرائد صفحات متصدًرا كان مثال إىل أرشت إقاالت»، بال «تعيينات مقايل يف
تيليكوم إلدارة الوقت ذلك يف حديثًا اختري الذي برنابيه، فرانكو قضية وهو آنذاك، العالم
ضعف من تعاني الخصخصة حديثة كبرية مجموعة عن عبارة الرشكة هذه كانت إيطاليا.
الخيار الوقت ذلك يف برينابيه بدا اإلدارية. االضطرابات من وتاريخ أسهمها أسعار أداء
إي رشكة تحوُّل برينابيه أدار ،١٩٩٨ إىل ١٩٩٢ من الفرتة فخالل املنصب؛ لهذا األمثل
مساهمة رشكة إىل العالم، مستوى عىل الطاقة رشكات أكرب من واحدة وهي آي، إن
يف العنيفة االضطرابات من إرثًا أيًضا وتحمل عالية، وربحية وافر باحرتام تحظى عامة
أن لدرجة الجديد للمنصب املالءمة غاية يف تعد برينابيه مهارات كانت العليا. املستويات
القيمة إن أي برينابيه، تعيني عن أُعِلن يوم املائة يف ٥ بنسبة ارتفع إيطاليا تيليكوم سهم

فقط. برينابيه سمعة عىل ِبناءً الدوالرات بمليارات ارتفعت للرشكة السوقية
تيليكوم تعرَّضت فقد جذريٍّا؛ تغريًا برينابيه وظيفة شهدت فقط، شهرين بعد لكن
يهم يكن لم املرحلة، هذه يف كوربوريشن. أوليفيتي من عدائية استحواذ ملحاولة إيطاليا
صد سبيل يف برينابيه، كان الرشكة. ثقافة عىل تغيري إدخال يف (مثًال) برينابيه ق تفوُّ
املدى، قصرية املالية النتائج يف رسيع ن تحسُّ تحقيق إىل حاجة يف أوليفيتي، محاوالت
إىل باإلضافة وتآزرها، والالمركزية املركزية االندماج عمليات لقيمة عاجل تقييم وإجراء
االستحواذ. عملية إجهاض يف أمًال الفور عىل معقدة وتِجارية استثمارية عقبات إقامة

يكفي. بما املهارات متعدد برينابيه يكن لم ربما أو كافيًا، هذا يكن لم النهاية يف لكن
أشهر ستة بعد برينابيه واستقال إيطاليا، تيليكوم عىل االستحواذ يف أوليفيتي نجحت

ما. يوًما واعًدا يبدو كان الذي منصبه تولِّيه من فقط

مادية غري سمات (4-2)

معني مرشح كان إذا ما تحديد فإن تبحث، عمَّ بالضبط تعرف الرشكات كانت لو حتى
أساسها عىل تتم التي الكفاءات تنتمي ما عادًة بالكلية. مختلف أمر الوظيفة لتويلِّ مالئًما
تقييمها صعوبة يف تُفوق التي وهي مادية، غري مناطق إىل القادة كبار بني املفاضلة

معني. مجال يف املتخصصة املعرفة أو العام الذكاء كمستوى صفات
كافية ليست ما مجال يف الناجحة التجربة أن فيها أدركت التي املرات أُوليات من
األمريكية. املتحدة الواليات يف كانت املرة هذه ولكن أيًضا، اتصاالت رشكة إطار يف كانت
الفرع يكن لم الالتينية. أمريكا يف الجديد لفرعها تنفيذي رئيس عن تبحث الرشكة كانت
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املحلية الرشكات من رشكتني بني مشرتًكا مرشوًعا كان بل ذاته، حد يف ناشئة رشكة
الرئيسان َ ُعنيِّ غالبًا، يحدث وكما اشرتتهما. قد األمريكية الرشكة كانت بالفعل املقامة
اتفق املساهمني. كبار من وظال املشرتك املرشوع إدارة مجلس يف السابقان التنفيذيان
وضع يف خربة يمتلك أن بالتأكيد ينبغي الجديد التنفيذي الرئيس أن عىل اإلدارة مجلس
اآلن أقدامهم ترسيخ الجدد املنافسني عىل لزاًما وكان يزدحم؛ السوق كان االسرتاتيجيات.
تسويقية خطة أية إىل يفتقر كان الجديد املرشوع وألن ذلك. يف أبًدا ينجحوا فلن وإال
وتوزيع مبيعات مجال يف بخربة يتمتع أن الجديد التنفيذي الرئيس عىل يجب كان تُذكر،
نطاق يف البحث بدأ املعطيات، هذه عىل ِبناءً الحديثة. العالية التكنولوجيا ذات املنتجات

عاملي.
بمجال واسعة خربة ذا تنفيذيٍّا رئيًسا اإلدارة مجلس اختار أشهر، ثالثة بعد
يف باهًرا نجاًحا أثبت فقد ألجله؛ م ُصمِّ قد املنصب وكأن يبدو وكان بُعد، عن االتصاالت
وكان العالم. من مختلفة منطقة يف كانت وإن القطاع، نفس يف اتصاالت رشكة إدارة
يتفوق وكان جدارته. أثبت تسويقيٍّا وخبريًا عبقريٍّا) (وقيل االسرتاتيجيات وضع يف ناجًحا
ومنتجاتها الرشكة يف املستخدمة للتكنولوجيا استيعابه يف اآلخرين التسعة املرشحني عىل

وعمالئها.
تحمله ما بكل كارثية كانت التي للرشكة، إدارته يف األول عاَمه يُكمل لم لكنه
يف الخربة للوظيفة: األهمية غاية يف مهارتني إىل افتقاره تبنيَّ فقد معنًى؛ من الكلمة
كان — املفاوضات — األوىل للنقطة وبالنسبة الثقافات. بني الفروق ومراعاة التفاوض،
فالرشكة أجنداتهم؛ تختلف أشخاص ثالثة رئاسة تحت يعمل الجديد التنفيذي الرئيس
بمنتجاتها للدفع الجديد الكيان استغالل يف ترغب كانت األمريكية املتحدة الواليات يف األم
يف مساهًما كان — سابق تنفيذي رئيس تركيز كان بينما جديدة، منطقة إىل وخدماتها
برفع األرباح مضاعفة إىل يرمي كان حيث الربح؛ صايف عىل منصبٍّا — أيًضا الرشكة
ِمفتاح هو املبيعات حجم أن إليمانه األسعار خفض رضورة الثالث رأى حني يف األسعار،
يف جعله الذي األمر الجميع؛ إرضاء عىل حريًصا الجديد التنفيذي الرئيس وكان النجاح.

للجميع. عدوٍّا املطاف نهاية
بأساليب يتعلق فيما الثقافية لالختالفات نتيجًة األطراف بني املشاحنات تفاقمت
معروفني الالتينية أمريكا موظفو كان بينما املواجهة، إىل يميلون فاألمريكيون التواصل؛
غضبهم أوصل فقد الكواليس، يف أما فقط، العلن يف لكن لآلخرين؛ االحرتام بإظهار
يرتكون بدءوا فقد التنفيذيني املسئولني كبار أما الجمود. من حالة إىل الرشكَة وإحباطهم
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القيادات بني النار خط منتصف يف واقعني أنفسهم وجدوا عندما بالجملة الرشكة يف العمل
املشرتك، املرشوع فهجروا الدائر؛ الشقاق املوزِّعني كبار الحظ ما ورسعان املتصارعة.
التنفيذي، الرئيس أقيل إن وما ملنتجاته. آخرين مورِّدين عن يبحثون عنه املسئولني تاركني

تقريبًا. اإلفالس حد بلغت قد الرشكة كانت حتى أشهر، ستة عىل يزيد ال ما بعد
الجديد التنفيذي الرئيس أعاد أشهر، ستة غضون ففي سعيدة؛ نهاية للقصة لكن
عن االتصاالت مجال يف الخربة إىل افتقاره فربغم أيًضا. أنعشها بل مسارها، إىل الرشكة
دول إحدى وهي املرشوع، مقر فيها يقع التي الدولة إىل ينتمي مواطنًا كان فإنه بُعد؛
سبق ذلك، عىل عالوة مسئوليها. كبار وسط ومحرتًما معروًفا وكان الالتينية، أمريكا
األمريكية؛ املتحدة الواليات يف سنوات عرش ملدة الجديد التنفيذي الرئيس هذا عمل أن
وكيفية األم الرشكة يف التنفيذيني املسئولني استيعاب يف استثنائية نافذة رؤية منحه مما
يف بحق املعتادة غري براعته هو التنفيذي الرئيس هذا نجاح ِمفتاح لكن معهم. التعامل

واحدة. اسرتاتيجية مظلة تحت الجديد املرشوع وحدت ما رسعان والتي الجسور، مد
لكن العليا، للمناصب املتقدمني تقييم عند الكفاءات من كثري عن الرشكات تبحث
عىل القدرة بل النتائج، عىل القائم التوجه فقط تتضمن ال شيوًعا أكثرها من بعًضا
نظرة تُلقي إن ما لكن التغيريات. وإدارة العمل، فرق وقيادة اآلخرين، وتنمية التعاون،
السمات هذه تقييم أمام حائًال تقف التي املصاعب مقدار تتخيل حتى القائمة، هذه عىل

معقولة. طريقة بأي الشخصية، باملهارات يسمى ما أو املادية، غري
كنا (إذا الذاتي. بالتقييم نبدأ أن هي القضية هذه لفهم املتبعة الطرق من واحدة
أننا تبنيَّ لكن كذلك؟) أليس نحن، يكون أن فاألجدر ما، شخص أداء تقييم بصدد
وموضوعي وفوري منتظم تقييم فيها يتوفر التي املجاالت يف فحتى ذلك، نجيد ال كبرش
الحقيقية وقدرتنا الذاتية تقييماتنا بني االرتباط معامل يبلغ مثًال) الرياضية (كاملجاالت
تقييم إىل السبيل .(١٫٠ املعامل هذا لكان الدقة تمام يف تقييماتنا كانت (لو ٠٫٥ حوايل
نفسه، يف االرتباط معامل ترضب أن هي تقنية، ناحية من تقييم، ألية التفسريية القوة
فقط املائة يف ٢٥ إن أي ٠٫٢٥؛ سيعطيك نفسه يف ٠٫٥ املعامل رضب الحالة هذه ويف
الوعي يف للغاية كبري افتقار عىل يدل مما الذاتية؛ تقييماتنا إىل يُعزى األداء يف التباين من

بالذات.
فرتات عىل تقييمها يأتي التي املعقدة، االجتماعية املهارات منطقة إىل نلتفت اآلن دعنا
وينخفض االرتباط معامل ينهار املنطقة، هذه يف ومبهًما. متأخًرا ويكون منتظمة، غري
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يف صفر (أي ٠٫٠٤ إىل ويصل اآلخرين، مع التفاعل ملهارات بالنسبة ٠٫١٧ إىل ليصل
اإلدارية.5 للكفاءة بالنسبة األساس)

رس تفهم أن اآلن بوسعك الشخصية. اآلخرين مهارات تقييم محاولة اآلن لنتخيل
املهمة! هذه صعوبة

املنال بعيدو مرشحون (5-2)

أنواع من نوع أي يتحملون ال للوظائف املرشحني من كثريًا أن تعقيًدا األمور يزيد مما
تها. ِبُرمَّ العملية رسية بشأن زائًدا قلًقا يُبدون األغلب وعىل ضيق؛ فوقتهم الدقيق؛ التقييم

تماًما. محدودة تكون ربما تقييمية عملية أية يف مشاركتهم أن والنتيجة
جديدة. وظيفة عن يبحثون ال الذين للمرشحني بالنسبة خطورًة املشكلة هذه تزداد
الذي األمر جديدة؛ وظيفة عن فعيل بحث حالة يف يكونون ال األشخاص معظم ما، وقت يف
املرشحني. عن الخارجي البحث قيمة من بشدة يحد وقد املشكلة، هذه انتشار من يوسع
الوظيفية؛ الدرجة ارتفاع مع طرديٍّا تزداد املرشحني إىل الوصول مشكلة أن األسوأ بل
الرسية؛ مسائل عادًة تشغلهم ال وظيفة عن ويبحثون بعُد يتخرجوا لم الذين فالطالب
قاسية، ملقابالت أنفسهم ويُخِضعون االختبارات، أنواع جميع ألداء استعدادهم يُبدون إذ
كبار أما املرجعية. بالجهات االتصال خالل من عنهم التفصييل بالتحقق ويسمحون
التقييم أشكال من مشابه شكل أي يتقبلون ما نادًرا النقيض، فعىل التنفيذيني، املسئولني
املرشوع قلقهم أو الحالية، وظائفهم عن رضاهم أو املعقدة، أجنداتهم بسبب إما الدقيق،
ربما بل املهنية، بحياتهم فادًحا رضًرا تُلحق قد والتي بأكملها، العملية رسية بشأن

الحارض. الوقت يف بها يعملون التي الرشكات بسمعة

العاطفية والفخاخ النفسية التحيزات (3)

ة ثَمَّ أن هو األشخاص اختيار قرارات اتخاذ تعقيد من يَِزيد الذي الثالث الرئييس العامل
وهذه وظيفة، ألية املناسب الشخص إيجاد تعوق أخرى وقًوى عديدة نفسية تحيزات
وجه عىل والرشكة التعيني عن املسئول الفريق من كلٍّ داخل توجد والقوى التحيزات

العموم.
مئات مدار عىل وأجسادنا عقولنا تشكلت لقد القوى. هذه وراء أساسية أسباب ثمة
أسالفنا يف نظائرها عن كثريًا واألجساد العقول هذه تختلف وال التطور سنوات من اآلالف
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ومجتمعات بدوية شبه قبائل يف السافانا حشائش وسط سنة آالف ١٠ منذ عاشوا الذين
التطور أن التطوري النفس علم يف املتخصصون يخربنا الثمار. وجمع الصيد عىل قائمة
عمل من تشمله بما — وحياتنا مجتمعاتنا تغريت فقد ذاتها؛ الوترية عىل يستمر لم
املتسارع اإليقاع ضوء يف خاصًة األخرية، السنوات من آالف بضعة خالل — ومؤسسات
عىل قديًما عقولنا ساعدتنا لقد الحالية. العقود ويف املايض القرن يف شهدناه الذي للتغيري
تعرَّض املعيشة من الشكل هذا لكن بالغريزة؛ مدفوعة والتكاثر الحياة قيد عىل البقاء

ينبغي. كما املعارصة تحدياتنا مع تتماىش ال فعقولنا لذا لالندثار؛
تسعنا لكن القصري، املدى عىل فطرتنا، أو البرشية، طبيعتنا جوهر تغيري يسعنا ال

الفخاخ.6 يف الوقوع وتجنُّب غرائزنا يف التحكم سبيل يف الطبيعة هذه فهم محاولة
التحيزات تخلفه الذي للتأثري ُمحكًما توثيًقا واملاليات، كاالقتصاد عدة، مجاالت شهدت
بجائزة كانمان دانيال فاز املثال، سبيل عىل عقالنية. تبدو التي القرارات عىل النفسية
النفسية األبحاث من املستقاة الرؤى بعض «دمج يف لجهده ٢٠٠٢ عام االقتصاد يف نوبل
ظل يف القرارات واتخاذ البرشية األحكام بتكوين يتعلق فيما سيما ال االقتصاد، علم يف
تمكِّننا أدوات ذاته، الوقت يف السلوكي، املالية علم يف الرسيع التطور منحنا اليقني.» عدم
برينستني بيرت قدَّم وقد معها.7 والتعامل املالية قراراتنا يف تؤثر التي التحيزات إدراك من

اآللهة». «ضد رواًجا األكثر كتابه يف العلم لهذا رائًعا موجًزا
التي العاطفية التحيزات من سلسلة هناك واملالية، االقتصاد علَمي يف الحال هو وكما
عليه أطلق ما نطاق يف توجد التحيزات هذه وأغلب األشخاص، الختيار بقراراتنا ترض
إىل الحال، بطبيعة التحيزات، هذه تصل وال التكيفي». الباطن «العقل اسم الباحثني أحد
وسلوكياتنا.8 ومشاعرنا، أحكامنا، عىل قويٍّا تأثريًا لها فإن ذلك وبرغم الواعية، عقولنا

الوظيفي. السلم يف ينا ترقَّ كلما أي املخاطرات؛ زادت كلما التحيزات هذه قوة تزداد
ييل: ما النمطية للتحيزات أعددتها التي القائمة تضم

التسويف. •
القدرات. تقييم يف املبالغة •

املتعجلة. األحكام •
الوسم. •

مطلق. نحو عىل األشخاص تقييم •
توكيدية. معلومات عن البحث •
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الوجه. ماء حفظ •
باملألوف. التشبث •
العاطفي. االرتكاز •

القطيع. سلوك •

الحياة من منتَزع مثال عىل نظرة نُْلِق أوًال دعنا التحيزات. هذه من لكلٍّ قسًما أُفرد سوف
التحيزات. هذه من عدًدا يُربز الواقعية

ليتوىل فريق تعيني إىل التكنولوجيا مجال يف عاملة دولية رشكة لدى حاجة برزت
التنفيذي، الرئيس قيادة تحت البحث عملية ت تمَّ للخدمات. وهام جديد خط مسئولية
قام حديثًا. بالرشكة التحق ثم رائدة إدارية استشارات رشكة يف سابًقا رشيًكا كان الذي
من إما مبارش، بشكل الرئيسيني الفريق أعضاء من كلٍّ باستقطاب التنفيذي الرئيس

معارفه. دائرة من ُمقدمة لرتشيحات نتيجة أو الشخصية عالقاته خالل
اإلداريني، االستشاريني من عدًدا التنفيذي الرئيس عنيَّ باملألوف، كه لتمسُّ نتيجًة
تحليل أي تحديًدا الرشكة تُْجِر ولم متعجلة، أحكام عىل مبنية تعيينهم قرارات وكانت
خلفياتهم عىل فقط ِبناءً «مناسبني» يُعتربون املرشحون كان بل الرضورية، للكفاءات دقيق
لإلعجاب، املثري ومظهرهم املتميز، الوظيفي وتاريخهم شائبة، تَشوبها ال التي الدراسية
تعارض أدلة أية عن للبحث جهد يُبذَل لم التحدث. يف ممتازة مهارات من به يتمتعون وما
الحقيقية إنجازاتهم من للتحقق معهم مستفيضة مقابالت بإجراء سواءٌ املعطيات، هذه
املرجعية الجهات مع مطوَّلة اتصاالت بإجراء أو بالوظيفة صلة ذات مواقف يف وترصفاتهم
املرجعي اإلطار التنفيذي الرئيس يستخدم لم ذلك، إىل باإلضافة الرسميات. إطار خارج
بمديرين مقارنتهم من بدًال آخرين، إداريني باستشاريني املرشحني قارن فقد املالئم؛
املعرفة من متميًزا مستًوى تتطلب كانت والتي املعنية، بالوظيفة مرتبطة قدرات يمتلكون

والتعاون. والتشغيل، القيادة، يف بارزة مهارات جانب إىل التكنولوجية
كان قلوبهم، يف القلق لبثِّ يكفي ما املعلومات من اإلدارة مجلس أعضاء علم عندما
ماء حفظ ظهر ما رسعان لذلك، ونتيجة بالفعل؛ التعيينات أجرى قد التنفيذي الرئيس
الذي التنفيذي، الرئيس مواجهة سيتطلب القرارات يف الرتاجع إن دوره. ليلعب الوجه
فحسب، خطأ بارتكاب اإلقرار إىل التنفيذي الرئيس يُضطر لن هكذا اإلدارة. مجلس عيَّنه
الرئيس لهذا تعيينه يف أخطأ ربما بأنه االعرتاف إىل أيًضا اإلدارة مجلس سيُضطر بل
القطيع وسط لالختباء البرشية الغريزة (تلك القطيع» «سلوك دور أتى هنا لكن التنفيذي.
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ليُكِبد يكن لم الذي القرار وهو الرتشيحات، بوقف قراًرا ليعطل عنه) التميز وتجنُّب
أخطاء كارثية: كانت والنتيجة ُعنيِّ الفريق لكن مبكر. وقت يف اتخاذه حال كبرية خسارًة
بقية يف مقبولة غري وتوترات فيها، امُلبالغ االستثمارات من هائل وحجم فادحة، فنية
وإقالة الفريق، وحل املرشوع، إنهاء عىل النهاية يف الرشكة أجرب الذي األمر املؤسسة؛

الدوالرات. من املاليني مئات الرشكة كبدت إجراءات وكلها التنفيذي. الرئيس
اإلسهاب. من بمزيد التحيزات هذه من بعًضا نتناول اآلن دعنا

التسويف (1-3)

تقاعدك ملرحلة تخطط وهل املالية؟ استثماراتك إدارة يف وقتك من الالزم املقدار أتُميض
تُظهر بالنفي. اإلجابة ستكون فربما الناس، كأغلب كنت إذا ينبغي؟ كما العمل عن

القرارات. هذه ملثل مواجهتنا عند التسويف إىل نميل أننا األبحاث
خاصة األشخاص، اختيار بقرارات األمر يتعلق حني التسويف إىل باملثل، نميل، نحن
قد التي املخاطر تضخيم إىل حينها فنميل معقول؛ نحو عىل تسري األمور أن يبدو عندما
لفرصضائعة. تكاليف من الراهن الوضع عليه ينطوي ا عمَّ الطرف وغض التغيري يجلبها
تُقِدم وال األوان، فوات بعد إال األحداث مع تتفاعل ال اإلدارة مجالس أغلب فإن لذلك
بيانات تحليل بعد بالفعل. كبري مأزق يف يكون حني إال كبري تنفيذي مسئول إقالة عىل
التنفيذيني املسئولني كبار أداء أن دائًما تبنيَّ التنفيذيني، بالرؤساء الخاصة واألداء التبدُّل
الثاني.9 النصف خالل أداءهم كثريًا يفوق كان مناصبهم تولِّيهم مدة من األول النصف يف
عىل تُقِدم أن إىل ا جدٍّ طويًال تنتظر الرشكات أن هو املالحظة لهذه املنطقي االستنتاج

املطلوب. األداء يحققون ال الذين التنفيذيني الرؤساء من التخلص
يف التنفيذيني الرؤساء بقاء مدة يف املستمر التناقص إن النقطة؛ هذه أؤكد دعني
التنفيذيني الرؤساء تبدُّل معدل أن مفاده استنتاٍج إىل املراقبني بعض دفع مناصبهم
الرؤساء أن إىل الدالئل معظم يشري مناقًضا. موقًفا فأتبنَّى أنا أما السيطرة». «خارج
املطاف به ينتهي وأغلبهم الالزم، من أطول ملدة مناصبهم يف البقاء إىل يميلون التنفيذيني
واملناطق) املجاالت حسب تعديلها (بعد املساهمني عوائد تشهد إذ رشكاتهم؛ قيمة تدمري إىل
برصف مناصبهم، التنفيذيني الرؤساء تويل فرتة من الثاني النصف يف ملحوًظا انخفاًضا
تنظيًما أكثر انتقاًال كان أم املغادرة عىل أُجربوا التنفيذيون الرؤساء كان إذا عما النظر

.(2-3 الشكل (انظر للمنصب
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يقضيها التي املدة طول حسب تصنيف إجراء عند جالءً أكثر النقطة هذه تبدو
هزيًال أداء يقدِّمون الذين التنفيذيني الرؤساء أولئك أن صحيح منصبه. يف التنفيذي الرئيس
لفرتة مناصبهم يف االستمرار من — ذلك لها وُحقَّ — رشكاتهم تمنعهم متواصل نحو عىل
مناصبهم يف يبقون الذين التنفيذيني للرؤساء بالنسبة أنه أيًضا صحيح أنه غري طويلة،
من األول النصف يف أدائهم بني الفارق يكون سنوات)، ١٠ من (أكثر طويلة لفرتات
(3-3 الشكل (انظر السلبي.10 باملعنى مثريًا، الثاني النصف يف وأدائهم للمنصب تولِّيهم
العارش عامه يتجاوز بينما اليشء بعض التنفيذي الرئيس طاقة تضُعف أن يحتمل أجل،
سبب ذلك لكن تصوره!) يصعب نحو عىل مرهقة التنفيذي الرئيس (وظيفة منصبه. يف

لها. حد ووضع التسويف ظاهرة رصد اإلدارة مجلس أعضاء عىل يوجب ألْن أحرى

القدرات تقييم يف املبالغة (2-3)

أو العليا املناصب يف نعيِّنهم الذين أولئك بأن االعتقاد ذلك أيًضا النمطية التحيزات من
التحيز هذا وراء األول السبب الفعلية. كفاءاتهم من أكرب بكفاءات يتمتعون إليها يهم نرقِّ
افتقاًرا الدقة إىل تفتقر ما عادًة — سلًفا أرشنا كما — الفردية الذاتية التقييمات أن هو
يف العليا الدراسات طالب من اثنان أجرى التفاؤل. من عالية بدرجة تتسم كما شديًدا،
رائدة، تجربة َعقدين عن يزيد ما منذ أبرامسون) ولني ألوي (لورين بنسلفانيا جامعة
يمتلكونها، التي املهارات حجم عىل بدقة يحكمون باالكتئاب املصابني األشخاص أن أثبتت
تُفوق املهارة من درجة عىل أنفسهم يََرْوَن االكتئاب من يعانون ال الذين األشخاص بينما

لهم. اآلخرين تقييم
التي تلك الدراسات هذه أفضل بني من النتائج، هذه بوضوح الالحقة الدراسات أيدت
لقد 11.٢٠٠٤ عام ديسمرب يف سالس إم وجريي هيث، وتشيب دنينج، ديفيد من كلٌّ نرشها
نقع والتي للغاية املثرية املبالغات أشكال لتثبت األبحاث من عقوًدا الدراسة هذه جمعت
«فوق فئة يف أنفسهم وضع إىل الناس من العظمى األغلبية تميل ألدائنا. تقييمنا عند فيها
استطالعية دراسة األخرى األمثلة ومن واضحة! رياضية استحالة يمثل ما وهو املتوسط»،
يف ٧٠ فيها ذكر الثانوية، املدارس يف النهائية السنة طالب من طالب مليون حوايل شملت
بينما املتوسط، املستوى يُفوق القيادة مهارات من به يتمتعون ما أن الطالب من املائة

املتوسط. املستوى من أدنى القيادة يف مهاراتهم أن منهم فقط املائة يف ٢ اعتقد
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٪٠٫٩٪١٫٥
٪٢٫٥

٪١٠٫٩−

مرتبط باألداءانتقال منظم

النصف األول من
فرتة تويل ا6نصب

النصف الثاني من
فرتة تويل ا6نصب

النصف األول من
فرتة تويل ا6نصب

النصف الثاني من 
فرتة تويل ا6نصب

السنوية املساهمني لعوائد القيايس واملتوسط املتدني، التنفيذيني الرؤساء أداء :2-3 شكل
و١٩٩٨، ،١٩٩٥ يف املنصب تويل فرتات انتهاء عاملية، بيانات هاملتون، ألني بووز (املصدر:

و٢٠٠٣). و٢٠٠٢، و٢٠٠١، و٢٠٠٠،

٪٢٫٠−

٪٦٫٢−

٪٠٫٣

٪١٫٩−

٪٥٫٣

٪٠٫٦

فرتة تويل ا/نصب (بالسنوات)

أكثر من ٥١٠ إىل ٠١٠ إىل ٤٫٩

النصف األول
من فرتة

تويل ا/نصب

النصف الثاني
من فرتة

تويل ا/نصب

النصف األول
من فرتة

تويل ا/نصب

النصف الثاني
من فرتة

تويل ا/نصب

النصف األول
من فرتة

تويل ا/نصب

النصف الثاني
من فرتة

تويل ا/نصب

(املصدر: السنوية املساهمني عوائد متوسط املتدني، التنفيذيني الرؤساء أداء :3-3 شكل
و٢٠٠٠، و١٩٩٨، ،١٩٩٥ يف املنصب تويل فرتات انتهاء عاملية، بيانات هاملتون، ألني بووز

و٢٠٠٣). و٢٠٠٢، و٢٠٠١،
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التعليم؛ من عليا مستويات ببلوغ النفس عن الرضا تحيز من النوع هذا ينتهي ال
أن الكليات أساتذة من املائة يف ٩٤ يزعم املثال، سبيل فعىل سوءًا! يزداد الحقيقة، يف بل
األعمال؛ عالم يف أيًضا املتوسط» «فوق ظاهرة وتتضاعف املتوسط، فوق عملهم مستوى
تقومان رشكتني يف العاملني املهندسني مئات عىل دراسات أُجريت قبل، من ذكرنا فكما
و٤٢ األوىل الرشكة يف املهندسني من املائة يف ٣٢ أن عن وكشفت العالية، التكنولوجيا عىل
— مهندسني عرشة كل بني من أربعة أي — الثانية الرشكة يف نظرائهم من املائة يف

املهندسني. كل بني أداء األفضل املائة يف ٥ ال فئة يف أداءهم صنفوا
القيادة، يف بمهاراتنا املتضخم اإلحساس بهذا التعيينات تحدي نواجه إذن نحن
عجب ال مشابهة. أوهام تأثري تحت واقعني ألشخاص الذاتي الوصف إىل نستمع أو ونقرأ

األشخاص! عن البحث عملية أثناء ينبغي كما األمور تسري أال إذن
افرتاضني عىل عادًة مبني القدرات تقييم يف املبالغة إىل يؤدي الذي التحيز هذا
وبدرجة أرسع بوترية التغري عىل قادرون األشخاص بأن األول االفرتاض يقيض خاطئني.
هؤالء يتعلم حاملا االنتظار بالطبع بوسعها الرشكة (وأن الواقع يف يستطيعون مما أكرب
بني وثيًقا ارتباًطا ثمة أن فمفاده الثاني الخاطئ االفرتاض أما الوظيفة). أثناء األفراد
أنه إىل تشري البسيطة فالحقيقة ذلك؛ عىل الفعلية والقدرة جيد أداء لتقديم الدافعية
يملكوا لم إذا حال يف ذريًعا فشًال يفشلون قد عالية بدافعية يتمتعون الذين األفراد حتى
إىل شخًصا ي نرقِّ أن لنا بالنسبة املألوف من لكن الالزمة. الخربة أو السمات، أو املهارات،
كفاءة من للتأكد الالزم الجهد بذل دون املنصب، بهذا القوي شغفه عىل ِبناءً ما منصب

الشخص. هذا

املتعجلة األحكام (3-3)

عادًة، االحتماالت نحسب ال فنحن متعجلة؛ أحكام إصدار إىل نميل ما غالبًا ذلك، جانب إىل
بما لألشياء، الفوري التصنيف عىل معتادون أننا كما كثريًا. ذلك نُجيد ال نحسبها، وحني
لألشخاص، تقييمنا يف رئيسيٍّا دوًرا األوىل االنطباعات تلعب األشخاص. من غرينا فيها
حول مبارشة غري مصادر من املستقاة واملعلومات الشائعات عىل يصدق ذلك ومثل
— ربما شخٍص؛ استبعاد إىل أحيانًا سلبية واحدة معلومة تؤدي قد ما. لوظيفة املرشحني

األفضل. املرشح هو — االعتبارات جميع إىل بالنظر
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واملسئولني املديرين أغلب أن — مسبًقا أوردنا كما — سوءًا الوضع يزيد ومما
إىل افتقارهم برغم واختيارهم، األشخاص تقييم يتقنون أنهم يعتقدون التنفيذيني
كما باألخطاء. الحافل سجلهم برغم الحاالت) من كثري (يف وكذلك والخربة االستعداد
بها يتمتع التي كالكاريزما عليها، ل يَُعوَّ ال مؤرشات عىل — األحيان أغلب يف — نعتمد أننا
لكنها الترسع فائقة أخرى، بعبارة املتعجلة، أحكامنا إن املستقبيل. بأدائه للتنبؤ املرشح؛

الحكمة. قليلة

الوسم (4-3)

(مخالفًة إلكرتيك جنرال فيها اتجهت التي الحاالت بشأن ويلش جاك مع مرًة تحدثت
قادة أن ويلش أوضح الكفاءات. أفضل عن للبحث خارجية مصادر إىل الداخلية) تقاليدها
جديًدا مرشوًعا الرشكة أطلقت حال يف خارجية بمصادر يستعينون كانوا إلكرتيك جنرال
الحاالت من والقليل البالستيكية، املنتجات كمرشوع فيه، العمل للرشكة يسبق لم قطاع يف
— اإليضاح سبيل عىل — واستدل باملخاطر. محفوًفا أسلوبًا كان أنه أكد أنه إال األخرى،
كانوا ألنهم فقط دوبونت رشكة من أشخاص عدة الرشكة فيها عينت التي الفرتة بتلك
الفرتة هذه يتذكر وهو ويلش، علق متعمق. لتقييم إخضاعهم دون دوبونت، يف يعملون
مبتهجة كانت األقل عىل الحاالت هذه بعض يف دوبونت أن يقني عىل «إنني أًَىس: وكلُّه
تشرتي إلكرتيك جنرال كانت أصح، بمعنًى الوسم.»12 خطأ نرتكب كنا أخذناهم. بأننا

السمعة. هذه يجسد فرًدا تشرتي أن من بدًال سمعة

مطلًقا األشخاصتقييًما تقييم (5-3)

مطلق. نحو عىل لألشخاص تقييم عىل تشتمل التي تلك كثريًا تقع التي التحيزات من
بطريقة وانتقاده الشخص عىل الثناء خصوًصا، األعمال مجال يف جدٍّا املألوفة األمور من
أخذ دون مطلقة، بعبارات زمالئنا إىل اإلشارة إىل نميل فنحن متطرفة؛ بل فيها، ُمبالغ
بينما متميز» «مدير بأنه جيم نَِصف لذا االعتبار؛ يف ظلها يف يعملون التي الظروف تلك

«فاشل». بيل
لنا كيف إذ األشخاص؛ اختيار عند خاصة خطورة املطلقة التقييمات هذه تشكل
ما غالبًا األداء؟ هذا أنتجت التي للظروف كامل فهم تكوين دون ما مرشح أداء نَُقيِّم أن
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تُعترب إلكرتيك جنرال أن برغم سياقه. عن الضعيف) (وكذلك الرائع األداء فصل يستحيل
رئيًسا ليعمل غادرها من كلَّ أن يعني ال هذا فإن التنفيذيني، الرؤساء إلنتاج مصنًعا
سنحت عندما ممتاًزا أداء منهم كثري حقق لقد نجاًحا. حقق أخرى رشكة يف تنفيذيٍّا
جنرال غادروا من وبعض الظروف. توافق لعدم نظًرا آخرون فشل بينما الظروف،
أداء إحراز من الحًقا تمكَّنوا األول القيادي منصبهم يف جيًدا أداء يحققوا ولم إلكرتيك
عملهم خالل ظلها يف نجحوا التي تلك تشبه ظروف إىل عادوا لقد تغري؟ الذي ما ممتاز.
وخرباتهم.13 الطبيعية قوتهم نقاط مع وثيًقا توافًقا تتوافق ظروف إلكرتيك، جنرال يف

ويف مقاييسه حسب مرشح أي تقييم إىل ما حد إىل حاجة يف أنك بديهيٍّا يبدو
ويف مرشحني مع مقابالت يُجرون أشخاًصا رأيت ما كثريًا ذلك وبرغم ظروفه، ضوء
املوقف؛ تفاصيل عن النظر بغض يطرحونها التي األسئلة من محددة مجموعة َجْعبتهم
نقاط «ما أمثال: من للوظيفة، كمتقدم عليك طرحها تكره التي األسئلة من النوعية تلك

اآلن؟» من سنوات خمس بعد تكون أن تريد «أين أو وضعفك؟» قوتك
من بانتزاعها مجردة فكرة إىل تجربة أي ل تحوِّ ألنها األسئلة من رديئة نوعية هذه
األسئلة نفس طرح إىل باإلضافة الخربة. من خواء من تنبع تُلَقى التي واإلجابات جذورها؛
املعلومات. من املزيد بتقيص املقابالت هذه عن األْكفاء غري املسئولون يكرتث ال الدوام، عىل

أعاله: ُطرح الذي األول السؤال من قليًال لة املعدَّ النسخة هذه ييل فيما ل تأمَّ

وظيفتك لصالح الشخصية قوتك نقاط فيه استخدمت ملوقف مثاًال أعطني
فعْلَت ماذا املوقف؟ مالبسات كانت ماذا يته؟ أدَّ الذي املحدد الدور ما الحالية.

النتائج؟ كانت وماذا وملاذا؟ تحديًدا

الالحقة، الفصول يف إجرائها وأسلوب املقابالت أسئلة يخص فيما ألضيفه املزيد لديَّ
كثري يوجد ال املوظفني، اختيار بقرارات األمر يتعلق حني أنه أؤكد أن فيكفيني اآلن أما
إىل تسعى كجهة َمهمتك وتتمثل للنسبية، يخضع تقريبًا يشء فكل املطلقة؛ األحكام من
ما أيًضا تكتشف وأن محدد، سياق يف الشخص أداء جودة اكتشاف يف األشخاص تعيني

رشكتك. سياق تالئم خربته كانت إذا

توكيدية معلومات عن البحث (6-3)

الفرد عن مبدئي انطباع بتكوين املسارعة إىل السابقة التحيزات من عديد بنا تؤدي سوف
يف نبدأ حني املشكلة تتفاقم الخطرية، املرحلة هذه إىل بوصولنا تقييمه. عىل نعمل الذي
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دالئل أية عن الطْرف نغض بينما صحيح أنه نعتقد ما تؤكد معلومات إيجاد وراء السعي
تبنيناها. أن لبثنا ما التي استنتاجاتنا تُناقض قد

اإلداري» القرار صنع عملية يف األحكام «إصدار كتابه يف بازرمان ماكس استعرض
واستثماراتنا، قراراتنا، تجهض ثم ومن أحكامنا عىل تؤثر التي الشخصية التحيزات قائمة
التايل التمرين يؤدي أن القارئ من طلب التوكيد، فخ ماكس تناول حني ومفاوضاتنا.14

واسن): يس بيرت األسطوري النفيس املحقق أعدها سابقة دراسة إىل يستند (الذي

هي وَمهمتك معينة قاعدة تتبع أرقام ثالثة من املكونة املتتالية هذه أن تخيل
ثالثة من أخرى متتالية تكتب عندما .(١٩٦٠ (واسن، القاعدة هذه عىل التعرف
ال. أم القاعدة تتبع كتبتها التي املتتالية كانت إذا ما مدرب سيخربك أرقام،

٢–٤–٦

الفرتاض كافية أدلة لك تتوافر حني ستعرف كيف ستكتبها؟ التي املتتاليات هي ما
وكانت املتتاليات، من كبري حد إىل قليًال عدًدا واسن دراسة يف املشاركون قدم القاعدة؟
«األرقام القواعد: هذه أغلب تضمن النهاية. يف إليها توصلوا التي القاعدة مع متسقة
قاعدة أما رقمني.» آخر بني الفرق يساوي رقمني أول بني و«الفرق اثنني» تزيد التي
من الحل هذا يتطلب تصاعدية.» أرقام ثالثة «أي نطاًقا: أوسع الحقيقة يف فكانت واسن
«األرقام هي القاعدة أن فكرت إذا فمثًال مؤكدة. ال معارضة، أدلة يجمعوا أن املشاركني
القاعدة إىل للوصول القاعدة مع تتسق ال متتاليات تجرب أن فعليك اثنني»، تزيد التي
فلن وهكذا؛ و١٢٢–١٢٤–١٢٦، و١٠–١٢–١٤، ،١–٣–٥ متتاليات جربت إذا الحقيقية.

التوكيد. فخ يف الوقوع إىل إال بك تؤدي
وأن املبدئية فرضيتك لَدْحض ا خاصٍّ جهًدا تبذل أن عليك الفخ، هذا تقاوم لكي
تماًما. الصندوق وخارج كبري شك محل تبدو التي التخمينات تلك لتجربة ُمهيَّئًا تكون

إذ الورق؛ عىل جيدة تبدو التي املرشوعات من كثرٍي فشِل وراءَ الفخ هذا يقف
إن التعيينات. من كثرٍي إخفاق وراء السبب أنها كما التحذير. عالمات الناس يتجاهل
وفحص للمرشحني متعمق تقييم إجراء أجل من االنضباط من هائًال قدًرا يستلزم األمر
لكل الحقيقية املؤهالت إىل للوصول بدقة والبيانات والسلبية اإليجابية االنطباعات جميع
سيما ال طبيعي، غري أمًرا يبدو مرشح حول األولية فرضيتك دحض أن كما شخص.
باالكتساب. جديرة عادة لكنها ا. جدٍّ طويًال وقتًا واعد مرشح عىل العثور يستغرق عندما
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الوجه ماء حفظ (7-3)

وجوهنا. ماء لحفظ وسعنا يف أقىصما نبذل فيه نقع وعندما الفشل، نكره برش؛ جميًعا إننا
غاية يف يَصريون األذكياء أذكى أن إىل املؤسيس، السلوك خبري أرجرييس، كريس أشار وقد
— أخطائنا إلخفاء الدافع حينئٍذ ويصبح التهديد.15 أو باإلحراج يشعرون حني الغباء
الدافع هذا أن الجيل ومن بالخطر، منذر نحو عىل قويٍّا — للمنطق مخالفته بلغت مهما

املوفقة. غري املوظفني اختيار قرارات يشكل
املتعلقة األبحاث يف مرموقة مرجعية كاليفورنيا، بجامعة األستاذ إيكمان، بول يُعد
عىل ِبناءً الكذب. عن الرائد ببحثه اْشتََهر وقد اللفظية، غري التواصل وأساليب بالعواطف
تسعة األكاذيب» «نسج كتابه يف بول لخص وبالغني، أطفال مع أجراها ومقابالت بيانات

للكذب: مختلفة دوافع

العقاب. لتجنُّب (١)
أخرى. بطريقة عليها للحصول مجال ال مكافأة عىل للحصول (٢)

العقاب. من آخر شخص لحماية (٣)
الجسدي. الرضر خطر من الذات لحماية (٤)

اآلخرين. بإعجاب للفوز (٥)
محرج. اجتماعي موقف من للتخلص (٦)

اإلحراج. لتجنُّب (٧)
الخصوصية. عىل للحفاظ (٨)

اآلخرين.16 عىل السلطة ملمارسة (٩)

خاطئ قرار اتخاذ بعد الوجه ماء حفظ إىل الحاجة ضوء يف اآلن القائمة قراءة أِعْد
الرضر تجنُّب يف الرغبة عدا ما — الدوافع هذه لجميع يمكن موظفني. باختيار متعلق
وبرغم املوظفني. اختيار يف أخطائنا إلخفاء محاوالتنا نبدأ حني دوًرا تؤدي أن — الجسدي
األخطاء حال كل عىل يتضمن «اإلخفاء» (فمعنى بطبيعته األثر رجعي يبدو قد هذا أن
الرشكة مثال يف الحال كان كما للغاية. األثر قوية مستقبلية تبعات له فإن السابقة)،
أن نحبذ ال إننا القسم، هذا أول يف عرضناه الذي التكنولوجيا مجال يف العاملة الدولية
لها مالحظتهم عدم حال يف لألشخاص، اختياراتنا سوء إىل اآلخرين ينبه من أول نكون
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يف وجوهنا، ماء لحفظ لألشخاص اختيارنا سوء تربير نحاول قد أننا األسوأ بل بأنفسهم.
برسعة ويأذن أكرب، رضًرا يمنع أن يمكن بشأنه إجراءات واتخاذ بالخطأ اإلقرار أن حني

األوان. فوات قبل لألوضاع تصحيح بعملية البدء

باملألوف التشبث (8-3)

أشخاًصا نعنيِّ حني مألوف. هو بما نتشبث أن نحب كبرش، أننا، عىل القاعدة تنص
ما كثريًا هذا أن غري والفرد، املؤسسة بني جيد» «توافق عن نتحدث فإننا معنا، للعمل
يجمع مزيج أفضل عن البحث من بدًال ومعتاد، مريح هو ما يمثل شخص تعيني يعني
ينطوي التكامل أن فستجد منطقي، بشكل األمر هذا يف فكرت إذا والتكامل. الكفاءة بني

الجيد». «التوافق يعارض قد ما وهو التنوع، عىل بالرضورة
لتويلِّ داخلية ترقيات من املؤسسات أغلب يُجريه ملا جزئيٍّا تفسريًا ك َ الرشَّ هذا يقدِّم
املألوف؛ وراء تسعى فإنها خارجية، كفاءات عن للبحث تتجه وعندما العليا، املناصب
وغالبًا االستشاريني، من غريهم يعيِّنون ما كثريًا السابقني االستشاريني أن نجد ولذلك
إىل االستقرار يجلب أن يمكن باملألوف التشبث أن شك ال الرشكة. أو الكلية نفس من
يشكل قد مما الذات؛ عىل واالنكماش النظر قرص إىل أيًضا يؤدي قد لكنه منظومة؛ أية
االختالف. تمام مختلفة كفاءات يتطلب تغيري إجراء إىل الحاجة تربز حني خاصة خطورة

العاطفي االرتكاز (9-3)

املرشحني تقييم العاطفي: االرتكاز تسمى لظاهرة فريسة للوقوع ُعرضة جميًعا إننا
من بدًال ببعض) بعضهم بمقارنة (أو لنا مألوف آخر بشخص بمقارنتهم بعينها لوظيفة
يمر التي تلك العاطفي االرتكاز حاالت أشد لعل الشخصية. ميزاتهم عىل ِبناءً تقييمهم
محل بوضعهم حديثًا عليهم يتعرف من كلِّ تقييم عىل يرص الذي املهجور املحب بها
النموذج. هذا إىل يرقى من يجد ال ثم فارقته؛ التي لحبيبته املحال النموذج مع مقارنة
واملواقف لظروفهم وفًقا األفراد رؤية يف التحيز هذا تأثري تحت الواقع الشخص يُخفق

عليه. هم ما وحسب
األوىل التجاِرب تذكر إىل امليل وهو التوايل، تأثري هو الفخ بهذا املرتبطة املشكالت من
نُجري عندما لذلك التجاِرب؛ بقية من أفضل نحو عىل التجارب من تسلسل أي يف واألخرية
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أما مرشَحنْي، وآِخر ألول سيذهب األكرب انتباهنا أن املرجح فمن املقابالت، من سلسلة
املستوى. دون نراهم أن إىل الحال بهم فسينتهي املنتصف يف الواقعون الباقون

مصادفات أو ممكنة غري مُلثُل رهينة تقع أال ينبغي املوظفني اختيار قرارات إن
اختيار قرارات اتخاذ عند التعسف خطأ يف الوقوع من نحرتس أن وعلينا األحداث، توايل

األشخاص.

القطيع سلوك (10-3)

من قطيًعا ر تصوَّ القطيع. بسلوك املسمى النفيس الفخ ذلك يف نقع ما كثريًا وأخريًا،
املنتصف؛ هو أمانًا املواقع أكثر فإن القطيع، هذا من فرًدا كنت إذا الظباء. أو الغزالن

للضواري. فريسة يقع ما غالبًا القطيع أطراف يف يوجد الذي فالغزال
مستقلني. كأفراد الترصف من بدًال األغلبية ونتبع نقلده، القطيع، إىل ننضم حني
من جزءًا نكون أن يف الرغبة أو — سابًقا أرشنا كما — الخوف بدافع ذلك يكون ربما
بل مذهًال. شيوًعا أثبتت الظاهرة فإن الدوافع، كانت ومهما الكسل. حتى أو الفريق،
ويتقاَضْون يخَشْونه، ما لديهم ليس (الذين النفوذ ذوي التنفيذيني املسئولني حتى إنه
عن التعبري بشأن الرتدد يصيبهم ما أحيانًا بحزم) والترصف األمور زمام لتويلِّ رواتبهم

زمالئهم. آراء يخالف بما ما مرشح حول رأيهم
املؤسسات، داخل املخالفات عن للمبلغني نُِكنُّها التي املتضاربة املشاعر تلك يف فكر
حديثًا ظهرت التي الحاالت ل وتأمَّ القطيع، عىل يخرجون — الحال بطبيعة — الذين
ورشة من بدءًا دوًرا لعب القطيع سلوك أن لك سيتضح طريقها؛ ضلت كاملة ملؤسسات

اإلدارة. بمجلس وانتهاءً اإلنتاج

التحيزات التخلصمن (11-3)

عملية تعوق ما غالبًا التي العاطفية والفخاخ النفسية التحيزات من عرشة استعرضنا لقد
تتسم قلَّما التحيزات هذه مقاومة إن األشخاص. اختيار بقرارات وترض القرار اتخاذ

الهدف: هذا بلوغ عىل تساعدان قد اسرتاتيجيتني ثمة أن غري بالسهولة،

الوعي. بناء (١)
وخارجها. املؤسسة داخل املناسبني املستشارين وجود (٢)
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للعمل تعاقدنا (حني كانت التجزئة لتجارة ضخمة لرشكة واقعية حالة يف تفكَّر
السوبرماركت محالت بني ترتاوح التي القنوات من كثري يف منتجات عدة تملك معهم)
املنتجات؛ بني هائل اختالط من تعاني الرشكة كانت األقسام. متعددة الكبرية واملتاجر
عن املسئول املدير ي تُرقِّ أن الرشكة قررت لذلك السوق؛ يف حصتها خسارة ثَمَّ ومن
إىل حاجة يف أنها العتقادها التنفيذي؛ الرشكة رئيس ليصري السوبرماركت محالت قسم
نظًرا الكلمة؛ بمعنى كارثيٍّا كان أداءه أن إال مشكالتها، لحل التجزئة تجارة يف متخصص
السوبرماركت؛ محالت وهي التجزئة تجارة قنوات من واحدة قناة عىل خربته القتصار

املبكر. بالتقاعد النهاية يف اقتنع فقد لذا
التحديات لتحديد متعمًقا تحليًال — متأخًرا ذلك كان وإن — الرشكة أجرت
أفاد املواصفات، تلك عىل وبناءً املطلوبة. الكفاءات وأهم اإلدارية، واألولويات االسرتاتيجية،
ال أنه اتضح الذي «أ»، املرشح هو الوظيفة لتويلِّ شخص أفضل بأن الحق تنفيذي بحث

التجزئة. تجارة قطاع يف تُذكر خربًة يملك
ترقية باتجاه يدفع كان باملألوف فالتشبث راسخة؛ قوى عدة النتيجة هذه عارضت
عىل السائد للتقليد اتباًعا األقل؛ عىل بالقطاع تامة دراية عىل أو الرشكة، داخل من شخص
للرتشيح املؤيد — اإلدارة مجلس رئيس واجه ذلك، جانب إىل كله. الرشكة تاريخ مدار
وقد الداخليني، التنفيذيني واملسئولني اإلدارة مجلس يف أعضاء عدة من قوية معارضة —
ما التي الواسعة اإلعالمية التغطية بفعل القطيع من كجزء الترصف إىل ميلهم تعاظم

التقليدي. غري الرتشيح هذا مثل وراء من الحكمة يف تُشكك فتئت
جدًال أثار الذي االختيار هذا عىل النهاية يف التصديق جرى القصة، هذه والختصار
املرشوعات متعددة املعقدة الرشكة إدارة يف كبريًا نجاًحا وأثبت الشخص، وُعنيِّ واسًعا،
هذا ارتأَى لقد اإلدارة. يف والبسيط امُلركَّز نهجه إىل كبري حد إىل ذلك ويعزى التِّجارية؛
يف متخصصون اآلن ولديه التجزئة، مرشوعات من مجموعة إدارة هو دوره أن الشخص
ازدهرت وقد املرشوعات. هذه من واحد كل يديرون مستوى أعىل عىل التجزئة تجارة

الرتاجع. من َعقد بعد الرشكة
املوارد واستغالل داخليٍّا لعمله أدائه بفضل — اإلدارة مجلس رئيس استطاع
من ويوسع والفخاخ، التحيزات من كاملة مجموعة عىل يتغلب أن — بحكمة الخارجية
عامة بخربة يتمتع مرشح استقطاب النتيجة وكانت الرشكة. أمام املتاحة الخيارات نطاق
املناسب. القفاز يف الكف تنزلق كما بسالسة الجديد دوره تقمص يف نجح النطاق، واسعة
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املصالح بني والتضارب املناسبة غري الحوافز (4)

االحتماالت لألشخاص: اختيارك قرارات تَعوق التي العوامل من أنواع ثالثة اآلن إىل ناقشنا
آخر عىل حديثنا اآلن نركز وسوف النفسية. والتحيزات الصعبة، والتقييمات اإلحصائية،
املصالح. بني وتضارب مالئمة غري حوافز وجود وهو القرارات، بهذه ترض التي العوامل
القوية السياسية الضغوط من حتى أو املرشحني ظروف من العوامل هذه تصدر أن يمكن

املؤسسة. داخل

املرشحني ظروف (1-4)

املجموعة هو املوظفني اختيار قرارات تقوِّض قد التي الخبيئة الحوافز من نوع أول
املرشحني». «ظروف اسم عليها أُطلق التي الكاملة

قيمنا من ينبثق سلوكنا أن تعلمت ما، نوًعا الصارمة الكاثوليكية نشأتي خالل
من به مررت ما خالل من — إدراكه إىل توصلت ما القيم. بتلك التمسك عىل وقدرتنا
ظروفنا تخلفه الذي التأثري مدى هو — مهنية تحقيقات من أجريته وما شخصية خربات
مؤمنون الواقع يف لكننا املطلقة، بالقيم التمسك نحاول كبرش إننا سلوكنا. عىل الشخصية
وأوضاعنا ظروفنا حسب يتحدد ومواقف أفكار من نتبناه وما والظروف. النسبية بدور

الحياة. يف
أمامي؛ املطروحة الفردية الظروف م أتفهَّ أن ا حقٍّ أحاول بحث، مهمة يف أعمل متى
بال شخًصا أن عادًة املرجح من واستبعادها. الخاطئة الحوافز تصحيح سبيل يف وذلك
معني منصب أو معني عمل صاحب أن عجلة يف يستنتج سوف عمل إىل حاجة ويف وظيفة

الوظيفة. بهذه للفوز املؤهل الوحيد الشخص بالطبع وأنه تماًما، له مالئم
النقد إىل أكثر يميل موقًفا بوظائفهم الراضون األفراد يتبنى النقيض، وعىل
فيما التشكك من بمزيد يشعرون كما مطروح، جديد بديل أي تجاه (واملوضوعية)

املقرتح. الجديد الدور ألداء مؤهالتهم يخص
املصلحة يخدم غش إىل تدفعهم أْن ما لوظيفٍة املرشحني لظروف يمكن أخرى، بعبارة
يمثل األول النمط أن الجيل من عادل. غري بنحو الذات نقد إىل تدفع أمانة أو الذاتية،
تجعل وظيفة عن البحث بعملية تحيط التي العالية فاملجازفات الثاني؛ من أكرب مشكلة
التي الدراسات أكرب من واحدة تشري للقلق. مثري نحو عىل متكررة ظاهرة الغش من
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الدراسة يف املشاركني من املائة يف ٩٥ أبدى الحاالت بعض يف أنه إىل كاالهان ديفيد أوردها
وأن وظيفة، عىل الحصول سبيل يف للكذب استعدادهم الجامعية الدراسة سن يف هم ممن
أجرتها أخرى دراسة أن كما ُصدمت.) أنني (أعرتف ذلك! فعلوا الطالب من املائة يف ٤١
٢٫٦ فيها استعرضت — والسلوك السري تحريات إجراء يف متخصصة — أمريكية رشكة
تضمنت الطلبات هذه من املائة يف ٤٤ أن وكشفت ،٢٠٠٢ عام يف وظيفة طلب مليون
هذا يف متخصصة رشكة أجرتها ضخمة استطالعية دراسة ويف األقل. عىل األكاذيب بعض
مليئة كانت املقدَّمة الذاتية السري جميع من املائة يف ٨٠ أن تبنيَّ التحريات، من النوع

باملغالطات.17
ولوال سيئة، بترصفات اإلتيان إىل أشخاًصا الصعبة الشخصية الظروف تدفع ربما
— سلوكنا إن واألمانة. الرصاحة درجات بأقىص ترصفاتهم التسمت الظروف هذه
السياق عىل كبري حد إىل يعتمد — التحول» «نقطة يف جالدويل مالكوم وصفه كما
فعىل االجتماعية؛ الرؤية هذه عقوٍد عرب أُجريت تجاِرب عدة أثبتت وقد االجتماعي.18
عرشينيات يف هاي) إيه وإم هارتشورن (هيو نيويورك من باحثان أجرى املثال، سبيل
الذين املدارس طالب من ١١٠٠٠ شملت التجاِرب، من بارزة مجموعة العرشين القرن
املصممة االختبارات عرشات الطالب الباحثان أعطى عاًما. و١٦ ٨ بني أعمارهم ترتاوح
يوجد (١) ييل: كما بإيجاز، النتائج وكانت أشهر. عدة مدار عىل وذلك األمانة، لقياسدرجة
ذكاءً األقل الطالب (٣) أكثر. ون يغشُّ سنٍّا األكرب الطالب (٢) الغش. حاالت من الكثري
وربما للوظائف، املرشحني من الغش من كبريًا قدًرا تتوقع أن يمكنك إذن أكثر. ون يغشُّ

كفاءة. األقل واملرشحني تمرًسا األكثر املرشحني هؤالء من أكرب مقداًرا
تجربة برينستون جامعة من باتسون) ودانيال داريل (جون نفسيان عاملان أجرى
عليهم ليُجروا الدينية املدارس طالب من بمجموعة الباحثان استعان للغاية. مقلقة أخرى
يف األرض عىل ملًقى رجًال الطالب هؤالء فيه يصادف موقًفا الباحثان افتعل الدراسة.
من البحث، محل السؤال كان العينني. ومغمض الرأس خافض وهو ويتوجع يسعل ممر،
موعد لحضور عجلٍة يف كانوا الذين العرشة الطالب بني من يتوقف لم ويساعد؟ سيتوقف
ما أماَمهم يكن لم الذين العرشة بني من طالب ستة من أكثر توقف بينما واحد، سوى
ودوافعهم خلفياتهم تتشابه ممن األشخاص، من املجموعة فنفس لذلك، ألجله. يتعجلون

متأخر؟ أنا هل واحد: تمييزي عامل عىل ِبناءً تماًما مختلف نحو عىل ترصفت العامة،
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أشياء أن هو الكثري) (وغريها والتجارب الدراسات هذه إليه تشري ما أن الواضح من
نتعرض حني وأننا ومضمونة، ومطلقة جوهرية برشية سمات ليست والرحمة كاألمانة
تُناقض بل فقط، وأخالقيٍّا اجتماعيٍّا مرفوضة ليست ترصفات منا تصدر قد شديد، لضغط
الوظائف عن البحث عمليتَي عىل تأثري أي البغيضة الحقيقة لهذه هل الراسخة. قيمنا

بالتأكيد. املوظفني؟ واختيار
بأشكال املوظفني اختيار عملية تقوِّض أن املرشحني لظروف يمكن الحقيقة، يف
ِلذَواِتنا املحدود َفْهُمنا — عنها أُحدِّثهم َمن تُدهش ما كثريًا والتي — أبسطها كثرية،
ال كبرش فإننا أنفسنا»، عن «غرباء املذهل كتابه يف ويلسون تيموثي أوضح كما كأفراد.
جديدة.19 ظروف ظل يف به نشعر أن يمكن ما أو شعورنا، أو ماهيتنا، عن الكثري نعرف
املنزل، أو السيارة، (تلك دائًما إليه تطلَّْعَت ما رشاء يف أخريًا نجحت أن لك يسبق ألم
وتشعر حياتك يف بالجدوى اإلحساس من بعًضا بعَدها لتفقد املزرعة) أو القارب، أو
وظائف؛ عن البحث سياق يف ذلك دالئل استقرأنا إذا قبل؟ ذي من بكثري أقل بسعادة
يف الجديدة حياتنا تبدو قد كيف ر تصوُّ وال املستقبل استرشاف يجيد ال أغلبنا أن فسنجد
أن يستبعد لكن السلبيات؛ أو اإليجابيات عىل الرتكيز يف نبالغ ربما جديدة. وظيفة ظل

للموقف. تقديرنا يصح
ظروف تطرحها التي الثانية املشكلة فإن صلة، ذات أبحاث إليه أشارت حسبما
نواجه حني أما يُرام، ما عىل أوضاعنا تكون حني املجازفات عن نُحجم أننا هي املرشحني
بائسة ظروف تحت نقع فعندما الخطرية؛ املجازفات ل تحمُّ عىل نقِدم فإننا متأزًما؛ وضًعا
ألنه فقط ليس إمكانياتنا، تُفوق وظيفة بقبول نبايل ال واجتماعيٍّا، وعاطفيٍّا اقتصاديٍّا
كأن نشعر ألننا بل الدوام)، عىل صحيح غري يكون يكاد ما (وهو نخرسه ما لدينا ليس

لنا. كبرية حظ رضبة ق تحقُّ هو الظروف هذه من الوحيد املخرج
مرشح أي ظروف لفهم ا خاصٍّ جهًدا نبذل أن علينا األسباب، هذه لجميع نظًرا
لرفض وكذلك فيها، امُلبالغ الجدارة دعاوى الستبعاد الفهم بهذا نستعني وأن لوظيفة،
واملستهرتين املقامرين واستبعاد تمييز إىل نحتاج إننا الذات. نقد يف تُغايل التي التقييمات
أن يمكن مما كثري هناك إذ يفقدونه؛ ما لديهم ليس أنه يشعرون الذين واملخاطرين
واملوظف العمل صاحب من لكلٍّ مفيد الرضر تجنُّب فإن لذا سمعتهم؛ ذلك يف بما يفقدوه،

املستقبليني.
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السياسية الضغوط (2-4)

داخل بالكلية الحوافز مشكالت من الثاني النوع يقع السابقة، الحوافز ملشكلة خالًفا
وأوسعها بالتعيني املرتبطة الفخاخ آخر السياسة تُعترب املصالح. وأصحاب املؤسسة
بحيث املوظفني اختيار قرارات عىل مدمًرا تأثريًا للسياسة إن تخويًفا. وأكثرها انتشاًرا
الرمال من ببحر نشبَِّهها أن تستحق بل البسيطة، الفخاخ فئة يف نضعها أن يكفي ال
البحث مجال يف الثالث َعقدي إىل أخطو بينما أنه برصاحة أقولها أن يسعني املتحركة.
نتيجة كانت صادفتها التي بالتعيينات املتعلقة الفادحة األخطاء أكثر فإن التنفيذي،

الخاصة. أجنداتهم لهم لكن حسنة نواياهم ألشخاص
ألحد املتسلط القوي الرئيس ذلك مثاًال: لنأخذ أصدقائهم. تعيني إىل الناس يميل
التنفيذي الرئيس ليخلُف الجامعية الدراسة أياَم غرفته رفيق رشح الذي اإلدارة مجالس
والتقييم البحث عملية وتجاوزوا الرتهيب، ضغط تحت اإلدارة، مجلس بقية وافق امُلقال.
— للشك مجاًال يدع ال بما — عام من أقل يف الجديد، التنفيذي الرئيس أثبت النموذجية.

إقالته. إىل الرشكة واْضُطرَّت االسرتاتيجية، والرؤية للمرونة افتقاره
املسئولني كبار اختيار عند املكيافيلِّيَّة. النزعة من بمزيد األجندات بعض يتسم
ليتم الرسية املؤامرات أنواع بجميع الرشكاء يقوم املشرتكة، املرشوعات يف التنفيذيني
مهاراته عن النظر برصف السلطة، يف حليف لهم يكون أن آملني مرشحيهم، انتخاب
لتقوية حتى أو تهميشهم لتجنُّب ضعفاء مرشحني يؤيدون أشخاًصا رأيت بل املحددة،
ويُقال، سيفشل الشخص هذا أن شك (ال الطويل املدى عىل املؤسسة يف ارتقائهم فرص
إسداء مقابَل الوظيفة املرشح ينال األخرى، الحاالت بعض يف التايل). البديل وسأكون
لالستعانة أو «أنصاره» ألصدقاء لتعيينه بًا ترقُّ مرشح يُعنيَّ قد فمثًال الخدمات؛ بعض
مدمًرا، تأثريًا تخلِّف أن — شيوعها برغم — التعيينات لهذه يمكن رشكاتهم. بخدمات
يف العمل يفضل أحد من فما داخَلها، املعنوية الروح عىل بل الرشكة، أداء عىل فقط ليس

الداخلية. السياسة أشكال من غريها أو املحسوبية عليها تسيطر مؤسسة
الشديدة الصعوبة تسبب عوامل أربعة الفصل هذا يف استعرضنا فقد سبق، ملا إيجاًزا
4-3 الشكل يرسد العليا. املناصب يف املوظفني أفضل اختيار عند الرشكات تواجهها التي

العوامل. هذه
البالغة الصعوبة وراءَ الرس تفسري يف مجتمعة العوامل هذه تساعد طويلة. قائمة إنها

األشخاص. اختيار قرارات اتخاذ يف الكامنة
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االحتماالت اإلحصائية

صعوبة التقييمات:
• تأث# أخطاء التقييم.

• وظائف فريدة.
• وظائف متغ#ة.

• سمات غ# مادية.
• مرشحون يصعب الحصول عليهم.

التحيزات النفسية:
• التسويف.

• اAبالغة يف تقييم القدرات.
• األحكام اAتعجلة.

• الوسم.
• تقييم األشخاص عىل نحو مطلق.

• البحث عن معلومات توكيدية.
• حفظ ماء الوجه.
• التشبث باAألوف.

• االرتكاز العاطفي.
• سلوك القطيع.

الحوافز غ3 ا2ناسبة:
.WرشحAظروف ا •

• الضغوط السياسية.

األشخاص. أفضل اختيار يف البالغة الصعوبة سبب :4-3 شكل

لإلخفاقات نماذج تنقل حني العوامل هذه تتجاهل ما كثريًا الصحافة أن الحظ
يف ِمراًرا وقعت ألني نظًرا يشء. يف اإلنصاف من ذلك وليس التنفيذيني، للرؤساء املروِّعة
اإلدارات مجالس وأعضاء التنفيذيني املسئولني ألولئك االحرتام إال أُِكنُّ فال الفخاخ، هذه كلِّ
مسئولياتهم من كجزء املوظفني اختيار عملية متقبِّلني ، اْلِمَحكِّ عىل أنفسهم يضعون الذين
إن بالتحديات. املحفوفة الصعبة املشكالت هذه جميع مع بفاعلية ويتعاملون القيادية،
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حني األمر حقيقة عرف ويلش جاك إن أقول أخرى ومرة اإلطالق. عىل سهًال ليس األمر
الصعوبة.»20 بالغ أمر األفضل األشخاص تعيني «إن قال:

احتياط إىل يؤدي املسبق التحذير أن هي الظالم هذا وسط املضيئة النقطة لكن
هي الفصل هذا يف ذكرها عىل أَتَيْنا التي الفخاخ هذه جميع من وقاية فأفضل مسبق؛
التي الفخاخ تجنَّب الفصل. لهذا بقراءتك السبق لك يكون املنطلق، هذا ومن الوعي؛

الكربى. اإلخفاقات من بالتأكيد مأمن يف تكون وسوف رشحتها،
عن كولينز جيم سألت عندما تفاؤًال. أكثر بلهجة الفصل هذا أختم أن أريد لكنني

ييل: بما أجاب ثم َوْهلًة فكَّر القادة، كبار قرارات يف الحظه خطأ أهم

أحضان يف بالرشكة سيلقي الذي الجذري الكبري القرار ذلك عن بحثي ِخَضمِّ يف
تدرس فعندما النحو. بهذا يتحقق ال املجد أن وجدت واحدة، برضبة املجد
ة ثَمَّ ليس أنه ستجد السنني، عرب وتطورها املتميزة للرشكات الطويلة املسرية
القوة إجمايلِّ من ضئيل جزء من أكثر يشكل — أهميته كانت مهما — واحد قرار
التي الصائبة القرارات من سلسلة خالل من يُبنى املجد إن للرشكة. الدافعة
طويلة. زمنية فرتة عرب بعض إىل بعضها ويضاف اإلتقان، درجات بأعىل ذ تُنفَّ
باالستثمار أمجن رشكة فقرار غريها؛ من أهم القرارات بعض أن شك ال
إيرالينز ساوثويست وقرار الحيوية، بالهندسة املعاَلج اإلريثروبويتني عقار يف
الدقيق، املعالج إطالق إنتل وقرار فقط، ٧٣٧ طراز بالطائرات باالستعانة
تمثل ال القرارات هذه حتى لكن — وغريها ،٣٦٠ نظام عىل إم بي آي ورهان
عظيمة، رشكة ألي الطويلة املسرية يف اإلجمالية. النتيجة من ضئيل جزء سوى

املؤسسة.21 لهذه النهائي املجد من املائة يف بعرشة واحد قرار أي يسهم ال

والتنفيذ بالتحليل ملتزمني مديرين وجود يستدعي رشكة ألية الحقيقي املجد بناء إن
الفخاخ تجنُّب يُعترب أجل، املوظفني. اختيار قرارات ذلك يف بما هام، قرار لكل املتأنِّينَْيِ
اختيار من تتمكَّن لكي فقط. األوىل الخطوة لكنها رضورية؛ خطوة الفصل هذا يف الواردة
من بدايًة املوظفني، اختيار عملية مراحل من مرحلة كل تتقن أن عليك دائًما، الناجحني
يف عيَّنتهم الذين األشخاص لهؤالء األمثل بالدمج وانتهاءً التغيري، ينبغي متى معرفة

محيطهم.
القادمة. الستة الفصول يف سنناقشه ما وهذا
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الرابع الفصل

التغيريرضورة يكون متى إدراك

— املوظفني يف كبري تغيري إجراء يلزم متى إدراك — الصعب املوضوع لهذا تناولنا لنبدأ
ترتتب السيناريوهني فكال لك، سيتضح كما الحياة. واقع من سيناريوهني باستعراض

تماًما. مختلفة نتائج عليهما
حقيقي، ضياع مالمُح مكتبي أماَم الجالس الرجل عىل تبدو كانت األول»: «السيناريو
من يمكِّنه مما الذهن بحضور يتمتع يزال ال الحظ، لحسن لكنه، ذاهًال. يكون ويكاد
ثروته لضياع الجربي االستسالم من وبدًال ُموِجعة، شخصية مأساة ِخَضمِّ ففي الترصف.
السبب ولهذا املساعدة؛ يلتمس أن الرجل هذا قرر حياته، معنى وحتى أرسته، وتجارة

بعينه. اليوم ذلك عرص يف مكتبي يف موجوًدا كان
الرئيس منصب يف والده خلف ثم النجاح باهرة غذائية منتجات رشكَة والُده أسس
يف فعاًال عنًرصا كان التشغيل، عملية من الفنية الجوانب يف لتخصصه ونظًرا التنفيذي.
يف القرارات هذه أدت وقد الجديدة. واملنتجات الرأسمالية كاالستثمارات كربى؛ قرارات
األساسية البنية إنشاء يف وساهمت لإلعجاب، مثرية أرباح وتحقيق الرشكة نمو إىل مجملها

مجالها. يف العب أكرب ثالث الرشكة جعلت التي
القطاع داخَل الهائلة الرتكيز فعمليات املاضية؛ القليلة السنوات يف تغريَّ العالم لكن
والتغريات جدد، دوليني لالعبني املفاجئ والظهور املكثف، واالستحواذ الدمج نشاط عرب
حد إىل قصرية فرتة يف التنافسية الرشكة مكانة أضعفت عوامل كلها التوزيع، قنوات يف
مالية أسواق يف األجل قصرية قروض تموله األثناء تلك يف الرشكة نمو كان للدهشة. مثري
وصارت مفاجئة. ارتفاعات تسجل فوائدها أسعار كانت التي القروض وهي محلية،
املتصاعدة، الفوائد سداد وسندان املتنامية التشغيل خسائر ِمْطَرقة بني واقعًة الرشكة
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صارت ذلك، لكل نتيجة مستحيًال. أمًرا دوليني دائنني االقرتاضمن لتجعل اجتمعت والتي
للكلمة. الحريف باملعنى اإلفالس َشفا عىل الرشكة

بالرباعة يتسم رشكات محامي إىل لجأ املعضلة، لهذه مخرج إيجاد عن عجز أن بعد
وقد — قائًال إيلَّ التفت هكذا هو» فالسؤال «لذا املطاف. نهاية يف إلينا أحاله الذي والرفق،
رشكتي؟» ينقذ أن جديد تنفيذي لرئيس يمكن «هل سيطرحه: الذي السؤال من متأمًلا بدا
يُحَسب مما «نعم.» األمر: نهاية يف اإلجابة وكانت الصحيح، السؤال هو هذا كان
مسئولياته له سلَّم له، مقبوًال مرشًحا تقديمنا فبمجرد وحزم؛ برسعة ف ترصَّ أنه لعميلنا
من به مرت ما برغم للرشكة، الجديد التنفيذي الرئيس استطاع جانبًا. ى وتنحَّ التنفيذية
الحني ذلك منذ وازدهرت تطورت أن لبثت ما ثم األمان، برِّ إىل يقودها أن عصيبة، ظروف

سنوات. عرش تقارب وملدة
ناجحة رشكة يف مساهمان شقيقان أتاني تقريبًا، الفرتة نفس يف الثاني»: «السيناريو
وحسب، للرشكة األساسيني املالكني الشقيقان يكن لم الصناعية. الزراعية املنتجات لتصدير
وضع يف تزال ال كانت آنذاك الرشكة أن وبرغم أيًضا. التنفيذيني مسئوليها أكرب كانا بل
املثقل الرأسمايل لهيكلها نتيجة مالية مصاعَب تواجه بدأت فإنها معقول، حد إىل جيد

املستقرة. غري املالية وإدارتها بالديون
بذلك. وأخربناهما أقوى، إدارة إىل ة املاسَّ الرشكة حاجة الواضح من كان جانبنا، من
قررا لكنهما رأينا عىل الشقيقان شكَرنا بالرصاحة.) نتصف أن علينا هذا، عملنا مجال (يف
اقرتاِض دوامِة يف الرشكة انزلقت عامني، ُغضون يف بنفسيِْهما. الرشكة إدارة يواصال أن

والتصفية. اإلفالس إىل النهاية يف بها أدت متزايدة، بدرجات باهظٍة مبالَغ
الفصل. هذا يف األساسية النقاط إىل يشريان فإنهما مًعا؛ السيناريوهني إىل بالنظر
العليا، املناصب مستوى عىل خاصة املوظفني، يف تغيري بإجراء قرار إىل الوصول أن أولها
استطاع ذلك. إىل الحاجة رؤية حتى تصعب األحيان، بعض ويف اإلطالق، عىل يسريًا ليس
املتصاعدة املأساة تلك يف شخيص استثمار من بذله ما برغم — األوىل قصتنا بطل
النظر عليه وأن مختلفة، كفاءات تتطلب جديدة تحديات وجود يستوعب أن — لرشكته
الثاني، التصور يف أما الكفاءات. تلك عىل العثور أجل من الكوادر من أكرب مجموعة إىل
النهاية نحو سويٍّا سارا ثَمَّ وِمْن برؤيتها)؛ يُِقرَّا لم (أو التغيري رضورة يََريا لم فالشقيقان

رشكتهما. لرحلة الحزينة
ذلك يؤذي فقد إقرارها؛ بعد حتى التغيريات، هذه مثل تنفيذ الصعب من ثانيًا:

السمعة. ويدمر املشاعر
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تغيري، إجراء رضورة يتبنيَّ فحني الثالث؛ درسنا هو وهذا عذًرا، ليست الصعوبة لكن
هو املرحلة هذه يف الهدف يكون أن ويجب املوقف، هذا مسئولية أحدهم يتحمل أن يجب

ينبغي. كما التغيري إجراء
مسئول الستبدال رضورة هناك كانت إذا ما لتحديد طرًقا الفصل هذا يوضح
يف التغيري يحدث متى بإيجاز أستعرض سوف املستوى. رفيع مدير أو مهني، أو تنفيذي،
التغيري إجراء يصبح متى تحديد عىل النقاش أغلب سأركز لكني وملاذا؟ الواقعية الحياة
سوف عالجها. إىل منه املشكلة عن الكشف إىل أقرب الفصل هذا فإن لذلك، رضوريٍّا؟

ومنِصف. مناسب نحو عىل التغيريات تطبيق اسرتاتيجيات الالحقة الفصول يف أُْجِمل

عادًة؟ التغيري يحدث متى (1)

عىل ١٩٩٢ عام منذ — الشمالية كاروالينا يف الواقع — قة الخالَّ القيادة مركُز أَرشَف
تفصيلية مقابالت وأجرى التنفيذية، املناصب يف املوظفني اختيار مجال يف مهمة أبحاث
البحث. محل املؤسسات يف العليا الثالثة املستويات عىل التنفيذيني املسئولني مئات مع
املالحظات من كوَّنَها عميقة رًؤى البيانات من املتنامي املخزون هذا إىل املركز أضاف
لإلعجاب مثرية محاكاة عملية يف مشاركتهم خالل التنفيذيني املسئولني لكبار املبارشة
والنتيجة املتعددة. بالوسائط فيها اْستُِعنَي التنفيذية، املناصب يف املوظفني اختيار لعملية
االنتقاء لعملية الفعلية الكيفية فهم عىل تساعدنا التي البيانات من الثراء بالغ مصدر هي

املؤسسية.1 السياسات تنص حسبما يحدث أن يُفرتض ما مقابل يف املؤسسات، داخل
التنفيذية، للمناصب املوظفني اختيار أن قة الخالَّ القيادة مركز بيانات قاعدة تُظِهر
املفاجئ، النمو كحاالت استثنائية؛ مؤسسية أوضاع سياق يف يَْجِري ما كثريًا تتوقع، قد كما
هيكلة إعادة أو كبري، اسرتاتيجي أو ثقايف تغيري وقوع أو التصفية، من املؤسسة إنقاذ أو
التنفيذيني املسئولني كبار صفوف يف التغيري إجراء يعكس أكثر، أحيان يف بل املؤسسة.
املهارات من أوسع مجموعة لتطوير التنفيذيني للمسئولني فرصة خلق مثل تطويريٍّا؛ قراًرا
عىل للتغيري كبري حد إىل تكرارية األكثر السيناريو أن غري الوظائف. تداول طريق عن
باإلبقاء قراًرا يشمل بل للتطوير، هدًفا وال مؤسسية ثغرة يتضمن ال التنفيذي املستوى
التي الحاالت من املائة يف ٦٠ من أكثر يف التنفيذي التغيري كان الحقيقة، يف الرشكة. عىل

الراهن. الوضع عىل اإلبقاء إىل يهدف املركز أوردها
يحيط الذي املحدد الظرف أثر (١) إىل: املركز نقلها التي البيانات تطرقت
بنظرائهم مقارنًة الداخليني للمرشحني النسبية النجاح معدالت و(٢) التعيينات، بعملية
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املسئولني من املائة يف ٣١ سوى ينجح لم املركز، أفاد حسبما املثال، سبيل عىل الخارجيني.
فرص سوى املركز يرصد لم وباملثل، واالستحواذ. الدمج حاالت يف املعيَّنني التنفيذيني
ثقايف تغيري دعم هو املؤسيس الهدف كان حال يف تقريبًا) ٥٠ / ٥٠) للنجاح محدودة
التعيينات كانت األخريين، الظرفني من كلٍّ ويف ناشئة. رشكة تدشني أو اسرتاتيجي، أو

الداخلية. التعيينات من نجاًحا أقل املركز درسها التي العينة يف الخارجية
التغيريات يخص فيما أنه أيًضا املركز أجراها التي االستطالعية الدراسة أكدت
يف يأتون الذين األشخاص هم كبري حد إىل القرار صناع أغلب كان املستوى، الرفيعة
و/أو الحاالت) من املائة يف ٦٧ (يف شغله يتم الذي املنصب فوق مبارشة الوظيفي لَّم السُّ
البرشية املوارد إدارة قسم كان املائة). يف ٦٦) الرشكة/املالك التنفيذي/رئيس الرئيس
إثره يف تأتي ثم املائة)، يف ٣٦) كثريًا أقل الحاالت من نسبة يف الرئييس القرار صانع
املائة) يف ٣٣) الشاغر املنصب يرأس الذي الشخص أقران يد عىل القرار صناعة نسبة

املنصب.2 يشغل من أقران واملوظفون
أن إىل تشري التي تلك شديًدا قلًقا وتثري املركز إليها ل توصَّ التي النتائج آخر
للمناصب املوظفني انتقاء يف للغاية محدود دور سوى تلعب ال الوظيفي التعاقب ُخطط
عند تبنيَّ املستوى، ذلك يف املوظفني اختيار لقرارات املحورية األهمية وبرغم التنفيذية،
املصادر أقل كانت التعاقب خطط أن فعليٍّا املستخدمة املختلفة االنتقاء أساليب تحليل
فقط املائة يف ١٨ يف إال تُستخدم لم إذ املرشحني؛ عن معلومات عىل للحصول استعماًال
هي املرشحني عن املعلومات لجمع شيوًعا الطرق أكثر كانت النقيض، وعىل الحاالت! من
املائة).3 يف ٦٩) املرجعية والجهات املائة) يف ٧٣) الذاتية رَي والسِّ املائة) يف ٨٧) املقابالت
أبرزت حسبما التنفيذية؟ األجهزة يف التغيريات عن نعرفها التي األخرى األشياء ما
ما كثريًا التنفيذيني املسئولني تبدُّل معدل فإن األخرية، السنوات خالل كثريًا الصحافة
كبار وإقالة الرشكات أداء بني العالقة حول حديثة دراسة ففي السيئ؛ األداء يحركه
املسئولني كبار إقالة وراء الحقيقي السبب كان السيئ األداء أن تأكد التنفيذيني، املسئولني
إىل يدفع الذي هو فقط بحق اْلُمْزِري األداء أن إىل أشارت نفسها الدراسة لكن التنفيذيني؛
هائًال انهياًرا الرشكة أداء ينهار أن يجب أخرى، بعبارة التنفيذيني. املسئولني كبار إقالة

كبري.4 تنفيذي مسئول أي خدمة إنهاء يتم أن قبَل
عادًة — منها بالقرب أو — العليا املستويات يف التغيريات أن نعلم النهاية، ويف
فمعدل الوظيفي؛ السلم من التالية العديدة الدرجات يف التغيريات من سلسلة تطلق ما
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ومغادرُة التنفيذي، الرئيس تبدُّل فرتة إبَّان ملحوظة بصورة يزيد العليا املناصب يف التبدُّل
داخل التالية املستويات يف اإلداري التبدُّل فرص من تزيد منصبه قديم تنفيذي رئيس

املؤسسة.5

وملاذا؟ التغيري؟ يحدث أن «ينبغي» متى (2)

التنفيذيني، للمسئولني املهنية املسرية إدارة أساليب أحدث حول دراسات عدة أجرترشكتنا
أكدت وقد بالتوازي. مشابهة دراسات لالستشارات كومباني آند ماكنزي رشكة وأجرت
تطبيق عن كبريًا قصوًرا يعاني الرشكات أغلب أن الحالتني كلتا يف البحث مصادر
فأكثر مذهلة؛ النتائج يل، بالنسبة املوظفني. اختيار قرارات يخص فيما املمارسات أفضل
أن يعتقدون االستطالعية الدراسة شملتهم الذين التنفيذيني املسئولني أرباع ثالثة من

مؤسساتهم:

العالية. الكفاءات ذوي األشخاص تستقطب ال •
املنخفض. األداء أصحاب عن املرتفع األداء أصحاب تميز ال •

ترقيًا تتضمن التي الوظائف الكوادر أفضل تويل وال الكفاءات، أفضل تستبقي ال •
رسيًعا.

املوظفني. جودة مسئولية املبارشين املديرين ل تُحمِّ ال •
فعال. نحو عىل الكفاءات ي تُنمِّ ال •

إن الدراسة شملتهم أشخاص أربعة كل بني من ثالثة قال ييل: ما إىل اإلشارة تجدر
املائة يف ٩٠ من أكثر أن األسوأ بل الحيوية! النقاط هذه يف قصور من تعاني رشكاتهم
املنخفض األداء أصحاب استبعاد تُجيد ال مؤسساتهم أن أفادوا التنفيذيني املسئولني من

رسيًعا.6
يف التسويف إىل — الثالث الفصل يف ذكرت كما — بنا تميل البرشية الطبيعة إن
وبخالف ببطء. نتحرك األمور، تتدهور حني حتى باألشخاص؛ املتعلقة قراراتنا اتخاذ
(ال يرام ما عىل األمور تسري حني — العادة غري عىل — املجازفة عن نُحجم املطلوب،
من كلٍّ يف واحد: يشء إىل النهاية يف تؤدي األمور هذه كل بعد). ينكرس لم ما تصلح
إىل املوظفني باختيار املرتبطة املهمة للقرارات اتخاذنا تأجيل إىل نَْجنَح اء، َّ والرضَّ اء الرسَّ

األوان. يفوت أن
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يمكن ال حولنا، من العالم خطى تسارع فمع يكفي؛ بما جيًدا ليس ببساطة هذا لكن
جاك الحظ فكما املبادرة، علينا ينبغي مطلًقا. التحرك عن نعِجز أو متباطئني، نظل أن
كفرصة مواجهة كل مستغلني َكلل، بال عملهم فريق تطوير عىل القادة «يعمل ويلش:

بالذات.»7 الثقة وبناء والتدريب، للتقييم،
أيًضا يدمرون بل سيئ، نحو عىل وظائفهم بأداء األْكفاء غري املديرون يكتفي ال
نتائج ساتون وروبرت فيفر جيفري استعرض الكامنة). (وإمكانياتهم حولهم من أداء
كتابهما يف وذلك السابقة، عاًما الخمسني مدار عىل املؤسيس باْلُمناخ املعنية األبحاث
أن إىل املؤلفان أشار األدلة». عىل القائمة «اإلدارة أسمياه ما حول يدور الذي الحديث
الدراسة إجراء وقت عن النظر بغض — مؤسسة أية يف املوظفني من املائة يف ٧٥ إىل ٦٠»
املبارشين رؤساءهم أن أفادوا — شملتها التي املهنية والفئة مكانها أو االستطالعية

إرهاًقا.» أشدها أو وظيفتهم جوانب أسوأ يمثلون
تُسبِّب الكفاءة إىل واملفتقرة املجحفة اإلدارة «إن قائَلنْي: وساتون فيفر استطرد
دراسة أن إىل املؤلفان وخلص عام.» كلَّ الدوالرات بمليارات تقدر اإلنتاجية يف خسائر
ووالءهم وسعادتهم مرءوسيهم صحة يدمرون األْكفاء غري القادة أن «تُثبت دراسة تلو

وإنتاجيتهم.»8
به نتسم ما إىل بالنظر املشكلة. كشف عىل منصبٌّ الفصل هذا تركيز أن مجدًدا أؤكد
اقتالع تجاه الفعل، تجاه تحيًزا بداخلنا نخلق كيف التسويف، نحو البرشي امليل ذلك من
ونرتقب نَِعَي أن هي األوىل الخطوة أن أعتقد حلها؟ عىل والعمل جذورها من مشكالتنا

قوة. وأشد إلحاًحا أكثر نحو عىل التغيري تستدعي التي املواقف أنواع

البرش وأفعال اإللهية األقدار (3)

ع. مروِّ بل هائل، حدث قلب من التغيري إىل الحاجة تربز أحيانًا
النفاثة الطائرة تحطمت حني ١٩٩٥ عام مايو شهر من اليوم ذلك دائًما سأذكر
باحرتام يحظى وفاته وقت إستنسورو كان األنديز. جبال يف إستنسورو بخوسيه الخاصة
هيكلة إعادة من به قام ما إىل ذلك من كبري جزء ويرجع لألعمال؛ الدويل املجتمع يف كبري
قيادته أنقذت األرجنتني. يف والغاز النفط رشكات أكرب إف، بي واي رشكة يف وخصخصة
العمالة خفض (شملت اإلعجاب لبالغ مثرية أولية بإجراءات التصفية من الرشكَة املتميزة
لألنظار؛ الفتة قصته كانت الحقيقة، يف ناجح. دويل ع توسُّ أعقبها املائة) يف ٩٠ بنسبة
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تتناول حالة دراسات خمس من سلسلة أنتجت األعمال إلدارة هارفارد كلية أن لدرجة
رشكة عىل الناجح باستحواذها وانتهاءً األرجنتني، يف إحيائها من بدايًة إف، بي واي تحوُّل

عاملية.9 رشكة لتصبح طريقها يف وذلك التصفية، من وإنقاذها متعثرة أمريكية نفط
أبًدا زخمها الرشكة تستِعِد لم إستنسورو. طائرة تحطمت النجاح، هذا كل ذروة يف
يقترص لم اإلسبانية. النفط رشكات أكرب ريبسول، رشكة النهاية يف عليها استولت ثم
إف بي واي يف القيادة انعدام أن املحللني أغلب فيعتقد وحدها؛ إف بي واي عىل الرضر
عنه نتج وما النفط، عن التنقيب يف كبري انخفاض يف تسبب إستنسورو وفاة خلفته الذي

األرجنتني. يف والغاز النفط احتياطيات من املزيد استكشاف يف إخفاق من
ما كل بها. نتنبأ حتى أو اإللهية األقدار نُردَّ أن — الحال بطبيعة — نستطيع ال
تأثري لها يكون فربما بنا؛ حلت ومتى إذا األحداث هذه أن نستوعب أن هو فعله يمكننا
لدينا هل تقدير، أقل وعىل متينة؟ تعاقب خطة رشكتنا تمتلك هل مؤسستنا. عىل مدمر
تلك إىل سأعود طارئة؟ حوادث تقع حني األمور بزمام ويأخذ ليتقدم توافقي مرشح

الحقة. فصول يف املوضوعات
يف الحال هو كما األعمال، مجال ففي النادر؛ االستثناء هي اإللهية األقدار أن غري
السيناريوهات هي ما إذن، البرش. أفعال هو قلقنا يثري أن يجب ما الحياة، مناحي أغلب
التنبؤ بإمكاننا والتي األشخاص، يف تغيريات تستدعي ربما والتي البرش، يصنعها التي

بنجاح؟ لها واالستجابة بها
بالوضوح الرشكة، خارج تنشأ التي تلك سيما ال املحتملة، السيناريوهات بعض يتسم
لعوامل كاستجابة متزايدة بوترية باملوظفني متعلقة تغيريات إجراء من بد ال ما. حد إىل
نرشت الرسيع. التكنولوجي والتطور العوملة ذلك ومثال الكيل؛ االقتصاد مستوى عىل فاعلة
األعمال» عالم يف الوظائف «أصعب بعنوان مقاًال ٢٠٠٦ لعام فرباير عدد يف فورتشن مجلة
تحديات عن أغلبها يف تنتُج املايض يف اإلدارية املشكالت كانت بينما أنه إىل فيه أشارت
التصنيع، عىل قائم اقتصاد يف وتسويقها وتصنيعها الخارج، من الخامات جلب مثل
عىل قائم اقتصاد وسط باستمرار املتغرية األعمال نماذج عن تنشأ اليوم مشكالت صارت
أما السلعية، التِّجارية األنشطة يف هائلة سوقية قوة إىل تحتاج كنت املايض، يف املعلومات.
األنشطة جميع يف واملستثمرين املستهلكني قوة يف الكبرية الزيادة تواجه أن فعليك اليوم
اتحادات التفاوضمع كيفية تعرف أن عليك املايضكان يف أنك فورتشن أشارت التجارية.

واستبقائها.10 الكفاءات أفضل اجتذاب كيفية معرفة هو يشء فأهم اليوم أما العمال،
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أتتطلع الصورة؟ هذه مع — إدارتك مجلس فيها بما — رشكتك قيادة اتفاق مدى ما
املايض؟ إىل تنظر أم املستقبل إىل

عىل لعوامل فعل كردِّ املوظفني يف تغيريات إجراء ينبغي ما غالبًا ذلك، جانب إىل
ضمن العوامل هذه بعض يأتي رشكتك. فيه تتخصص الذي األعمال قطاع مستوى
مثًال، مجالك يف التكنولوجية كالتحوالت سبق؛ فيما املوجزة الكلية االقتصادية التغريات
وارسمن، أجرى املجال. حسابات دفرت يف الفرص جانب من أيًضا إليها النظر يمكن لكن
الرشكة، قيمة عىل القيادة تلعبه الذي التأثري تقدير فيها حاولوا دراسة وأناند ونوريا،
وخلص قصَوى.11 أهمية ظلها يف القيادة تكتسب التي الظروف عىل فيها أيًضا وركزوا
تمتلك (١) حينما: الرشكة قيمة عىل تأثريها يتعاظم العليا القيادة أن إىل الدراسة مؤلفو
الرتاخي نسبة وارتفاع االقرتاض نسبة انخفاض بينها (من املوارد يف وفرة الرشكة
الرشطني؛ هذين رشكتك استوفت حال يف املجال. يف الفرص ندرة و(٢) التنظيمي)،
يتعلق فيما الصائبة القرارات اتخاذ وراء من املحتملة املكاسب تكون أن املرجح فمن

للغاية. عالية املوظفني، يف تغيريات إجراء ضمنها ومن باألشخاص،
األداء يف املفاجئة للتغريات فعل كردِّ املوظفني تغيريات تُجرى ما فكثريًا وختاًما،
ووضع واستحواذ، دمج عمليات وإجراء جديدة، مرشوعات إطالق بينها من املؤسيس،
النمو حاالت ومواكبة باألداء، مرتبطة مشكالت مع والتعامل جديدة، اسرتاتيجيات وتطبيق

والنجاح.
املؤسيس األداء يف املفاجئة للتغريات الخمسة السيناريوهات هذه عىل نظرة لنلِق
مع تربز قد التي املوظفني يف تغيريات إجراء إىل الحاجة عىل الرتكيز مع اآلخر، ِتْلو واحًدا

سيناريو. كل

جديدة مرشوعات إطالق (1-3)

مرشوعات تدشني ويعد تموت، أو تنمو أن إما خيارين: سوى الرشكات أمام ليس مبدئيٍّا،
أبحاث أشارت كما — لكن الرشكات؛ ألغلب بالنسبة الحيوية النمو سبل من واحًدا جديدة
املسئولني إخفاق معدالت فإن الناشئة، املرشوعات حاالت يف — الخالقة القيادة مركز

ا. جدٍّ كبريًا ارتفاًعا ترتفع الخارجية والتعيينات الداخلية الرتقيات إجراء يف التنفيذيني
من التعيني إىل تتجه قد القيادي التطوير مهارات بأفضل تتمتع التي املؤسسات حتى
سيستمز ميديكال إلكرتيك جنرال دخلت حني جديدة. مرشوعات يف الدخول عند خارجها
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املرشحني قائمة يف الثاني املرشح تعنيِّ أن اختارت مثًال، الصوتية فوق املوجات مجال
بكفاءة ويتمتع املجال هذا يف رائدة رشكة يف يعمل كان والذي املرشوع، هذا مسئولية لتويلِّ
دوالر مليار قيمته مرشوًعا «أنشأ ويلش، جاك يل رشح كما املرشح، هذا ألن ملاذا؟ عالية.
عن يقل ال ما املرشوع هذا يف أخفقنا ذلك قبل بينما سنوات، عرش مدار عىل الصفر من

مرات.»12 ثالث
يف السابقني العاملني شمل تحليل أُجري كبرية. أهمية العمل بمجال للمعرفة إن
األفراد هؤالء أن وأثبت أخرى، لرشكات تنفيذيني كرؤساء عملوا الذين إلكرتيك جنرال
فإن لذلك مشابهة؛ مجاالت يف عاملة رشكات يف األمور ِزمام تولَّْوا حني فاعلية أكثر كانوا
دون معني بمجال املرتبطة املوردين أو بالعمالء املعرفة أو التنظيمية أو الفنية املعرفة
حال يف قيمتها وتزداد الرشكة، ألداء بالنسبة بثمن تُقدَّر ال التي األصول أحد تُعترب غريه
مصادر إىل تلجأ أن فعليك رشكتك، داخل الكوادر هذه تملك لم إن جديد.13 مرشوع بدء

خارجية.
فكرة جديد مرشوع بدء عند خارجي مرشح اختيار يُعترب ال اآلخر، الجانب عىل
ملاذا؟ الحالية. مرشوعاتك داخل باملجال املطلوبة املعرفة تتوافر لم لو حتى دائًما، سديدة
التعامل عىل قادًرا يكون أن التنفيذي الفريق من يتطلب بنجاح جديد مرشوع إطالق ألن
هذه يف يتفوق وال األم، الرشكة داخل والثقافية واالجتماعية السياسية املسائل مع الفعال
جديٍد مرشوٍع إطالق يستدعي حني باختصار: الداخليني. املرشحني سوى عادًة املهمة
بعني خارجيني، أو كانوا داخليني جميًعا، املرشحني إىل النظر ينبغي املوظفني، يف تغيريًا

االعتبار.
مسئولية لتويلِّ املوظفني اختيار عند الرشكات ترتكبها ما كثريًا التي األخطاء من
يعكس املسئولية. موضع األقدمية أو الكفاءة شخصمحدود وضع هو الجديدة املرشوعات
يكون قد لكنه للمرشوع، الصغري املبدئي الحجم — وعي غري أو وعي عن — القرار هذا
املحادثة نفس يف ويلش جاك أشار حسبما املرشوع. عىل الفعيل السلبي مردوده لذلك

املكاسب. أعىل تتوقع حيث األشخاص أفضل وضع ينبغي سلًفا، ذكرتها التي
الدخول عند جوهرية أهمية املوظفني اختيار عند الصحيحة القرارات التخاذ إن
تواجهها التي البارزة التحديات إىل فقط األهمية هذه تُعزى وال جديدة، مرشوعات يف
خربتها انعدام من الرشكة تعانيه ما إىل بل املنخفض، نجاحها ومعدل الناشئة املرشوعات
الجديدة؛ املرشوعات تواجه التي التحديات أحد األداء رصد يُعترب أيًضا. الجديد بالقطاع
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اإلنذار صافرات تطلق ال وربما املعتادة، غري السياقات يف األداء رصد يصعب ما غالبًا إذ
األوان. فوات بعد إال

واالستحواذ الدمج عمليات (2-3)

أتعامل نفيس وجدت إنرتناشونال، زندر إيجون يف بالعمل التحاقي من سنوات خمس بعد
املهارات عىل الطلب من مسبوق غري بمعدل — الكلمة معنى بكل — يضج مجال مع

اإلدارية.
حكومة أطلقت حني العرشين، القرن تسعينيات أوائل والزمان األرجنتني، يف املكان
كربى؛ قطاعات يف للدولة اململوكة للرشكات الخصخصة عمليات من موجة جديدة
وخطوط والغاز، والنفط املياه، وتوزيع وتوزيعها، الكهرباء وتوليد بُعد، عن كاالتصاالت
الناتج إجمايل من كبرية نسبة مجملها يف تشكل املجاالت هذه كانت غريها. وكثري الطريان،

لألرجنتني. املحلية والعمالة املحيل
الجديدة املتطلبات مع للتكيُّف جسيًما تحديًا املجاالت هذه يف الرشكات قادُة جابََه
ذلك كل جذريٍّا، اختالًفا املختلفة املساهمني وأهداف املتنامية، واملنافسة املحررة، للسوق
من بكثري أعىل مستًوى تحقيق بمكان األهمية من أنه البداية منذ اتضح واحد. وقت يف

املجاالت. هذه يف والفاعلية اإلنتاجية
غري مستويات من تعاني كانت الرشكات فبعض املنال؛ سهل يكن لم ذلك لكن
من أكثر (يف وهميني. بموظفني تنتهي!) (وال تبدأ والتي الفاعلية، انعدام من معقولة
من التحقق عمليات إجراء بمجرد تختفي الرواتب كشوف من املائة يف ١٠ كانت حالة،
الرضورية األساسية البنية إىل يفتقر الرشكات هذه أغلب يكن لم ينبغي.) كما الهوية
كابالت تشغيل بمجرد العمل لتسيري الالزمة البيانات إىل أيًضا بل فحسب، لالتصاالت
بمثال لتوِّي استشهدت لقد املطاف. نهاية يف والخوادم الراوتر وأجهزة الضوئية األلياف
إستنسورو خوسيه ساعد والتي والغاز النفط مجال يف العاملة الرشكة تلك إف، بي واي
وإنشاء هيكلة إعادة عمليات تضمنت والتي وغريه، إستنسورو جهود فبفضل تحويلها. يف

أمثالها. عرشة إف بي واي إنتاجية تضاعفت االستحواذات، وبعض فرعية، رشكات
الرضورية املهارات تحديد وتحويلها الرشكات تلك دمج يف املحورية الخطوات من كان
املهارات، هذه تنمية منهم يتوقع الذين الحاليني واملديرين الجديدة، البيئة يف للنجاح

الخارجي. االستقطاب طريق عن فقط شغلها يمكن التي املناصب عىل واالتفاق
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الدمج بعمليات ارتبط ما للقلق، إثارًة يفوقه ربما بل سبق، ا عمَّ أهمية يقل ال ومما
تندمج حني املثال، سبيل (عىل منصب» لكل «شخصان ظاهرة مع التعامل يف تحدٍّ من
يف املساهمني أن الحظ حسن من واحد.) مايل مدير إىل املدمج الكيان يحتاج رشكتان،
متخصصة تقييم عملية إجراء من ستتحقق التي بالفائدة أقروا ما رسعان الرشكات تلك

سيُستبَدل. ومن ر سيُطوَّ ومن سيبقى من لتحديد ومستقلة
سياق يف الكربى اإلداري التقييم مرشوعات من عدد يف اإلسهام فرصة ذلك منحني
عمليات أن تبعها، وما التجاِرب هذه واقع من تعلمت لقد واالستحواذ. الدمج عمليات
عىل وذلك باملوظفني، املرتبطة الحاسمة القرارات من مجموعة تولِّد واالستحواذ الدمج
نرشت لقد الترصف. سوء يف الرشكات بوقوع األحيان أكثر يف وتعجل تقريبًا، دائم نحو
هذه تصف التحديات.14 هذه جوهر عن تعرب حالة دراسة ريفيو بزنس هارفارد مجلة
متوقًعا قلًقا سبَّب الدوائية املستحرضات رشكات من رشكتني بني افرتاضيٍّا دمًجا الدراسة
التنفيذي الرئيس عىل وجب العليا. املناصب إىل وصوًال الرشكتني، موظفي جموع بني
أسهمها سعر هبوط ظل يف وذلك سريحل، ومن سيبقى من يقرر أن املدمجة للرشكة

التنفيذيني. مسئوليها أكفأ من بعٍض وهجرة
تجنُّب أيًضا املهم من لكن املحاباة، تجنُّب بمكان األهمية من الحاالت، هذه مثل يف
لتوِّي اخرتت ألني الفريق ذلك من كفاءة أقل مرشًحا أختار سوف املساومات: ظاهرة
املوظفني. اختيار سوء إىل مبارشة تؤدي األساليب هذه كل الفريق. هذا من قويٍّا مرشًحا
لكبار واملستقل واملتخصص املوضوعي للتقييم ما يوضح مثاًال إليك أقدِّم ييل فيما
سيبقى، ومن سريحل فيمن بالبَتِّ يتعلق حني خاصة بثمن، تَُقدَّر ال قيمٍة من املديرين

به. أعمل الذي املجال مصالح أخدم وكأنني يصورني قد ذلك كان وإن
مرفق خصخصة عملية كانت النوع هذا من فيها شاركت التي الحاالت أُوليات من
تحديًا محدود زمني إطار خالل والخدمات االستثمار بأهداف الوفاء كان كبري. خدمي
قائم توجه أي إىل كليًة تفتقر — ذاته الوقت يف — املؤسسة وكانت الصعوبة، يف غاية
الفريق بها يتحدث التي اللغات لتعدد نتيجة تماًما داخليٍّا مقسمة وكانت النتائج، عىل
الخصخصة؛ بعملية فاز الذي املشرتك املرشوع يف الرشكاء مختلف تُمثِّل والتي اإلداري،
محيل مساهم من آخرون ومديرون للدولة، اململوكة القديمة الرشكة من محليون مديرون

مختلفتني. جنسيتني من أجانب ومديرون جديد،
يمارسها كان التي السياسية األالعيب َجرَّاء مثري بشكل تعقيًدا اإلداري التحدي ازداد
باملناصب للفوز يساومون بينما ممثليهم عن يدافعون كانوا الذين املساهمني، مختلف
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موضوعي تقييم إجراء الرشكة مالكو قرر املصاعب، هذه لكل نتيجة الكربى. اإلدارية
يلخص باملوظفني. املرتبطة الرئيسية القرارات إلبرام العليا اإلدارة لفريق ومستقل

التقييم. هذا نتيجة 1-4 الشكل
يقرب ما كان وقت يف التقييمات هذه عىل ِبناءً إجراءات اتخاذ التنفيذي الرئيس قرر
كفاءتهم يف إما مشكوك مديرون يتوالها الرشكة يف حيوية األكثر املناصب نصف من
هذه ترميم عملية أن الواضح من كان املنصب. ملتطلبات خربتهم مالءمة مدى أو العامة
واتخاذ للتحمل التنفيذي الرئيس استعداد بفضل لكن السهولة، عن تكون ما أبعد الرشكة
النمو من الفتة مستويات الرشكة حققت ما رسعان القصري، املدى عىل ة شاقَّ إجراءات
نفس يف العاملة الكبرية منافستها عىل عديدة لسنوات الحقيقة، يف وتفوَّقت، والربحية.
وعدة فنيان مديران له مشرتك مرشوع يف املتمثلة التعقيدات من تُعاِن لم والتي املجال،

مختلفة. جنسيات ثالث يمثلون رشكاء

ا التخاذ إجراء. الوضع ليس ملح!

منصب حساس يشغله مدير كفء.

منصب حساس يشغله مدير مشكوك يف كفاءته.

العليا. املناصب يف املدى القصرية اإلجراءات :1-4 شكل
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وتنفيذها جديدة اسرتاتيجيات وضع (3-3)

ونطاقه وتريته يف هائًال نموٍّا املؤسسات يف التغيري شهد املعقولة، املقاييس بجميع
االقتصادية العوامل تأثري إىل حديثي يف تطرقُت لقد املاضية. العديدة العقود خالل
وتحسني عملياتها، وتغيري التكاليف، خفض إىل الرشكات تدفع التي العاملية والتكنولوجية
أغلب ويف — بل إنتاجيتها، وزيادة للنمو، فرصجديدة ورصد وخدماتها، منتجاتها جودة

للرشكات. األساسية االسرتاتيجية ليطول التغيري نطاق يمتد — األحيان
الشمول بالغ استعراًضا يقدِّم التغيري»، شفرة «فك بعنوان كتاب مؤخًرا صدر
والقيادة، بالغرض، املتعلقة القضايا متناوًال البرشية، املؤسسات يف التغيري لظاهرة
مقنًعا طريًقا سلك الذي كونجر، إيه جاي بقلم فصًال الكتاب يتضمن والتنفيذ. والرتكيز،
الناجحة التغيري جهود قيادة يتوىل من أفضل هم التنفيذيني املسئولني كبار أن عىل للربهنة

يتضمنها.15 التي واالستثمارات واملخاطر التغيري لحجم تبًعا وذلك املؤسسات؛ داخل
البحث مجال يف تجربتي بدء من قصرية فرتة بعد لكن بديهيٍّا؛ ذلك يبدو ربما
املختلفة االسرتاتيجيات أن املقدمة: لهذه املنطقي االمتداد عىل أركز بدأت التنفيذي،
يشء أي إدارة عىل القادر الكامل للمدير الشائعة األسطورة أما مختلفني. مديرين تتطلب
عليك ينبغي اسرتاتيجياتك، تُغريِّ فحني أسطورة. من أكثر فليست الظروف، جميع تحت

فرسانك. تُغريِّ أن غالبًا
استثماراتها حافظة تضم كربى مجموعة كانت معهم عملت الذين العمالء أوائل من
الرشكة لهذه املتوسطة اإلدارة من العليا الصفوف يف ويوجد األنشطة، أنواع جميع
ظرٍف يف للرشكة كربى إنقاذ عملية حديثًا أتم إذ بالغ؛ إعجاب َمثار شابٌّ مدير املتشعبة
رفضوا املحنكني التنفيذيني املسئولني من كثريًا أن لدرجة مستحيل؛ ِشبْه فيه النجاُح بَدا

الوظيفة. تويل
تحقق رشكة يف األمور ِزمام املتميز املدير هذا توىل لقد قصتنا. يف أهمية للتفاصيل
الطائلة، بالديون مثَقل مايل وضع من وتعاني مبيعاتها، من املائة يف ٣٠ عن تزيد خسائر
القوة. بالغ العمال اتحاد يلعبه الذي التأثري نتيجة مستحيًال موظفيها ترسيح أن وبدا
وزيادة النفقات خفض من الشاب نجمنا تمكَّن الحقيقية، العقبات هذه من الرغم عىل
كل مخالًفا — النهاية يف واستطاع الرشكة، ربحية الستعادة ذاته الوقت يف املبيعات

معقول. ربح مقابل الرشكة يبيع أن — التوقعات
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هذا ى ترقَّ نجاح، من أحرزه ما عىل وِبناءً النقطة. هذه إىل يرام ما عىل األمور تسري
منتجات رشكة املجموعة؛ حافظة يف االستثمارية املرشوعات أملع من واحًدا ليدير النجم
أقيل الرائع، التعيني هذا من عام بعد النمو. رسيعة سوق يف التنافسية عالية استهالكية
يمكنك ربما حدث؟ فماذا فاشل. إىل بطل من حوَّله الذي الحد إىل أداؤه تدهور لقد املدير؛
التكاليف لخفض املالئم — الحديدية القبضة ذو القايس إدارته فأسلوب الجواب؛ توقع
يحتاج الذي الجديد السياق يناسب لم — للغاية محدودة سوق من الربحية وانتزاع
ورسعة الجديدة السوق ملتطلبات اإلنصات عىل والقدرة التنافيس التحليل يف مهارات إىل
يف تماًما مختلف أسلوب إىل يحتاج الجديد السياق كان أخرى، بعبارة لها؛ االستجابة

القيادة.
ملارك مشوًقا مقاًال ١٩٨٣ عام يف ريفيو مانجمنت سلون تي آي إم مجلة نرشت
التنفيذيني املسئولني بني التوفيق االسرتاتيجي: «االختيار بعنوان رايسمان وِهِذر جريستني
شائعة اسرتاتيجية مواقف سبعة املقال هذا يف الكاتبان أجمل الرشكات.»16 وظروف
… جديدة استحواذات قائمة، رشكة يف نشط نمو التصفية، من رشكة إنقاذ ناشئة، (رشكة
ملجموعة تصوًرا ورسما السبعة، املواقف هذه من كلٍّ يف القيادية املتطلبات ووصفا إلخ.)

موقف. لكل املثايل للمرشح األساسية املواصفات
واضحة رؤية ذي قائد إىل يحتاج ناشئة رشكة إنشاء أن إىل (مثًال) الكاتبان ذهب
فريق بناء عىل وقدرة التسويق، وبأساليب األساسية الفنية بالجوانب ودراية للنشاط،
إىل — النقيض عىل — فتحتاج بيعها أو األداء ضعيفة رشكة تصفية عملية أما إداري.
ملا املعنوية بالروح اإلرضار دون من والتقشف الخسائر، كتقليل كليًة؛ مختلفة مهارات
مجموعة يستدعي السبعة املواقف هذه من موقف كل إذن وهكذا. املوظفني، من بقي

القيادية. السمات من مختلفة
القادة اختيار فقط يلزمك ال اسرتاتيجية، تنفيذ يف تنجح فلكي املزيد: ثمة لكن
الوظيفية التدرجات مختلف عرب القادة هؤالء توزيع إىل أيًضا تحتاج بل املناسبني،
تماًما شاملة دراسة كاليفورنيا يف الباحثني من مجموعة أجرت متَِّسق. نحو عىل للرشكة
األمريكية، املتحدة بالواليات الصحية للرعاية كبري نظام يف اسرتاتيجية مبادرٍة لتنفيذ
محورية. أهمية له املستويات جميع يف للقادة املتسق التوزيع أن إىل الباحثون وخلص
املثال، سبيل عىل الطبي، القسم أداء أن إىل الباحثون خلص لقد بالضبط؟ ذلك يعني ماذا
األقسام، قادة أو الطبي، املركز قائد أو التنفيذي، الرئيس فاعلية األساس يف تدفعه تكن لم
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عىل نًا تحسُّ القيادة شهدت وعندما متعددة. مستويات عىل الفعالة القيادة عن نشأ بل
ملحوًظا.17 نًا تحسُّ للمؤسسة العامُّ األداء ن تحسَّ الفردية، املستويات تلك جميع

االسرتاتيجية يف تغيري أي أن هو املستفاد الدرس فإن املناقشة، هذه ألهداف بالنسبة
تدرس أن يكفي ال لذا معقدة؛ مؤسسة أي داخل مستويات عدة عرب آثاره تمتد أن يجب
أخرى مواقع يف للتغيريات اهتمامك تعري أن ينبغي بل العليا، القيادية املستويات تغيري

املؤسسة. من
فريد موقف كل أن هو ما، بشكل مفارقة عىل ينطوي الذي املستفادة، الدروس ثاني
االسرتاتيجي، املوقف ضوء يف باملوظفني املتعلقة القرارات اتخاذ إىل أدعو أني برغم بذاته.
يبدو قد فما واملدير؛ االسرتاتيجية بني التوفيق لنموذج الصارم التطبيق أحبذ ال فإنني
عىل مرجوة. فائدة أقىص يحقق ال أو عكسية بنتائج الواقع يف يأتي ربما حكيًما توافًقا
مسريته من مؤقتة هدوء بمرحلة يمر مديًرا نقرن أن منطقيٍّا يبدو ربما املثال، سبيل
يف نعنيِّ أن هي األذكى الخطوة لعل لكن حياته، دورة نهاية عىل يرشف بمنتج املهنية
من بعًضا يبثون قد الذين القادة من النوع ذلك وطموًحا، حازًما شابٍّا مديًرا املنصب هذا
لهذه يجعل ما هو السياق لكن حيوية؛ أهمية لالسرتاتيجية الواهن. املنتج هذا يف الحياة

معنى. االسرتاتيجية
نيل قام لقد إثارة. أكثر أخرى بطريقة يتداخال أن والتوظيف لالسرتاتيجية يمكن
تقترصقرارات ال تعيني نموذج بمناقشة مشاركني مؤلفني وعدة بورمان يس ووالرت شميت
ينتقي أخرى، بعبارة أيًضا.18 وضعها إىل تمتد بل االسرتاتيجية، تنفيذ عىل فيه التوظيف
نحو متطلعًة واسعة، ورؤية عميقة بمهارات يتمتعون متميزين أفراًدا املؤسسات بعض
يحرضني تماًما. جديدة اسرتاتيجية تحديد إىل تصل قد للرشكة، جديدة وجهة تحديد
أوًال ««َمن؟» مبدأ عن فيه أفصح الذي االمتياز»، إىل الجودة «من كولينز جيم كتاب
غري وأنزلوا الحافلة يستقلُّون املناسبني األشخاص جعلوا «أوًال قائًال: ثانيًا» «ماذا؟» …
وجهة بعَدها حددوا ثم املناسب، املقعد يف املناسب الشخص ووضعوا منها، املناسبني

الحافلة.»19
يستقل أن ينبغي بمن املرتبطة التحديات تناُول إىل الحقة فصول يف نعود سوف
يف التغيريات أن هي اآلن أطرحها التي النقطة لكن يغادرها، أن عليه ومن الحافلة

املوظفني. يف تغيريات تحفز ما عادًة املرتقبة، التغيريات ِضْمنها وِمْن االسرتاتيجية،
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األداء مشكالت مع التعامل (4-3)

إيجاد يف ملساعدتهم عمالء فيها إيلَّ يلجأ حاالت خمس كل بني من أربٍع عن يقل ال فيما
بالعالقات. أو باألداء مرتبطة مشكلة وجود للتغيري املوِجب السبب كان جديد، مدير
تحديات دائًما يواجهون (فاألفراد دائًما توجد بالعالقات الصلة ذات املشكالت أن شك ال
يتزايد باألداء املرتبطة املشكالت أن تخربني املهنية خربتي لكن بينهم) فيما التفاعل يف
حيث املساهمة؛ الرشكات يف سيما ال املوظفني، تغيريات أسباب أحد باعتبارها تكرارها
سلًفا) أوضحنا (كما األداء يخص فيما متنامية ضغوًطا التنفيذيني املسئولني كبار يواجه

اإلعالم. ووسائل املحللني من مشددة ورقابة
الرؤساء أداء لتأثري دقيًقا تحليًال األخرية اآلونة يف أُجريت التي األبحاث تضمنت
اتخاذها عند اإلدارة مجالس أن األبحاث هذه نتائج أُوليات من تغيريهم. عىل التنفيذيني
من بدًال املتوقع األداء عن االنحراف عىل عام بوجه تركز التنفيذيني الرؤساء تغيري قرارات
األهداف تحقيق يف أخفقت حال يف إقالتك احتمال فإن ثَمَّ ومن وحَده؛ األداء عىل الرتكيز
توقعات مع متسقة محدودة نتائج حققت حال يف االحتمال ذات من أقوى لك املوضوعة
املحللني من كبري حشد وجود حال يف بوضوح القول هذا يصح املحدودة. اإلدارة مجلس

رشكتك. يتابعون
بالتوقعات، الوفاء عن األداء يقرص عندما تغيري إجراء الحالية املمارسة تتضمن إذن
داخل من موظف ترقية من بدًال خارجي مرشح تعيني إىل الحالة هذه يف امَليل ويزيد
تعيني إىل اإلدارة مجالس تتجه أن األرجح من أنه إىل الدراسات إحدى تشري الرشكة.
سنوات، خمس ملدة األسهم لعوائد املتوقع النمو ينخفض (١) حني: خارجي مرشح
املدى عىل بالرشكة املتعلقة التوقعات بشأن املحللني بني اليقني عدم حالة تزيد و(٢)

بالفعل؟ «جيدة» الشائعة املمارسة هذه هل لكن البعيد.20
لألداء ذكية استجابة تُعد املمارسة هذه أن هو السؤال هذا عن موجز رد أفضل
من كثري يف تخفق أن يمكن االسرتاتيجية هذه أن به أعني ما وهو املعتاد»، «يف الضعيف
جامعة من نوريا ونيتني كورانا راكيش من كلٌّ أجراه القضية لهذه تحليل أفضل الحاالت.
أداء لضعف نتيجة عادًة السابق، املسئول أُقيل حاِل يف أنه دراستهما تؤكد هارفارد.21
للغاية. ملحوًظا تحسينًا أداءها ن يُحسِّ أن شأنه من خارجي مرشح تعيني فإن الرشكة؛
أما بالطبع.) العمل ملجال املالئم األداء هو الحاالت هذه جميع يف لألداء املالئم (القياس
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الرشكة أداء ويتسم إقالة دون التنفيذي الرئيس يغادر (حني الطبيعي التعاقب حالة يف
امُلثْىل. االسرتاتيجية هو داخيل مرشح اختيار يكون بالقوة)

رشكتك شهدت إذا اإلدارة تغيري خيار عىل االنفتاح إىل حاجة يف أنك هي الخالصة
أن عليك لكن خارجي؛ مرشح تعيني إلمكانية أيًضا تستعد أن ويجب األداء، يف مشكالت
قد كقاعدة يبدو ما وأن والخطأ، التجربة عىل قائمة االستنتاجات هذه أن كذلك تتذكر

خيار. أسوأ إىل الخاصة حالتك يف يتحول
مشكالت وراء الحقيقي السبب ما الفعيل. والحل الحقيقي التحدي ناِظَريَْك أمام ضع
يٍد إىل وتحتاج هًدى غري عىل سفينتك أتُبحر رشكتك؟ تواجهها التي املدى قصرية األداء
فإن القصري، املدى عىل مرارته برغم دواءً، لرشكتك وصفوا قادتك أن أم تها؟ دفَّ تدير أقوى
األمور تسوء أن املحتَّم أِمَن األطول؟ املدى عىل الرشكة تحتاجه ما هو بالتحديد الدواء هذا
العزو بخطأ النفس علماء وصفه الذي الفخ ذلك اعتبارك يف ضْع ن؟ تتحسَّ أن قبل مؤقتًا
بدًال املسئول الشخص إىل يعزوها أن األرجح فمن ما؛ نتيجة األفراد يالحظ حني األسايس؛
واملحللني، املساهمني أن الحديثة األبحاث تُظهر ذاته، املنطلق من الخارجية. املالبسات من
الجاني من بدًال التنفيذي الرئيس إىل ً خطأ الضعيف األداء يَْعُزون الحاالت، من كثري يف

إنسان. أي سيطرة عن الخارجة الخارجية الظروف الحقيقي؛
كانت لو السيارة؟ يف املشكلة هل حسنًا، سيارتك؟ قيادة عند مصاعب من تعاني هل
فال نعم، اإلجابة كانت لو الطريق؟ يف املشكلة هل جديدة. سيارة اشِرت إذن نعم اإلجابة

الخيارات. من أوسع طيف يف فكر السيارة. من تتخلص

والنجاح النمو حاالت مواكبة (5-3)

إىل تؤدي التي األسباب قائمة ضمن السيناريو هذا وضعي من أحيانًا الناس يَعجب
النجاح. مع التعامل يجيدون ال البعض أن غري املوظفني، تغيري رضورة

كيفية حول الجريء املال رأس رشكات من ع تجمُّ عىل كلمة إلقاء إىل مؤخًرا ُدعيت
الوقت ذلك يف تستثمر الجريئة األموال رءوس من املجموعة هذه كانت ناجحة. رشكة بناء
املتحدة والواليات أوروبا يف الحيوية التكنولوجيا مجال يف عاملة رشكات يف أسايس بشكل
سماعها. يف راغبني بالرضورة يكونوا لم التي لألوضاع قراءتي عليهم ألقيت األمريكية.
إىل النهاية يف تُْضَطرُّ القطاع هذا يف الناجحة الرشكات أن تجد ما غالبًا أنه أخربتهم
عىل لتبقى حتى بل نجاحها، عىل لتحافظ فقط ليس (الالمع)، مؤسسها عن االستغناء
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وثقة العلم عجائب يف شديدة ثقة يضعون الحال بطبيعة العلماء ألن ملاذا؟ الحياة! قيد
— العبقري العلم — اآلن حتى النجاح لهم جلبت التي العربة لكن اإلدارة، فن يف ضئيلة

التغيري. وقت حان لقد ذلك؛ من أبعد َحْملهم بوسعها يَُعْد لم
بل الحيوية، التكنولوجيا بمجال فقط الظاهرة هذه ترتبط ال أوسع، منظور من
األساس حجر وضع يف رئيسيٍّا دوًرا فني تخصٍص ذو شخص فيه يلعب مجال بأي
مجموعة تغيري يحتم الذي الحد إىل املطاف نهاية يف يتزايد التعقيد فمستوى للرشكة؛
األستاذ وارسمن، نوام يصف ملموس. بشكل وتغيريها املستخدمة، اإلدارية املهارات
اإلنرتنت، رشكات من رشكة ٢٠٠ من ألكثر تاريخية دراسة أجرى الذي هارفارد، بجامعة
يف التنفيذي الجهاز من التنحي عىل الرشكة مؤسس فيها يُجَرب التي الشائعة الظاهرة
لعله إذن املنتج؟ تطور عملية ت تمَّ هل نجاحاته.22 أعظم تشهد التي اللحظة تلك نفس
ربما إذن خارجيني؟ مستثمرين من معتربًا تمويًال دبرنا هل تغيري. إلجراء املناسب الوقت

تغيري. إلجراء الوقت حان
جديدة بداية سيكون أنه تتأكد أن فعليك تغيري؛ إجراء رضورة عىل إجماع تحقق إذا
التسويات من للكثري ن ُمتضمِّ إجباري بشكل التعاقب فيها يتم التي الحاالت ففي تماًما؛
للرئيس ذلك يرتك ال اإلدارة) مجلس عىل فعلية رقابة س املؤسِّ (كإعطاء الوجه ماء لحفظ
ضغوط من غالبًا تراه ما يفرس وهذا الرشكة، إلدارة كافية مساحة املقبل التنفيذي
أيًضا، الصالحيات بل املسئوليات، نطاق يف فقط ليس بالجملة، إدارية تغيريات إلجراء
استعنت إذا الحساسة. التمويل مواقف يف الجريئة األموال رءوس أصحاب يشارك عندما

سيفه! من تجرِّْده فال ساموراي، بمحارب

املستقبلية بالتحديات التنبؤ (6-3)

املؤسيس األداء يف املفاجئة التغريات من بارزة أشكاًال سابًقا الواردة النماذج جميع تضمنت
ليست (املسألة الحاذقني. للمراقبني بالنسبة بآخر أو بشكل واضحة تكون ما عادًة والتي
يف املسألة تتمثل بل املشكلة! رؤية فبإمكاننا ال؛ أم الترصف إىل حاجة يف كنا إذا ما
حاالت أي فيه تتضح ال الذي ذلك هو صعوبة أكثر وضًعا يمثل مما الترصف.) كيفية
الرضوري من لعله التغيري. إىل الحاجة تلوح تزال ال لكن املؤسيس؛ األداء يف مفاجئ تغريُّ
فرصة أو وشيًكا خطًرا يشكل قد تحدٍّ معه، وتتعامل تماًما جديد بتحدٍّ تتنبأ أن للرشكة

سانحة.
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فمن الواقع؛ يف وظيفتان الحال) بطبيعة برشية مؤسسة أي (أو رشكة أي لقادة
تتطلب أخرى. ناحية من باملستقبل يتنبئون بينما الحارض، إدارة إىل يحتاجون ناحية،
أما االسرتاتيجية، لهذه متقنًا وتنفيذًا واضحة اسرتاتيجية املستقبل يف ناجح عمل إدارة
كلٌّ ألَّف واملهارات. املوارد من أخرى أنواًعا فيستدعي العمل وتغيري املستقبل إىل التطلع
أن املؤلفان أثبت لقد التحدي.23 هذا يتناول مؤخًرا كتابًا شوميكر وبول داي جورج من
محدودة بمقدرة إال يتمتعون ال وأوروبا األمريكية املتحدة الواليات يف الكبار املديرين أغلب
الخافتة اإلشارات إدراك عىل القدرة بكونها املؤلفان عرَّفها التي املحيطية» «الرؤية عىل
هذا إىل الحاجة اشتداد عىل وبرهنا األوان. فوات قبل معها والتعامل محيطهم من الواردة
من املائة يف ٩٥ أن إىل وأشارا وتقلبًا. تعقيًدا العمل سياق ازداد كلما الرؤية من النوع
يخصص ال بينما املحيطية للرؤية مخصصة البرشية العني يف املوجودة الشبكية خاليا

الخاليا. تلك من فقط املائة يف ٥ سوى مبارشًة) األمام إىل (املوجهة املركزية للرؤية
الرؤية» «موارد نسبة ما مؤسستك؛ يف فكر ثم الطبيعة يف السائدة النسبة إىل انظر
جوابك كان إذا الحارض؟ إىل املوجهة بتلك مقارنًة املستقبل إىل واملوجهة لديك املتاحة

املوظفني. لتغيري الوقت حان فربما يكفي»؛ بما «ليس
الخاص املال رأس صناديق من صندوق عىل القائمون سنوات بضع منذ جاءنا
وكان ناشئة، سوق يف تعمل بالتجزئة للبيع كربى سلسلة يف استثماراتهم وضعوا والذين
شفا عىل األصيل، االستثمار تنفيذ عند التجزئة، رشكة كانت معنا. وضعهم مناقشة هدفهم
اإلدارة سوء من مدمر شبه وقدر خارجي) (عامل البالد يف اقتصادي انهيار َجرَّاء اإلفالس
نقطة إىل الرشكة وعادت جديد، تنفيذي رئيس ُعنيِّ املنعطف، هذا ظل يف داخيل). (عامل
اإلنفاق وانتعاش اإلدارية املمارسات ن تحسُّ من مزيج بفضل عام من أقل يف التعادل
من الرشكة وتمكَّنت التشغيلية، األهداف جميع تحقيق تم البالد. مستوى عىل االستهالكي

بنجاح. ديونها هيكلة إعادة
قيادة يقيِّم أن وقرر نجاحات، من أحرزه بما باالكتفاء يقنَع لم الصندوق لكن
تنتقل لكي أنه ذلك، إثر عىل أدرك، ما ورسعان املستقبلية، التحديات ضوء يف الرشكة
مستوى زيادة الرضوري فمن الحياة؛ قيد عىل البقاء ملجرد التايل املستوى إىل الرشكة
املنتجات من جديدة فئات الستحداث فقط ليس العليا، القيادة يف االسرتاتيجي التوجه
عملية بإتمام إنه أي أيًضا؛ جديدة تحالفات إلقامة بل السوق، من جديدة وقطاعات
املواصفات من تماًما مختلفة مجموعة إىل الرشكة احتاجت بنجاح، ة الشاقَّ األولية اإلنقاذ

البناء. يجيُد بالرضورِة ليس يرمم فمن القيادية؛
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— العامة صورتها يف الهائل ن التحسُّ وبفضل الحظ لحسن — الرشكة استطاعت
إعادة بعد القيادي الدور بهذا لالضطالع املرشحني من املستوى رفيعة طائفة تجذب أن
حققت ملحوظ. نحو عىل القيادي فريقها تقوية إىل ن التحسُّ هذا أدى كما معامله؛ تحديد
املرتبطة املبدئية أهدافها بكثري فاق والربحية النمو من مستًوى الحني ذلك منذ الرشكة

الحياة. قيد عىل بالبقاء
نسبيٍّا يرام ما عىل األمور تسري عندما حتى وتقبُّلها، الجديدة التحديات مواجهة إن
يف يبدأ ظرف أصعب أنه وبرغم نظر. وبُعد شجاعة يتطلب نجاًحا؛ املؤسسة تشهد وبينما
ينبغي. كما املناسب القرار اتخاذ تم لو املكاسب أكرب يجلب قد فإنه املوظفني، تغيري ظله
إىل دوريٍّا تتطلع أن التغري رسيع عالم يف املؤسسات عىل يجب أنه هي الخالصة
البرشية املوارد تملك كانت إذا ما تقرر ثم املستقبل؛ لهذا املحتملة الصورة وتحدد املستقبل

معه. للتعامل املالئمة

تقف؟ أين تعرف كيف (4)

املجال) أو بالبيئة (مرتبًطا محيطها يف لالضطراب مثريًا تغيريًا تواجه مؤسستك أن لنتخيل
تُجابه أو سابًقا، املوضحة املؤسيس األداء يف املفاجئة التغريات من أكثر أو واحًدا تشهد أو

تفعل؟ ماذا نشاطها. يف جديًدا تحديًا
الكتاب هذا من الالحقة الفصول تتناول سوف تقف. أين تحدد أن هي األوىل األولوية
باملوظفني، املرتبطة القرارات اتخاذ عند عنها تبحث أن يجب التي األمور الدقيق بالتحليل
تلك تنفيذك قبل لكن األشخاص؛ تقييم وكيفية املرشحني، عن فيها تبحث التي واألماكن
بأسلوب إدارتك تقييم يف كافيني وجهًدا وقتًا تبذل أنك من تتحقق أن ينبغي الخطوات

موضوعي.
والتبدُّل التغيري ظروف ظل يف خاصة قيمة ذات تكون أن الخارجية للمشورة يمكن
ة ثَمَّ ربما لكن قبل، من الظرف هذا تشهد لم مؤسستك (لعل املؤسيس. األداء يف املفاجئ
أمًرا شهدوا ممن التنفيذي البحث أو االسرتاتيجيات وضع مجاالت يف خارَجها أشخاص
تحديد يلزمك ال، أم خارجية بمساعدة االستعانة اخرتت إذا عما النظر وبرصف مماثًال.)
وتقييم — واملستقبل للحارض مك تفهُّ إىل بالنظر — للنجاح الرضورية الرئيسية الكفاءات

املوضوعية. من ممكن قدر بأكرب الالزمة الكفاءات بتلك مقارنًة الحالية إدارتك
كانت برتوكيماويات. رشكة لصالح حياتي يف أجريته كبري إداري تقييم أول كان
الطويل احتكارها تهدد أن وشك عىل كانت جديدة رشكة لكن النجاح، بالغة الرشكة
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وكان جديًدا، احتماًال فرضت الكلية االقتصادية التغيريات إن أي البرتوكيماويات؛ لسوق
بياني لرسم مبسطة صورة 2-4 الشكل يوضح جديدة. اسرتاتيجية تبنِّي الرضوري من
لكل النسبي املوضع النقاط تمثل البرتوكيماويات. رشكة يف العليا لإلدارة املبعثرة بالنقاط

تطوره. وإمكانية املتوقع اإلداري إسهامه حيث من كبري مدير

٣٧٣٧

٣٧٣٣
٣٧٣١

٩٣٧٣٦ ٣٧

٣٧١٠

٣٧٢١

٣٧٢٥
٣٧٢٧

٣ ٣٧٢٣٣٧

٧ ٣٧

٢٢ ٢٤ ٤ ٢٩  ٦ ٢٨

١٢ ١٣

٣٤ ٣٧

١١ ١٤

٢٦

١٥

١٨
١٦

٣٢

 ٨
١٩

 ٥٣٠

٢٠ ٣٥
١٧

١ ٢

ور
ط

الت
ية 

كان
إم

اإلسهام اإلداري ا5توقع
منخفض

ض
خف

من

مرتفع

فع
رت

م

فردي. توزيع — اسرتاتيجي تصنيف :2-4 شكل

املتعلقة التفاصيل سنناقش القادم الفصل يف النظرة؟ هذه تكوين إىل تصل كيف
املؤسسة داخل اتفاق إىل التوصل هي األوىل الخطوة لكن عنها، البحث يجب التي باألمور
التطور إمكانية تقييم وكيفية املتوقع اإلداري لإلسهام املحددة الرئيسية العوامل بشأن
وضع إىل األفراد يدفع إذ صحي؛ أمر الرشكة داخل املناقشة هذه إجراء مجرد إن كذلك.
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املوضوعية. عن البعيد املحض الذاتي التقييم عن يختلف ما وهو املديرين، لتقييم إطار
املتوقع اإلداري اإلسهام — لبُعدين وفًقا للتقييمات الواضح التقسيم يؤدي كيف الحظ
واملستقبل. الحارض من كلٍّ عىل مطلة نافذة فتح إىل — مستقبًال التطور وإمكانية حاليٍّا

املناقشات. هذه إتمام بعد إال الفردية التقييمات مرحلة يف البدء باإلمكان وليس
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(ش ش) شئون الرشكة

ش ش

(ت) تجاري

ت
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ص
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م ب
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الوظيفي. املجال حسب املتوسط — اسرتاتيجي تصنيف :3-4 شكل

التطور وإمكانية اإلدارية الكفاءة عن املعربة النقاط كانت تحديًدا، املثال هذا يف
االسرتاتيجية، املوارد فئات: أربع يف قيمناهم الذين املديرين فجمعنا شاسع؛ بفارق تتسم
االسرتاتيجية املوارد من عديد هناك كان والخلفاء. االستفهام، وعالمات الثقة، واملديرين
الثقات املديرين من كبري وعدد البعدين)، كال يف املتفوقني األشخاص (أي الرشكة يف
عالمات من وقليل القادمة، السنوات يف مهمة إسهامات إلحراز عليهم االعتماد يمكن الذين
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عىل أن هو الدراسة هذه عىل املرتتبة ة امللحَّ الدروس أكثر خلفاء. ثمة يكن ولم االستفهام،
الطموحة خططها تحقيق يف تأُمل كانت إذا وتنميتهم الخلفاء لتعيني االجتهاد الرشكة

للنمو.
ينبغي، بل املمكن، من وبعضها الغاية، نفس إىل للوصول الطرق من العديد هناك
الذي 3-4 الشكل إىل مثًال انظر باملديرين. الخاص التحليل مع بالتزامن يُجرى أن
يف ذاتها التصفية لعملية البرتوكيماويات لرشكة واملؤسسية الوظيفية الوحدات يخضع
من وراءه (وما البياني الرسم هذا الرشكة قادة حلل حني واملستقبل. الحارض ضوء
املستقبلية؛ التحديات مستوى إىل ترقى ال البرشية الرشكة موارد أن رسيًعا قرروا بيانات)
يفوق كان وتطويرهم واملديرين املهنيني تعيني يف الكفاءة من مستًوى يتطلب فاملستقبل

املوظفني. تغيري الرضوري من كان ولذلك الراهنة؛ البرشية املوارد مستوى كثريًا

عرفت؟ أن بعد تفعل ماذا (5)

كان إذا حتى بالغة صعوبة املوظفني تغيريات تنفيذ يمثل ما عادًة الحقيقة: نواجه دعنا
عيَّنَّاهم أشخاص عن االستغناء حاالت يف خاص بشكل ذلك ويصح يربرها، ما هناك

طويلة. لفرتات معهم عملنا أو بأنفسنا
ستقوم التي القرار اتخاذ عملية معالم تحديد يكون أن يجب هدفك أن مجدًدا أؤكد
أن بالطبع أفرتض إنني ممكن. قدر بأكرب وموضوعية منضبطة تكون بحيث مسبًقا، بها
أية هناك ليست وأنه ملؤسستك، نتيجة أفضل تحقيق يف الحقيقية الرغبة هو يدفعك ما
تجعل أن هو تواجهه الذي الحقيقي فالتحدي كذلك؛ األمر كان إذا حسنًا، خبيثة. دوافع
تقبُّل يمكنهم فالناس والرشيفة؛ الحسنة نواياك تثبت أن أي عة؛ ومتوقَّ شفافة العمليات
النتائج تلك إىل أدت التي العملية أن اقتنعوا إذا فيها، مرغوب غري كانت لو حتى النتائج،

باإلنصاف. تتسم
كبري قدر عىل اتصاالت لرشكة اإلداري الفريق تقييم يف سنوات بضع منذ شاركت لقد
والوضع والربحية، والسمعة، األداء، مستوى عىل تميز من حققته ما برغم النجاح. من
جديدة مجموعة ثمة أن الرشكة داخل للكثريين بالنسبة للغاية واضًحا كان فإنه املايل،
عىل القيود إلغاء بينها من القادمة؛ السنوات خالل تربز أن املحتمل من التحديات من
تسعى أن الرشكة هذه عىل يتوجب كان بينما املحلية، السوق يف املنافسة وتزايد الخدمات
مزيًدا املستقبلية االسرتاتيجية هذه فستتطلب داخليٍّا، أما الدولية. عملياتها إلنشاء بقوة
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لفريق يسمح بما الرشكة ثقافة يف وتحوًال املرشوعات، مختلف بني الفعال الدمج من
ستكتسب آِخًرا، وليس وأخريًا والحلول. الخدمات إىل االهتمام من مزيٍد بتوجيه املبيعات
أهم عىل واإلبقاء جديدة مهارات تطوير إىل الحاجة إىل نظًرا رئيسية؛ أهمية الكوادر إدارة
التنافسية. والروح القيود من التحرر فيها يتزايد بيئة ظل يف االسرتاتيجية الرشكة موارد
من الكوادر هؤالء مالحقة ستحاول املجال يف الجديدة الرشكات من العديد أن املؤكد ومن

مهاراتهم. من االستفادة أجل

مورد

اسرتاتيجي

مدير ثقة

عالمة استفهام

تعي/

تعي/

منصب
حساس

نعم

ال

قوي

مقبول

ضعيف

قوي

مقبول

ضعيف

بدالء محددون
وتكاليف تغي?

منخفضة
بدالء غ? محددين

وتكاليف تغي?
مرتفعة

أَِقرَّ واْستَبِْق

أَِعِد النظر/استكِمل

أَِعِد النظر/استكِمل

انقل إىل منصب آخر

انقل إىل منصب آخر

أَِقرَّ

استبِدْل عىل الفور

اْرُصد البدالء وقيِّمهم

قيِّم التكاليف والفرص

+ خطة
تطوير

+ خطة
تعاقب

اإلداري. التقييم عىل املرتتبة والتدابري النتائج :4-4 شكل

مبدئيٍّا مخطًطا نرسم أن وعميلنا نحن قررنا للتغيري، كثرية ملقاومات وتحسبًا
من الكاملة املجموعة يغطي بما اإلداري للتقييم املحتملة النتائج يوضح القرارات لتسلسل
مقبوًال، مواقعها يف تعيينها كان التي االسرتاتيجية املوارد بعض إقرار من بدايًة القرارات؛
صالحيتهم يف املشكوك للمديرين الفوري االستبدال إىل وصوًال وتطويرها؛ واستبقائها
منخفضة. تغيري وتكاليف لهم محددين بدالء وجود عند حساسًة مناصَب يتولَّْون والذين
اتباعها الواجب املنطقية العملية عىل االتفاق بعد إال الفردية الحاالت مناقشة نبدأ لم

ِحَدة. عىل مدير كل وتقييم
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باختصار، التحليل. هذا عن نشأ الذي القرارات تسلسل مخطط 4-4 الشكل يُظهر
تركيزها؛ الرشكة توجه أن يجب أين وراءه!) الكامن العمل باألدق (أو الشكل هذا أوضح
السنوات مدار عىل أدائها يف ملحوًظا نًا تحسُّ وحققت تغيريات، عدة الرشكة نفذت ثَمَّ ومن

الجديدة). التحديات (برغم التالية القليلة

للتغيري املقاومة القوى (6)

يلزمك ما تعرف الفهم) هذا عىل و(بناءً تقف؛ أين الدقة وجه عىل تعرف أنك لنفرتض
قدًما. مؤسستك لدفع الرضورية املوظفني تغيريات حيث من فعله،

املعرفة هذه عىل ِبناءً والترصف يشء فاملعرفة الكايف؛ بالقدر جيًدا ليس هذا لألسف،
املقربون املرءوسون يكون عندما التغيري تنفيذ صعوبة إىل أرشت أن سبق تماًما. آخر يشء
أعمق نظرة نُْلِق دعنا املؤسسة. تنظيم إلعادة مطروحة عملية من جزءًا القدامى الزمالء أو

عوامل. ثالثة إىل هنا أشري وسوف التغيري. مقاومة عىل تعمل التي القوية العوامل إىل
مستقبل عن القصري املدى عىل الراحة ل تفضِّ التي العامة البرشية النزعة تلك أولها
املهنية، الخدمات قطاع مجايل، يف الحقيقية املشكلة إن مؤكد. غري لكنه أفضل يكون ربما
ديفيد أشار كما منضبًطا. تنفيذًا تنفيذها يف بل الصحيحة، االسرتاتيجية إيجاد يف ليست
كبرش إلعراضنا الرئييس السبب يرجع املهنية)، الخدمات رشكات إدارة يف (الخبري ميسرت
نبلغ ال أننا إىل فيها ن للتحسُّ حاجتنا ندرك التي الجوانب يف ن للتحسُّ مجهود بذل عن
واملشقة االضطراب من اآلِنيِّ حارضنا يف نعاني بينما املستقبل، يف إال ن التحسُّ هذا مكاسب

الهدف.24 هذا لبلوغ الالزم واالنضباط
التغيري رواد من وزمالؤك أنت تتفق ربما املوظفني. تغيريات عىل ينطبق ذاته األمر
القصري املدى لكن والطويل، املتوسط املدى عىل مكاسب تحقيق إمكانية عىل مطلًقا اتفاًقا
وتعيينهم، بدالء عن للبحث مرتفعة تكلفة املؤسسة تتحمل أن املرجح من غامًضا؛ يبقى
املوجودين املوظفني بعض إحباط عن الناجمة املؤكدة شبه العاطفية التكاليف عن ناِهيَك
مع طويًال دامت روابط وقطع املؤسسة، عن للبعض املضني واالستبعاد املنصب، يف

آخرين.
إىل الحاجة إن قائلة: عها توقُّ يسهل أصوات تعلَو أن املرجح من السياق، هذا ظل يف

اآلن؟ ننفذه فلماذا الحد؛ هذا إىل ة ماسَّ ليست التغيري
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خربات؛ من شهْدُت حسبما والثقافة. القيم يف االختالفات هي الثانية املعتادة املشكلة
التقييم يمليه ما تنفيذ إىل ميًال أكثر يكون املعتاد األنجلو-سكسونية التقاليد ذا املدير فإن
فيها تتغلب أخرى تقاليَد يتبنى معتاد بمدير مقارنًة املوظفني يف تغيريات من املوضوعي

القواعد. عىل الشخصية العالقات
عىل قراراتهم تطبيق يف بالغة مشقة يجدون لغريهم إيثاًرا الناس أكثر فحتى أخريًا،
األمور تكون حني ينبغي كما هؤالء يتفاعل ال معتادة. تبدو ظروف ظل يف فعال نحو
هذه وقوع ثبت أزمة. نشوب عند أفعالهم ردود يف يبالغون بينما يبدو، فيما هادئة
الطوارئ حاالت تجذب إذ الخريية؛ واألعمال الحكومية غري املؤسسات عالم يف الظاهرة
املزمنة، الحاالت إىل املوجهة بالتربعات قورنت ما إذا التربعات من أكرب حجًما املفاجئة
التربعات.25 أموال توزيع يف الكفاءة انعدام من عاٍل قدر إىل يؤدي ما غالبًا هذا أن برغم

النزاهة (7)

بذل إىل تحتاج مجتمعًة!) تكون (وأحيانًا للتغيري املقاِومة القوية العوامل هذه ضوء يف
حتى الصواب، أنه تعلم ما عىل ِبناءً تترصف أن عليك أي نزيًها؛ لتبقى استثنائي مجهود

الدَّْرب. هذا ساِلُكو َقلَّ لو
جاك كتب فقد املوظفني؛ بتغيري األمر يتعلق حني باألمانة االلتزام يكون ما أصعب
تختار أن هو األحيان بعض يف غريزتك إليها تدعوك التي األشياء أصعب «من قائًال: ويلش
يرحل».) َمن و«اختيار يبقى» َمن «اختيار يشمل هذا أن (أعتقد األشخاص.»26 بني من
مظهر وهو باإلنصاف، يتسم أن اإلنسان عىل للغاية العسري من أن مؤكًدا ويلش يستطرد
عسري؟ اإلنصاف هل البرشية. الطبيعة يناقض اإلنصاف إن بل األمانة، مظاهر من آخر

ويلش: يقول بالتأكيد.

وتماًما .٦:١٠ بقطار للحاق يوم كلَّ صباًحا الخامسة يف كاالستيقاظ تماًما
لكنك الواحدة. الساعة يف مهم اجتماع يفوتَك ال كي مكتبك يف غدائك كتناول
بشأن الجيد اليشء ومؤسستك. فريقك ألجل الصعبة األمور من كثريًا تبذل
يف بُذل ما كل عائده يف ويفوق البرشية، الطبيعة يخالف فعل أنه اإلنصاف

عناء.27 من سبيله

أسطورة يُعد الذي ستيفنسون، هاورد مع لقاءً لتوِّي أنهيت اليوم، ذلك أكتب بينما
يل يصف أن اللقاء خالل منه طلبت هارفارد. بجامعة يعمل والذي األعمال ريادة مجال يف
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من وذلك باملوظفني، املرتبطة القرارات اتخاذ خالل صادفها والتي شيوًعا األكثر األخطاء
مؤسسات وعدة األعمال، بريادة الخاصة واألنشطة األكاديمي، الوسط (يف تجاِربه واقع
فيه بما مبكرة مرحلة يف تتم ال اإلقاالت «إن قائًال: تردد دون فأجاب وخاصة)؛ عامة

واملراوغة. والخداع، املماطلة، إىل نلجأ بأمانة، الترصف من بدًال إننا، أي الكفاية.»
املؤكَّدة القيمة عن وماذا السؤال. هذا ستطرح ما غالبًا املوظفني؟ بإقالة املسارعة
بوالئهم والفوز واألمن االستقرار ومنحهم برجالك التمسك املهم من أليس للوالء؟

وإنتاجيتهم؟
التي دراسته تشري معضلة؟ وكأنه يبدو ملا حالٍّ رايكهيلد فريدريك الباحث يقدِّم
يرغبون ال املوظفني أن األمريكية املتحدة الواليات يف املوظفني من كبرية عينة عىل أجراها
كنت لو أي النزاهة.28 من عاليًا قدًرا تُظهر التي واملؤسسات للقيادات إال والئهم تقديم يف
أكثر يكلفك الذي األمر أمني؛ غري كشخص يُظهرك ذلك فإن كفء؛ غري ملوظف وفيٍّا قائًدا

يفيدك. مما
والء اكتساب يف التوقع» إمكانية «قوة أسماه عما نفسه ستيفنسون هاورد كتب
املؤسسة أن من يتحقق أن هي األساسية املدير مسئولية أن ستيفنسون يؤكد املوظفني.29
بأن قراءه ستيفنسون وينصح الكفاءة. من ممكن قدر بأكرب تحقيقه إىل تسعى ما تُنجز

بها. بالوفاء ويلتزموا وعودهم يف صادقني يكونوا وأن للتوقع قابلة ترصفاتهم يجعلوا
تضع أن يعني املوظفني؟ تطوير ملجال اليومية املجريات يف ذلك يعنيه الذي ما
ففي الجانب؛ هذا يف املهنية الخدمات رشكات بعض يتميز بها. تلتزم وأن واضحة قواعد
ويطبَّق الرحيل أو بالرتقية يقيض صارم نظام يوجد مثًال كومباني آند ماكنزي رشكة
ليس أنه يقينًا يعلمون بالرشكة للعمل يلتحقون الذين واالستشاريون حثيثًا، تطبيًقا
يف أعضاء يصريوا أن إىل املناصب يف يرتقوا كي للغاية ضئيل احتمال سوى أماَمهم
خياًرا ظاهريٍّا ذلك يبدو ربما املائة. يف ١٠ عن بالتأكيد يقل احتمال الرشكة؛ إدارة مجلس
تقريبًا؛ يشء كل يف النجاح اعتادت والتي اإلمكانيات رفيعة املثابرة الشخصيات لتلك مرٍّا
به تتميز ما أن الواقع لكن املائة؟ يف ٩٠ اإلخفاق نسبة فيها تبلغ وظيفة أقبل ملاذا إذ
موظفيها مع الرشكة لعالقات البارعة اإلدارة جانب إىل واتساق، وضوح من الرشكة قواعد
سهولة؛ أكثر عملية املتميزين األشخاص استقطاب من ليجعل يتحد ذلك كل السابقني،
التزمت طاملا الرضورة حسب حازًما تكون أن يسعك باألشخاص، األمر يتعلق حني لذلك

باإلنصاف.
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التي القيم يف َعقدين، من أكثر مدار عىل بوزنر، وباري كوزيس جيم من كلٌّ بحث
وبوزنر كوزيس أعده الذي الرأي استبيان عن أجاب قادتهم.30 يف املوظفون بها يُْعَجب
باستمرار. النتائج تحديث عىل الباحثان ودأب العالم، حول من شخص ألف ٧٥ من أكثر
يبحثون التي الصفات أهم يختاروا أن االستبيان يف املشاركني من الباحثان طلب حني
ذكر تكرر القائد، أي طواعيًة؛ توجيهاته يتبعون الذين الشخص يف بها ويعجبون عنها

صفات: أربع

األمانة. (١)
التطلعية. الرؤية (٢)

الكفاءة. (٣)
اآلخرين. تحفيز عىل القدرة (٤)

ذكرها التي الصفات رأس عىل الرتتيب بهذا األربع الصفات هذه جاءت لطاملا
الدراسة نتائج فيه نرشت الذي العام وهو ،١٩٨٧ منذ وذلك االستبيان، يف املشاركون
ستدفعك هل قادتهم. يف األمانة يلمسوا أن يف ا حقٍّ يرغبون فالناس مرة؛ ألول االستطالعية
بالتأكيد صداقاتك؟ وتدمري البعض نرجسية سحق إىل باألشخاص املرتبطة القرارات
اتخاذها؟ يف باألمانة التزمت أنك اعتقدوا إذا قراراتك الناس سيحرتم هل األرجح. عىل
اتخاذ فإن باألشخاص؛ الخاصة الصعبة بالقرارات األمر يتعلق حني تقريبًا. املؤكد من

الشخيص. ولنجاحك املؤسيس لألداء أسايس رشط وعاجلة حكيمة إجراءات

التغيري تنفيذ (8)

أرشت فكما فعليٍّا؛ بتغيريه القرار تُربم أن أوًال عليك ينبغي، كما التغيري تنفيذ أجل من
البرشي الجانب بسبب فقط ليس اإلطالق؛ عىل سهلة ليست العملية تلك فإن سابًقا،

التزاماتنا. من يزيد مما فشلنا؛ إنكار إىل ميلنا بسبب أيًضا بل االجتماعية، والروابط
أو مرشوع، كإنهاء اإلنهاء؛ قرارات من أخرى أنواع يف الظاهرة هذه حدوث ثبت
املسئولني من كثري يحاول الحاالت، هذه جميع يف ِته. ِبُرمَّ مجال مغادرة حتى أو رشكة،
حان قد الوقت أن إىل الواضحة اإلشارات برغم الظروف، أمام يصمدوا أن التنفيذيني
أفضل قرارات اتخاذ وسائل يتناول مقاًال مؤخًرا كورتريل» «ماكنزي مجلة نرشت للرحيل.
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بتقييم جديد شخص تكليف هي املجلة، أوردت كما األوىل، الخطوة الرشكات.31 لتصفية
لإلدارة. مستقل تقييم إجراء تُعادل الخطوة هذه أن وأزعم املرشوع،

عادًة ما يكون التغي% رضورة ال غنًى عنها يف حاالت:
• ا"رشوعات الجديدة.

• عمليات الدمج واالستحواذ.
• االسرتاتيجيات الجديدة.

• مشكالت األداء.
• النمو والنجاح.

• التنبؤ بالتحديات ا"ستقبلية.

كي تكتشف رضورة التغي%، عليك أن:
• تقيِّم كفاءات ا"وظف? الرئيسي? وإمكانياتهم للتطور.

• تصوغ عملية اتخاذ القرار بوضوح.

بمجرد اكتشافك رضورة التغي%، عليك أن:
.Iتعي القوى ا"ناهضة للتغي •

• تبقى نزيًها.

عنها. غنى ال رضورة التغيري يكون متى :5-4 شكل

عالمات تضع التي للطوارئ طريق خارطة استخدام فهي الثانية الخطوة أما
خياراتهم اتخاذ يف القرار صناع بها ليستدل سلًفا وضعت فاصلة نقاط عند إرشادية
تسلسل لشجرة املعادل سأعتربها الخارطة (وهذه الرشكة عمر أو املرشوع مدة مدار عىل

التقييم. إجراء بمجرد وذلك سابًقا) املوضحة القرارات
عن كولينز جيم سئل عندما ذ. يُنفَّ أن يجب املطاف، نهاية يف النهائي، القرار لكن
املوظفني مغادرة لقرارات االمتياز» إىل الجودة «من تحولت التي الرشكات اتخاذ كيفية

قائًال: أجاب الصعبة، القرارات هذه تطبيق وكيفية

إىل الترسع يعني قاسيًا تكون أن القسوة. ال بالحزم الرشكات هذه تتصف
دون من عبثية إقاالت إجراء أو العصيبة، األوقات يف خاصة التعسفية، اإلقاالت
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األوقات جميع يف صارمة ملعايريَ املتسق التطبيق فيعني الحزم أما . متأنٍّ تفكري
ال حازًما تكون أن العليا. اإلدارة مستوى عىل خصوًصا املستويات، جميع وعىل
وأن مناصبهم، عىل القلق إىل بهم حاجة ال املتميزين املوظفني أن يعني صارًما

عملهم.32 إىل تركيزهم كل توجيه بوسعهم

حان قد الوقت أن تدرك حني ممتازة شعارات تلك غلظة؛ بال نزاهة قسوة، بال حزم
الفصل. هذا يف األساسية النقاط 5-4 الشكل يلخص للتغيري.

منهجية عملية وتتَّبع عملك تنجز أن ينبغي مدير، أي تغيري تقرر أن بعد بعُد؟ ماذا
الجديد. املدير يف عنه تبحث أن يجب ما بالضبط لتحدد

التايل. الفصل موضوع هو وهذا
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الخامس الفصل

البحثعنها ينبغي التي املواصفات

والخطوة جديد، درب أمامك ينفتح املوظفني، يف تغيري إجراء الرضوري من أن تأكدت متى
عنها. تبحث أن عليك التي النقاط تدرك أن الدرب هذا عىل األوىل

ذلك ييل ما كل ألن ذلك حاسمة؛ خطوة عنه تبحث ما تحديد أن الذكر عن غنيٌّ
من آالف بضعة شخصيٍّا شهدت لقد املبدئية. النقطة بهذه أساسيٍّا ارتباًطا يرتبط سوف
يخص فيما عمالئنا مع مطولة محادثات وأجريت رشكتنا، عمالء أجراها التي املقابالت
التي العبارة لرشكاتهم. احتياج تحديد عند اعتبارهم يف يضعونها التي املعلومات نوع
الخطوة هذه أن املحادثات؛ من الطوال الساعات هذه من املستفاد األسايس الدرس توجز

بالتحديات. أيًضا محفوفة لكنها باإلمكانيات، موفورة األوىل
أي يف الناجح باألداء للتنبؤ مؤرشات أفضل عىل االستقرار األول التحدي يشمل
املحتملني، األعمال أصحاب لبعض بالنسبة الفصل. لهذا الرئييس املوضوع وهو وظيفة،
الحافلة الذاتية والسرية القوية، التعليمية الخلفية تُعترب األوروبيني، من الكثري فيهم بما
من كثرٍي إىل بالنسبة أما بالغة، أهمية ذات املرموقني السابقني األعمال أصحاب بأسماء
والنتائج اإلنجاز حسب يُقدَّر الذي الوظيفة، أثناء الفعيل فاألداء الشماليني؛ األمريكيني

أهمية. أكثر امللموسة،
آخرون يوجه بينما الذكاء، حاصل اختبار لنتائج للغاية كبرية أهمية البعض يويل
(مستعينني الشخصية عىل تركيزهم فينصبُّ الثالث البعض أما الخربة، إىل أوًال اهتمامهم
بعض يضع الشخصية). بتحليل املعنية النظريات من زاخر مستودع من أكثر أو بنظرية
ويركز العاطفي، الذكاء عىل القائمة الكفاءات اعتبارهم يف املحتملني األعمال أصحاب
املرشح لدى الكامنة اإلمكانيات يحددوا أن منهم البعض ويحاول القيم، عىل آخرون

أكثر. أو واحد اختبار خالل من تقييمها بعد كفتها، ويرجحون



املوظفني أفضل اختيار فن

أذكر املتنوعة. والسلوكيات النظريات من هائلة طائفة أرشت، كما بي، مرت لقد
أن الخيار لديهم كان إذا العليا، اإلدارية للمناصب املرشحني يسأل أن اعتاد تنفيذيٍّا مسئوًال
الصحيحة اإلجابات أذكر (ال يكونوا. أن يفضلون الحيوانات من نوع فأي حيوانات؛ يكونوا
فأطلعني املقابالت إجراء أساليب حول مرة ذات مدربًا ناقشت السؤال.) هذا عن والخاطئة
نوع فأي الخرضوات؛ من كنت «إذا بينها: من كان والتي املفضلة، أسئلته قائمة عىل
عميل عىل زمالئي أحد عرض «الربوكيل»). الصحيحة: اإلجابة (كانت تكون؟» أن تفضل
الفور، عىل منهم كالٍّ فرفض الكفاءة من عاٍل مستًوى عىل مرشًحا عرش اثني من أكثر
ال شخًصا أبًدا يعنيِّ لن مديره أن عن العميل مساعد أخريًا كشف ثم أسباب، إبداء دون

العذراء. برج مواليد من كان املنصب لهذا ُعنيِّ من وبالفعل، العذراء. برج إىل ينتمي
أسباب لثالثة وذلك عنها؛ تبحث التي املواصفات بالضبط تحدد أن بمكان األهمية من
تعميمات هناك فإن غريه، عن موقف كل اختالف من بالرغم أنه هو أولها األقل. عىل
لكي لكن ما؛ وظيفة يف باألداء التنبؤ مؤرشات أفضل يخص فيما بها نستعني أن بإمكاننا

تبحث. عمَّ تعرف أن عليك بنجاح، املعرفة تلك عىل تعتمد
العملية، التحديات أنواع كل تواجه فإنك ما، لوظيفٍة مرشحني عن تبحث حني ثانيًا:
تحدد أن عليك لذا ن؛ بتمعُّ محتمل مرشح كل لدراسة الكايف للوقت افتقادك فيها بما
تحقق أن تستطيع املؤرشات، أصح عىل فبالرتكيز بآخر؛ أو بشكل وتركز، أولوياتك

والكفاءة. الفاعلية من بمزيد عملك إنجاز ثَمَّ ومن أقل؛ وقت يف أفضل تقييمات
أي يجنبك سوف ما وظيفة يف املرشح بأداء للتنبؤ مؤرشات أصح عىل الرتكيز ثالثًا:

التمييز. من نوع
أن هو الدقة وجه عىل عنه تبحث ما لتحديد البالغة الرضورة وراء األخري السبب
مفاضالت؛ تجري أن عليك ينبغي الواقع، أرض فعىل األرجح؛ عىل له وجود ال املثايل املرشح
ونقاط الحيوية األهمية ذات القوة نقاط تستوعب أن عليك سيكون بنجاح، تجريها ولكي

فتَّاك. رضر عىل تنطوي ال التي الضعف

الصعبة املفاضالت تلك (1)

املالية ملؤسسته العامة اإلدارة يغري أن قرر عميل مع سنوات بضع منذ أعمل كنت
يغري أن أقنعته اسرتاتيجية، استشارات رشكة بمساعدة جديد، ر تصوُّ وضع وبعد الكبرية؛

كامًال. تغيريًا مؤسسته اسرتاتيجية
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وبعد التنفيذي، للرئيس الرئيسيني الستة املرءوسني األوىل السنة يف الرشكة استبدلت
غري منصب إىل جدد) أفراد ستة يتبعه (الذي التنفيذي الرئيس هذا انتقل بعامني، ذلك
لهذا املبارشين الستة املرءوسني أحد ترقية الخطة اقتضت ذاتها. املجموعة يف تنفيذي
تنفيذيني مسئولني كانوا جميعهم الستة لكن منصبه، يف يخلفه كي السابق التنفيذي املدير
الرشكة كانت التي املواصفات هي وما أحدهم؟ تختار أن للرشكة فكيف وطموحني؛ أْكفاءً

التايل؟ التنفيذي الرئيس يف عنها تبحث
القرار صناع تصنيف ويلخص الستة، الداخليني للمرشحني وصًفا 1-5 الشكل يقدِّم
املعايري هذه أول كان مختلفة؛ إجمالية معايري ثالثة عىل ِبناءً املرشحني من واحد لكل
الوظيفية والخربة التِّجاري والنشاط بالسوق الخربة تشمل والتي باملجال، املتعلقة الخربة
املتعلقة الظروف من بأنماط مر من أكثر هو «أ» املرشح املثال، سبيل عىل والظرفية.
املعيار باملنصب. صلة ذات ا جدٍّ محدودة خربة سوى يمتلك ال «و» املرشح بينما بالوظيفة،
(صاحب «أ» املرشح أن لالهتمام املثري فمن العالقات؛ وإدارة القيادة مهارات كان الثاني
الثالث املعيار أما الثاني. املعيار يخص فيما النتائج أقل أحرز املجال) يف األوسع الخربة

والتحلييل. اللفظي للذكاء كممثل الذكاء؛ مستوى فكان
أتختار الصعوبة. غاية يف مبادالت إجراء إىل الحاجة عىل الضوء 1-5 الشكل يسلط
العالقات؟ وإدارة القيادة مهارات حيث من األقل لكنه خربة، واألوسع األذكى «أ» املرشح
الشخصية، واملهارات الخربة حيث من املرشحني أفضل ثاني «ج»، املرشح ستفضل أم
يف األفضل «ه»، املرشح عىل اختيارك سيقع أم املرشحني؟ بني ذكاءً األقل أحد لكنه
بأغلب مقارنًة خربة وأقل املرشحني أذكى ليس لكنه العالقات، وإدارة القيادة مهارات

املبارشين؟ مرءوسيه يكونوا أن يُفَرتَض الذين األفراد
وأوجز وأسبابه اتخاذه تم الذي القرار ألُبنَيِّ الواقعي املثال هذا إىل الحًقا أعود سوف
يسرية ليست املفاضالت من األنواع هذه أن هي اآلن أطرحها التي النقطة لكن تبعاته،
عنها؛ تبحث التي املواصفات تحديًدا تعرف عندما سهولة أكثر تصري لكنها اإلطالق؛ عىل

األهمية. من مختلفة درجات الصلة ذات املتنوعة املعايري تويل أن ثَمَّ ِمْن وتستطيع
املختلفة املؤرشات وأهمية مالءمة حول العامة النتائج بعض أوًال أستعرض سوف
والذكاء والخربة، الذكاء، حاصل فيها بما ما، وظيفة يف بالنجاح للتنبؤ املستخدمة
نموذج تسمى أداة لتطور وصًفا سأقدم بعدها، والقيم. الكامنة، واإلمكانيات العاطفي،
الكامنة اإلمكانيات عن أتحدث سوف العاطفي. الذكاء بنموذج عالقته وأوضح الكفاءة،
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التصنيف

حاصل الذكاءمهارات القيادة وإدارة العالقاتالخربة

الداخليني للمرشحني تقييمي وصف األول. الجزء التنفيذي، الرئيس خليفة اختيار :1-5 شكل
الستة.

بعض سأقدم وأخريًا الفريق، بكفاءة مقارنة الفردية الكفاءة وأدرس إليها، النظر وكيفية
باملوظفني. املتعلقة قراراتك يف والكفاءة الفاعلية لتحقيق العملية النصائح

مهم؟ الذكاء حاصل هل (2)

يحظى الذي الذكاء بحاصل الوظيفي باألداء للتنبؤ املمكنة للمؤرشات استعراضنا لنبدأ
الذكاء تحدد أن أنواعها) تتعدد (التي الذكاء اختبارات تحاول ببساطة، كبري. بتقدير
١٠٠؛ الرقم عند دائًما الوسيطة النتيجة تقع بحيث االختبارات هذه َلت وُعدِّ للفرد. العام
يحرز اآلخر والنصف ١٠٠ من أقل نتائج يحرز اإلحصائي املجتمع نصف أن يعني مما
باألداء للتنبؤ واسع نطاق عىل باستخدامها االختبارات هذه تتميز .١٠٠ من أكثر نتائج
الغرض تحقق هل لكن االقتصادي. االجتماعي النجاح وحتى الوظيفي، واألداء األكاديمي،

التنبؤي»؟ «الصدق االجتماعيون العلماء يسميه بما تتسم هل منها؟
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االختيار أساليب صالحية هانرت إي وجون شميت إل فرانك النفس عاملا فحص
مستخدَمني الدراسات من ضخم عدد من استنتاجاتهما جمعا وقد سنوات، لعدة املختلفة
هذه من بعًضا حلَّال كما الوظيفي، باألداء للتنبؤ االختيار عمليات من مختلفة عملية ١٩

مجتمعًة. العمليات
فقد كبرية؛ أهمية بالفعل يمثل الذكاء حاصل أن عمٍل من الباحثان أجراه ما يؤكد
يكون الوظيفة، بمهام تتعلق خربة سابق دون موظفني تعيني حال يف أنه الحقيقة يف ذكرا
التي العامة، العقلية القوة هو املستقبل يف وتعلمهم بأدائهم للتنبؤ األصح الوحيد املؤرش
يشري ذلك، عىل عالوة ِتجاريٍّا. املتاحة الذكاء حاصل اختبارات باستخدام قياسها يمكن
من وكلٍّ العامة العقلية القدرة من مجموعات إىل بالنظر أنه إىل وهانرت شميت من كلٌّ
أثبتت التي الثالث التوليفات أن يتضح عملية، ١٨ عددها البالغ األخرى االختيار عمليات

هي: الوظيفي لألداء مجملها يف صالحية أعىل

العمل. عينة اختبار إىل باإلضافة العامة العقلية القدرة (١)
النزاهة. اختبار إىل باإلضافة العامة العقلية القدرة (٢)

املنظمة.1 املقابلة إىل باإلضافة العامة العقلية القدرة (٣)

مهم. الذكاء حاصل نعم، اإلجابة: إذن

مهمة؟ الخربة هل (3)

الحاالت بخصوص ويلش جاك مع أجريتُه الذي النقاش ذلك عىل طويل وقت يمض لم
مناصب تولِّيهم لدى باهًرا نجاًحا إلكرتيك جنرال يف سابقون موظفون فيها أحرز التي
أية إطالق باستطاعته كان إذا ما ويلش سألت أخرى. رشكات يف التنفيذيني الرؤساء
االستثنائية التحديات برغم املديرين هؤالء نجاح شكلت التي العوامل بشأن تعميمات
بطبيعة يفتقرون الذين الرشكات، خارج من الوافدين الجدد املديرين جميع تواجه التي

الجديدة. برشكاتهم خربة أية إىل الحال
جيم كان األمثلة هذه بني ومن السابقة؛ الخربة أهمية تؤكد أمثلة بإيراد ويلش أجاب
رشكة ثقافة إن مخميل». قفاز يف حديدية «إرادة ذا باعتباره ويلش وصفه الذي ماكنرني،
متدرج تطوري طابع ذات تغيريات إجراء إىل دعت الفريق عىل املركَّز التوجه ذات إم ثري
ما ِلنَيْل املناسبة باملواصفات يتمتع ماكنرني كان ثَمَّ وِمْن الجذرية؛ التغيريات من بدًال

النجاح. وإحراز داخيل دعم من يلزم
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ملحوظة غري بصور الفرد وشخصية الجديد والسياق السابقة الخربة من كلٌّ يتفاعل
لعرشين حاالت بالبحث تناول مقاًال مؤخًرا ريفيو بزنس هارفارد مجلة نرشت قوية. لكن
خلص أخرى.2 يفرشكات عليا مناصب اعتلوا ممن إلكرتيك جنرال يف سابًقا تنفيذيٍّا مسئوًال
إلكرتيك جنرال يف نجاح من العرشون املسئولون هؤالء أحرزه مما بالرغم أنه إىل املقال
معرفتهم فإن العامة، اإلدارية باملهارات يتعلق فيما عالية كفاءة من به يتمتعون وما
درجة تحديد يف حاسمة أهمية ذات كانت واملجال والوظيفة املحيطة بالظروف السابقة
الظرفية مالءمتهم حيث من املسئولني هؤالء دراسة عند الجديدة. وظائفهم يف نجاحهم
املكتسبة املعرفة إىل يشري ما وهو االسرتاتيجي»، البرشي املال «رأس املقال عليه أطلق (ما
كتخفيض خاصة؛ اسرتاتيجية مهارات إىل تحتاج ظروف مع التعامل يف الخربة من
أن ُوِجَد دورية)، تقلبات ذات أسواق يف مناورات إجراء أو النمو، تحفيز أو التكاليف،
ينعدم بينما املحيطة، الظروف مع جيد بشكل يتوافقون العرشين املسئولني بني من تسعة
مع االسرتاتيجية الرشكات احتياجات توافقت حالة يف الباقني. املسئولني يف التوافق هذا
الرشكات حققت إلكرتيك، جنرال من القادمني التنفيذيني للمسئولني االسرتاتيجية الخربات
عدم حاالت يف أما املتوسط، يف املائة يف ١٤ عىل يزيد بما معتادة غري سنوية عائدات

املائة. يف ٤٠ بحوايل سلبية عائدات يف ذلك تسبب فقد التوافق؛
كبرية. أهمية ذات الخربة نعم، مجدًدا: ستكون فاإلجابة لذا،

الشخصية؟ عن ماذا (4)

نحو عىل منهما التحقق باإلمكان أنه بمعنى ملموسني؛ عاملني والخربة الذكاء حاصل يعد
أما بهما. املرتبطة والتفسريات الرشوط عىل االتفاق ما حد إىل اليسري من وأنه أسهل،
نشك) (أو نعرف جميًعا لكننا املادية. باملعايري تقيًدا وأقل أوسع جانب فهي الشخصية
من كان تقريبًا؛ عاًما ٢٠ منذ التنفيذي البحث يف استشاريٍّا رصت حني رئييس. عامل أنها
الشخصية». عىل قائمة وإقالتك الخربة عىل قائم «تعيينك أن زمالئي من سمعت ما أول
إىل الشخصية تشري األهمية؟ هذه تربز ومتى أهميتها، مدى وما الشخصية، هي ما
املحيطة. بيئته مع تفاعالته ونمط الفرد هوية تحدد التي السمات من املتفردة املجموعة
السمات هذه إن القول عن الغني من والسلوكيات. واملشاعر األفكار السمات هذه تتضمن
مجموعة عرب متسًقا الفرد سلوك يكون أن الراجح من أن يعني مما التام؛ بالثبات تتسم

املواقف. من مختلفة
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الشخصية مفهوم تفكيك يف التمادي لكن يرام؛ ما عىل األمور تبدو اآلن حتى
اللغة ففي اليسرية، باملهمة ليس األشخاص اختيار يف وتطبيقه األساسية عنارصه إىل
كبري عدد وهو السمات، عىل دال مصطلح ١٨٠٠٠ من يقرب ما يوجد مثًال، اإلنجليزية،
إذن معها! والتعامل مصفوفة يف املصطلحات هذه جميع وضع يصعب بحيث للغاية

طها. ويبسِّ الشخصية يف األساسية العنارص يعكس نموذج هو املطلوب
يف األدوات هذه تصنيف ويمكن الشخصية، لدراسة األدوات من مجموعة وضعت
عنارص مثل الذاتي؛ اإلبالغ عىل القائمة الرأي استبيانات أوالهما تضم أساسيتني؛ فئتني
الشخصية. ألنماط بريجز مايرز ومؤرش النفسية، كاليفورنيا وقائمة الخمسة، الشخصية
خمسة عىل ِبناءً الشخصية املثال، سبيل عىل الخمسة، الشخصية عنارص نموذج (يلخص
أما التجارب.) عىل االنفتاح االنفعايل، والثبات الضمري، ويقظة والوداعة، االنبساط، معايري:
ومقياس املوضوع م تفهُّ اختبار أشهرها ومن اإلسقاطية، األساليب فتشمل الثانية الفئة

الجمل. إلكمال ماينر
املوظفني، اختيار قرارات اتخاذ عند الشخصية باختبارات كثريًا الرشكات تستعني
بمجال املرتبطة الخربة من يكفي ما يمتلكون ال الذين املبتدئني املرشحني حالة يف خاصة
عىل حاليٍّا.) التعيني عمليات نصف حوايل يف تُستخدم االختبارات بعض أن (ظني العمل.3
إىل نظرنا إذا الفاعلية. من عاٍل بمستًوى تتسم ال فإنها االختبارات، هذه انتشار من الرغم
يف مهمة الضمري» «يقظة أن فسنجد مثًال، الرئيسية الخمسة الشخصية عنارص نموذج
مفيد.4 نحو عىل السمة هذه إبراز يف يكفي بما جيًدا ليس االختبار أن غري املهن، جميع
أنها هو كبرية فائدة ذات غري الشخصية اختبارات تجعل التي األسباب أهم من
عنارص نموذج معايري أحد االنبساط، أن الواضح فمن بعينها؛ لوظيفة مخصصة ليست
من االستقراء يبقى بغريها. مقارنة املهن بعض يف أهمية أكثر يعد الخمسة، الشخصية
مصاب أنه ملرشح اختبار كشف إذا املحتمل. العمل صاحب أمام تحديًا النموذج هذا نتائج
لتويلِّ مرشًحا الشخص ذلك كان إذا حسنًا، سيئًا؟ أم جيًدا ذلك يُعد فهل قهري، بَوْسواس
ا!) جدٍّ إيجابيٍّا (بل إيجابيٍّا أمًرا ذلك يُعد أن الراجح فمن املستوى؛ رفيع محاسب وظيفة

سلبي. أمر ذلك أن املؤكد شبه فمن مدير، وظيفة لتويلِّ مرشًحا كان إذا أما
الختبارها أساليب من بها يرتبط وما بالشخصية املرتبطة النظريات بأن ثقة عىل إني
العلوم يف هائلة تطورات إحراز الباحثون يواصل إذ الوقت؛ مرور مع بالتأكيد ن ستتحسَّ
االحتفاظ مع وتفسريها الشخصية اختبارات استخدام ينبغي ذلك، غضون ويف العصبية.
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اختياراتك تكون أن تريد كنت إذا مطلق.5 كأمر معها التعامل وعدم التشكك من بدرجة
منها. أبعد هو ما إىل وتصل االختبارات هذه نطاق تتجاوز أن فعليك متميزة، للموظفني

العاطفي الذكاء قوة (5)

فهم محاوًال طويًال وقتًا أمضيت التنفيذي، البحث مجال يف عميل من األوىل السنوات خالل
يبدو مما يدي تحت وقع ما كل وقرأت املتميز، املؤسيس واألداء الشخيص النجاح أسس
واملقاالت الكتب من الهائل العدد اكتشفت حني الدهشة أصابتني املوضوع. بهذا مرتبًطا
لدعم الالزمة واألبحاث شاملة نظرية تقديم إىل تفتقر لكنها األداء؛ حول مزاعم تطلق التي

النظرية. هذه
ملؤلفه العاطفي» «الذكاء بعنوان كتابًا أقرأ أن ١٩٩٥ عام يف يل زميالن عيلَّ اقرتح
قدر عىل الذكاء متَِّقد بعقل رسيًعا) اكتشفت (كما جوملان يتمتع جوملان.6 دانيال الباحث
الشخصية وتطور اإلكلينيكي النفس علم يف الدكتوراه درجة جوملان نال التمرُّس. من كبري
لنيل خاللها ُرشح الصحافة، مجال يف متميزة مهنية مسرية بدأ ثم هارفارد، جامعة من
كما األمريكية، النفس علم جمعية من للصحافة املهني اإلنجاز وجائزة بوليتزر جائزة
إىل السلوكية العلوم نقل يف بجهوده اعرتاًفا العلوم لتقدم األمريكية للجمعية زميًال انتُِخب
باعتباره العالم حول املدارس آالف عىل تأثريًا لجوملان فإن ذلك، إىل باإلضافة الجماهري.
عىل املدارس تساعد والتي والعاطفي، واالجتماعي األكاديمي التعلم جمعية مؤسيس أحد

مقرراتها. ضمن العاطفية األمية محو مقررات إدخال
العاطفي الذكاء جوملان عرََّف إعجابي. بالغ وأثار العاطفي» «الذكاء كتاب قرأت
أنفسنا يف التحكم عىل القدرة أخرى) (بطريقة أو الفرد لعواطف الذكي االستخدام بأنه
ما لكن جوملان؛ نظرية حول التفاصيل من مزيًدا سأقدم الالحقة، األقسام يف وعالقاتنا.
أطلق التي السمة هذه بأن ١٩٩٥ عام احتجاجه هو يل بالنسبة خاص اهتمام مثار هو
حاصل من أهمية أكثر دوًرا تلعب أن يمكن العاطفية، الكفاءة أو العاطفي» «الذكاء عليها
ألن بل الذكاء، حاصل مالءمة عدم إىل ذلك يرجع لم الشخيص. للنجاح بالنسبة الذكاء
املناصب يف خاصة الذكاء، من عالية ملستويات امتالكهم يف يتشابهون األشخاص أغلب
دراستهم. فرتة طوال وتصنيف فرز لعمليات لتعرُّضهم نتيجًة وذلك املؤسسات؛ يف العليا
فيما يختلفون األشخاص لكن السطح.) إىل لرتقى طويل وقت إىل يشء كل صفوة (تحتاج
الوظيفية املستويات يف حتى عاطفية، كفاءة من به يتمتعون فيما ملموًسا اختالًفا بينهم

االهتمام. من يكفي ما تَنَْل لم الظاهرة هذه أن إىل جوملان وذهب العليا.
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برغم املادية، املعايري عن بعيدة مسألة بعبقرية عالج الطابع، علميَّ الكتاب كان
ألناقشه جوملان أقابل أن قررت املؤسيس. الجانب من أكثر الشخيص الجانب عىل تركيزه

للمؤسسات. بالنسبة دالالت من نتائجه تحمله فيما
يف منزله إىل بدعوتي (وتكرم بجوملان. أخريًا التقيت ،١٩٩٦ عام من أكتوبر يف
اإلنجاز إىل املؤسسات تدفع التي العوامل عن ساعات مدار عىل تحدثنا مني.) والية
بالرشكات. العاطفي الذكاء عىل القائمة الكفاءات ارتباط وتناولنا النجاح، إىل واملديرين
يتمتع وما جوملان، جمعها التي املعرفة عمق إن مثريًا. بل مذهًال، يل بالنسبة اللقاء كان
بالفعل يوجد أنه األوىل للمرة أقنعني الفكرية، واألمانة املوضوعية من ملحوظ قدر من به
تحقيق يف الشخصية املهارات قيمة تُثبت التي الجادة األبحاث من لإلعجاب مثرية مجموعة
الجوهرية املهارات هذه لتقييم قوي إطار عىل عالوًة والعمل، واملجتمع، الحياة، يف النجاح

وتنميتها.
إىل صغرية طائرة متن (عىل عودتي طريق طوال الحديث. استكمال عىل اتفقنا
أفكر ظللت كاملة)، ليلة استغرقت التي أيريس بوينوس إىل رحلتي أثناء ثم نيويورك
وبدًال املؤسسات. داخل للموظفني بالنسبة جوملان كتاب يحملها التي العميقة النتائج يف
بوضع الحقيقة يف انشغلت إليه، الحاجة أَمسِّ يف كنت الذي النوم من لحظات انتهاز من

مستقبلية. لقاءات يف جوملان مع أناقشها أن أردت التي للموضوعات قائمة
األداء فارق ناقشناها التي القضايا بني ومن التايل، العام مدار عىل حديثنا واصلنا
وأهمية التقييم، أساليب تتناول التي واألبحاث الناجح، باألداء التنبؤ ومؤرشات اإلداري،
العاطفي، بالذكاء يتعلق فيما الثقافات بني واالختالفات العالم، حول العاطفي الذكاء
املؤسسات يف العاطفي الذكاء تحفز التي والقيادية املؤسسية والعوامل اإلدارة، وفرق

وتعززه.
العاطفي. الذكاء بقوة الحماس من بمزيد أومن رصت سنرى، كما

الكفاءات األساس: (6)

جوملان؛ وضعه الذي القوي النموذج جذور يف التعمق من بمزيد بحثت الوقت، نفس يف
أن يف للشك مجال ال املمكنة. وتطبيقاته ألصوله أفضل فهم إىل الوصول سبيل يف وذلك
الوظيفي باألداء التنبؤ يتناول الذي الشائك املجال ذلك عىل األهم التأثري الشخصصاحب

ماكليالند. ديفيد الراحل هو — العليا اإلدارية لألدوار بالنسبة سيما ال —
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يف رائدة بحثية ورقة العرشين، القرن يف النفس علماء كبار أحد ماكليالند، أصدر
انتشار إىل الورقة هذه يف أشار الذكاء».7 من بدًال الكفاءة عن «البحث بعنوان ١٩٧٣ عام
املؤسسات أنواع جميع استخدمت األمريكية. املتحدة الواليات يف والقدرات الذكاء اختبارات
محدود النجاح هذا أن رأى ماكليالند أن إال ملحوًظا، نجاًحا محققة االختبارات، هذه
املناصب يف خصوًصا الناجح، األداء تفسري يف أخفق وحَده الذكاء اختبار وأن للغاية

العليا. التنفيذية
األداء تميز سمة أية لوصف «الكفاءة» مصطلح املتميزة ورقته يف ماكليالند طرح
وامليزات، الدافعية، السمة تلك تشمل قد محددة. وظيفة يف املتميز األداء عن العادي
بعض من انطالًقا أيًضا. الذكاء حاصل تشمل وأَجْل، واملهارات، واملعرفة، الذات، وصورة
مؤرش خري هو املايض يف الصادر السلوك إن القائلة كتلك البساطة؛ بالغة االفرتاضات
أية يف املحتمل النجاح عىل مؤرشات أفضل أن ماكليالند أثبت املستقبل، يف املتوقع للسلوك

الوظيفة. بتلك املرتبطة الفعلية السلوكيات هي وظيفة
لرتى اذهب ناجًحا، رشطيٍّا سيكون من تعرف أن أردت «إذا قائًال: ماكليالند كتب
من بعينة استعن ثم بأنشطته، قائمة وأعدَّ مكان، كل يف واتبعه الرشطي، يفعله الذي ما
بشأن املرشفني أحكام عىل تعتمد ال لكن للوظيفة.» املتقدمني بني التصفية يف القائمة تلك
تحليًال بل وظيفيٍّا، تحليًال ليس — للدقة توخيًا — «هذا ألن األفضل؛ الرشطيون هم من

اآلخرين.» اعتقاد حسب أفضل أداءً يتضمن ملا
إىل ٥ أعىل فئة يف أداؤهم يقع من متمايزتني: مجموعتني بني بحثه يف ماكليالند قارن
أجريت املتوسط. األداء وأصحاب للنتائج، الواضحة القياسات أثبتت حسبما املائة، يف ١٠
إليها لجأ التي السلوكيات (أي «الكفاءات» تحديد تم خاللها ومن وتكرارية، معقدة عملية

املتوسط). األداء أصحاب من واتساًقا تكراًرا أكثر نحو عىل املتميز األداء أصحاب
من تاله وما ١٩٧٣ عام منذ العمل أماكن يف حقيقية ثورة ماكليالند بحث أطلق
معدل خفض يف كفاءاتهم عىل املبنية املوظفني اختيار قرارات أسهمت فقد سنوات؛
كما ترقيتهم. يمكن الذين املوظفني مجموعات ووسعت الوظيفي، األداء نَت وحسَّ لهم، تبدُّ
محقًقا كالتدريب، أهمية، ذات أخرى مؤسسية تطبيقات لدعم الكفاءات معيار استُخِدم

دائمة. إيجابية نتائج
مثًال، ١٩٨٠ عام ففي الكفاءة؛ حركة يف الرائد عمله ماكليالند تالميذ من عديد واصل
الذي الكفء» «املدير كتاب قليل) بعد ذكره إىل سأعود (الذي بوياتسيس ريتشارد نرش
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تضم بعينة بوياتسيس استعان جديدة.8 آراءً وأضاف املجال، هذا يف النتائج باكورة جمع
من أساسية مجموعة إىل — العينة هذه عىل ِبناءً — ل وتوصَّ رشكة، ١٢ شخصمن ٢٠٠٠
سبنرس وسيجني اليل من كل نرش ،١٩٩٣ عام ويف اإلداري. للنجاح الرضورية الكفاءات

الكفاءة.9 حركة تطور من ع َرسَّ الذي العمل» يف «الكفاءة بعنوان كتابًا

التنفيذيني واملسئولني املديرين رضوريات (7)

مالحظات عدة إىل أُِرش دعني الشخصية، مسريتي إىل العودة وقبل النقطة، هذه إىل وصوًال
باختالف املتميز األداء لتحقيق املطلوبة الكفاءات مجموعة تختلف أوًال: الكفاءات؛ بشأن
للمديرين النموذجية الرئيسية الكفاءات قائمة تتسم ما عادة ثانيًا: واملؤسسة. الوظيفة
ألداء لتحقيق منها املطلوب املستوى ويختلف كفاءة كل أهمية تختلف ثالثًا: بالقرص.

املناصب. باختالف الناجح
تحليًال السابقة، العديدة السنوات مدار عىل إنرتناشونال، زندر إيجون يف أجرينا
عىل وذلك اإلدارية، والتقييمات التنفيذي البحث مجال يف العاملية لخربتنا مستفيًضا
هذا عىل وبناءً العالم؛ أنحاء شتى يف واملوزعة مكتبًا، ٦٢ عددها يبلغ التي مكاتبنا مستوى
الناجحني املديرين أن الكفاءات هذه وأول الرئيسية. التنفيذية الكفاءات حددنا التحليل،
نتائج تحسني عىل تركيزهم ينصبَّ أن (أي النتائج نحو قوي بتوجه يتمتعوا أن ينبغي
أفضل، أو جيد نحو عىل املهام إنجاز يف الرغبة ببساطة يعني الضعيف فالتوجه الرشكة)؛
التحسينات، إدخال ذلك ييل وتخطيها، األهداف تحقيق إىل فتُرتَجم املتوسطة املستويات أما
الرشكة. لوجه الكامل التغيري عىل التصميم يأتي — سبق ما كل رأس وعىل — الختام ويف
بالرتكيز، للقادة تسمح والتي العمل»، ِفَرق «قيادة هي الثانية الرئيسية الكفاءة
الكفاءة هذه من منخفضة بمستويات يتصفون من فعالة. مجموعات وبناء والتنسيق،
منتج؛ فريق بناء عىل املتوسطة املستويات تركز بينما الفريق، أهداف وضع عىل يركزون

األداء. عايل فريق بناء إىل فتهدف املرتفعة املستويات أما
بهذه واملتمتعون والتأثري»، «التعاون عليها نطلق ما هي الثالثة الرئيسية الكفاءة
يقعون ال ممن واآلخرين ورشكائهم، أقرانهم مع العمل يف بالفاعلية يتميزون الكفاءة

الرشكة. أداء عىل بإيجابية التأثري أجل من وذلك قيادتهم؛ نطاق يف مبارشًة
هو فيما التفكري من القادة يَُمكِّن الذي االسرتاتيجي»، «التوجه هي األخرية والكفاءة
أوسع. منظور من ليفكروا مسئولياتهم نطاق وتجاوز امللحة، الراهنة املسائل من أبعد
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التوجه االسرتاتيجي

تأث! ا�ستهلك

معرفة السوق

التوجه التجاري

التعاون والتأث'

التوجه ا4ركز عىل النتائج

قيادة ِفَرق العمل قيادة التغي! تنمية القدرة ا�ؤسسية

إنرتناشونال). زندر إيجون (املصدر: الني الفعَّ للقادة املعتادة الكفاءات :2-5 شكل

كفاءات خمس من ثانية مجموعة توجد الرئيسية، األربع الكفاءات هذه جانب إىل
هذه تضم املؤسسة. من العليا اإلدارية املستويات يف النجاح يف أيًضا تساهم قد ثانوية،
تعني التي التغيري، وقيادة املال؛ لجني السعي يعكسه الذي التِّجاري، التوجه املجموعة:
والتي املؤسسية، القدرة وتنمية تنسيقها؛ وإعادة املؤسسة تحويل سبيل يف اآلخرين قيادة
ومعرفة املستهلك؛ وتأثري املؤسسة؛ يف يعملون ملن املدى طويلة القدرات بتطوير تُعنَى

السوق.
األْكفاء. للقادة املعتادة الكفاءات 2-5 الشكل يلخص

هذه لكن محددة؛ مواقف يف خاصة أهمية ذات تكون قد أخرى كفاءات بالطبع توجد
الجوانب. معظم تغطي الثانوية) الخمس إىل باإلضافة الرئيسية (األربع التسع الكفاءات
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األهداف تحديد (8)

مدير أول
البحث والتطوير

مدير مرشوعات
مدير منصات التشغيل

مدير معمل

باحث متخصص

بداية ا�ستوى
اإلداري

- التوجه ا@ركز عىل التب>: قاعدة ٢٠/٨٠ زائد
   العقلية ا@عنية بريادة األعمال.

- منظور العمليات: تحديد ا@هام لضمان النتيجة الكلية.

- التوجه ا@ركز عىل النتائج: استثمار ا@وارد
   وفًقا للنتيجة ا@توقعة.

- الدقة العلمية: موثوقية النتائج بنسبة ١٠٠٪.
- ا@نظور الوظيفي: اإلنجاز بحسب ا@همة ا@سندة.

- الوعي بالتكاليف: االلتزام با@يزانية
   السيطرة عىل التكاليف.

مدير. إىل عاِلم من مثال: األول. الجزء إليه، تحتاج ما افهم :3-5 شكل

املطلوب املستوى تحديد املهم من وظيفة، كل يف الهامة الكفاءات تحديد جانب إىل
يتجاوز مستويات إىل الكفاءات تقسيم موضوع أن وبرغم وظيفة. كل يف كفاءة كل من
كفاءة كل من املستهدف املستوى تحديد تحاول أن األمثل من فإنه الكتاب، هذا نطاق

وظيفة. كل يف املتميز أو الناجح األداء إدراك يف أهمية ذات
برشكة الخاصة الظروف 4-5 والشكل 3-5 الشكل يصور املثال، سبيل عىل
املناسبني املديرين إيجاد يف صعوبة من تعاني كانت والتي الحياة علوم يف متخصصة
الرشكة. يف الفنية الوظيفية الدرجات بني مهم منصب وهو املرشوعات، مدير ملنصب
مدير منصب إىل الرتقي يمكنهم ال املعامل مديري أغلب فإن ،3-5 الشكل يوجز وحسبما
خالل من وثبت والتطوير. البحث أول مدير مستوى إىل الوصول عن فضًال املرشوعات،
تختلف املرشوعات مدير يف املطلوبة املواصفات أن املناصب هذه من كلٍّ متطلبات تحليل
بجوانب يتعلق فيما سيما ال املعمل، مدير يف املطلوبة املواصفات عن للغاية كبريًا اختالًفا
باختصار، االسرتاتيجي. والتوجه التغيري، وقيادة املستهلك، عىل والرتكيز الجماعي، العمل
الكفاءات. تلك من كلٍّ يف بكثري أعىل مستويات يتطلب الجديد املنصب هذا يف النجاح كان
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١٢٣٤٥٦٧

القيادة االسرتاتيجية

التوجه القائم عىل النتائج

قيادة التغي;

الرتكيز عىل العميل

العمل الجماعي

قيادة األشخاص

تنمية األشخاص

ا!واصفات ا!طلوبة يف
مدير ا!عمل

ا!واصفات ا!طلوبة يف
مدير ا!رشوعات

(تابع). مدير إىل عاِلم من مثال: الثاني. الجزء إليه، تحتاج ما افهم :4-5 شكل

الشخصية إخفاقاتي من االستفادة (9)

والذكاء الكفاءات مسألة يخص فيما الشخصية اكتشافاتي عن الحديث نعاود اآلن دعنا
العاطفي.

معه، تعامالتي عىل ِبناءً العرشين، القرن تسعينيات أواخر يف جوملان دانيال دعاني
رئاسته. يف يشارك الذي املؤسسات، داخل العاطفي الذكاء أبحاث باتحاد االلتحاق إىل
هذه يف األفراد من مرموقة طائفة مع عديدة لسنوات العمل رسوري دواعي من كان
املؤسيس، النفس علم يف الدكتوراه درجة َحَمَلة من أغلبهم وكان القوية، البحثية املؤسسة

ماكليالند. ديفيد الراحل عىل تتلمذوا منهم وكثري
إذا ما ألرى الخاصة املهنية خرباتي أحلل بدأت واالتحاد، جوملان مع لتعاميل نتيجًة
(كما النجاح تحقيق يف محورية أهمية ذات العاطفي الذكاء عىل املبنية الكفاءات كانت
وعقدت تقريبًا، عاًما ١١ عمرها خربة املرحلة، هذه بحلول ، لديَّ كان ال. أم جوملان) زعم
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للغاية الضخمة العينة هذه بني من اخرتت شخص. ألف ١١ حوايل مع شخصية مقابالت
زميل يد عىل أو يدي عىل ُعيِّنوا ا، جدٍّ وثيقة معرفة أعرفهم أفراد من فرعية مجموعة

تعيينهم. وبعد وأثناء قبُل من مستمرة متابعًة أتابعهم وكنت مقرب،
منهم ٢٢٧ حقق الالتينية، أمريكا يف أغلبهم يعيش فرًدا، ٢٥٠ العينة هذه ضمت
أخفقوا ممن فرًدا ٢٣ كذلك العينة ضمت بالًغا. نجاًحا املائة) يف ٩٠ من بقليل أكثر (أو
مناصبهم؛ من أقيلوا أنهم بالرضورة يعني يكن لم واإلخفاق وظائفهم، يف — رأيي يف —
حيث من إما التوقعات مستوى إىل يَْرَق لم أداءهم أن وهو أوسع معنًى يحمل كان بل

كليهما. أو العالقات أو املادية النتائج
كتابي من فصل يف التحليل هذا ملخص عىل االطالع يمكنهم التفاصيل، تعنيهم وملن
وكاري جوملان دانيال من كلٌّ حرره الذي الكتاب وهو عاطفيٍّا»، ذكية عمل «مقرات
املرشحني يف سمتني أو سمة أبرز هي ما أتبنيَّ أن حاولت أني ببساطة األمر تشرينيس.10
إخفاقهم) (أو ونجاحهم السمات تلك بني صلة أية هناك كانت إذا ما أحدد وأن املعينني،
والخربة، الذكاء، حاصل النطاق: واسعة فئات ثالث يف النظر أمعنت الجديدة. الوظيفة يف
املرشحني من كالٍّ أقارن كنت أني بمعنى نسبية، التقييمات كانت العاطفي. والذكاء

حالة. كل يف للوظيفة اآلخرين املرشحني من غريه مع املعيَّنني
،5-5 الشكل يف موضح هو وكما أوًال: تماًما. نظري وجهة التحليل هذا نتائج غريْت
الخربة هي عنها، أبحث كنت ما غالبًا أني أدركت والتي تكراًرا، األكثر التوليفة كانت
٤٠ يف التوليفة هذه وبرزت املرتفع. العاطفي الذكاء إىل باإلضافة العمل، بمجال املتصلة
نسبة تَِزْد ولم بالًغا، نجاًحا ناجحون أنهم املرشحون هؤالء وأثبت الحاالت. من املائة يف
الذكاء أصحاب املرشحني عن بحثت حني أخرى، بعبارة أي املائة؛ يف ٣ عن إخفاقهم
نجحت الحاالت من املائة يف ٩٧ أن وجدت الصلة، ذات الكبرية والخربة املتميز العاطفي

جديد. مدير تعيني تواجه التي التحديات برغم
(إما األخريني التقليديتني التوليفتني من واحدة كل كانت ،5-5 الشكل يشري كما
من واحدة يف موجودة الذكاء) حاصل مع العاطفي الذكاء أو الذكاء حاصل مع الخربة
يف املرشحون ق تفوَّ حني أنه للنظر الالفت من أنه غري بحث، محل حاالت أربع كل بني
العاطفي الذكاء نسبة انخفاض مع العمل بمجال املتصلة والخربة الذكاء حاصل معياَري

املرات! من املائة يف ٢٥ يف أخفقوا لديهم،
من ملزيد البيانات هذه إلخضاع ذلك بي حدا وقد ومفيًدا. مذهًال ذلك يل بدا
الفاشلني للمديرين املميزة املواصفات يعرض الذي 6-5 الشكل يف كاملوضحة التحليالت،
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٪٤٠

٪٢٤

٪٢٤

٪٣

٪٢٥

٪٤

معدل اإلخفاقالتكرارا$واصفات

الخربة + الذكاء العاطفي

الخربة + حاصل الذكاء

الذكاء العاطفي + حاصل الذكاء

املواصفات. من متنوعة ملجموعة اإلخفاق معدالت :5-5 شكل

من واحدة لكل إظهارهم تكرارية نسبة إىل إشارة يف الناجحني، املديرين مواصفات مقابل
لديهم. سمتني أبرز إحدى باعتبارها الثالث الفئات هذه

:6-5 الشكل من املستقاة الجلية االستنتاجات لبعض عرض ييل فيما

متصلة سابقة خربة الناجحني األفراد من املائة يف ٧٠ لدى كان مهمة. الخربة •
العمل. بمجال

بمجال املتصلة الخربة كانت الحقيقة، يف بالنجاح. للتنبؤ تكفي ال وحَدها الخربة •
الفاشلني! املديرين من املائة يف ٨٣ لدى سمتني أبرز إحدى العمل

سمتني أبرز من واحًدا الذكاء حاصل كان بالنجاح. للتنبؤ يكفي ال الذكاء حاصل •
فقط املائة يف ٥٠ سوى الفئة تلك تشمل لم بينما الفاشلني، املديرين ثلثي لدى

الناجحني. املديرين من
املديرين لدى أعىل السمات أبرز من كواحد العاطفي الذكاء تكرار نسبة كانت •
العاطفي الذكاء بدا املائة). يف ٥٠ مقابل يف الحاالت ثلثي من يقرب (ما الناجحني

الذكاء. حاصل من الناجحني للمديرين أهم
املديرين لدى سمتني أبرز من واحًدا كان العاطفي الذكاء أن برغم ختاًما، •
لدى سمتني أبرز أحد يكن لم العاطفي الذكاء فإن الحاالت، ثلثي يف الناجحني
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٪٧٠

٪٦٣

٪٥٠

٪٨٣

٪٠

٪٦٥

النجاح(٢)اإلخفاق(١)

الخربة

الذكاء العاطفي

حاصل الذكاء

(١) ٢٣ حالة من أمريكا الالتينية.

(٢) ٢٢٧ حالة من أمريكا الالتينية.

مواصفات مقابل الفاشلني املديرين مواصفات األول. الجزء سمتني، أبرز إحدى :6-5 شكل
الناجحني. املديرين

للغاية وثيقة صلة هناك آخر، بمعنى أي العينة؛ تلك يف الفاشلني املديرين من أيٍّ
والفشل. العاطفي الذكاء انعدام بني

املبادالت مع التعامل (10)

دراسة طريق عن أخرى بطريقة البيانات هذه معالجة إىل الدالئل بهذه انبهاري دفعني
يف املعالجة تلك تتضح والفاشلني. الناجحني للمديرين سمتني أبرز من املكونة الرتكيبة
التوايل؛ عىل والفاشلني، الناجحني املديرين بني النسبي التكرار يوجز الذي 7-5 الشكل
الذكاء + (الخربة سابًقا إليها املشار الثالث الفئات يف املمكنة الرتكيبات من لكلٍّ إلظهارهم

الذكاء). حاصل + العاطفي الذكاء الذكاء؛ حاصل + الخربة العاطفي؛
التحليل شملهم الذين الناجحني املديرين من املائة يف ٣٦ كان املثال، سبيل عىل

ا. جدٍّ قويٍّا عاطفيٍّا وذكاءً العمل بمجال متصلة خربة يملكون
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٪٠
٪٣٦

٪٢٤

٪٢٣

٪٥٧

٪٠

النجاح(٢)اإلخفاق(١)

الخربة + الذكاء العاطفي

الخربة + حاصل الذكاء

الذكاء العاطفي + حاصل الذكاء

(١) ٢٣ حالة من أمريكا الالتينية.

(٢) ٢٧٧ حالة من أمريكا الالتينية.

املديرين مواصفات مقابل الفاشلني املديرين مواصفات فئتني. أبرز من تركيبة :7-5 شكل
الناجحني.

التالية: النقاط 7-5 الشكل يف املوضح التحليل من املستقاة االستنتاجات تشمل

يف األقوى فالتوليفة العام؛ البحث ألغراض فقط فئتني إىل التوصل تسنَّى إذا •
العمل بمجال املتصلة الخربة من املكونة تلك تكون أن ينبغي بالنجاح التنبؤ

املرتفع. العاطفي والذكاء
إمكانية عدم حال يف جيد نحو عىل الذكاء حاصل العاطفي الذكاء يكمل أن يمكن •
والخربة الذكاء، حاصل + العاطفي الذكاء تركيبتا أخرى، بعبارة خربة. وجود

الناجحني. املديرين يف باملثل موجودتني كانتا الذكاء، حاصل +
تبدو العاطفي، الذكاء غياب يف أن هو التحليل هذا عنه ض تمخَّ ما أهم لعل •
املرتفع الذكاء وحاصل العمل بمجال املتصلة الخربة من املكونة التقليدية الرتكيبة
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عنها البحث ينبغي التي املواصفات

املديرين من املائة يف ٥٧) بالنجاح للتنبؤ مؤًرشا منها أكثر باإلخفاق للتنبؤ مؤًرشا
تمثل الرتكيبة هذه كانت بينما التقليدية، الرتكيبة هذه يف متميزين كانوا الفاشلني

الناجحني). املديرين ربع من أقل لدى سمتني أبرز

يف عيلَّ؛ ا حقٍّ عميق تأثري نتائج من عليه ترتب وما االستقصاء لهذا كان مجدًدا،
اختيار يف قراراتي تغيري إىل املتوقعة غري االستنتاجات هذه إىل التوصل أدى الواقع،

فصاعًدا. املرحلة تلك منذ كامًال تغيريًا األشخاص
إىل تشري والتي الفصل، هذا أول طرحناها التي الصعبة املفاضلة إىل اآلن لنعد
يف الجديد التنفيذي الرئيس منصب إىل للرتقية داخليني مرشحني لستة التقييمي الوصف

للموقف. صياغة إعادة 8-5 الشكل يقدِّم مالية. مؤسسة
املرتقبة للرتقية املرشحني ترتيب لكان االعتبار محل وحَدها الخربة ُوضعت لو
حاصل ُوضع لو أما «ب». املرشح والثالث «ج»، املرشح والثاني «أ»، املرشح األول كالتايل:
«ب»، املرشح والثاني «أ»، املرشح األول ييل: كما الرتتيب لكان االعتبار؛ محل فقط الذكاء
فيبدو الذكاء، وحاصل الخربة من املكونة الرتكيبة استعملنا لو أما «ه». املرشح والثالث
الثاني. املركز يف «ب» املرشح يأتي أن الراجح من بينما الواضح الخيار هو «أ» املرشح أن
كما الداخلية للرتقية املتاحة الخيارات بعض لكان العريضة، الثالث الفئات إىل نظرنا لو

ييل:

الذكاء. وحاصل الخربة يف األعىل التقليدي: الخيار «أ»، املدير •
لكنه العاطفي؛ والذكاء الخربة حيث من ا جدٍّ قوي الخربة: خيار «ج»، املدير •

الذكاء). حاصل يف خامًسا (يأتي األذكى ليس
متوسط. عاطفي ذكاء مقبولة، خربة مرتفع، ذكاء اآلمن: الخيار «ب»، املدير •

ذكاء العالقات، وإدارة القيادة يف مهارات أعىل العاطفي: الذكاء خيار «ه»، املدير •
محدودة. خربة املتوسط، فوق

أذكى «أ» املدير كان فبينما العاطفي. الذكاء خيار «ه»، املدير ترقية هو القرار كان
كان وبينما أكيٍد. فشٍل إىل سيؤدي كان للغاية املنخفض العاطفي ذكاءه أن إال خربة، وأكثر
«ه» للمدير املتوقع ومن متغرية، كفاءة الخربة أن إال «ه»، املدير من خربة أكثر «ج» املدير
الكفاءتني يف «ج» املرشح من أقوى أنه أثبت تقييمه لكن الوقت؛ مرور مع فيها ن يتحسَّ أن
«ب» املدير كان بينما وأخريًا، الذكاء). وحاصل العاطفي (الذكاء للتغري قابلية األقل
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١

٢ 

٣ 

٤

٥

٦

التصنيف

مهارات القيادةالخربة
وإدارة العالقات

حاصل الذكاء

أ

أ

أ

ب

ب

ب ج
ج

ج دد

د

ه

ه

ه

و

و

و

للمرشحني تقييمي وصف الثاني. الجزء التنفيذي، الرئيس خليفة اختيار :8-5 شكل
الستة. الداخليني

من أقوى كان الواقع يف بل «ه»، مع باملشابهة الفئات جميع يف متوسًطا مستًوى يحقق
املتوسط. من أقل كان العاطفي ذكاءه أن إال والذكاء، الخربة يف «ه»

إىل وصلت ملا السابقة إلخفاقاتي ل وتأمُّ تحليل من قمت ما لوال أنه الذكر عن غنيٌّ
الحالة! هذه يف اقرتاحي بشأن التيقن من الدرجة هذه

لدرجة كبريًا؛ نجاًحا وأحرز للرشكة، التنفيذي الرئيس «ه» املدير صار وبالفعل،
للتقدير قابًال كان ما وهو فحسب، عامني غضون يف املالية املؤسسة قيمة ضاعف أنه
الختيار إضافية ميزة يعد ومما املدة. هذه بنهاية بيعت الرشكة أن إىل نظًرا املوضوعي
املديرين عىل ل سهَّ العالقات وإدارة القيادة يف مهارات من به يتمتع كان ما أن املدير هذا
تقبُّل التنفيذي) الرئيس منصب عىل مىض فيما يتنافسون كانوا (الذين اآلخرين الخمسة

العاطفي! الذكاء غاية يف قراًرا ا حقٍّ كان لقد ترقيته.
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مختلفة ثقافات يف واإلخفاق النجاح (11)

النتائج عىل جوملان دانيال أُطلع أن قررت لخرباتي، تحلييل يل كشفه بما اندهايش إثر عىل
إجراء عن سينتج ما ملعرفة تشوقه عن عربَّ بأن أجابني توقعت، وكما لها، توصلت التي
األملانية الثقافة وباألخص التمايز، من كبرية درجة عىل أخرى ثقافات يف مشابه تحليل
وكني أملانيا من بروكر هورست زمييلَّ من طلبُت جوملان، تشجيع ومع اليابانية. والثقافة
أن دون البحث يف منهجي عىل وأطلعتهما مشابهة، تحليالت يُجريا أن اليابان، من ويتني

إليها. خلصت التي النتائج عن لهما أكشف
الالتينية، (أمريكا للغاية املختلفة الثالث الثقافات هذه من املستقاة النتائج كانت
مواصفات 9-5 الشكل يعرض معنى. من الكلمة تحمله ما بكل مذهلة واليابان) وأملانيا،
محل املختلفة الثالث الثقافات من الناجحني املديرين مواصفات مقابل الفاشلني املديرين
بكل والفاشلني الناجحني املديرين من كلٍّ التصاف النسبي التكرار موضًحا التحليل،
املثال، سبيل عىل السمات. أبرز من واحدة باعتبارها العامة، الثالث الفئات من واحدة
الصلة وثيقة سابقة خربة أملانيا يف املعيَّنني الناجحني املديرين من املائة يف ٧١ يمتلك

سماتهم. أبرز من واحدة باعتبارها عملهم، بمجاالت
بني متطابقة شبه الناجحني املديرين مواصفات كانت ،9-5 الشكل يف ترى كما
املستقاة باالستنتاجات ا هامٍّ إقراًرا اعتربته مما كبريًا؛ اختالًفا تختلف التي الثالث الثقافات
تعرب والتي الشكل، من األيرس الجانب يف الطفيفة (االختالفات وحَدها. الالتينية أمريكا من
املأخوذة العينة حجم صغر إىل تُعزى الراجح من عام، بوجه األسايس الشكل نفس عن
الواردة السابقة االستنتاجات من كلٍّ صحة ثبتت أخرى، بعبارة اإلخفاق.) حاالت من
أن أخرى مرة فستجد سمتني أبرز من املكونة الرتكيبة إىل نظرت إذا وختاًما، كنقاط.
مما الرغم عىل الثالث الثقافات من واحدة كل عىل تنطبق السابقة االستنتاجات جميع

كبرية. اختالفات من بينها
الثقافات يف واإلخفاق النجاح بشأن استنتاجات من عقدته ملا موجز ييل وفيما

العاطفي: الذكاء وأهمية املختلفة

أهمية مدى تُثبت التي األمريكية املتحدة الواليات يف األبحاث من هائل قدر يوجد •
العليا.11 والتنفيذية اإلدارية املناصب يف خاصة للنجاح، العاطفي الذكاء

مشابًها تحليًال أن كما الالتينية، أمريكا يف بالغة بقوة االستنتاجات هذه تتسم •
وثبتت بالضبط، االستنتاجات نفس إىل ل توصَّ واليابان، أملانيا يف زمييلَّ أجراه
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النجاحاإلخفاق

الخربة

الذكاء العاطفي

حاصل الذكاء

أمريكا الالتينية
أ?انيا

اليابان

مواصفات مقابل يف الفاشلني املديرين مواصفات الثاني. الجزء سمتني، أبرز إحدى :9-5 شكل
مختلفة ثقافات ٣ من مديًرا ٥١٥ من مكونة عينة مختلفة. ثقافات ثالث الناجحني، املديرين

إنرتناشونال). زندر إيجون (املصدر:

ثمة العاملي. الصعيد عىل العليا اإلدارية للمناصب العاطفي الذكاء كفاءات أهمية
الثقافات جميع يف فيها مراء ال بقوة تربز بالتحديد رئيسية استنتاجات ثالثة

التحليل: محل

العاطفي الذكاء وفقدان الذكاء، حاصل من للنجاح أهم العاطفي الذكاء (١)
العليا. اإلدارية املناصب يف باإلخفاق ا جدٍّ وثيقة صلة له

كبري، مدير عن البحث خالل فقط عريضتني فئتني إىل التوصل تسنَّى إذا (٢)
العاطفي. والذكاء الخربة من العموم يف تتكون النجاح لتحقيق األقوى فالرتكيبة
ذكاء (مع الذكاء وحاصل الصلة ذات الخربة من املكونة التقليدية الرتكيبة (٣)

النجاح. إىل تؤدي مما أكثر اإلخفاق إىل األغلب يف تؤدي محدود) عاطفي
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حول جوملان ألَّفه كتاب أول إىل أصولها تعود أخرية، تفسريية مالحظة أُِضف دعني
من عاٍل بمستًوى يتمتع العينات هذه يف املديرين من واحد كل كان العاطفي. الذكاء
العليا (ودراساتهم الجامعي تعليمهم اجتازوا ملا وإال غبي، شخص بينهم يكن لم الذكاء،
الوسطى. اإلدارة تميز التي الصعبة املستويات يف النجاح عن فضًال الحاالت)، من كثري يف
الذكاء بميزة يتمتعوا لم لو لكن الذكاء)، غاية يف (بل أذكياء جميًعا كانوا آخر، بمعنًى

نجاحهم. يكفل ما ثمة فليس املرتفع؛ العاطفي
اإلدراك. هذا استوقفني مجدًدا،

ا؟ مهمٍّ العاطفي الذكاء يعد ملاذا (12)

آخرون يرفض بينما املشكالت، لجميع شافيًا حالٍّ العاطفي الذكاء مفهوم البعض يرى
دعني لذا الصواب؛ جانبهما الرؤيتني أن أراه وما بدعة، إياها معتربين تها ِبُرمَّ الفكرة

العاطفي. الذكاء ُكنْه أظنه ما أُوجز
مقياًسا بل مؤًرشا ليس الذكاء، لحاصل خالًفا العاطفي، الذكاء أن الهامة النقاط من
القدرات من لسلسلة حسابيٍّا متوسًطا الذكاء حاصل مؤرش يقدِّم الفارق؟ ما للكفاءات.
أما التقليدي، للذكاء التحلييل/اللفظي بالشكل واملرتبطة ببعض، بعضها الصلة وثيقة

املختلفة. الكفاءات من لسلسلة تجميًعا — النقيض عىل — فيمثل العاطفي الذكاء
العاطفي؟ الذكاء بمخزون الخاص املفهوم من املنبثقة األساسية النقاط ما

الكفاءات. بعض يف — أدنى مستًوى — أسايس مستًوى إىل حاجة يف أنت •
األربع املجموعات من واحدة كل يف الكفاءات بعض إىل أيًضا حاجة يف أنت •
وإدارة االجتماعي، والوعي الذات، وإدارة بالذات، (الوعي الكفاءات من األساسية

بعد). فيما التفصيل من بمزيد الكفاءات هذه سأتناول العالقات؛
األداء لتحقيق الالزم األدنى الحد يمثل الكفاءات من معني أسايس كم يوجد •

جميعها. يف تتفوق أن عليك يتوجب ال أنه برغم املرتفع،
فواحدة سلًفا، ذكرت كما الوظيفة. ملتطلبات مالئمة كفاءاتك تكون أن ينبغي •
ليست أنها هي الشخصية اختبارات أغلب تواجه التي الرئيسية املشكالت من
الكفاءات من مختلفة مستويات تتطلب وظيفة فكل بعينها؛ لوظيفة مخصصة

املختلفة.
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من كثرية مجموعات توجد ثَمَّ وِمْن العاطفي؛ الذكاء لتعريف كثرية طرق توجد
جوملان دانيال وضعه الذي النموذج ذلك فائدة أكثرها لقياسها، كثرية وأساليب الكفاءات
بها (وتتصل بالذات الوعي (١) مجموعات: أربع يضم الذي بوياتسيس وريتشارد
إدارة (٢) بالذات). والثقة للذات، الدقيق والتقييم بالذات، العاطفي الوعي التالية: الكفاءات
اإلنجاز، عىل القائم والتوجه للتكيُّف، والقابلية والشفافية، االنفعايل، النفس (ضبط الذات
القائم والتوجه املؤسيس، والوعي (التعاطف، االجتماعي الوعي (٣) والتفاؤل). واملبادرة،
والقيادة اآلخرين، (تنمية االجتماعية املهارات أو العالقات إدارة (٤) الخدمات). تقديم عىل

والتعاون). الجماعي والعمل الرصاعات، وإدارة التغيري، وتحفيز والتأثري، امللهمة،
األجدى األداة وبوياتسيس جوملان وضع العاطفي؟ الذكاء كفاءات تقاس كيف
طريقة أفضل الذاتي التقييم يُعترب ال العاطفي». الذكاء قياس «اختبار وهي لقياسها
(تقييمات الشاملة التقييمات وخاصة املالحظات، تُعترب وإنما الكفاءات، هذه لقياس
مبالغة من امللحوظة هذه عليه تنطوي ما مع الهدف، هذا لبلوغ امُلثْىل الوسيلة ،(°٣٦٠

التبسيط. يف
الذكاء عىل القائمة الكفاءات ألن املوظفني؟ اختيار لقرارات ا مهمٍّ هذا كل يُعترب ملاذا
يف األداء إن املتميز. األداء لتحقيق أسايس وعنرص وظيفة أية يف رضورية العاطفي
تمكَّنت لو ثَمَّ ومن كبريًا؛ فارًقا يصنع — الثاني الفصل يف أرشت كما — املعقدة الوظائف
باألداء التنبؤ استطاعتك يف فسيكون العاطفي، الذكاء عىل القائمة الكفاءات تقييم من

كبرية. اقتصادية قيمة خلق ثم ومن أفضل؛ نحو عىل املتميز

العاطفي الذكاء يف القول خالصة (13)

بعد باملجال الواسعة الدراية أصحاب واملديرين القادة تدهش لن العبارة هذه مثل لكن
العاطفي) الذكاء عن رصاحًة تتحدث ال التي تلك (حتى اليوم املؤسسات من فكثري اآلن؛
املستويات يف النجاح لتحقيق رئيسية أهمية ذات املادية غري الكفاءات أن جيًدا تَِعي
املحددة الكفاءات من مخزونًا اآلن املؤسسات من كثري يمتلك ولذلك، العليا. املؤسسية
املناسبة العاطفي الذكاء كفاءات عىل ِبناءً يهم وترقِّ املوظفني تُعنيِّ أن وتحاول بوضوح،
هذه تستعني كما به). تقوم عما تفصح ال قد أخرى، مرة املؤسسات، هذه أن (برغم
يف العاطفي الذكاء عىل قائمة بأساليب — بعد فيما سأناقشها حدود ضمن — املؤسسات

التنفيذي. التطوير أغراض
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يعكس مما املوظفني؛ باختيار يتعلق فيما أفضل قرارات اتخاذ يتم لذلك، ونتيجًة
أن يل يبدو القادم، الَعقد إىل وبالتطلع وزمالؤه. جوملان دانيال خلفه الذي الهائل التأثري
يف التميز عىل مطلًقا اعتماًدا يعتمد معيشتنا فمستوى ازدياًدا؛ إال يشهد لن التأثري هذا
بهذه االستعانة تزداد سوف ثَمَّ ومن الكفاءات. هذه من كبري حد إىل ينبثق ما وهو القمة؛

املؤسسات. أنماط جميع يف املوظفني، اختيار يف الكفاءات
سمعة يستعيد أن العاطفي الذكاء مفهوم من مطلوبًا سيكون ذلك، عىل عالوة
املبالغات، َقبيل من البداية يف ذلك يبدو ربما عنهما. ويدافع الحر واالقتصاد الرأسمالية
املطاف نهاية يف فستجد وأديلفيا؛ وورلدكوم، إنرون، رشكات فضائح وراء نبشت لو لكن
انعدام كان بل الخربة، وال الذكاء حاصل يف نقًصا يكن لم ملتاعبهم الجذري السبب أن
وقاداتها الرشكات يف الثقة الستعادة أفضل طريقة هناك وهل النفس، وضبط الشفافية

مؤسساتنا؟ من كجزء العاطفي الذكاء ِبناء من
يتطلب مما تقلبًا؛ أكثر عالم هو إنما العوملة ظاهرة فيه تتنامى عامًلا فإن وختاًما،
للتكيُّف، القابلية حيث من العاطفي؛ الذكاء عىل القائمة الكفاءات من أعىل مستًوى
الكثري، وغريها األسباب هذه ألجل والقيادة. الثقافات، بني الفروق ومراعاة والتعاطف،

املقبلة. السنوات يف العاطفي الذكاء أهمية ستتزايد

التنمية معضلة (14)

املاضيني الَعقدين خالل وقتي أغلب أمضيت التنفيذي، البحث يف استشاريٍّا باعتباري
اختيار يخص فيما متميزة قرارات باتخاذ أدائها تحسني عىل املؤسسات مساعدة يف
يكن لم أخرى، بعبارة عميل، أغلب إن أي خارجيني؛ أو داخليني بمرشحني إما املوظفني،

املتاحني. األشخاص أفضل ترقية) (أو بتعيني بل املوظفني، بتنمية معنيٍّا
يف املهنية التنمية لجهود قائًدا الزمان من َعقد نحو أمضيت ذاته الوقت يف لكنني
مهنيٍّا؛ والتقدم أنفسهم تنمية عىل زمالئي مساعدة ثَمَّ وِمْن العالم؛ مستوى عىل مؤسستنا
شخصيٍّا التزاًما عاتقي عىل ووضع املهنية التنمية تحدي عىل مبارشة نظرة أعطاني مما

وجه. أكمل عىل اْلَمهمة هذه بإتمام
أرض عىل تحقيقه من أسهل وجه» أكمل عىل اْلَمهمة «إتمام عن الحديث أن غري
مليار ٦٠ من يقرب ما تنفق فقط األمريكية املتحدة الواليات يف حاليٍّا فاملؤسسات الواقع؛
ولكن اإلداري؛ التطوير إىل منها كبري جزء ينرصف والتي التدريب، برامج عىل سنويٍّا دوالر
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التي القليلة فاملحاوالت ينبغي؛ كما تُنَفق األموال هذه كانت إذا ما تماًما الواضح غري من
أغلب ويف محرية. نتائج عن أسفرت اإلداري التطوير تأثري من املنهجي للتحقق أُجريت
التدريب جهود عىل املرتتبة للقياس، والقابلة اإليجابية، القليلة اآلثار أن يبدو الحاالت،

الربامج. انتهاء بعد معدودة أشهر غضون يف تتالىش والتطوير،
(املهمة العليا املهارات أن عىل الدامغة األدلة من كثريٌ التحديد، وجه عىل يوجد، ال
ذلك عىل يرتتب وربما بنَّاءة؛ طريقة بأية تنميتها يمكن العليا!) املناصب يف للنجاح للغاية
ويركزون التنمية، مسألة عىل رصيًحا تركيًزا يُبدون ال واملديرين املؤسسات من كثريًا أن
أن إما املديرين بأن ضمني افرتاض عىل معتمدين املوظفني، اختيار عىل ذلك من بدًال
عىل أسايس بشكل النموذج، هذا يف الخربة، تعمل ال. أو املناسبون املوظفون لديهم يكون
الجيني لإلرث ونتاًجا بآخر، أو بشكل راسخة تكون التي الرئيسية، املدير سمات َصْقل

السيئ. أو الجيد
الكتاب؛ هذا من األول الفصل يف أوضحُت كما كبريًا، دوًرا تلعب الجينات أن شك ال
تجنَّبت أني (الحظ جينيٍّا. مرشوط نكون، أن بوسعنا وما اآلن، عليه نحن ما نصف لعل
يالزمك الذي الفطري الذكاء عىل كبري حد إىل يعتمد مثًال، الذكاء، حاصل محتوم.) كلمة
املجتمع)؛ بثقافة والتطبع التعليم من كبرية إسهامات بالطبع إليه (وتضاف امليالد منذ
املهني الجانب يف األقل عىل واملؤسسات، التنمية. خالل من يتشكل الثاني النصف لكن

التنمية. تلك مستوى يف تتحكم حياتنا، من
بإجراء بوياتسيس ريتشارد يكتِف لم للتنمية. قابل العاطفي الذكاء البُرشى: إليك
تطبيق أيًضا قاد بل الذاتي بالتوجيه البالغني تعلُّم حول األبحاث أفضل من بعٍض
عام يف فنرش الكفاءات.12 هذه بتنمية املعني األعمال إدارة ماجستري برامج أحد يف ذلك
الذكاء عىل القائمة للكفاءات التطويرية الربامج وضع يف عمله تُلخص بحثية ورقًة ١٩٩٦
كفاءاتهم، درجة رفع األفراد بوسع ييل: كما إليها ل توصَّ التي النتيجة كانت االنفعايل.13
الربامج يف يتحقق لن هذا أن غري اإلدارية، بالفاعلية مباًرشا ارتباًطا املرتبطة تلك خاصة

التقليدية. التطويرية
جوملان ودانيال بوياتسيس ريتشارد تأليفه يف تشارك الذي األوىل»، «القيادة كتاب يف
خطوات خمس وتضم ذاتيٍّا، ه املوجَّ بالتعلم الخاصة نظريته بوياتسيس يقدِّم ماكي، وآني
ذاتك تعريف ثم ومن التغيري؛14 يف الرغبة األوىل الخطوة تضم التغيري. سبيل يف أساسية
مما الحقيقية؛ ذاتك اكتشاف هي الثانية الخطوة تكون. أن يف ترغب من أي املثالية؛
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الخطوة يف أما بذواتنا. وعينا تقيد التي للحدود نظًرا اآلخرين؛ بآراء االستعانة يتطلب
ضعفك. نقاط وتعوض قوتك نقاط إىل تستند واقعية تعلُّم أجندة تخلق أن فعليك الثالثة،
الجديدة واملشاعر واألفكار، السلوكيات، تجربة إىل تحتاج الرابعة، الخطوة ويف
بني كبريًا فارًقا وتشكل رضورية النقطة هذه الجديدة. الكفاءات تجيد أن إىل وممارستها
الكفاءات هذه أَجْل، العاطفي. الذكاء عىل القائمة الكفاءات وتنمية التقليدي التعلم عملية
يتسنَّى حتى طويلة فرتة مدار عىل الجاد العمل من كبري قدر إىل تحتاج لكنها للتعلم قابلة

الجديدة. العادات اكتساب
إقامة هي السابقة، الخطوات من كلٍّ عىل تنطبق والتي واألخرية، الخامسة والخطوة

وتستحثها. وتدعمها العملية يف خطوة كل تساعد بحيث الثقة قوامها عالقات
إذا ما حول تتمركز أال ينبغي َسَلًفا إليها املشار التطوير معضلة إن باختصار،
املعضلة لكن للقيادة، الالزمة الكفاءات أهم تطوير فبوسعنا ال؛ أم ممكنًا التطوير كان
مناسب ودعم ملموس شخيص جهد إىل وتحتاج وقتًا، يستغرق التطوير أن هي الحقيقية

املؤسسة. من

الكامنة اإلمكانيات إىل النظر كيفية (15)

هي املوظفني اختيار عند عنها تبحث أن يجب التي األمور بني من أن عىل يدل بدوره هذا
تتعاظم حيث بالتطوير الخاصة رهاناتك تضع أن تريد أنك شك فال الكامنة، اإلمكانيات

النجاح. فرص
ألداء الفرد استعداد باعتبارها الضيق، بمفهومها الكامنة، اإلمكانية تُعرَّف أحيانًا
آخر إىل راهن منصب من لالنتقال ً مهيَّأ الشخص كان إذا ما آخر بمعنى أي محدد؛ دور

نطاقها. أو مسئولياته حجم يف كبريًا ازدياًدا يتضمن أو مختلف تحدٍّ عىل ينطوي
أتساءل فإني الكامنة، اإلمكانية إىل أشري فحني أشمل؛ تعريًفا هنا فأستخدم أنا أما
تحديات مواجهة ثَمَّ ومن املستقبل؛ يف امللحوظ التطور عىل القدرة الفرد لدى كان إذا ما

أكرب.
بالطبع أولها أساسية، مكونات ثالثة من أراها، كما الكامنة، اإلمكانية تتكون
ماكليالند ديفيد أشار البعيد؟ املدى عىل إليه تطمح الذي ما يشء؟ إىل أتتوق الطموح.
القوة.15 إىل والحاجة االنتماء، إىل والحاجة اإلنجاز، إىل الحاجة قوية: محفزات ثالثة إىل
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تلبية سبيل يف كربى تضحيات لبذل استعداد عىل أنت هل تحفزك؟ درجة ما حسنًا،
أكثر؟ أو الحاجات تلك من واحدة

هذه عىل وآخرون ماكال مورجان برهن التجاِرب. من التعلم عىل القدرة تلزمك ثانيًا:
وراء وتسعى مجازفات عىل تُقِدم هل للتعلم؟ الفرص أتلتمس بليغ.16 بأسلوب النقطة
صدر، بسعة النقد وتتقبل أخطائك من وتتعلم منه، تستفيد ألدائك تقييم عىل الحصول

ذلك؟ إىل وما
تقييمات تضم والتي — رشكتنا بيانات قواعد يف البحث يشري آخًرا، وليس أخريًا
املحددة الكفاءات بعض أن إىل — عديدة سنوات مدار عىل التنفيذيني املسئولني آلالف
عالية بمستويات تتمتع هل املستوى. عالية الكامنة اإلمكانيات عىل قويٍّا مؤًرشا تُعترب
والتوجه التغيري وقيادة االسرتاتيجي التوجه بينها (ومن للمستقبل املوجهة الكفاءات من

العالية؟ التنفيذية باإلمكانيات وثيًقا ارتباًطا ترتبط والتي النتائج) عىل القائم

القيم؟ عن ماذا (16)

الكامنة، اإلمكانيات عىل الثالثة املؤرشات ذات القائمة هذه نهاية إىل تصل حني أحيانًا
يف تضع أن بك يجدر أال ما، لشخص الكامنة اإلمكانيات تقيِّم حني القيم. مسألة تثار

للتطور؟ قابلة القيم هذه كانت إذا وما الشخص، هذا ِقيَم اعتبارك
املسئولني أفضل إن وال.» «نعم، هو الشقني ذي السؤال هذا عن الشقني ذو جوابي
األمانة الختبار سعيًا جهدهم ُقصاَرى يبذلون عملهم أداء أثناء رأيتهم الذين التنفيذيني
قيم بخصوص تنازالت أية أبًدا يقدِّمون وال مرشحني، من يقابلونهم فيمن والنزاهة
االختبارات أول باعتبارها النزاهة إىل «الفوز» كتابه يف ويلش جاك يشري املرشحني.

ما.17 شخص تعيني يف التفكري قبل حتى إجراؤها عليك يتعني التي الحاسمة
يساعدون الذين للموظفني الشخصية السمات ماهية مسألة مؤخًرا كولينز جيم تناول
التي املعايري أول ييل وفيما ممتازة. مؤسسات إىل جيدة مؤسسات من التحول يف رشكاتهم

عدَّدها:

عادًة أساسية. قيم من تتبناه ما املؤسسة يشاطرون املتميزين املوظفني إن
ِقيَمها املؤسسة مشاطرة إىل املوظفني ندفع «كيف التايل: السؤال يُطرح ما
ميل لديهم أشخاًصا تجد أن األمر يف ما أهم تفعلوا.» «ال الجواب: األساسية؟»
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تلك تدعم ملؤسستك ثقافة تشكل وأن ملؤسستك، األساسية القيم العتناق مسبق
تلقاء من املغادرة إىل عليها الدخالء يدفع الذي الحد إىل صارًما؛ دعًما القيم
تعلمهم أن تستطيع ال لكنها مهاراٍت املوظف تُعلِّم أن الرشكة تستطيع أنفسهم.
من أفراد تعيني إىل املثال، سبيل عىل ستيل، نيوكور رشكة لجأت لذا طباًعا؛
بأنه القائلة الفكرة عىل معتمدًة الصلب، صناعة عىل ال الزراعة عىل قائمة بلدات
التحيل نعلمهم أن يمكننا ال لكن الصلب، صناعة كيفية العاملني تعليم «يمكننا

للمزارعني.»18 املهنية باألخالقيات

تعليق ُسقت أن سبق «ال». ب الخاص ذلك جوابي، من الثاني الشطر إىل هذا يقودني
األسهل من لكن األشجار، تسلُّق عىل روميٍّا ديًكا تدرب أن «بإمكانك سبنرس: اليل صديقي
يوجه بحيث قيمك مع متوافًقا شخًصا تجد أن لك األفضل من بسنجاب.» تستعني أن

بالرَّْكب. اللحاق محاولة من بدًال األمام إىل طريقه شق إىل تركيزه

العمل؟ ِفَرق عن ماذا (17)

الفريق عىل تركز أن املهم من بحثك، محل املواصفات تحديد محاولة يف منهمك أنت بينما
تقدير يف تبالغ أال بمكان األهمية من أوًال: عديدة؛ تأثريات املسألة ولهذه فحسب، الفرد ال
٢٠٠٤ مايو يف ونوريا وناندا جرويسربج من كلٌّ نرش فردي. تعيني من املحتمل األثر
املالية.19 لألوراق المع محلل ألف من ألكثر املهنية املسرية فيه تتبَّعوا الذي بحثهم نتائج
ذلك ملاذا؟ الحاالت. من كثري يف لإلحباط مثريًا الجديد منصبه يف الالمع املحلل أداء كان
يصطحب أن بوسعه يكون ال الجديدة وظيفته إىل املتميز املحلل ذلك ينتقل حني ألنه
األوىل؛ وظيفته يف أحرزها التي إنجازاته يف ساهمت التي املوارد من أيٍّا) (أو كثريًا معه
املهارات عن األداء ينتج ال كبريًا، اعتماًدا بعٍض عىل بعضها يعتمد التي الوظائف ففي
الداخلية، والشبكات والقيادة، والعمليات، واألنظمة والقدرات، املوارد عن بل فقط الفردية

العمل». «فرق كلمة تلخصها أمور وكلها والتدريب،
علَّق النابغني. باألعضاء الحافل الفريق قيمة تقدير يف تُْفِرط أال أيًضا املهم من
يف اإلدارة كليات أقدم هينيل، يف أُجرَي بحث نتائج عىل سنوات عدة منذ بيلبني مرييديث
التنفيذيني املسئولني من فرق ثمانية مشاهدة شمل إداري تدريب عىل البحث ركَّز أوروبا.
فريق تشكيل إىل الباحثون عمد التجاِرب، تلك من واحدة يف ما. لُعبة يف انخراطهم أثناء
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نظًرا أكرب. منافسة يف أدخلوه ثم الذكاء، غاية يف أفراد من كليًة يتكون أبوللو) (فريق
تحليلية، قدرات ذات الذكاء متوقدة عقوًال يتطلب اللعبة يف الفوز أن الواضح من كان ألنه

يفوز.20 أن النابغني بفريق حريٌّ أنه الباحثون افرتض
فريق جاء التجربة، هذه فيها أجريت التي األوىل املرة يف الحًقا، بيلبني نقل كما لكن
التبعات من النتيجة هذه أن بدا األخري! املركز يف الحال واقع يف بالنابغني الحافل أبوللو
من كلٌّ أمىض أبوللو، فريق تشكيل فبمجرد السيئة؛ الفريق تشكيل لعملية الطبيعية
دون الخاصة، نظره وجهة بتبنِّي زمالئه إقناع محاولة يف وقته من كبريًا قسًطا أعضائه
فيها أُجريت التي مرة والعرشين الخمس خالل غريه. رؤية تغيري يف منهم أيٌّ يُفلح أن
مرات ثالث سوى األول املركز الفريق هذا يحتَلَّ لم النوابغ، من فريًقا متضمنًة التجربة

فرق. ثمانية بني من السادس املركز يف املتوسط يف ترتيبهم وكان فقط،
املزيد إن (أي الفريق إىل نابغني أفراد إلضافة التنازيل التأثري آخرون باحثون أثبت
الحساء»، تفسد الطُّهاة «كثرة بعنوان حديثة بحثية ورقة يف أفضل). بالرضورة ليس
البداية، يف فاعليته تزيد الفريق إىل املرتفع األداء ذوي من أفراد إضافة أن املؤلفون أثبت

املتناقصة.21 العوائد من حالة إىل تتحول ما رسعان أنها إال
عىل يسهل أهميتها. تقدير يف املبالغة يمكن ال العمل فرق قوة أن القول خالصة
مستوى الفرق تُدرك لكي لكن النابغني؛ األفراد عىل أدائها يف التفوق الفعالة الفرق
سبيل عىل التنوع، تعزيز إن الذكية. والعمليات املتميز التصميم ميزتا تلزمها الفاعلية،
نميل أننا مرة ذات ويلش جاك يل ذكر الفريق. بفاعلية لالرتقاء مؤكدة طريقة املثال،
إنجاز يف املساعدة من مزيد عىل الحصول ملجرد األشخاص انتقاء إىل فطري بشكل
جهود استغالل لكن الخاصة. بطريقتنا اْلَمهمة تنفيذ أخرى، بعبارة أي محددة؛ َمهمة
أفكارهم استكمال إىل حاجة يف فاألشخاص الفريق؛ لفكرة الرئييس الهدف ليس الفرد

التعاون. مهارات من عالية ملستويات امتالكهم رضورة بدوره يعني مما ومهاراتهم؛
أرشت فرد. تعيني من بدًال (صغري) فريق تعيني يف الحاالت بعض يف ترغب ربما
عرشين حول ريفيو بزنس هارفارد مجلة يف املنشورة الدراسة إىل الفصل هذا يف سابًقا
رشكات يف تنفيذيني رؤساء صاروا ثم إلكرتيك جنرال يف العمل لهم سبق ممن موظًفا
الرشكات منها تَستمد التي املصادر أهم من أن إىل الدراسة مؤلفو وخلص أخرى.22
أن أخرى بعبارة يعني مما العالقات»؛ يف البرشي املال «رأس عليه أطلقوا ما قيمتها
الفريق أعضاء من غريه مع الراسخة عالقاته عن كبري حد إىل تنشأ مدير أي فاعلية
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زمالء معهم مصطحبني ٢ وظيفة إىل ١ وظيفة من انتقلوا الذين فاملديرون الزمالء؛ أو
شبكة معهم اصطحبوا ألنهم ٢؛ الوظيفة يف ُمطَِّرد نحو عىل أداؤهم ن تََحسَّ — مختارين

االجتماعي. مالهم ورأس الة الفعَّ عالقاتهم
التي املواصفات تحديد أثناء اعتبارك يف الفريق فكرة وضع لرضورة األخري املربر
مواصفات عىل العثور يف تنجح ال قد الحاالت من كثري يف أنك هو مرشحك يف عنها تبحث
الناعم!) الجنس من نظرياتهم (أو العنكبوت والرجل اْلَوْطواط، والرجل الخارق، الرجل
وإدارية قيادية تحديات مواجهة عىل الفريق فكرة تساعدك قد لذا الفرد؛ نفس يف كلها

تميزه. كان مهما وحيد، رئييس بفرد مستعينًا مواجهتها عن تعِجز مهمة

جنب إىل جنبًا الحقائق جميع وضع (18)

بسيط إطار يف أغلبها بني يجمع 10-5 والشكل النقاط، من الكثري الفصل هذا يف غطينا
معقول: حد إىل

القيم. عن أبًدا تتنازل ال املوظفني، باختيار مرتبطة قرارات اتخاذ عند أوًال: •
التي األساسية املعرفية الكفاءات بعض إن إذ بالفعل؛ أهمية الذكاء لحاصل ثانيًا: •
رشوًطا تُعد االستنباطي) والتفكري (كالذاكرة الذكاء حاصل اختبارات تقيِّمها

الوظائف. أغلب يف (بالكاد) مقبولة مستويات لتحقيق مسبقة
الذكاء عىل القائمة الكفاءات عن مطلًقا غنى ال املعارص، األعمال عالم يف ثالثًا: •

العليا. والقيادية اإلدارية املناصب يف النجاح لتحقيق سيما ال العاطفي
إىل دائًما، اهتم املؤسيس، الهَرم من الدنيا املستويات يف أفراد تعيني عند أخريًا: •
فحني الكامنة؛ باإلمكانيات القريب، املدى يف الوظيفة ألداء الفرد استعداد جانب
املؤسسة تعزز األرجح عىل فإنك مرتفعة؛ كامنة بإمكانيات يتمتعون أفراًدا تُعنيِّ

البعيد. املدى عىل
األهمية؛ من مزيًدا الخربة تكتسب للغاية، املستوى رفيعة للوظائف بالنسبة
البارزة مناصبهم يف للتعلم كافيًا وقتًا عادًة التنفيذيون املسئولون يملك فال
إمهالهم يََسُعها ال املؤسسة أن كما التحديات، من عالية درجة عىل املنطوية

أدائهم. يف تدريجيٍّا لالرتقاء الوقت
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ا�ستوى ا�ؤسيس

كبار
ا�سئول%
التنفيذي%

كبار ا�ديرين

صغار ا�ديرين

ا�هنيون

األمور التي تبحث عنها

حاصلالقيم
الذكاء

الذكاء
العاطفي

اإلمكانيات
الكامنة

الخربة

لكل منصب مجموعة مختلفة من الكفاءات
ا�حددة؛ لكن ينبغي مراعاة كل من هذه

الفئات عىل نحو مالئم.

األول. الجزء مرشح، أي يف عنها تبحث التي األمور :10-5 شكل

حل إىل الوصول كيفية (19)

العميل. التوجه ذات التوصيات من أخرى مجموعة وتتحمل يل، صدرك يتسع أن أرجو
املرشحني؛ يف عنه تبحث أن ينبغي ملا نسبيٍّا عريضة معايريَ اآلن إىل تناولنا لقد
من مزيد إىل حاجة يف أنك شك فال مؤسستك، يف وظيفة شغل عىل تُْقِدم حني لكن
استيعاب يف كبريًا جهًدا تبذل أن فعليك خصوصية، موقف لكل ألن ونظًرا التفصيل؛

الخصوص. وجه عىل وظيفة كل يف للنجاح الرضورية املعايري
الكفاءات مسألة تعالج دراسات ستجد ما فغالبًا كبرية، مؤسسة يف تعمل كنت إذا
إذا أما الدنيا. املستويات يف خاصة ِحَدة، عىل منصب لكل املطلوبة واملستويات الرئيسية
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بمشورة تستعني أن إما فعليك التحليالت، من النوع هذا إىل الوصول بميزة تتمتع لم
يمكن املناسبني الخرباء إىل اللجوء أن أُوِمن إنني الخاص. تحليلك تُجرَي أن أو الخرباء
التوصيات من بعًضا هنا ألخص أن أحاول دعني لكن ملموسة؛ قيمة إليك يُضيف أن

البحث. محل ستكون التي املواصفات لتحديد مالئمة عملية بوضع املرتبطة
عىل اإلجابة خالل من وذلك منصب؛ بكل الخاصة األولويات تضع أن أوًال عليك

ييل: ما غرار عىل األسئلة من سلسلة

عدمه؟ من الجديد املدير نجاح تحديد لنا سيتسنَّى كيف اآلن، من عامني بعد •
مؤسستنا؟ يف سيؤديها وكيف يَها، يؤدِّ أن نتوقع التي املهام ما •

عليها؟ االتفاق يمكننا التي األولية األهداف ما •
املتغريات فما واملتوسط، القصري األجلني عىل للحوافز نظاًما املنصب لهذا طبقنا لو •

كربى؟ أهمية ستشكل التي الرئيسية

الحرجة املواقف تحدد أن عليك يجب باألولويات، الخاصة القائمة هذه وضع بعد
املسئول يواجهها سوف والتي الوقوع شائعة املواقف أي املنصب؛ عليها ينطوي التي
مثل وضع إن قوي. أداء صاحب يُعترب كي مواجهتها يجيد أن وعليه الجديد التنفيذي

فيه. تستثمر أن يستحق األمر أن ستدرك لكنك وقتًا؛ يستغرق القائمة هذه
مدير تعيني إىل تسعى االستهالكية السلع رشكات إحدى كانت ذلك. عىل مثاًال لنأخذ

حرجة: مواقف ثالثة إىل فتوصلت جديد؛ تسويق

وبنحو فجأًة لألسعار منافسيه خفض سيواجه الجديد املدير أن املؤكد من كان (١)
برسعة. املوقف لهذا االستجابة كيفية يعرف أن وعليه متوقع، غري

أن برغم السوق، يف رشكته منتج وضع تحديد إعادة الجديد املدير عىل سيكون (٢)
داخليٍّا. شديد بإعجاب يحظى كان الحايل وضعه

وتطويرهم عالية إمكانيات ذوي إنتاج مديري استقطاب الجديد املدير عىل سيكون (٣)
املوارد. تلك عىل لالستحواذ املتزايدة املنافسة برغم واستبقاؤهم،

الحرجة املواقف تحديد بفضل بحثها عليه يركز الذي النطاق تضييق من الرشكة تمكَّنت
بوضوح.
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األولويات تحديد إىل الحاجة (20)

الوظيفة. ألداء املطلوبة الكفاءات تضم قائمة ستربز املشكلة، تعريف مرحلة يف عملك خالل
الحد إىل كذلك!) (ومضنية للغاية مستفيضة قائمة وضع تتجنَّب أن حينئٍذ عليك ينبغي
واحًدا مرشًحا بأن باالعتقاد تنخدع أن احذر املناسب. املرشح إيجاد عن معه تعِجز الذي
املتوافرة غري الكفاءات اعتبارك يف ضع بل الطويلة، قائمتك يف موجودة ميزة كل سيملك
املرشحني. من تقابلهم من بني الكفاءات تلك عىل للعثور جاهًدا واسَع الحايلِّ، فريقك يف
ففي النهج؛ هذا أهمية شهدتها التي التعيني عمليات أنجح من واحدٌة توضح
أوروبية مجموعة إنقاذ سبيل يف فرنيس تنفيذي مسئول ُعنيِّ املايض القرن تسعينيات
إىل تفتقر كبرية أعمال وحدات تسع الرشكة مظلة تحت تعمل كانت طائلة. أمواًال تفقد
الوحدات رؤساء من كالٍّ يغري أن الجديد التنفيذي الرئيس قرر تنافسية. اسرتاتيجيات
عنها بحث ثم الشاغرة الوظيفة يف املطلوبة الكفاءات حالة كل يف فحدد الرسعة؛ وجه عىل
إىل يَُرقيه كان واحد، شخص يف مجتمعًة الكفاءات هذه توفرت حال يف املؤسسة. داخل
كان الشخص، يف الرضورية الكفاءات بعض عىل إال يعثر لم حال يف أما العليا، الوظيفة
الكفاءات بقية يمتلك خارجيٍّا مرشًحا ويعنيِّ املساعد منصب إىل الشخص هذا بنقل يقوم

العليا. الوظيفة يف
يكونوا لم إذ التوقعات؛ إطار خارج التنفيذي الرئيس عيَّنهم الذين األشخاص كان
يمتلك كان منهم كالٍّ أن إال نسبيٍّا)، مغمورين كانوا منهم (وكثري مجاالتهم يف نابغني
تخلق أن املجموعة واستطاعت ثماَرها، االسرتاتيجية هذه آتَْت بالضبط. املطلوبة املهارات

الالحق. الَعقد خالل هائلة سهمية قيمة

الوضوح إىل الحاجة (21)

يف استثنائيٍّا جهًدا تبذل أن عليك ينبغي املطلوبة، الكفاءات قوائم إعداد يف تنهمك بينما
الوضوح. من ممكن قدر بأكرب الكفاءات هذه تحديد

بروح «التمتع مصطلح ل تأمَّ سلوكية. ناحية من توصف لم ما للكفاءات قيمة ال
أن حاول مطلوبة. كفاءة باعتباره الوظيفية التوصيفات يف يرد ما كثريًا الذي الفريق»
فكر أو مختلفة. إجابات ثالث وستتلقى املصطلح هذا معنى حول أشخاص ثالثة تسأل
تعني ما، لشخص بالنسبة ككفاءة. طرحها يكثر التي السمة االسرتاتيجية»، «الرؤية يف
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أما ما. مجال يف املؤثرة للعوامل متعمقة تحليالت إجراء عىل القدرَة االسرتاتيجية الرؤيُة
قدًما مضيهم أثناء وإرشادهم املوظفني إلهام عىل القدرة فتعني آخر، لشخص بالنسبة

جديد. اتجاه يف
الكربى الصناعية الرشكات إحدى كانت ذلك، عىل مثاًال إليك الوضوح؛ يف الحل يكمن
يكون أن يجب الجديد التنفيذي املسئول أن عىل البحث فريق واتفق عام، مدير عن تبحث
لحسن — الفريق هذا لكن الحد؛ هذا عند تقف الِفَرق بعض التسويق. يف متخصًصا
«متخصص مصطلح لرتجمة الوظيفي بالتوصيف مستعينًا هذا، من ِألَبْعَد مىض — الحظ

ييل: كما تسويق»

وخلق الدولية التِّجارية الفرصة تمييز عىل القدرة يمتلك أن املرشح عىل يجب
عليه ينبغي اْلَمهمة. بهذه االلتزام إىل املطلوبة العمل وحدات جميع تدفع بيئة
الرتاجع أيًضا يجيد أن يجب لكنه ذلك؛ لزم متى الصفقات إتمام يجيد أن

إتمامها. عىل وأقدر أكفأ شخص إىل الصفقات لنقل املناسب الوقت وإدراك

الوضوح. إىل يدفع سلوكية ناحية من املطلوبة الكفاءات تحديد إن مجدًدا، فأقولها لذا

األمر يف ما أهم االنضباط (22)

تقر أن عليك املرحلة. هذه يف باالنضباط تتسم أن عليك يتوجب أنه سبق ما كل من األهم
بحيث النسبية األهمية درجة كفاءة لكل تعنيِّ وأن موقف، كل يف الالزمة الكفاءات أهم

تلك. األهمية درجة عىل ِبناءً والخارجيون الداخليون املرشحون يقيَّم
منتجات يف متخصصة كربى عاملية رشكة حالة بإيراد النقطة هذه أوضح دعني
وكان جديد، تنفيذي رئيس عن سنوات بضع منذ تبحث الرشكة هذه كانت األلبان.
املستهلك، عىل والرتكيز بالسوق، املعرفة حيث من للغاية خاصة متطلبات املنصب لهذا
النتائج، عىل القائم التوجه ضمنها ومن الرئيسية، القيادية والكفاءات الوظيفية، والكفاءة

العمل. ِفَرق وقيادة االسرتاتيجي، والتوجه
إلجراء وذلك البحث؛ عملية يف الرشوع قبل مرات عدة الرشكة إدارة مجلس اجتمع
اإلدارة مجلس العملية هذه مكنت االسرتاتيجي.23 الرشكة اتجاه بشأن متعمقة مناقشة

محددة. أجزاء سبعة من مكونة اسرتاتيجية تحديد من
العنارص؛ بخصوصهذه التنفيذي للبحث رشكة مع املجلسمحادثات أجرى ذلك بعد
املتفق لالسرتاتيجية الفعال التنفيذ لتحقيق املطلوبة العامة الكفاءات تحديد أجل من وذلك
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معرفة األمور التي تبحث عنها يف ا$رشح� مهمة ألن:
• بعض السمات أفضل من غ%ها يف التنبؤ بالنجاح.

• يتع> عليك تركيز جهودك.
• عليك أن تتجنب التمييز.

• مفاضالت صعبة ب> اCرشح> الحقيقي> سوف تواجهك.

جميع السمات التالية مهمة:
• حاصل الذكاء (رغم أن أغلب مرشحي اCناصب العليا يمتلكون بالفعل

   مستويات عالية من الذكاء).
• الخربة ذات الصلة، ال سيِّما يف اCناصب العليا.

• الكفاءات القائمة عىل الذكاء العاطفي، ال سيما يف اCناصب العليا.
• اإلمكانيات الكامنة، ال سيما يف مستويات اCبتدئ> وصوًال إىل

   مستويات اإلدارة الوسطى.
• القيم، يف جميع الحاالت.

يجب اتِّباع عملية عالية االنضباط:
• إقرار األولويات اإلدارية.

• تحديد أهم الكفاءات اCطلوبة.
• التعريف الواضح لهذه الكفاءات من ناحية سلوكية.

• االتفاق عىل اCستويات اCطلوبة واألهمية النسبية لكل من الكفاءات الرئيسية.

الثاني. الجزء مرشح، أي يف عنه تبحث أن ينبغي ما :11-5 شكل

املؤسسية القيادة فحظيت النسبية؛ أهميتها إلبراز للتقييم الكفاءات هذه خضعت عليها.
عىل األخرى األربع الكفاءات من واحدة كل حصلت بينما املائة، يف ٤٠ بلغت أهمية بدرجة
كفاءات عليه يطلق كان ما أخذت الرشكة أن املالحظ من املائة. يف ١٥ بنسبة أهمية درجة
أن التنفيذي الرئيس عىل (كان محددة سلوكيات إىل وحولتها املؤسسية) (القيادة عامة
كانوا الذين املحليني األلبان قطاع مزارعي من آالف ١٠ من أكثر مع طيبة عالقات يقيم

جماعية). ملكية الرشكة يملكون
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البحث ورشكة العميلة الرشكة إىل ينتمون أعضاء من يتكون صغري عمل فريُق تشكَّل
الرشكة دفع يف الكربى األهمية ذات املحددة القيادية القدرات الفريُق وحدد التنفيذي،
املرشحني استقطاب عىل للقائمني العملية هذه سمحت واملتوسط. القريب األجلني يف قدًما
إعادة لهم سبق هل مثل، تصفيتهم؛ سبيل يف التحديد غاية يف أسئلة عليهم يطرحوا بأن
جديدة؟ رؤية الثقافة هذه محور يكون بحيث راسخة بمؤسسة الخاصة الثقافة تشكيل
تم كيانات ضم ذلك يف بما الكبري، النمو من فرتة تشهد وهي مؤسسة قادوا أن حدث هل

عليها؟ االستحواذ
التوقعات؛ من نسبيٍّا منخفض بمستًوى بدأت البحث عملية إن أقول أن بي حريٌّ
السياسية والعوائق النشاط تواجه التي التحديات من مجموعة إىل جزئيٍّا ذلك ويرجع
محتملة كارثة حولت االنضباط عالية البحث عملية أن إال آنذاك؛ الرشكة بها ُمِنيَْت التي
البحث عملية أن بالذكر الجدير ومن وقادتها. للرشكة اإليجابية غاية يف تعلُّم تجربة إىل
عنها تبحث التي للمواصفات تماًما واضح إدراك وجود لوال الوجود إىل ِلتَظهر تكن لم

املؤسسة.
الفصل. هذا يف ناقشناها التي النقاط أهم 11-5 الشكل يلخص

تحدد أن هي التالية الخطوة تكون عنها، تبحث التي املواصفات جيًدا تحدد أن وبمجرد
التايل. الفصل يف نقاشنا محل هو وهذا وخارجيٍّا، داخليٍّا املرشحني، عن تبحث أين
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التنفيذي. البحث يف استشاريٍّا ِرصُت أن بعد بها ُكلِّفت َمهمة أول أبًدا أنىس لن
إيجون رشكتنا، األشخاصيف أهم مع املقابالت من واسعة جولة لتوِّي أنهيت قد كنت
صارت التي األمور من يل. زمالءَ يصريوا أن وشك عىل كانوا الذين إنرتناشونال، زندر
املهنية، رحلتي يف النجاح إىل أطمح كنت إذا أنني هو املقابالت تلك خالل بجالء واضحة

ناجحة. تعيينات إىل يصلوا كي لعمالئي الدائمة املساعدة أقدِّم أن فعيلَّ
األمر أن غري التنفيذي، البحث يف متخصصة لرشكة بالنسبة بديهيٍّا يبدو ذلك لعل
أسايس بشكل يعتمد لن تقييمي أن هو بالضبط يل قيل ما لذلك. خالًفا الواقع يف كان
إىل أضيفها التي القيمة عىل أساًسا سيقوم بل الرشكة، يف املايل إسهامي أو إنتاجيتي عىل
كبرية إسهامات تقديم عىل يُقِدمون ناجحني مرشحني تعيني عىل ساعدتهم فإذا عمالئنا.
نجاحي ذلك يؤكد فسوف أكرب؛ بمسئوليات االضطالع وأخريًا فيها، والبقاء ملؤسساتهم،

ويضمنه.
أيريس، بوينوس إىل عدت بمدريد، مكتبنا يف األويل التدريب بعض عىل الحصول بعد
قد وكنت العمر، من الثالثني أتجاوز لم كنت وليًدا. يزال ال الرشكة نشاط كان حيث
عالقات أية تقريبًا لديَّ تكن لم ثَمَّ وِمْن الوقت؛ ذلك من سنوات خمس قبل وطني تركت
للبحث. قسم ثمة يكن لم لذا جديًدا؛ الرشكة مكتب كان املرحلة. هذه يف األعمال عالم يف
أو اإلنرتنت، عىل بيانات قواعد آنذاك بالطبع توجد تكن ولم بيانات، قواعد نمتلك نكن لم

اإلنرتنت. عىل القائمة املوارد من غريهما أو بحث، محركات
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مدير بإيجاد خاللها ُكلِّفت والتي عميل، َمهامِّ بأُوىل املحيطة الظروف هي تلك كانت
كوينسا؛ لرشكة األسايس اْلِجَعة ملنتج التِّجاري االسم وهو لكيلمس، ومبيعات تسويق

الثاني. الفصل يف ذكرها سبق والتي النجاح الفائقة املرشوبات رشكة
النَّْفس بِشقِّ كانت بل املرحلة؛ تلك يف النجاح من كبرية درجة عىل الرشكة تكن لم
إحدى وكانت الذات. مراجعات من كثرٍي إىل ذلك أدى وقد والالخسارة؛ الالربح موقف يف
أداء أن كوينسا قادة قرر أن هذه الذات يف البحث عملية عنها أسفرت التي النتائج
مزيًدا تطلَّب مما ن؛ يتحسَّ أن ينبغي وبيعها منتجاته تسويق يف الرشكة من الفرع ذلك
ودعاية جديدة، منتجات وتطوير واستهدافها، الرئيسية األسواق تقسيم يف الفاعلية من
كان هذا كل آنذاك. عليه كانت مما كثريًا أفضل نحو عىل املبيعات فريق وإدارة أفضل،

املهنية. من أكرب درجة عىل فريًقا الجديد املدير يبني أن رضورة بدوره يعني
مشكلتني: مع وتصاُرعي باْلَمهمة، تكليفي فور مكتبي عىل جلويس أذكر

املرشحني. عن أبحث أين معرفة (١)
البحث. عن أَُكفُّ متى معرفة (٢)

كنت لكنني ممكن؛ وجه أكمل عىل اْلَمهمة إلنجاز حماستي كامل يف كنت أنني شك ال
عنه أعرف ال بالخارج كامًال عامًلا ثمة أن إدراكي يؤملني كان لألمن؛ تامٍّ بانعدام أشعر
حيث من األفضل سيكونون سأحددهم الذين املرشحني أن أعرف أن يل أَنَّى مطلًقا. شيئًا
كفاءتهم، من تأكْدُت لو حتى منهم؟ أفضل هم َمْن هناك ليس وأنه العمل، ألداء الكفاءة
تُناسب الرواتب بشأن وتوقعاتهم املرشحني هؤالء دافعية كانت إذا ما أعرف أن يل فكيف
الدليل، استخدام أم الرشكات، من عنهم التحري عنهم: للبحث طريقة أفضل ما عميلنا؟
عملهم؟ أداء أثناء املرشحني هؤالء رأَْوا ربما صلة أشخاصذوي من املعلومات استمداد أم
للعميل قدمتهم الذين أولئك أن أضمَن حتى أقيَِّمهم أن عيلَّ يجب الذين املرشحني عدد ما

اإلطالق؟ عىل األفضل هم
إىل الحًقا أعود (سوف الفصل. هذا يف أتناولها أن أود التي األسئلة نوعية هي هذه
حياتنا، يف القرارات أهم عىل تنطبق باملناسبة، األسئلة، هذه كوينسا.) يف َمهمتي نتيجة
رفيق عىل تعثر كيف جانبية: «ملحة بعنوان التايل الهاميش العمود يف موضح هو كما

عمرك».1
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عمرك؟ رفيق عىل تعثر كيف جانبية: ملحة

قبل لذا مبارشة؛ غري زاوية من إليه تنظر أن هي صعب تحدٍّ ملواجهة وسيلة أفضل تكون أحيانًا
العثور كيفية أوًال لنناقش املحدودة، الكوادر عن البحث بأماكن املتعلق التحدي مبارشًة نتناول أن
دروس أية ة ثَمَّ هل التحدي. هذا عن البعد كل بعيًدا يبدو قد الذي املوضوع وهو عمرك، رفيق عىل

األعمال؟ ميدان يف منها ونستفيد الشخصية العالقات مضمار من نستلهَمها أن يمكن

مكتبه عىل فجلس ليلة؛ يف داروين أَِرَق له. زوجة عن داروين تشارلز بحث بقصة استمتعت لطاملا
إيجابيات املنهجية، بطريقته يسجل، بدأ ال. أم يتزوج أن عليه ينبغي كان إذا ما يتساءل وراح
مدار عىل األمر هذا وأنجز آخر، يف والسلبيات عمود يف اإليجابيات وضع بحيث وسلبياته، الزواج
الفجوة وظلت تدريجيٍّا السلبيات عمود يفوق اإليجابيات عمود بدأ متقطعة. فرتات عىل أيام عدة
الفصل يف تناولناه الذي املوضوع منظور من األمر إىل (بالنظر يتزوج. أن داروين قرر لذلك تتسع؛

تغيري.) إلجراء حاجة ثمة أن داروين أدرك الرابع،

إس إن إتش السفينة متن عىل الطويلة رحلته لكن أوين؛ فاني يحب كان لقد َمن؟ يتزوج لكن
أن زمالئه من يطلب أن عليه هل يفعل؟ أن عساه ماذا بها. االقرتان إمكانية عىل قضت بيجل
تعريفه منهم ويطلب عمومته أبناء يزور أم أخواته؟ من أيطلب مناسبات؟ فتيات إىل يقدموه

للزواج؟ يصلحن بفتيات

جميع يف له عظيًما سنًدا دائًما إيما كانت إيما. عمه ابنة إىل بتفكريه النهاية يف داروين ل تحوَّ
محتملة زوجة باعتبارها فيها فكر أن يسبق لم أنه برغم له، مثاليٍّا خياًرا تمثل أنها وأدرك رحالته،
اتضح ما عىل ِبناءً أخرى. بدائل أي يضع أن دون إيما عمه ابنة من داروين تزوج وهكذا له.
مصدر أنها إيما وأثبتت رائعة، أرسية وحياة للغاية سعيدة زوجية بحياة الزوجان نَِعَم فقد الحًقا،

زوجها. قدمها التي العظيمة العلمية لإلسهامات بثمن يُقدَّر ال دعم

يف الكولريا بمرض األوىل زوجته يت تُوفِّ الذي كيبلر، يوهانز املرموق الفلك عالم قصة اآلن ل تأمَّ
الحداد فرتة قضاء بعد كبرية. بدرجة سعيًدا يكن ولم مدبًرا األول زواجه كان .١٦١١ عام براغ
يف عامني كيبلر قىض الثانية. للمرة زواجه إلمكانية منهجية دراسة يُجرَي أن كيبلر قرر املطلوبة،
،٤ رقم املرشحة من بالزواج أصدقاؤه أقنعه العامني نهاية ومع للزواج، صالحة سيدة ١١ دراسة
ورفضت الكربياء تملَّكها ٤ رقم املرشحة لكن ُمغريًا؛ َمْهًرا طلبت املكانة عالية سيدة كانت والتي

طويًال. تنتظره تركها ألنه كيبلر

والتي لها، يفضِّ كان التي البديلة املرشحة عىل يستقر أن كيبلر اآلَن يستطيع نافعة؛ َضارٍَّة ُربَّ
هذه خالل كيبلر ووضع أطفال، سبعة وأنجبا سعادة يف الزوجان عاش الفور. عىل عليه وافقت

العام. الجذب قانون نيوتن عليها بَنَى التي األسس الفرتة
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من مرشًحا خاللها من املرء يختار التي البحث، اسرتاتيجيات عىل مثاًال وكيبلر داروين قصتا تَُعد
تسبق لم األفراد من مجموعة من استخالصهم بعد عشوائي برتتيب مطروحني مرشحني عدة بني
املطلوب الجاد العمل مقداُر محورية أهمية ذات تصبح التي املسائل من كبري. حد إىل معرفتهم لك
املعروفني، املرشحني عن املعلومات من مزيٍد تَحرِّي من بدًال املمكنة الخيارات نطاق لتوسيع بذله
التي الضغوط أو اْلَمْحضة العاطفة من بدًال للنجاح الحقيقية املعايري عىل الرتكيز إىل الحاجة وكذا
رسيع تكن لم لو ألنك الرسعة؛ وجه عىل الترصف إىل الحاجة وكذلك حسنة، بنوايا املعارف يبذلها

سلبيٍّا! أو إيجابيٍّا أمًرا يكون قد ما وهو عرضك، ٤ رقم املرشح يرفض فربما الترصف،

اإلحصاء خرباء تعرَّض املشكالت. هذه مثل يف التفكري طرق عىل األخرية السنوات يف الباحثون ركز
مرشح. أفضل عىل العثور فرص لزيادة دراستها إىل تحتاج التي الخيارات من لعدد بالبحث
بالطبع، األحياء، علماء وتناول وظائف. عن البحث لعمليات معقدة نماذج االقتصاد علماء ووضع

لهم. رفيق عن فصيلة كل أفراد بها يبحث التي الكيفية

عىل تعثر كيف نفسك: تسأل أن األعمال مضمار يف عليك الزواج، يف االختيار عملية غرار وعىل
وكفاءة؟ بفاعلية املحتملني املرشحني أفضل تحدد كيف عملك؟ رفيق

الخارجية القيود تضع العملية هذه ألن نظًرا محورية؛ أهمية املرشحني إليجاد إن
شيئًا، عنه تعلم ال بديٍل اختياُر بإمكانك فليس املوظفني؛ اختيار بقرارات تحيط التي

أمامك. املتاحني املرشحني بني من مرشح أفضل يفوق بديٍل اختياُر بوسعك وليس
الكفاءة ذوي األفراد من كبرية مجموعة من مرشًحا املؤسسة تختار مثايل، عالم يف
تقدير. أفضل عىل ُكْفئًا واحًدا مرشًحا االنتقاء لجان فتملك الواقعي، العالم يف أما العالية،
أن الخالقة القيادة مركز أصدره بحث أظهر الحقيقة. يف اإلطالق!) عىل يملك ال (بعضها
لشغل املختار التنفيذي املسئول فيها يكون حالة هناك تقريبًا حاالت أربع كل بني من

املتاح.2 الوحيد املرشح هو املنصب
إذ الديموغرافية؛ الحقائق إىل بالنظر املستقبل يف املرشحني إيجاد أهمية ستزداد
املناسبة العمرية الفئة يف التنفيذيني املسئولني عدد يستمر بينما االزدياد يف الطلب سيأخذ
عاًما ٤٤ إىل ٣٥ بني أعمارهم ترتاوح من عدد بلغ املثال، سبيل عىل الحاد. االنخفاض يف
١٥ بنسبة ينخفض أن يلبث لن ثم ٢٠٠٠ عام يف الذروة األمريكية املتحدة الواليات يف
يف ٥٦ بنسبة نموٍّا األمريكي االقتصاد سيشهد نفسه، الوقت ويف .٢٠١٥ بحلول املائة يف
أخرى، بعبارة املائة. يف ٣ املتوسط يف يبلغ السنوي النمو معدل أن افرتضنا إذا املائة،
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إىل سيصل ٢٠١٥ يف االقتصاد حجم إىل بالنسبة التنفيذيني املسئولني من املتاح العدد إن
!٢٠٠٠ عام يف عليه كان ما نصف

نحتاج فسوف النوعي، الصعيد عىل أما التحدي، من فقط الكمي الجانب هو وهذا
وإملام عاملية، برؤية يتمتعون أفراد اْلِحنْكة؛ من أكرب قدر عىل تنفيذيني مسئولني إىل
وسوف تعقيدها. يتزايد مؤسسات يف العمل عىل والقدرة ريادية، وميزات بالتكنولوجيا،
الحجم، متوسطة الرشكات من غريها مع الكبرية الرشكات منافسة ذاته الوقت يف تتنامى
قليل سوى فيها تجاريها ال الثروة وتكوين للتأثري فرًصا الحاالت من كثري يف تقدِّم التي

الكبرية.3 الرشكات من
فهي، املشكالت؛ هذه دالئل لنرى أكثر أو َعْقًدا نسترشف أن بالرضورة علينا ليس
يف الواردة األرقام بعض مؤخًرا صادفتني بالفعل. قائمة الثاني، الفصل يف أرشت كما
الشاغرة التنفيذيني الرؤساء مناصب من املائة يف ٤٠ أن عىل والدالة هاربرز، مجلة مؤرش
تكلفة بمتوسط املؤسسات، خارج من مرشحون حاليٍّا يتوالها األمريكية املتحدة الواليات يف
بعد إقالته أو التنفيذي الرئيس مغادرة احتمالية األرقام هذه تلت ثم دوالر، مليوني يبلغ

املائة! يف ٥٠ نسبتها وكانت تعيينه، من شهًرا ١٨

خارجيون؟ أم داخليون مرشحون (1)

املؤسسات أغلب خارجها؟ أم املؤسسة داخل نبحث أن أينبغي الحال: بطبيعة األول السؤال
إال الخارج إىل تتطلع وال داخليني، مرشحني عن أوًال تبحث أن لها األفضل من أن ترى

الداخليني. املرشحني جميع استنفاد بعد
صواب. عىل ليس أغلبها لكن

البحث.4 من نطاًقا أوسع نوًعا نفضل ما دائًما إنرتناشونال زندر إيجون يف نحن
التنفيذي البحث نطاق يتسع حني عقود، أربعة عرب املمتدة خربتنا إليه تشري حسبما
ال الخارجية التعيينات تساهم السواء، عىل والخارجيني الداخليني املرشحني ليشمل
غري الرقم هذا أن صحيح أجل، الوظائف. من املائة يف ٩٥ شغل يف الداخلية الرتقيات
فإنهم النطاق، واسع بحث إجراء عمالؤنا منا يطلب حني ألنه نظًرا اليشء؛ بعض دقيق
الساحقة الغالبية استقرار أن غري محدودون، الداخليني مرشحيهم أن يعتقدون ما غالبًا
إيجاد أن بقوة يرجح املطاف نهاية يف خارجيني مرشحني عىل الواسعة البحث عمليات من

املؤسسة. إىل قيمة يضيف األْكفاء املرشحني من ممكنة مجموعة أكرب
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تتعرض سابًقا، ورد كما داخلها؟ البحث من أفضل املؤسسة خارج البحث يكون متى
معدل إىل وبالنظر مبارشًة. النقطة لهذه نوريا ونيتني كورانا راكيش أجراها التي الدراسة
أن إىل الباحثان يذهب عاًما، ١٥ مدار عىل مؤسسة ٢٠٠ يف التنفيذيني الرؤساء تبدُّل
عىل واضحة تبعات يحمل خارجيٍّا) أم داخليٍّا كان (سواءٌ الرشكة تعينه الذي املرشح نوع
منهما كلٌّ يرى بينما األخرى، املؤسسية التغريات عن بعيًدا التعيني، عقب املؤسيس األداء
إذا عما النظر برصف الرشكة، أداء عىل ملموس تأثري لها ليس داخيل مرشح ترقية أن

َقْرسي. تبدُّل أو طبيعي لتعاقب نتيجة الرتقية جاءت
حال يف كبرية قيمة يضيفون — النقيض عىل — فإنهم الخارجيون، املرشحون أما
القيمة من كبريًا قدًرا يدمرون ما عادًة أنهم غري التغيري، إىل الحاجة وبروز سلفهم إقالة
ملموسة حاجة توجد ال بينما التقاعد إىل سلفهم يحال حني (أي الطبيعي التعاقب حال يف
فإن الرشكة، خارج من املعيَّنني الجدد التنفيذيني الرؤساء إىل بالنسبة كربى). تغيريات إىل
انخفاض أو ارتفاع متوسط يف التأثري هذا ويتمثل الحالتني، كلتا يف ا جدٍّ قويٍّا تأثريًا لهم
ومثل املجال، حسب املعدلة السنوية التشغيلية اإليرادات يف مئوية نقاط خمس بحوايل
كان حال (يف ربحيتها مضاعفة إما أمرين: أحد الرشكات من لكثري يعني التغيري هذا
هذه نتائج 1-6 الشكل يعرض أرباحها. عىل الكامل القضاء أو إيجابيٍّا) األداء عىل التأثري

الدراسة.5
فينبغي منصبه مغادرة عىل موظف أُجِرب إذا الرشكة، أداء تحسني بغية إنه أي
رشكة يف جريستنر لو بحالة الباحثان يستشهد محله. ليحل خارجي مرشح استقدام
املرشحون «يمتلك قائَلنْي: ونوريا كورانا أورد النقطة. تلك عىل بارز كمثال إم بي آي
املوروثة األعباء غياب مع التغيري، بمهمة للوفاء الالزمة والقدرات املهارات الخارجيون
بيئة يف خارجي مرشح إقحام من احذر لكن الداخليني.» املرشحني تكبل ما عادًة التي
يف املائة يف ستة بنحو األداء تراجع إىل يؤدي ذلك أن إىل الباحثان خلص فقد ناجحة؛

املتوسط.6

املتوسطات مشكلة (2)

طبيعي، تعاقب أي بعد الداخليني املرشحني ترقية يجب كذلك؟ أليس بسيط، فالجواب إذن
صحيح؟ السابق، املوظف أُقيل إذا الرشكة خارج مرشحني عن البحث يجب بينما
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٠٫٩٪٭

٠٫١٪٭

٪٥٫٨−

٪٤٫٤

ترقية مرشح داخيل

تعاقب طبيعي

تبدل قرسي

٭ التغيGات الحاصلة بعد ترقية اDرشحA الداخليA لم تكن ذات أهمية إحصائية.

تعيA مرشح خارجي

تعاقب طبيعي

تبدل قرسي

املعدلة التشغيلية اإليرادات يف التغيري األداء. عىل التنفيذي الرئيس تبدُّل التأثري :1-6 شكل
مجلة األداء»، عىل الجدد التنفيذيني الرؤساء «تأثري (املصدر: املئوية بالنقاط الصناعة، حسب

.(٢٠٠١ شتاء ريفيو، مانجمنت سلون تي آي إم

حسبما لكن املتوسطة، النتيجة إال تورد ال ونوريا كورانا فدراسة بالضبط؛ ليس
مائها ارتفاع يتجاوز ال بركة إىل الحظ سوء بك يصل قد اإلحصاء، مقررات أول يف درست

املتوسط». «يف ٥٠سم،
ديزني والت رئيس إيجر، إيه روبرت حصل ،٢٠٠٥ مارس من عرش الثالث يف
حارصته الذي إيزنر ملايكل خلًفا التنفيذي رئيسها بذلك ليصبح ترقية عىل كومباني،
مرشح بموجبه َي ُرقِّ الذي القرار هذا صحة يف املراقبني من الكثري حينَها شكك االنتقادات.
يحدد أن عليه فيجب إيجر، ينجح لكي أنه الخرباء أغلب وأجمع سلفه، إقالة عقب داخيل
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خارج من قادًما كان لو كما يترصف أن عليه آخر، بمعنًى أي وينفذها؛ الخاصة رؤيته
الرشكة.7

إشارة يف إيزنر، مساعدي كبار أحد إقالة عىل أوًال أقدم فقد بالضبط؛ فعله ما وهذا
وأعلن آخر، منصب إىل الرشكة يف االسرتاتيجيني الخرباء كبري نقل ثم التغيري.8 إىل واضحة
سلطة دفع بإعادة ذاته الوقت يف وتعهد االسرتاتيجي، التخطيط قسم لحل خطط عن
الذي املركزية نحو االتجاه عن بذلك مرتاجًعا املنفردة، العمل وحدات إىل القرار اتخاذ

إيزنر. عهد يف ترسخ
أنيميشن بيكسار مع الحيوية العالقات بناء بإعادة إيجر بدأ سبق، ما كل عىل عالوة
إىل املؤثرين الرشكة منتقدي من العديد رد يف أسهمت التي الخطوة وهي ستوديوز،
إىل أخرى مرة باالنضمام ديزني روي إيجر أقنع ذاته، املنطلق (من األصدقاء. صفوف
عيَّنهم الذين كومباني هولدينج موبيتس قادة أقال كما لها.) مستشاًرا يعمل وأن الرشكة

شمُسه. سطعت قد جديًدا يوًما أن إىل أخرى إشارة يف إيزنر،
عىل استحواذها عن ٢٠٠٦ يناير يف الرشكة أعلنت الحقيقية؛ التغيريات بدأت ثم
مديًرا الِسِرت جون تعيني عليه ترتب مما أمريكي؛ دوالر مليار ٧٫٤ مقابل بيكسار
ديزني ووالت بديزني/بيكسار الخاصة املتحركة الرسوم استوديوهات من لكلٍّ إبداعيٍّا
وجعل املالهي)، مدن يف الجذب معالم تصميم عن املسئول القسم (وهو إيماجينريينج
مجلس عضوية ومنحه الرشكة يف املساهمني أكرب جوبز، ستيف السابق، بيكسار مالك
نابغة إليه يضم أن استطاع واحدة، استحواذ عملية خالل من إيجر، إن أي ديزني؛ إدارة

التكنولوجيا. عباقرة من وواحًدا األول الطراز من إبداعية
النقطة لكن الجديدة، وديزني إيجر نجاح بشأن خالف هناك يزال ال أنه شك ال
من كونه برغم الرشكة خارج من معيَّنًا كان أنه لو كما ف ترصَّ إيجر أن هي تهمني التي
بعض بإمكان أن يتضح فإنه املتوسطة، املعدالت عىل القائمة النتائج برغم إذن، داخلها.
التنفيذي الرئيس إقالة حال يف حتى لرشكاتهم، عظيمة قيمة إضافة الداخليني املرشحني
الخارجيني املرشحني بعض ويستطيع كبري، تغيري إجراء إىل الحاجة ودعت السابق
غادروا قد أسالفهم كان ولو حتى عظيمة قيمة رشكاتهم إىل يضيفوا أن باملثل، املناسبني،
مرشح أفضل تجد أن يف الرس ضخم. تغيري إىل حاجة تربز ولم الرءوس مرفوعي الرشكة

والخارجيني. الداخليني املرشحني من كالٍّ االعتبار يف واضًعا موقف، لكل محتمل
يف االستمرار مع املتوسطة، املعدالت عىل القائمة ونوريا كورانا نتائج تجاوزنا إذا
عىل املرتتبة األداء نتائج نطاق عىل النظر إلقاء فبإمكاننا الفريدة؛ بياناتهم من االستفادة

176



وخارجها املؤسسة داخل تبحث: أين

منبنية احتماالت مدى يُبني الذي ،2-6 الشكل يف يتضح ما وهو التنفيذيني، الرؤساء تبدُّل
مرتفعة أخرى وقيمة املتوسط من أقل معياريني انحرافني بني من منخفضة قيمة أخذ عىل

املتوسط. فوق معياريني انحرافني بني من

٪٤٠٫٩

٪١٨٫١

٪١٩٫٨−

٪١٨٫٤

٪٣٩٫١−

٪٨٫٢

٪١٧٫٩−

٪٩٫٦−

ترقية مرشح داخيل

تعاقب طبيعي

تبدل َقْرسي

تعي: مرشح خارجي

تعاقب طبيعي

تبدل َقْرسي

اإليرادات يف التغيري التنفيذيني. الرؤساء تبدُّل عن الناتج األداء تأثري مدى :2-6 شكل
نوريا، ونيتني كورانا راكيش (املصدر: املئوية بالنقاط املجال، بحسب لة امُلعدَّ التشغيلية
http://ssm.com/ (٢٠٠٠ مارس، ١٥) التنفيذيني» الرؤساء تبدُّل عىل املرتتبة األداء «نتائج

املؤلف). تحليل ،abstract-219129

رئيسية: نتائج عدة إىل 2-6 الشكل يشري

إحصائي فارق إىل الداخليني املرشحني ترقية أدت يُرام، ما عىل األمور سارت حني •
املروعة؛ اإلخفاقات وبعض املتميزة النجاحات بعض محققًة األداء، تأثري يف كبري
التطلع عىل شديًدا حرًصا تحرص أن عليك ينبغي، كما األمور تسري حني لذلك
القدرات يمتلك برتقيته تقوم الذي الشخص أن من تتأكد وأن املستقبل، إىل

الرضورية.
للغاية واسًعا كان الخارجيني املرشحني تعيني حالة يف األداء تأثري مدى أن وبرغم •
فإن السواء، عىل وتدمريها أو ملموسة قيمة إلضافة احتماليات وجود مع أيًضا،
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الخارجيني املرشحني هؤالء تقييم بأن إيلَّ يوحي مما أقل؛ كان اإلحصائي الفارق
التدقيق. من بمزيد جرى

املرشحني يخص فيما قاطعة قاعدة ثمة ليس أنه يتضح الفوارق، هذه إىل بالنظر •
يكون واملواقف، الرشكات بعض ففي الخارجيني؛ بنظرائهم مقارنًة الداخليني
الخارجي املرشح يكون بينما خارجي، مرشح أي من خريًا داخيل مرشح أفضل

اآلخر. البعض يف خيار أفضل هو املناسب

ذات الكبرية الرشكات أن هو األول تعميمني. إىل التوصل بإمكاننا ذلك، من بالرغم
ستملك ما غالبًا إلكرتيك، جنرال يف الحال هو كما موظفيها، تنمية يف العالية املهارة
حتى أنه غري ،2-6 الشكل يف محتملة قيم أعىل بذلك محققًة داخليني، مرشحني أفضل
عىل إقدامها حالة يف خارجها مرشحني عن البحث يف تفكر أن عليها ينبغي الرشكات هذه
ضخامة أن كما الخامس. الفصل يف الواردة األسباب لجميع وذلك تماًما؛ جديدة مرشوعات
من بوسيدي الري انتقل فعندما املناسبة؛ للكوادر امتالكها بالرضورة تعني ال الرشكة
غاية يف كانت الداخلية التعيينات أن اكتشف سيجنال، أليد قيادة ليتوىل إلكرتيك جنرال
بعد إال الداخليني للمرشحني األولوية يعِط ولم منصبه، تولِّيه بداية يف األقل عىل الصعوبة،

الكوادر. من قاعدة أقام أن
الخالقة القيادة مركز أجراه بحث من مستمد منه جزءًا فإن الثاني، التعميم أما
األفضل من أنه إىل البحث عىل القائمون خلص التنفيذيني. املسئولني انتقاء عمليات حول
عند السواء عىل والخارجيني الداخليني املرشحني اعتبارها يف الرشكات تضع أن الدوام عىل
للرشكات املتاحني املرشحني مجموعات أن التحديد وجه عىل واكتشفوا املرشح، عن بحثها
مقارنًة الخارجيني املرشحني من أكرب عدًدا ضمت الداخيل االنتقاء يف نجاًحا أثبتت التي
وانطبقت الداخيل، االنتقاء يف تنجح لم التي للرشكات املتاحني املرشحني بمجموعات
احتوت مناسبني: خارجيني مرشحني انتقاء يف نجحت التي الرشكات عىل ذاتها النتائج
بنظائرها مقارنًة الداخليني املرشحني من أكرب عدد عىل لها املتاحني املرشحني مجموعات

ذلك. يف تنجح لم التي الرشكات من
اتخاذ عند خاصة املرشحني، من متوازنة مجموعة إىل حاجة يف أنت سبق، ملا إيجاًزا
مرشح أفضل تحديد من تتمكَّن بحيث األشخاص، باختيار املتعلقة الحيوية القرارات

خارجها.9 أو الرشكة داخل من كونه عن النظر برصف واختياره،
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االبتكار (3)

يف الكافية االستثمارات وضع يف التقصري إىل الرشكات تدفع التي األسباب يف لت تأمَّ لطاملا
وما مدمرة تبعات من الخاطئة القرارات عليه تنطوي ما برغم املحتملني، املرشحني إيجاد

مجزية. مكاسب من السديدة القرارات تحمله
املجازفات تجنُّب إىل بطبيعتنا نميل كبرش أننا هو الجواب من األول الجزء أن أعتقد
لصعوبة نظًرا سيئًا؛ كان ولو نعرفه ما اختيار نفضل إننا يرام؛ ما عىل األمور تسري حني
العاطفية القوة إىل نفتقر ما غالبًا األمور، تتدهور حني النقيض، وعىل املرشحني. تقييم
بما ونرىض رسيًعا األمور إنجاز إىل فنتطلع خيارات؛ عن البحث ملواصلة الوقت!) (أو
يف ونفرِّط إخفاقنا معدالت من نزيد الطريقة بهذه لكننا كانوا؛ من أيٍّا مرشحني من لدينا

هائلة. إيجابية إمكانيات
عىل رشكة ١٠٠٠ أكرب إن هذا؛ بموضوعنا الصلة وثيق قياًسا االبتكار مجال يقدِّم
البحث مجال يف استثماراتها حجم بلغ والتطوير البحث عىل اإلنفاق يف العالم مستوى
سنويٍّا نموٍّا االبتكار عىل اإلنفاق ويشهد ،٢٠٠٤ يف دوالر مليار ٤٠٠ حوايل والتطوير
يُعد ما وهو ،٢٠٠٢ من اعتباًرا سنويٍّا املائة يف ١١ (أو ١٩٩٩ منذ املائة يف ٦٫٥ بمقدار

ضخمة).10 زيادة
املحللني من كثريًا لكن يكفي، بما ضخمة حتى أو ضخمة، األرقام هذه تبدو ربما
تشارلز من فكل املطلوب؛ من كثريًا أقل االبتكار عىل تنفق زالت ال الرشكات أن يعتقدون
يف الفيدرايل االحتياطي البنك من ويليامز يس وجون ستانفورد جامعة من جونز آي
تحتاج الذي والتطوير البحث عىل لإلنفاق املناسب املستوى أن إىل ذهبا فرانسيسكو سان
الحايل.11 املستوى أضعاف أربعة هو ثابتة نمو معدالت لضمان إليه األمريكية الرشكات
علينا أن ندرك أن يمكننا العليا، للمناصب مرشحني إيجاد مسألة يف الحال هو كما
التي الرشكات تقرر ما غالبًا العجز. هذا سد يف نُفلح ال قد ذلك مع لكننا املزيد بذل
من بعٍض ثمار تجني أن االبتكار، مجال يف سابقة استثمارات عىل بناءً ازدهاًرا، تشهد
يف تُخفق ما فغالبًا الجديدة املنتجات إىل تفتقر التي الرشكات أما السابق، االستثمار ذلك

املستقبل. يف لالستثمار الالزم التمويل توفري
االختيار املوظفني: واختيارات االبتكار بني للتداخل لالهتمام مثري آخر وجه يوجد
أموالك توظف لم ما إذا االبتكار عىل تنفق كم يهم ال والخارجيني. الداخليني املرشحني بني
الذي مبيًعا األكثر كتابه يف الرشكة. خارَج املكان هذا يكون وأحيانًا املناسب، املكان يف
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ستانفورد، يف يل زميًال كان الذي تشيسربو، هنري يقدِّم املفتوح»، «االبتكار عنوان يحمل
ِمفتاح الرشكة خارج لالبتكار فرص عن البحث بأن القائلة الفكرة تدعم قوية ة ُحجَّ

االبتكار.12 يف استثماراتك من العائد لزيادة
فرص عن البحث عىل املرتتب الربحية تأثري تتناول التي األبحاث محدودية برغم
من مزيًدا أن إىل بقوة تشري مؤخًرا ظهرت التي الدالئل بعض فإن الرشكة، خارج االبتكار
حديثة دراسة أكدت املثال، سبيل فعىل األداء؛ ن تحسُّ إىل يؤدي املنفتحة االبتكار أنشطة
تحقيقها املحتمل الربحية عىل املتحدة اململكة يف التصنيع رشكات يف االبتكار أداء حول
االبتكار.13 يف باستثمارات للقيام مرشحني إيجاد أجل من الرشكة خارج إىل التوجه إثر
اإلمكانيات. نفس عىل القيادية للمناصب مرشحني عن الرشكة خارج البحث ينطوي
بنظرائهم مقارنة الداخليني املرشحني وتقييم املرشحني، إيجاد يف التحدي يكمن

البحث. عن التوقف يجب متى وإدراك الخارجيني،

املرجعية املقارنات إىل الحاجة (4)

نحو عىل الجيد وغري الجيد املدير بني األداء فارق يزداد الثاني، الفصل يف رأينا كما
املدير بني بالفارق االستهانة عدم ينبغي لذا الوظيفة؛ د تعقُّ درجة ازدياد مع متسارع
لهذه املنطقي واالمتداد العليا، املناصب يف سيما ال املتميز، األداء صاحب واملدير املتوسط
عىل تزداد أن ينبغي العليا املناصب يف األشخاص لتعيني الرشكات جهود أن هو النتيجة

دها. وتعقُّ الوظيفية الدرجة ارتفاع مع متسارع نحو
عىل املوجودين أفضل َمن الجهود. تلك من جانبًا املرجعية املقارنات عقد يُعترب

املتميز؟ الشخص بذلك مقارنًة مرشحونا يقف وأين الساحة؟
عىل الحاسوبية املعدات يف متخصصة أمريكية رشكة أقدمت حني واقعيٍّا. مثاًال لنأخذ
ومديري التنفيذيني، الرؤساء جميع بتحديد أوًال بدأت آسيا، يف لها إقليمي مدير تعيني
املنطقة يف مستهدفة رشكات يف األخرى العليا التنفيذية املناصب وجميع العمليات،
الربمجيات ومزودو الحاسوبية، للمعدات املشابهون الباعة بينها ومن باملجال، مرتبطة
يف العاملة الرشكات وحتى واملوردون، عملهم، بمجاالت املتصلة اإللكرتونية والخدمات
بالجهات املبدئية االتصاالت أسهمت بُعد. عن االتصاالت مجال مثل الصلة، بعيدة قطاعات
رشكة أجرتها (التي املرشحني قائمة يف الواردة األسماء من واحد بكل الخاصة املرجعية
ذلك، إىل باإلضافة املائة. يف ٩٠ تقارب بنسبة الطويلة األولية القائمة تقليص يف بحث)

180



وخارجها املؤسسة داخل تبحث: أين

وأوروبا أمريكا يف أخرى، مناطق يف يعملون آسيويني مرشحني من ثانية قائمة أُِعدت
ثم املنهجي، للفحص القائمة هذه وخضعت صلة، ذات خلفيات ويحملون أساسية، بصفة
وأخريًا، املستهدفة. الرشكات جميع يف السابقني التنفيذيني املسئولني من ثالثة قائمة أُِعدت
االستهالكية السلع كقطاع أخرى؛ قطاعات من تنفيذيني مسئولني رابعة قائمة تضمنت
للمنصب املطلوبة األساسية يخصالكفاءات فيما متميزة بمؤهالت يتمتعون ممن واملعمرة،

والدولة. الرشكة ثقافة مع وينسجمون
آسيا ملنطقة اإلقليمي الرشكة رئيس نائب يضم الذي التعيني، عىل القائم الفريق توىل
محتمل مرشح ١٠٠ من ألكثر املجمعة القوائم اختزال الرشكة، يف البرشية املوارد ومدير
املكونة املجموعة هذه مع شخصية مقابالت التعيني فريق عقد فقط. اسًما عرش اثني يف

املرجعية. املقارنة نشاط حددهم مديرين بأفضل وقوِرنوا مرشًحا عرش اثني من
عىل ثانيًا مثاًال الخامس الفصل يف املذكورة العاملية األلبان منتجات رشكة تُعترب
تلك حالة يف للمرشحني. مفصلة مرجعية مقارنة الرشكة أجرت فقد املرجعية؛ املقارنة
يف الرشكة أن املستهدفة، واملستويات املطلوبة الكفاءات إقرار بمجرد اتضح، الرشكة،
صعيد عىل املحتملني املرشحني وتحديد الخارجي البحث يف كبري جهد بذل إىل حاجة
البحث يف متخصصة رشكة بمساعدة امَلهمة هذه التعيني عىل القائم الفريق أنجز عاملي.
التعاون هذا أتاح وقد لهم. تقييمات وأجرت العالم حول من مرشحني حددت التنفيذي،
وفرصة مختلفة دول عدة من املحتملني املرشحني لعرشات متميزة رؤية للرشكة الخارجي

العملية. رسية عىل التام الحفاظ مع إليهم، للوصول فريدة
قدَّروا فقد فاعليتها؛ أثبتت لكن بسيطة مرجعية مقارنة بعملية الفريق استعان
كفاءة بكل مقارنًة مرشح كل قيَّموا ثم صلة ذات اعتُِربَت التي الخمس الكفاءات أهمية
إىل التقديرات» يف «تفاوت وقوع احتمال (تقلَّص .١٠ إىل ١ من متدرج مقياس وفق
أغلب يف عاملي مستوى عىل املرشحني بمقارنة املعنية البحث رشكة قيام بفضل حد أدنى
نوعية توصيفات إليها وأضاف املرجحة، النتيجة حساب عىل بعدها الفريق أقدم األحيان.)
عىل وخارجها الرشكة داخل من املرشحني من مرشح كل لدى واملشكالت القوة نقاط ألهم

السواء.
املحتملني املرشحني ألفضل واضًحا وصًفا للمرشحني مرجعية مقارنة إجراء يستدعي
املثال هذا ل تأمَّ الداخلية. للخيارات عميقة موضوعية نظرة أيًضا يتطلب لكنه الخارجيني؛
لجأت كموظفني. بمؤسسيها تستعني تزال ال كانت دولية برمجيات برشكة الخاص
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مسئوًال السابق يف كان خارجي، تنفيذي رئيس إليجاد تنفيذي بحث رشكة إىل املؤسسة
الجديد التنفيذي الرئيس عنيَّ ما رسعان كربى. تكنولوجية رشكة يف املستوى رفيع تنفيذيٍّا
يف يُفلح لم الجديد الفريق أن غري السابقة، رشكته نفس من تنفيذيني مسئولني عدة

الفريق. هذا أفراد جميع بإقالة األمر وانتهى للرشكة، القائمة الثقافة مع التكيُّف
الرشكة داخل يف العليا اإلدارة مديري أحد عىل وقفت الحقة بحث عملية أُجريت
باملقارنة الشخص هذا تقييم أسفر قويٍّا. مرشًحا باعتباره سابقة) بحث عملية يف (أُقيص
جزء ويرجع للوظيفة؛ األفضل كان الداخيل املرشح هذا أن خارجيني مرَشْحني أبرز مع
الرئيسية االعتبارات ضمن كانا (واالستقرار) الرشكة ثقافة عىل املحافظة أن إىل ذلك من

الرشكة. لدى

البحث عن التوقف يجب متى (5)

جديد مدير عن بالبحث مكلًفا كنت حيث أيريس، بوينوس يف األوىل َمهمتي إىل اآلن لنرجع
كوينسا. برشكة الخاص البارز اْلِجَعة ملنتج التجاري االسم لكيلمس، واملبيعات للتسويق
لعمييل قدمت قد بأنني يقني إىل أصل أن قبل إيجادهم الواجب املرشحني عدد ما
بالبحث؛ أتناولهم وأن مرشح ١٠٠ حوايل عىل أعثر أن قررت ممكنني؟ مرشحني أفضل
التنفيذي. البحث يف كاستشاري األوىل عميل سنوات خالل مهامي أكثر يف فعلته بما اقتداءً
وأن للغاية قليل عدد ١٠ أن اعتقدت ربما الرقم. هذا اختيار وراء السبب عن تسألني (ال

اإلمكان.) يف ليس عدد ١٠٠٠
محدودة.14 خيارات وسط نفسك تحرص بأال القرارات صناعة خرباء ينصح ما دائًما
القاعدة أن إىل التنفيذيني الرؤساء عن البحث لعمليات الدارسون األكاديميون ل توصَّ ولقد
من 15إذن، مرشحيها. مجموعة نطاق ع توسِّ أن عليها اإلدارة مجالس أن عىل تنص العامة
تتوقف متى تعرف كيف مجدًدا: السؤال نفس يربز لكن املرشحني. عدد زيادة األفضل

البحث؟ عن
املهر». «مسألة يف الباحثني اإلحصاء علماء من السؤال هذا عن اإلجابات إحدى تأتي
شاءت الذي مستشاريه، كبري حكمة اختبار يف السالطني أحد رغب حني املسألة هذه نشأت
فتاة ١٠٠ يجلب بأن السلطان خطط نفسه. الوقت يف له زوجة عن يبحث أن الصدفة
املستشار عىل وكان األخرى، تلو واحدًة املستشار أمام يعرضهن وأن اململكة أنحاء من
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مهرها، عن فتاة كل سؤال بالطبع املستشار بإمكان كان مهًرا. األعىل الفتاة يختار أن
يعود أن له ليس لكن تجاوزها؛ أو منها بالزواج قراًرا يتخذ أن فتاة، كل رؤية عند وعليه،
يتزوجها فسوف مهًرا، األعىل الفتاة يختار أن استطاع إذا رؤيتها. له سبقت فتاة أية إىل

يُقتل. فسوف أخفق، إذا أما السلطان، مستشاري ككبري بمنصبه ويحتفظ
اسرتاتيجية. أفضل املائة» يف ٣٧ «قاعدة تُعترب كهذا، موقف يف أنه اإلحصاء علماء أثبت
تذكُّر مع األخرى، تلو واحدة فتاة ٣٧ أول املستشار يرى أن عىل االسرتاتيجية هذه تنص
الثامنة الفتاة من ابتداءً ثم «ح»، حرف عليه سنطلق الذي املجموعة، هذه يف مهر أعىل
املائة يف ٣٧ قاعدة تُعد «ح». من أعىل مهًرا تذكر تصادفه فتاة أول سيختار والثالثني،
من نجاته احتمالية تعظيم سبيل يف يتبعها أن للمستشار يمكن اسرتاتيجية أفضل

القتل.
األخري، خيارك تتخذ لكي أوًال: واضحة. قصور أوجه تعرتيها القاعدة هذه أن غري
عىل بكثري، وأكثر فتاة، ١٠٠ إجمايلِّ من (١ + ٣٧) األقل عىل فتاة ٣٨ تقابل أن عليك
متسع ألديك ١٠٠؟ ال ١٠٠٠ لديك املرشحني من اإلجمايل العدد كان لو فماذا األرجح؛

تقدير)؟ أقل (عىل مرشًحا ٣٧١ لدراسة الوقت من
التخاذ ومقتصدة رسيعة «اسرتاتيجية عنوان تحت املشكلة تلك الباحثني بعض تناول
بكثري. حجًما أصغر عينة مع أفضل نتائج تحقق طرق إىل للتوصل محاولة يف القرارات»،
مثل — األبسط القواعد أن إىل توصلت أفضل» «األقل مبدأ عىل تعمل التي املجموعات إحدى
املرشحني مقارنة يف الرشوع قبل فقط مرشًحا ١٢ تحليل تعني والتي — دستة» «َجرِّب
محل املرشحني عدد حيث (من توفريًا أكثر فقط ليست — سابق مرشح بأفضل الالحقني
األفضل املرشح إيجاد احتمالية القاعدة هذه ترفع لن ال، أيًضا.16 أقوى لكنها التحليل)
وتقليل للمرشحني متوقعة قيمة أعىل إىل تؤدي وسوف بالفاعلية تتميز لكنها اإلطالق؛ عىل
«َجرِّب قاعدة أن باملالحظة الجدير من ذاته. الوقت يف كفء غري مرشح اختيار احتماالت
بل مرشح، ١٠٠ من مكونة إحصائية مجموعة مع التعامل عند فقط تصلح ال دستة»

آالف. عدة من مكونة مجموعات وجود حالة يف أيًضا تفيد
إىل نظرنا لو تزول قد الدهشة هذه لكن للدهشة؛ مثريًة النتيجة هذه تبدو ربما
فستجد طبيعي، توزيع من عشوائية عينة أخذت إذا القصوى. القيم ذات اإلحصائيات
وصول بمجرد لكن العينة، حجم تزايد مع تتزايد العظمى للنقطة املتوقعة القيمة أن
ملحوظ بشكل العظمى للنقطة املتوقعة القيمة تتزايد لن يكفي، بما كبري حجم إىل العينة
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حجم العينة

معياري. طبيعي توزيع يف العظمى للنقطة املتوقعة القيمة :3-6 شكل

املتوسط قيمة تبلغ (حيث معياري طبيعي توزيع إىل نظرت إذا حجًما. أكرب عينات مع
القيمة تكون فسوف ١؛ حجمها عينة وأخذت (١ املعياري االنحراف وقيمة ٠ الحسابي
القيمة نحسب أن العينات من أكرب أحجام باستخدام يمكننا .٠ الحال بطبيعة املتوقعة
أن الراجح فمن ا، جدٍّ كبرية عينة أخذت أنك َهْب العينة. يف العظمى للنقطة املتوقعة
معياريني انحراَفنْي الحال بطبيعة يعني ٢ (رقم قليًال أعىل أو ٢ ستكون العظمى النقطة

طبيعي). توزيع يف حدوثه احتمال يقل ما وهو الحسابي، املتوسط فوق
لحجم تبًعا التوزيع هذا ملثل العظمى للنقطة املتوقعة القيمة 3-6 الشكل يرشح
من قريبة متوقعة قيمة تُنتج سوف ١٠ حجمها عينة فإن الشكل، هذا يف ترى كما العينة.
الشكل هذا مثل إن .٢ وقيمتها العملية العظمى النقطة عن كثريًا يبعد ال ما وهو ،١٫٦
عينة اختيار حالة يف حتى دستة» «جرب قاعدة نجاح وراء السبب فهم عىل يساعدك

للغاية. كبرية مجموعة أصل من مرشحني
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اختياراتهم؟ عن ماذا لكن (6)

لتطلعاتك معينًا ا حدٍّ تضع كي مرشًحا ١٢ تقابل أن يكفيك أنه هذا من تستخلص ربما
متبادلة. اختيارات مع نتعامل ألننا البساطة؛ بهذه ليس لألسف، األمر، لكن املرشحني؛ يف

أيًضا. يختارك أن يجب تختاره الذي الشخص أن أخرى بعبارة يعني هذا
اهتماًما مرشحني خمسة بني من فقط واحد مرشح يُبدَي أن املحتمل من كان إذا
لكي ١٢؛ ال مرشًحا، ٦٠ مقابلة دستة» «َجرِّب قاعدة فستتطلب تقدمها؛ التي بالوظيفة
البحثية يس بي إيه مجموعة تناولت الزواج، صعيد عىل لتطلعاتك. معينًا ا حدٍّ تضع
تستدعي املثَىل االسرتاتيجية أن اتضح املتبادل.17 باالختيار الخاص التحدي هذا بالتحليل

لتطلعاتك. حد وضع من تتمكَّن أن قبل فرًدا ٢٠ حوايل دراسة األمر واقع يف
بالذكر الجدير فمن التزاوج؛ صعيد عىل حديثنا واصلنا إذا هنا. استدراًكا ثمة لكن
الجنس أفراد عن الصادر التقييم من بنوعني مستعينًا الخاصة جاذبيتك تقدير عليك أن
إليك؛ بالنسبة الجاذبية غاية يف شخص إليك تقدَّم إذا إنه أي والرفض؛ العرض اآلخر:
تعتربه شخٌص عرَضك رفض إذا ذاته الوقت ويف تطلعاتك، سقف ترفع أن إمكانك ففي
وما املراهقة من فرتة مرور بعد تطلعاتك. سقف تخفض أن عندئٍذ فعليك املثايل؛ من أقل
فقط عندها عرضك، لجاذبية تقييم عىل الحصول يف بهم تستعني تفاعًال ٢٠ من يقرب
تجتذبه، وأن املحتملني حياتك رشكاء أفضل من واحد باختيار لك يسمح وضع يف ستكون

العملية! هذه تُنهكك أن ودون
أنك يعني هذا فإن عليه؛ النتيجة هذه تطبيق وحاولنا التعيينات مجال إىل ُعدنا إذا
من إليك الواردة التقييمات من تتعلم وأن املرشحني عن بذكاء تبحث أن استطعت لو

فقط. مرشًحا ٢٠ من يقرب ما بل مرشح، ١٠٠ دراسة إىل تحتاج فلن السوق؛

الداخليني املرشحني إيجاد (7)

الناجح الثاني الزواج نتج وداروين. كيبلر الزواج: يف الراغبني العاِلَمني إىل مجدًدا نعود
عامني دام الذي الجهد وهو خارجيٍّا، اختياًرا عرش ألحد املنهجية دراسته عن لكيبلر
عمه (ابنة داخيل مرشح باختيار فاكتفى داروين أما العقبات. من كثري خالَلهما واجهه
العالية. الكفاءة وهي أال عظيمة بميزة حظي الذي باختياره، كذلك ا جدٍّ سعيًدا وكان إيما)
مؤسستك، داخل يكون قد األفضل املرشح أن الصغرية العينة هذه عىل ِبناءً تستنتج ربما
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ملساعدتك مرجعية مقارنة تُجري حني حتى الحاالت. من كثري يف صحيًحا ذلك يكون وقد
يف والجهد الوقت من كبري قدر بذل بالتأكيد عليك ينبغي املتاحة، خياراتك بني املقارنة يف

داخليٍّا. املحتملني املرشحني تحديد
مالئمة خطًطا تمتلك ال أنها إما مشكلتني: إحدى تواجه لألسف، الرشكات، أغلب إن
مركز يشري سابًقا، أرشنا فكما األزمات؛ تحل حني تستخدمها ال أنها أو الوظيفي للتعاقب
عىل للحصول استعماًال املصادر أقل كانت الوظيفي التعاقب خطط أن إىل الخالقة القيادة
من فقط املائة يف ١٨ يف إال تُستخدم لم إذ التنفيذي؛ البحث خالل املرشحني عن معلومات

الحاالت.18
واحدة األقران تقييمات تُعترب األخرى؟ الحاالت من املائة يف ٨٢ يف إذن تفعل فماذا
يكون أن يمكن الواقع، يف الحاالت. هذه من املائة يف ٥٢ يف تُستخدم إذ اإلجابات؛ من
الرئيس سأل عندما بالغة؛ فائدة ذات مرجعية جهات باعتبارهم األقران إىل الرجوع
عمن الرشكة يف التنفيذيني املسئولني كبار جونز، ريجينالد إلكرتيك، لجنرال التنفيذي
ويلش، جاك هو تكراًرا اإلجابات أكثر كان طائرة، حادث يف َحتْفه لقي أن حدث لو يخلفه

سيئًا! ليس خيار وهو
التنفيذيني للمسئولني املهنية املسارات دراسة عىل كراوت ألني النفس عالم دأب
ألكرب فورتشن قائمة يف املدرجة الرشكات من واحدة لدى الوسطى اإلدارة يف العاملني
ُمَدراء قدمها التي األقران ترشيحات عىل ِبناء األمريكية. املتحدة الواليات يف رشكة مائة
مجموعتهم ضمن األعىل املائة يف الثالثني بني من التنفيذيني، للمسئولني تدريب برنامج يف
يف رشكات رؤساء ليصبحوا املائة يف ١٤ ترقى عالية، تنفيذية بإمكانيات يتمتعون كونهم
«أولئك كراوت: يقول أخرى بعبارة األقل. املائة يف السبعني نسبة من املائة يف اثنني مقابل
املناصب إىل ترقيتهم احتمالية كانت املائة يف ٣٠ أعىل بني من أقرانهم صنفهم الذين

غريهم.»19 أضعاف ٧ العليا اإلدارية
الوظيفي؟ للتعاقب مالئمة خطط لديك تتوفر لم حال يف أيًضا تفعل أن عساك ماذا
للمرشحني منهجيٍّا تقييًما البعيد املدى عىل تُجري أن عليك) ينبغي (وربما يمكنك
تركيزك دائرة بتوسيع أو معني ملنصب املحتملني املرشحني عىل بالرتكيز إما الداخليني،
الكفاية؛ فيه بما كبرية مؤسستك كانت إذا وأخريًا، ملموًسا. نموٍّا تشهد رشكتك كانت إن
العالم. أنحاء جميع يف موظفوك مادته كفاءات، مستودع بناء يف جديٍّا تفكر أن فعليك

العامليني املوردين كبار (أحد عمالئنا أحد السابقة، القليلة السنوات مر عىل ساعدنا،
إلدارة اإلنرتنت شبكة عىل أداة من بدعم وذلك كفاءات؛ مستودع بناء عىل الثقيلة) للمعدات
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حول موظفيها جميع كفاءات وتتبُّع لرصد طورتها قد الرشكة كانت البرشية، املوارد
عن البحث حجم تقليص كان أهدافهم أحد أن العمل هذا عىل القائمون صارَحنا العالم.
يف املحصورين املتميزين الداخليني املرشحني تحديد خالل من وذلك الخارج؛ يف الكفاءات

بشدة!) العمل ذلك باملناسبة، ساندنا، (ولقد املؤسسة. داخل تخصصاتهم
متخصيص وجميع واحد، خادم حاسوب عىل تعمل العالم حول برمجياتهم جميع
الخادم بهذا يتصلون تقريبًا دولة ٥٠ عىل واملوزعني الرشكة يف البرشية املوارد
تحديثه يجري الرشكة لكوادر مركزي كسجل الخادم هذا يعمل بكثافة. ويستخدمونه
جميع إلدخال التقييم فريق ويستخدمه الوقت، بمرور التغريات لتتبع يُستعمل كما يوميٍّا،
تقييمات فيها بما سنوية، تقييمات أو خاصة إدارية تقييمات كانت سواءٌ فيه، التقييمات
معني، دور شخصألداء عن تبحث البرشية، املوارد كمتخصصيف كنت، فإن لذا، الكفاءات.
والتدريب الرشكة، يف املكتسبة والخربة التعليم، معايري: لعدة بحثك تُخضع أن فيمكنك
تصفية أسهمت فقد الرشكة، لهذه بالنسبة والكفاءات. الشخصية والسمات الخاص،
إىل الحاجة من كبري بشكل الحد يف للكفاءة التطور بالغة مقاييس باستخدام املرشحني
كفاءات، من لدية بما قسم كل أثَرة أو الداخلية بالكوادر الجهل عن الناتج الخارجي البحث
الداخلية. الرتقيات نجاح معدالت يف هائل ن تحسُّ تحقيق عىل ذاته الوقت يف ساعدت بينما

الوظائف؟ الناس يجد كيف (8)

يشء قص بمحاولة واحد جانب من ما سوٍق تحليل مرٍة ذات مارشال ألفريد شبَّه
يسعى لتوظيفهم، أفراد عن األعمال أصحاب يبحث فكما ؛ اْلِمَقصِّ طَرَيف أحد باستخدام
أثناء اعتبارنا يف سلوكهم نضع أن بالتأكيد وينبغي وظائف، عىل للعثور األفراد هؤالء

والوظائف. األفراد بني التوفيق محاولتنا
كيف ملعرفة جرانوفيرت مارك أجراها كالسيكية دراسة السبعينيات أوائل شهدت
الدراسة هذه وكانت وظائفهم، عىل ماساتشوستس بوالية نيوتن يف رجًال ٢٨٢ عثر
جرانوفيرت حلل الواقع.20 أرض عىل السلوكيات هذه توثق التي األبحاث أوائل من
تركيًزا وأعار وظيفة، عن يبحثون كانوا الذين واإلداريني والفنيني، املهنيني، من عينة
أُطلق ما األوىل املجموعة تضمنت بحثهم. يف استخدموها التي لالسرتاتيجيات ا خاصٍّ
خدمات (ومنها والخاصة العامة التوظيف ووكاالت كاإلعالنات، الرسمية»؛ «الوسائل عليه
املهنية، النقابات أو الجامعات برعاية والتعيينات الشخصية واملقابالت التنفيذي)، البحث
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والخدمات اإلنرتنت عىل املنشورة اإلعالنات أن من (بالرغم محددة. مهن يف التعيني ولجان
من الفئة هذه ضمن تقع فإنها آنذاك، موجودة تكن لم املعلومات شبكة عىل املعتمدة
يستخدم كان الوظيفة عن الباحث أن الرسمية الوسائل هذه يميز كان ما أهم الوسائل.)

املحتملني. األعمال أصحاب وبني بينه يصل شخيص غري وسيط من مقدمة خدمات
الشخصية». «العالقات الوظائف عن للبحث الرئيسية االسرتاتيجيات ثانية نت تضمَّ
وأن شخصية، معرفة ما شخًصا يعرف الوظيفة عن الباحث أن االسرتاتيجية هذه تعني
عىل الشخص ذلك يدله ثم الوظيفة، عن ببحثه له صله ال سياق يف نشأت املعرفة هذه

الحًقا. به االتصال عىل يُقِدم ما مؤسسة داخل ملسئول يرشحه أو ما وظيفة
فكانت وظيفة عن للبحث األفراد هؤالء اتبعها التي األساسية الثالثة الطريقة أما
ما بمؤسسة االتصال عىل الطريقة لهذه املتَِّبع الشخص يُقِدم للوظيفة». املبارش «التقدم
ثمة أن الشخصية عالقاته من يعرف أن ودون شخيص أو رسمي وسيط إىل اللجوء دون
املوقع خالل من للوظيفة املبارش التقدم الفئة هذه تحت (يندرج فيها. شاغرة وظيفة

للرشكة.) اإللكرتوني
البحث عند شيوًعا األكثر الوسيلة كانت الشخصية العالقات أن جرانوفيرت اكتشف
لها فضَّ فقد الدراسة؛ شملتهم ممن املائة يف ٥٦ من يقرب ما إليها لجأ إذ وظائف؛ عن
من أفضل نوعية وإعطاء ي تلقِّ من تمكِّنهم أنها العتقادهم الوظائف عن الباحثون
كذلك يفضلون األعمال أصحاب أغلب أن املهنية خربتي خالل الحظت كما املعلومات،

الشخصية. العالقات خالل من التعامل
حسبما الشخصية، العالقات فإن الطرفني، لدى املفضلة الوسيلة كونها جانب إىل
الذين فأولئك جديدة؛ وظيفة عىل العثور يف فاعلية األكثر الطريقة كانت جرانوفيرت، أورد
عن أعربوا من أغلب يشكلون كانوا وظيفة عىل للحصول الشخصية بعالقاتهم استعانوا
هذه خالل من الباحثون يجدها التي الوظائف أن كما وظيفتهم، عن التام رضاهم
من تُشَغل التي الوظيفة أن لوحظ الرواتب. حيث من األعىل تكون ما عادًة االسرتاتيجية
عامل يمثل ما عادًة وهو مستحدث، بمنصب ارتبطت ما كثريًا الشخصية العالقات خالل
مع تتالءم بحيث للوظيفة تكييًفا الغالب يف يتضمن إذ وظائف؛ عن للباحثني أقوى جذب
يف استقروا من أن ُوِجَد ذلك، جانب إىل وقدراته. وتفضيالته يشغلها من أول احتياجات
بني انتقالهم تكرر بمن مقارنًة الشخصية العالقات خالل من ُعيِّنوا ما غالبًا وظائفهم

الوظائف.
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إىل تشري دامغة دالئل إىل باحثني) من بعده جاء (ومن جرانوفيرت ل توصَّ إيجاًزا،
أخرى اسرتاتيجية بأية مقارنًة أفضل تعيينات إىل أدى الشخصية العالقات استخدام أن

الوظائف. عن الباحثون استخدمها

الواهنة الروابط قوة (9)

غري مالحظته إىل جزئيٍّا ذلك يُعزى الدراسة؟ هذه إجراء إىل جرانوفيرت دفع الذي ما
(أرسته، ما شخص خلفية عن املعلومات من كبري لقدر معرفته حالة يف حتى أنه املنهجية
ذلك بدخل التنبؤ عىل قادًرا يكن لم أنه إال ومهنته)، العلمي، وتحصيله ذكائه، ومستوى
الدخل يف الحظها التي الهائلة التفاوتات دفعته لقد للغاية. دقيق نحو عىل الشخص
والوقت املناسب املكان يف املناسب الشخص مع بعالقة احتفاظك إن المعة: فرضية إىل
من املطاف نهاية يف جرانوفيرت تمكَّن بعُد. فيما دخلك بمستويات يرتبط قد املناسب

بحثه. خالل من الفرضية هذه إثبات
لتغيري إجرائك احتمالية أن هي جرانوفيرت إليها ل توصَّ التي املذهلة النتائج ثانية
مهن يف ويعملون شخصيٍّا تعرفهم الذين األفراد نسبة مع عام بشكل تتناسب كبري مهني
يُعد ما شخص مع سطحية بعالقة االحتفاظ أن اتضح كبريًا. اختالًفا مهنتك عن تختلف
الواهنة»؛ الروابط «قوة رائع: تعبري يف صياغتها يمكن للدهشة مثرية فكرة وهي ميزة،
الرتفيهية املجموعات أو الرياضية، األلعاب أو األخوية، املنظمات من بمعارفك فعالقاتك
من تصبح أن يمكن الصيفية العطالت أو الكلية، أو السكنية، املنطقة أو الهواة، فرق أو

املهنية. مسريتك يف كربى تغيريات إجراء يف فكرت لو بمكان األهمية
أساسيتني: ميزتني يف الواهنة» «الروابط أفضل اشرتك

اجتماعية. ال مهنية عالقات كانت (١)
أنهم (بمعنى للغاية قصرية معلومات سالسل يف يقعون املعارف هؤالء كان (٢)

يعرفه). شخًصا يعرفون أو نفسه الوظيفة عن الباحث يعرفون

ثالث يف — جانبهم من — اشرتكوا فقد الوظائف، عن الناجحون الباحثون أما
عىل حصلوا حثيثًا بحثًا الوظائف عن يبحثون يكونوا لم الذين أولئك أن أولها سمات.
أن الدهشة من املزيد يثري وما البحث. يف ينشطون كانوا الذين نظرائهم من أفضل وظائف
أغلبهم اعتمد وأخريًا، السابق. الوظيفة شاغل مغادرة دون وظائف عىل حصلوا نصفهم

سابقة. مهنية وأنماط عالقات عىل كبريًا اعتماًدا

189



املوظفني أفضل اختيار فن

بالعالقات االستعانة واملوظفني األعمال أصحاب تفضيل بأسباب التكهن محاولته يف
املكثفة املعلومات من مزيًدا قدمت الشخصية الروابط أن جرانوفيرت الحظ الشخصية،
حال يف مالئًما الشاملة املعلومات يف االستثمار يُعد الشاملة. املعلومات من بمزيد مقارنًة
لوظيفة؛ مرشًحا تقيِّم كنت حال يف أما جديدة، كسيارة نمطية، سلع عن بحثًا تتسوق كنت

حيوية. أهمية له عنه مكثفة معلومات عىل الحصول فإن

الخارجيني املرشحني إيجاد (10)

من بعده ما إىل وانتقلنا مرة، أول جرانوفيرت دراسة نرشت حني ،١٩٧٤ عام تجاوزنا إذا
األشياء بعض أن فسنجد األعمال، أصحاب إىل املوظفني من حديثنا منظور ونقلنا سنوات،

اليسري.21 بالقدر إال أخرى أشياء تتغري لم بينما كبرية، تغريات عليها طرأت قد

اإلنرتنت فاعلية (1-10)

االستقطاب ر تفجُّ السابقني الَعقدين مدار عىل طرأت التي الكربى التغيريات من كان
يف املتخصصة املهنية اإللكرتونية واملواقع اإللكرتونية الذاتية رَي السِّ وانتشار اإللكرتوني
وظائف من لديك ما نرش بإمكانك أصبح ذلك، عىل عالوة اإلنرتنت. عىل االستقطاب
ومن اإلنرتنت، شبكة عىل الوظائف عن اإلعالن لوحات من متنوعة مجموعة عىل شاغرة
الحكومية، واملواقع معينة، بمجاالت الخاصة اإلعالن ولوحات العامة، اإلعالن لوحات بينها

الكليات. يف اإلعالن ولوحات التنوع، ومواقع
اإلنرتنت شبكة عىل ملؤسستك املطلوبة الكفاءات إيجاد عن كثرية موادُّ ُكِتبَت لقد
إمكانياتها يخص فيما سيما ال لرشكتك، اإللكرتونية املواقع من القصوى االستفادة وعن
يف املوقع، إىل املستخدمني جذب (وسائل واملشاركة للمستخدم) املتاحة (األدوات الوظيفية
األساسية القواعد من لكن هنا، املسألة هذه ألخص لن للمعلومات). العام االنتشار ضوء
اإللكرتونية املواقع تقدِّم واالرتباط. الوظيفية اإلمكانيات بني بها تجمع طرق عن تبحث أن
التي الذاتية، سرَيهم تحديث عىل املوقع زائري تساعد أدوات مثًال، الرشكات، لبعض
املوقع عىل تنزيلها أو الرشكة يف الشاغرة الوظائف وبني بينها الحًقا املواءمة بالطبع يمكن
اإللكرتونية للتجارة املادي العالم يف املساعدة تقديم أن شك ال أخرى. رشكات إىل وتقديمها

الحقيقي. للتمايز عامًال يكون أن يمكن
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ربما لكن العلم؛ إىل منه الفن إىل أقرب جذَّاب إلكرتوني موقع إنشاء أن الجيلِّ من
بالفعل يكن لم (إن العاجل القريب يف املرشحني إيجاد يف للنجاح أساسيٍّا رشًطا يصري
٢٠٠٠ عام من فرباير يف حرضت الواضحة. مثالبه لإلنرتنت فإن ذلك، ومع كذلك).22
إحدى فرع رئيس أيًضا يحرضه وكان املهنية، الخدمات رشكات لرؤساء تنفيذيٍّا برنامًجا
باالستثمارات جهاًرا يباهي الرئيس هذا أخذ األمريكتني. يف الكربى التنفيذي البحث رشكات
وأخربني، القادم، باملد إياه واصًفا اإلنرتنت، عىل البحث يف رشكته تضخها التي الضخمة

الديناصورات. كما االنقراض وشك عىل وأننا معدودة، رشكتي أيام أن زمالئي، أمام
هذه توجهها التي املذهلة االستثمارات عىل اطَّلعت حني ساورني القلق أن أُقرُّ
إذا ما ملعرفة كبريًا اسرتاتيجيٍّا استعراًضا أجرينا ذلك أعقاب ويف اإلنرتنت، إىل الرشكة
أننا أُوالهما نتيجتني: إىل وتوصلنا اإلنرتنت، عىل قائم نشاط استحداث علينا ينبغي كان
ثانيتهما عملنا. لتحسني اإلنرتنت وسنستخدم التكنولوجيا يف املكثف االستثمار سنواصل

اإلنرتنت. يفرضها التي الخاصة الفخاخ لتجنُّب سنجتهد أننا
تقدمها ما وغالبًا املرشحني، حول املعلومات أنواع جميع لك تتيح مثًال، فالتكنولوجيا،
الشخص معرفة عىل دائًما تتوقف املعلومات تلك جودة أن إال للبحث، قابل شكل يف لك
املتقدم ينرش الحاالت، من كثري يف األساس. يف وأمانته اإلنرتنت شبكة عىل يقدمها الذي
ما بذاته؟ الشخص ذلك وعي مدى ما حسنًا، اإلنرتنت. عىل بنفسه املعلومات الوظيفة إىل

أمانته؟ درجة
ممثل أخرى مرة ولقيت هارفارد، يف للمتابعة برنامًجا ٢٠٠٢ يونيو يف حرضت
دوالر مليون املائة تُفوق خسائر تكبدت رشكته أن إيلَّ وأرسَّ ذاته، لنا املنافسة الرشكة
ترك أن الشخص ذلك لبث وما صادًما، مبلًغا يُعد ما وهو اإلنرتنت، يف الستثماراتها

اللقاء. ذلك بعد الرشكة

ومساوئها الدعاية فاعلية (2-10)

التايل: اإلعالن ل تأمَّ

باملخاطر. محفوفة رحلة لخوض رجال مطلوب
القارس، والربد الدامس الظالم من طويلة أشهر ضئيلة، رواتب

ساملني. عودتهم من موثوق غري دائم، خطر
والتقدير. بالتكريم يَْحَظ الرحلة هذه يف ينجح من
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اإلعالن هذا نُِرشَ حني شاكلتون. إرنست الشهري القطبي املستكشف هو اإلعالن هذا كاتب
أشار كما اإلعالن، هذا نجح لقد واسعة. فعل ردود أثار ،١٩٠٠ عام لندن صحف يف
عوامل والتقدير التكريم لهم يمثل كان الذين األشخاص استهداف يف ليفيت، تيد الراحل

رئيسية: تحفيز

البرشية الرغبة مخاطبة عىل القائمة الجديدة الفكرة يف فحسب قوته تكمن لم
الشديدة رصاحته يف بل العمل، وقسوة املخاطر شدة برغم والتقدير، التكريم يف

الفت.23 حد إىل البسيط بالتنفيذ وتميُّزه

واحدة جدي أسس فقد به؛ ومولًعا الدعاية عالم يف تقريبًا، والدتي منذ منغمًسا، كنت
يف تلميذًا كنت عندما بعده. من إدارتها أبي وتابع األرجنتني، يف الدعاية وكاالت أُوليات من
يمارسون وهم املبدعني األشخاص جميع وأراقب املكتب إىل أرافقه كنت االبتدائية، املرحلة

بوجودي. يشعرون ال بينما مهنتهم
إيجاد بمحاولة األمر يتعلق حني لكن الدعاية؛ بقوة منبهًرا كنت ما دائًما لذلك

خطرية. عيوب للدعاية تكون ما، لوظيفة مرشحني
إىل بالنسبة نسبيٍّا يسريًا األمر كان واالنتباه. التغطية مسألة هو العيوب هذه أول
يوميٍّا نتعرَّض فنحن املعارص؛ وقتنا يف كذلك ليس األمر لكن ١٩٠٠؛ عام يف شاكلتون
املتنوعة، اإلعالم وسائل من متناهية غري مجموعة طريق عن املعلومات من لسيل ودائًما
تضع لم ما املرشحني أفضل انتباه تسرتعي أن يف كُمعِلن، بالغة، صعوبة تواجه وسوف

العملية. يف ضخًما استثماًرا
ما. إجراءً يتخذ أن اآلخر الطَرف من تتطلب شخصية غري عالقة هي الدعاية ثانيًا:
لم فلو بك، ويتصلوا يبادروا أن إىل حاجة هناك تزال فال إعالنك؛ األفراد الحظ لو حتى
سوف ما؛ بفعل القيام يف ينجحوا فلن هم!) ما (وقليل شاكلتون إعالن بقوة اإلعالن يكن

انتباههم. ويَُشتَّت التسويف إىل يلجئون
ال وظائفهم عن الراضني األشخاص أغلب الجودة. مسألة هو العيوب هذه ثالث
فإن ولذلك، الوظائف. إعالنات عىل نظرة يُلقون ال ثَمَّ ومن جديدة؛ وظيفة عن يبحثون
يرتتب الحالية. وظيفته عن راٍض غري أو وظيفة بال يكون أن إما اإلعالنات بهذه يهتم من
جودتها يف محدودة لكنها ا، جدٍّ كبرية اإلعالنات هذه مع املتجاوبني مجموعة أن ذلك عىل

املشكلة. هذه واجه شاكلتون أن من يقني عىل أنا للغاية.
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أن من بالرغم العليا. الدرجات أصحاب إىل التحيز هو وأخطرها العيوب رابع
حالة يف شديد قصور من تعاني فإنها الدنيا املناصب حالة يف مفيدة تكون قد الدعاية
شاغرة مناصب لديها أن تدرك أن األخرى الرشكات تريد ال فالرشكات العليا؛ املناصب
يَعزفون عاليًا وظيفيٍّا منصبًا يشغلون الذين واألشخاص ضعف)، كنقاط إليها يُنَظر (إذ

أنفسهم. يفضحوا أن مخافة مبهم إعالن مع التجاوب عن
مبارشًة سيتبعون الذين املديرين كبار من ثمانية تعيني يف أعوام بضعة منذ شاركت
استفحل فقد عصيبًا؛ موقًفا واجهنا إننا قلت إن أبالغ ال األرجنتيني. املركزي البنك رئيس
محاولة يف هيكلة. إعادة إىل حاجة يف بالكامل البالد اقتصاد وكان املفرط، التضخم
مراقبة عىل قدرته نطاق توسيع املركزي البنك عىل كان املالية، األسواق لتداعي للتصدي

هائل. نحو عىل البالد يف الكربى البنوك
املسئولية من هائًال قدًرا تتضمن أخرى، بعبارة املرصفية، الوظائف هذه كانت
عدد مع جيدة بعالقات يتمتعوا أن األقل، عىل نظريٍّا املديرين، هؤالء عىل كان والظهور.
للتوظيف، كمكان السمعة سيئ كان آنذاك العام القطاع لكن األْكفاء. املهنيني من كبري
ماذا الحكومي. القطاع يف يعمل أن يريد املخرضمون) املرصفيون سيما (ال أحد يكن ولم

نفعل؟ أن بوسعنا كان
كانت اللوائح ألن لكن شاغرة؛ وظائف عن أبًدا رشكتنا تعلن ال وغريه، سبق ما لكل
ينرش أن عىل وافقنا شاغرة، وظائف من لديه عما املركزي البنك يعلن أن عىل تنص
أكرب يف بل الكربى، املحلية الصحف جميع يف فقط ليس واسع، نطاق عىل إعالناته البنك
إيكونوميست. وذي تايمز، وفايننشال جورنال، سرتيت وول بينها ومن الدولية، املطبوعات
هذا بني من نجد لم لكن املحتملني، املرشحني مئات لإلعالنات استجاب أن النتيجة كانت
كنا أننا واتضح املطلوبة، املؤهالت جميع فيه تتوافر واحد مرشح سوى الضخم العدد

مبارش. بشكل معه سنتواصل وكنا بالفعل، نعرفه
حني خاصة السلَّة، تلك يف البَيْض كلَّ تضع ال لكن مضطرٍّا؛ كنت إذا أعِلْن باختصار،

عليا. مناصب شغل يف ترغب

الصفر من البدء (11)

اْلِجَعة ملنتج ومبيعات تسويق مدير عن للبحث أيريس بوينوس يف األوىل َمهمتي أتذكر
العالقات من مجرًدا بدأته الذي البحث ذلك عاما؟ عرشين من أكثر منذ كيلمس املسمى

فعلت؟ ماذا واإلنرتنت؟ البيانات وقواعد
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األغذية ورشكات الصلة)، (وثيقة املرشوبات رشكات بجميع قائمة أوًال أعددُت
تلك من كلٍّ يف وحددت الصلة)، (ضعيفة االستهالكية السلع ورشكات الصلة)، (متوسطة
العملية هذه أثمرت كاألرجنتني، محدود سوق يف وحتى املرجحني. املرشحني الرشكات

محتمًال. مرشًحا ٦٠ حوايل من مكونة قائمة
كموظفي أخرى؛ أماكن يف مناسبون محتملون مرشحون يوجد ربما أنه كذلك فكرت
لذلك االستهالكية؛ السلع رشكات من بعض يف السابقني املوظفني أو اإلعالنية الوكاالت
سؤال عن للتعبري رشكتنا يف الشائعة الكلمة (وهي خارجية بمصادر االستعانة يف بدأت
عن بالبحث أبدأ أن عيلَّ كان باملجال، عهدي لحداثة نظًرا آخرين). عن األشخاص
يف متخصصني إداريني استشاريني إىل فتحدثت خارجية؛ مصادر عىل لتدلني مصادر
وأنجح أهم من بعًضا شهدوا ممن الدعاية بمجال وعاملني والتسويق، االسرتاتيجيات

االستهالكية. السلع رشكات يف تنفيذيني ومسئولني التسويق، حمالت
لم الذين املتميزين املرشحني بعض عىل عثرت أوًال: لالهتمام. مثريان أمران حدث
كبرية كميات املصادر من جمعت ثانيًا: البارزة. األماكن من أي يف موجودين يكونوا
فكرة تكوين يل أتاح مما املستهدفني؛ املرشحني أولئك من كلٍّ عن النوعية املعلومات من
تمكَّنت أن ذلك عن نتج ألقاهم. أن قبل حتى املحتملة، ودوافعهم بل مؤهالتهم عن
من كثرٍي عىل مشتملًة مدروس، مرشح ١٠٠ عىل يزيد ما ضمت قائمة إىل التوصل من

بعًضا. بعضها ويؤيد تتقارب لبثت ما التي عنهم النوعية التعليقات
أسلوبًا أتبع أنني من التأكد أن أريد وكنت البداية يف زلت ال كنت ألنني نظًرا
ارتياحي أثار ومما املحتملني، املرشحني أولئك من عرشات بعدة التقيت شامًال، منهجيٍّا
مصادري، أفضل إليها ل توصَّ التي تلك مع للغاية تشابهت الشخصية االستنتاجات أن

مجدًدا. املعلومات يف تقاربًا ورأيت
يواجه إياه تارًكا بحق، متميزين مرشحني ثالثة لعمييل قدمت املطاف نهاية يف
ريتشارد يُدعى شخًصا النهاية يف اختري الذي املرشح كان بينهم! االختيار معضلة
عن يبحث يكن لم ألنه وظيفي إعالن مع أبًدا ليتجاوب باملناسبة، يكن، ولم أوكسينفورد.
تقاعد ألنه املجال ذات يف املحتملني املرشحني بني البحث خالل ليربُز يكن ولم وظيفة،

الخاص. لحسابه يعمل وبدأ سنني بضع منذ أخرى مرشوبات رشكة يف العمل عن
من وترقى الجديدة، وظيفته يف مذهًال نجاًحا أوكسينفورد حقق للقصة، إيجاًزا
الدولية العمليات لجميع ومديًرا اإلدارة مجلس يف عضًوا ليصري كيلمس يف األول منصبه
متميزة إسهامات قدم أنه لدرجة للغاية ناجًحا الواقع، يف كان، لقد (كوينسا). األم للرشكة
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وثيقة صلة عىل كانت التي بيبيس، العمالقة، العاملية الرشكة يف بل فقط كويسنا يف ال
بكوينسا.

القصة واضعني خارجية، بمصادر االستعانة ظاهرة عىل تعمًقا أكثر نظرة نُْلِق دعنا
أعيننا. نصب السابقة

صغري عالم يف خارجية بمصادر االستعانة فاعلية (12)

يف نعيش ألننا فعالة وسيلة مرشحني عن البحث عند خارجية بمصادر االستعانة تُعد
تقرأ كنت وإذا يعرفني، شخًصا تعرف قد لكنك شخصيٍّا؛ تعرفني ال ربما صغري. عالم
صلة عىل شخًصا تعرف األرجح عىل فأنت املوضوعات؛ بتلك اهتماًما وتبدي الكتاب هذا

يعرفني. بشخص
علم يف املتخصص طلب ١٩٦٧ عام ففي للعبارة؛ الحريف باملعنى صحيح هذا إن
مع التواصل يحاولوا أن نرباسكا يف أفراد عدة من ميلجرام، ستانيل االجتماعي، النفس
طولب ماساتشوستس. بوالية شارون من مالية أوراق سمسار يعرفونه: يكونوا لم شخص
كان وثيقة معرفًة يعرفونه شخص إىل خطاب بإرسال نرباسكا يف املقيمون األفراد هؤالء
السمسار إىل الخطاب يرسل أن الشخص ذلك من وطلبوا السمسار، يعرف أن املحتمل من
إىل أقرب يكون وربما جيًدا هو يعرفه شخص إىل فلريسله وإال يعرفه، كان إذا مبارشة

السمسار؟ إىل نرباسكا من الخطاب لوصول الالزمة الخطوات عدد ما السمسار.
يف خطوات ست كانت لكنها الخطوات»، «عرشات ستكون اإلجابة أن تحسب ربما
يف واٍف بشكل واملوضح التباعد»، من الست «الدرجات مفهوم إىل ذلك وقاد املتوسط،

الست».24 «الدرجات واتس جيه دانكن كتاب
كالٍّ وأن صديق، ١٠٠ لديك أن افرتض للغاية. قصرية روابط ببعض بعضنا تربطنا
شخص، ١٠٠ مع ستتواصل التباعد، من واحدة درجة فعند صديق، ١٠٠ لديه منهم
ثالث عند أما شخص. ١٠٠٠٠ أي ١٠٠؛ يف ١٠٠ رضب حاصل إىل ستصل درجتني وعند
١٠٠ سيكونون درجات أربع وعند شخص، مليون مع فستتواصل التباعد؛ من درجات
ست إىل وصلت وإذا شخص، مليارات ١٠ إىل سيصلون درجات، خمس وعند مليون،

الكوكب. سكان بجميع اتصال عىل فستكون التباعد؛ من درجات
آخر، بمعنًى «التجميع»؛ نتيجة دقيقة غري الحسابية العملية هذه بأن تحتج ربما
البحث لكن التكرار، بعض هناك ثَمَّ ومن ألصدقائك؛ أصدقاء هم أصدقائك من بعًضا إن

195



املوظفني أفضل اختيار فن

شخص بأي عالقة تربطه أن العالم يف تقريبًا شخص ألي يمكن فعًال أنه كشف املنهجي
أقل. أو فقط صالت ست طريق عن آخر

من يقرب ما يشكلون كانوا الذين املمثلني، عىل اهتمامها الدراسات إحدى ركزت
٢٠٠٠٠٠ من أكثر يف مثلوا الذين األمريكية، املتحدة الواليات يف شخص مليون نصف
خالل من شخصني أي بني صلة إنشاء أن املجموعة هذه من اتضح طويل. روائي فيلم
صالت.25 أربع من أقل تطلبت األقل عىل واحدة مرة أفالم بطولة يف مًعا اشرتكوا نجوم

األمريكية الرشكات إدارة مجالس أعضاء تضمنت مشابهة دراسات باملثل أُجريْت
يف ٨٠ أن من بالرغم عضو. ٨٠٠٠ عددهم يبلغ الذين فورتشن مجلة يف الواردة األلف
األعضاء شبكة يف فرد كل فإن فقط، واحد مجلس إىل ينتمون األعضاء هؤالء من املائة
ال املشاركني، األعضاء من قصرية سلسلة خالل من باآلخرين بالفعل متصًال كان الكاملة

كلهم. بل أغلبهم، أقول
يف وسيلة خارجية بمصادر االستعانة من تجعل القصرية السالسل أن هي املسألة
من هائل قدر جمع مع تزامنًا املحتملني املرشحني أكفأ إىل الفعال للوصول القوة منتهى

الكفاءة. يف غاية بحثًا ذاته الوقت يف تُشكِّل أنها كما القيمة، النوعية املعلومات
املائة يف ١٠ أعىل ضمن يقع (١) شخًصا «الحقيقي» املرشح ستعترب أنك لنفرتض
يوضح كما وظيفته. بتغيري يقتنع قد و(٢) املؤهالت حيث من املرشحني مجموعة من
احتمالية تكون فسوف عشوائيٍّا؛ املحتملني املرشحني مع تواصلت حال يف ،4-6 الشكل
خمسة بني من واحًدا أن افرتضت ولو الحال، بطبيعة املائة يف ١٠ كفء مرشح عىل عثورك
فإن جديدة، وظيفة باكتشاف اهتماًما سيبدي تقدير، أكثر عىل املائة)، يف ٢٠) مرشحني
«موضوعي» بحث عن ناتج عشوائي تواصل خالل من حقيقي ملرشح إيجادك احتمالية
اعتمدت لو إنك أي فقط؛ املائة يف ٢ ستكون مستنرية) معلومات عىل قائم غري بحث (أي
احتمالية تصل لكي تواُصالت ١١٠ عىل يزيد ما إىل تحتاج فسوف البارد؛ البحث عىل

املائة. يف ٩٠ إىل األقل عىل حقيقي واحد ملرشح إيجادك
املرشحني من أفضل مجموعة يقدِّم أن جيد ملصدر يمكن خربتي، عىل بناءً لكن،
جديدة، وظيفة يف يفكرون قد الذين أولئك تحديد من سيتمكَّن كما املؤهالت، حيث من
بشأن املتحفظة التقديرات دمجت لو وظائفهم. تغيري إىل بجد يَْسَعْوَن يكونوا لم لو حتى
يف مبني هو (كما فستجد جيد، مصدر من الواردة الدافعية ومعلومات املتوقعة املؤهالت
ا جدٍّ مرتفعة احتمالية إىل تصل لكي تواصًال ١٥ من أقل إىل تحتاج أنك (4-6 الشكل

والدافعية. املؤهالت حيث من األقل، عىل واحد مرشح عىل للعثور
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٭ الصالت الالزمة للعثور عىل مرشح واحد حقيقي باحتمالية نسبتها ٩٠ يف ا%ائة. 

البحث ا%وضوعي

االستعانة بمصادر
خارجية

احتمالية
(مرشح كفء)

احتمالية
(مرشح مهتم)

احتمالية
الصالت الالزمة٭ (مرشح حقيقي)

مرشحني. إىل للوصول خارجية بمصادر االستعانة كفاءة :4-6 شكل

هذا ففي بحق؛ فعالة وسيلة مرشحني عن للبحث خارجية بمصادر االستعانة إن
املائة. يف ٨٠٠ بنسبة إنتاجيتك من ستزيد املثال،

مرشحني عىل للحصول الخارجية باملصادر االستعانة إجادة (13)

تتضمن الظاهرة الخارجية العالقات إن العملية؟ هذه يف يساعدك أن بإمكانه َمْن
والصحفيني املهنية، االتحادات يف التنفيذيني واملسئولني والوكاالت، واملستهلكني، املوردين،
فن النهاية، يف الخارجية، باملصادر االستعانة لكن وغريهم. عملك، مجال يف املتخصصني
وإدارة التواصل يف قوية ومهارات إبداًعا يتطلب كما باملمارسة، إال تجيده ولن رفيع

مصادرك. من االستفادة من قدر أكرب تحقيق يف تنجح لكي العالقات
من كان حيث األرجنتيني، املركزي بالبنك الخاصة البحث َمهمة يف أعمل كنت حني
املديرين أن عىل الرأي بي استقر الكفاءة، من عاٍل مستًوى عىل أفراد اجتذاب ا جدٍّ الصعب
أن يل أنَّى لكن املناسبة. املؤهالت لديهم املايل القطاع يف العاملة املراجعة رشكات أكرب يف

املركزي؟ البنك يف وظيفة إىل اجتذابهم يمكن مرشحني أجد
كل يف الرحيل؛ أو الرتقية سياسة تطبق الرشكات تلك أغلب بأن دراية عىل كنت
أحيانًا ذلك ويكون ترقية، عىل الحصول يف األْكفاء موظفيهم من طائفة تُخفق عام،
كنت التي الوظيفة يف لها أهمية ال خدماتهم) برشاء عمالئهم إقناع يف (كإخفاقهم ألسباب
مبارشًة الرشكات لتلك التنفيذيني الرشكاء مع أتواصل أن قررت لذلك شغلها؛ إىل أسعى
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عىل زمالء تعيني إمكانية عن نتحرى أن كمجموعة، بإمكاننا، كان لو سألتهم وبرصاحة.
األحوال. جميع يف رشكاتهم من الرحيل وشك

املركزي البنك مساعدة عىل حريصة املراجعة رشكات كانت يُرام! كما الخطة سارت
ما ورسعان بالبحث، منها الكثري رحب لذلك للبالد؛ املايل النظام باستقرار الهتمامها
األرجنتني. يف املراجعة رشكات أفضل إحدى من املديرين من مجموعة تعيني يف نجحنا
أدركوا ألنهم الوقت؛ نفس يف املركزي البنك إىل كلها املجموعة استقطبنا أننا األمر يرسَّ مما

ثقتهم. محل زمالء مع سيعملون أنهم
بالفعل القائمة العالقات من هائلة استفادة ذاته، الوقت يف املركزي، البنك استفاد
واستطاعوا أيام، غضون يف بالفعل وتعمل جاهزة املجموعة كانت فقد املراجعني؛ بني
عىل األرجنتيني املايل النظام صار وقد باهر. بنجاح إصالحاته خالل املركزي البنك قيادة
انهيار (أزمة التكيال أزمة ذلك، أعقاب يف بأمان، تجتاز أن لألرجنتني أتاح القوة من قدر
خسائر. أية دون بلدان) عدة يف املستثمرين هروب إىل أدت التي املكسيكية العملة قيمة

هاتفيتني مكاملتني يستدعي األمر (14)

لجامعة مؤسس عميد عن البحث كانت بها اضطلعت التي املهام أُوليات من أخرى َمهمة
«كيف املرشحني: أحد عىل محوريٍّا سؤاًال االنتقاء عىل القائمة اللجنة طرحت جديدة.

الجامعيني؟» األساتذة إيجاد عملية مع ستتعامل
ألسال واحدة هاتفيتني: مكاملتني مني األمر «سيتطلب املرشح: إجابة أذكر زلت ال

يل.» يرشحونه بمن ألتصل وثانية به، أتصل أن يجب عمن أعرفهم من
خالل حققت، الجامعة أن لدرجة باهًرا نجاًحا وحقق الوظيفة املرشح ذلك نال
مستوى عىل الرئيسية الدراسية مقرراتها يف األفضل باعتبارها شهرة فقط، سنوات خمس
كان الزمان. من قرنًا عمرها يتجاوز التي الجامعات من غريها تنافس وصارت دولتها،
رسيًعا عمل فريق أفضل تشكيل عىل العميد قدرة هو النجاحات هذه وراء الرئييس السبب

خارجية. بمصادر الفعالة االستعانة خالل ومن ا جدٍّ
املرشحني، يف التفكري يف خارجية بمصادر لالستعانة العامة االسرتاتيجية تتمثل ال
بعدد االتصال يف يضيع الوقت من فكثري املرشحني؛ أفضل يعرف قد بمن التفكري يف بل
يعرفون قد بأشخاص االتصال إىل يدعو املنطق بينما املالئمني، غري املرشحني من كبري

الفور. عىل أْكفاء مرشحني عدة عن معلومات
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تشهد كانت التي الحديثة التكنولوجيا رشكات إلحدى التنفيذي الرئيس مثال ل تأمَّ
تعيني يحاول التنفيذي الرئيس كان العرشين. القرن تسعينيات أواخر يف نيويورك يف نموٍّا
يف الوظيفة عن إعالنًا نرشه بعد إحباط من أصابه عما يل وكشف للمبيعات، جديد مدير
حوايل وإجرائه أشهر ثالثة من يقرب ملا الذاتية السري ملئات وفرزه جورنال سرتيت وول
بالكفاءات يفي واحًدا شخًصا يجد لم ذلك ومع ذلك؛ غضون يف شخصية مقابلة ٢٠

املطلوبة.
الذين املجال يف بالخرباء باالتصال يبدأ: أن ينبغي كان حيث املطاف به انتهى
الرئيس إىل مثًال، فتحدَّث، مرة. كل يف مرشحني ستة أو خمسة أسماء رسد بإمكانهم
رشكة يف آنذاك يعمل وكان معها، يتعامل التي التوريد رشكات إلحدى السابق التنفيذي
الغداءَ وتناول مناسبني. مرشحني أربعة املصدر هذا له وقدم املجال، تخدم استشارات
رشكات لعدة مستشاًرا يعمل كان األعمال إدارة كليات بإحدى جامعي أستاذ مع مرة ذات
مرشحني خمسة بدوره املصدر هذا ومنحه التوزيع، مسائل يخص فيما كرشكته كبرية
التنفيذي الرئيس بها يعمل التي الرشكة طبيعة فقط تفهم املصادر هذه تكن لم آخرين.
استطاع العالقات. من بسنوات تتمتع كانت بل َشغلها، إىل يسعى التي الوظيفة وطبيعة
والذي املصدِّرين، قوائم يف اسمه تردد الذي الشخص يعنيِّ أن أخريًا التنفيذي الرئيس

باهًرا. نجاًحا الحًقا أثبت

بنفسك؟ األمر تنجز متى (15)

تستعني أن عليك أم بنفسك؟ املرشحني عن تبحث أن أينبغي تنفيذي، بحث إجراء عند
املجال؟ يف خرباء بمساعدة

االستعانة إىل فيها تحتاج ال التي األشخاص باختيار املرتبطة القرارات من الكثري ثمة
ومعروفة، محدودة بعينها لوظيفة املرشحني مجموعة مثًال، تكون، حني خارجية، بمساعدة
يف البحثية املؤسسة حالة الصدد، هذا يف أذكر، ما كثريًا للغاية. واضحة املعينة والحاجة
كان الحالة، تلك يف العاملية. االقتصادية لالتجاهات محلل عن تبحث كانت التي واشنطن
يعرفون إدارتها مجلس أعضاء وكان للغاية، بارعان داخليان مرشحان املؤسسة لدى
أعضاء أو العلماء من جميًعا وكانوا خارجيٍّا، مرشًحا عرش اثني من يقرب ما شخصيٍّا
واضحة رؤية اإلدارة مجلس رئيس لدى كان ذلك، إىل باإلضافة األخرى. البحثية املؤسسات
الداخليَّنْي املرشَحنْي أحد ى يرتقَّ أن ُمستغَربًا يكن لم لذلك الوظيفة؛ إليه تحتاج ملا للغاية

وبنجاح. برسعة
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تُجري الرشكة كانت إذا الخارجية املساعدة إىل اللجوء املنطقي غري من أنه كما
الشخص يف الالزمة والكفاءات الوظيفة ملتطلبات كامل وباستيعاب بانتظام ذاته البحث
الفنية التخصصات وظائف عىل ذلك ينطبق ما عادًة وجه. أكمل عىل الوظيفة سيالئم الذي
يسهل ما فعادًة رئيسية؛ متطلبات املتخصصة والخربة املعرفة فيها تمثل التي الدقيقة،
ال ثَمَّ، وِمْن امللموسة؛ غري والقيادية اإلدارية بالقدرات مقارنًة املادية الكفاءات تلك تقييم

خارجيني. بخرباء االستعانة املوقف هذا يستدعي
ويَسُهل خطورة أقل الدنيا املؤسسية املستويات يف األخطاء ارتكاب عواقب إن
داخلية كوادر تنمية فإن الدنيا، املستويات يف التعيينات كثرة ضوء يف لذلك، تصحيحها؛
مزيًدا سيحقق الخارجية املساعدات إىل الدائم اللجوء من بدًال املجال هذا يف متخصصة

التكلفة. فاعلية من

املهنية؟ باملساعدة تستعني متى (16)

بينهم ومن الخارجيني، املستشارين استدعاء إىل ة املِلحَّ الحاجة فيها تربز مواقف ثمة
أعىل عىل مناصب شغل يف الرشكة ترغب حني املواقف هذه أول املهني. البحث رشكات
األمر يتعلق حني سابًقا، أوضحت كما أرباحها. صايف عىل كبري تأثري وذات مستًوى
شخص تعيني من بكثري أفضَل سيكون األداء عايل شخص تعيني فإن دة، املعقَّ باملناصب
من أوسع نطاًقا وتشمل السلطة من كبري قدر عىل تنطوي العليا فاملناصب األداء؛ متوسط
هذه يف املطلق. يف أكرب سيكون التنفيذي املسئول ذلك تأثري فإن ولذلك والقرارات؛ املوارد
يد عىل نظريتها عن التنفيذي البحث رشكة مرشح يحققها التي األرباح زادت لو املواقف،
مرات. عدة تكاليفه سيغطي البحث هذا مثل فإن فقط، املائة يف ١ بنسبة اآلخر املرشح

جديدة وظائف تدشني حالة يف الخارجية املساعدة إىل اللجوء أيًضا املعقول من
مشرتكة، مرشوعات إنشاء أو جديدة، أسواق دخول أو النشاط، لتنويع مثًال، نتيجة،
بالكفاءات ة مِلمَّ املواقف، هذه مثل يف املؤسسات، تكون ال قد فنية. طفرات حدوث أو
محدودة معرفة سوى غالبًا، لديها، يكون ولن الشاغرة، للوظيفة املطلوبة األساسية

تقييمهم. وكيفية املحتملني باملرشحني
توسيع يف الراغبة املؤسسات إىل قيمة تضيف أن املهنية الخدمات لرشكات يمكن
بحث عمليات إجراء عند يحدث ما كثريًا وهو جديد، تنفيذي مسئول عن بحثها نطاق
مجال حدود خارج البحث إىل األصغر، االقتصادات يف الحاجة، تْضَطرَُّك حني أو دولية،

مناسبة. كفاءات ذوي مرشحني إىل للوصول محدد
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من ا�هم معرفة أين تبحث عن ا�رشح� ألن:
• إيجاد ا�رشح� يحدد سقف القرارات الخاصة باختيار ا�وظف�.

• األبحاث تُظهر وجوب دراسة مزيد من ا�رشح�.
• االتجاهات الديموغرافية واالقتصادية تحدُّ من ا�عروض النسبي من ا�رشح� األَْكفاء.

تشمل بعض التحديات:
• أين تبحث عن ا�رشح�: داخل ا�ؤسسة وخارجها.

• ما عدد ا�رشح� الذين ستدرسهم ومتى تتوقف عن البحث.
• التعامل مع مشكلة االختيارات ا�تبادلة.

أين تبحث عن ا�رشح�: داخل ا�ؤسسة وخارجها:
• عادًة ما يحسن البحث عن مرشح� من خارج ا�ؤسسة عند اقتحام مجاالت

   جديدة أو التعامل مع مشكالت جديدة أو تغVات كربى.
• إال أن األفضل هو أن تدرس دائًما مجموعة واسعة تتضمن مرشح� داخلي� وخارجي�.

معرفة متى تتوقف عن البحث:
• العامل الرئييس هو أن تعقد مقارنة مرجعية ألفضل ا�رشح� ا�حتمل�.

• استهداف القطاع الصحيح من ا�رشح� بدراسة ما يقرب من ٢٠ مرشًحا والتي ال بد أن
   تقود إىل ما ال يقل عن مرشح واحد عىل مستًوى عاٍل من الكفاءة.

كيفية البحث عن ا�رشح�:
• يجب عىل الرشكات الكبVة ضخ استثمارات مستمرة يف وضع خطط التعاقب الوظيفي وبناء

   مستودع للكوادر والكفاءات الرئيسية.
• عالوًة عىل ذلك، ينبغي بذل جهود خاصة، داخليkا وخارجيkا؛ لتلبية االحتياجات الخاصة، ال سيما

   يف ا�ستويات العليا.
• رغم انتشار الخيارات الدعائية والفرص الواعدة التي يُتيحها اإلنرتنت، فال تزال العالقات ا�بارشة

   تثبت فاعلية بالغة.
• تُعد االستعانة الذكية بمصادر خارجية عند البحث عن مرشح� وسيلة يف غاية الفاعلية والكفاءة

   لتحديد ا�رشح� الحقيقي� من ذوي الكفاءات العالية.
• يف كثV من الحاالت، يمكنك إيجاد أغلب ا�رشح� بنفسك.

• يمكن لالستعانة بمساعدة رشكات البحث ا�هني أن تكون مفيدة يف حالة ا�ناصب العليا، أو
   الوظائف الجديدة، أو عند الرغبة يف توسيع نطاق البحث، أو ألسباب تتعلق بالرسية.

وخارجها. املؤسسة داخل تبحث: أين :5-6 شكل
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املوظفني أفضل اختيار فن

بمنتهى الخارجي البحث عمليات تُجرَي أن البحث لرشكات يمكن الختام، ويف
البدء يمكن أنه الرسية ضمان يعني ِذكرها. السابق امليزات جميع يعزز ما وهو الرسية،
مثمرة. اتجاهات يف تتواصل أن يمكن وأنها الرسية، توافر لوال لتبدأ كانت ما بمحادثاٍت
برهن كما — التنفيذي البحث لرشكات يمكن عليا، لوظائف مرشحني عن البحث عند
لم الذين البحث عملية يف املستوى رفيعي الالعبني خصوصية تحمَي أن — كورانا راكيش
الشديد للحرص نظًرا الحماية. تلك تتوافر لم لو خارجي بحث عملية يف ليشاركوا يكونوا
خالل من هائلة قيمة يضيف قد وسيط وجود فإن الرسية، ضمان عىل الطرفني كال لدى
ناجحة.26 نتيجة إىل الوصول احتمالية وزيادة الطرفني لكال بالنسبة املخاطر من الحد

الفصل. هذا يف املطروحة النقاط أهم 5-6 الشكل يلخص

تقيِّمهم أن ذلك بعد عليك ينبغي املحتملني، املرشحني من كاٍف عدد عىل عثورك بمجرد
التايل. الفصل يف سنناقشه ما وهذا الخاصة، باحتياجاتك بالفعل يَُفوَن أنهم لتتأكد بدقة
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السابع الفصل

املرشحني تقييم كيفية

كانت الثلوج لكن التقويم، حسب صيًفا كان أنه وبرغم ،١٩٩٤ عام من يونيو شهر يف كنا
السويرسية. األلب جبال عىل تتساقط

مع موعد عىل كنت إنرتناشونال، زندر إيجون برشكة التحاقي من سنوات ثماني بعد
الثاني الرئيس الحًقا صار (ثم آنذاك. لرشكتنا التنفيذي الرئيَس كان الذي ميالند، دان
َعِشيَّة ببونرتيسينا، الواقع إنجادين وادي أعىل كنا الرشكة.) ملؤسس خلًفا اإلدارة، ملجلس

العالم. أنحاء جميع من زمالئنا جميع سيحرضه كان الذي رشكتنا، مؤتمرات أحد
العالم؛ حول برشكتنا الخاصة املهني التطوير أنشطة أقود أن بطلبه دان فاجأني
محدود أزال ال كنت إذا ا عمَّ بتساؤيل وجاهرت والقلق، الحماس من مزيًجا فعيل رد فكان
الخربة، القليل الشاب ذلك أَُعْد لم بأنني بلطف دان فأجابني اْلَمهمة؛ يالئم ال بما الخربة

اْلَمهمة. بهذه لالضطالع الالزمة باملصداقية أتمتع وأنني
التي الشهور ُغضون ففي طبيعي؛ تطور من جزءًا ما، بشكل دان، عرض كان
إلنجاز أوبراين داميان زمييل مع َجِهيد بجهد أعمل كنت بونرتيسينا، يف اللقاء هذا سبقت
يف نجاحنا مدى لفهم محاولة يف كنا الرشكة. أجل من مسبوقة غري تشخيصية َمهمة
لتحقيق فرص الكتشاف نسعى كنا كما عمالئنا، إىل قيمٍة بإضافِة الخاصة َمهمتنا إتمام
مكاتبنا من مكتب كل يف التنفيذي البحث يف عملنا لجودة تحليًال فأجرينا كبري؛ ن تحسُّ
كذلك وتعاقدنا كافة، العالم أنحاء يف العمالء من كثري مع مقابالت وعقدنا العالم، حول

املهنية. الخدمات رشكات يف متخصص ماهر إداري استشاري مع
عامة، بصفة عمالءنا، أن أدركنا أوًال: استنتاجات؛ عدة إىل داميان مع توصلُت
الحتياجاتهم منا وتفهُّ لهم نقدمهم الذين املرشحني وجودة والتزامنا صدقنا يقدِّرون كانوا
مكاتبنا بعض أن الواضح من كان اإلجمايل، املستوى عىل أدائنا جودة برغم املحددة.



املوظفني أفضل اختيار فن

تقييمهم ضوء يف وذلك آخرين؛ من عمالئنا إىل أعىل قيمة يضيفون كانوا واستشاريينا
بتعيني تنتهي التي التنفيذي البحث مأموريات نسبة (أي اإلغالق كمعدل املادية باملقاييس

الوظيفة. يف امُلعنيَّ للمرشح النهائي والنجاح اإلغالق، ورسعة فعيل)،
َمهمة بونرتيسينا يف رشكتنا مؤتمر عقب الفور عىل بدأنا الكشف، هذا من انطالًقا
هذا وأتممنا التعمق، من بمزيد العالم مستوى عىل ممارساتنا أفضل لدراسة ضخمة
موضوعات حول أبحاث من نُِرش ما لكل املنهجي الخارجي بالتحليل الداخيل الجهد
يزيد ال فيما كتاب ١٠٠ من أكثر ابْتَْعُت قد أنني شخصيٍّا أذكر املهني. بعملنا مرتبطة
يف ب تنقِّ العالم حوَل البحثية أقسامنا كانت بينما أغلبها) (وقرأت أشهر بضعة عىل
من عدًدا استطلعنا ذلك، إىل باإلضافة صلة. ذات ملسائل املتناولة األكاديمية الدراسات
هذا يف أدائنا تحسني يف نرغب أننا قررنا إذ املرشحني؛ بتقييم املعِنيَّة التدريبية الربامج

العالم. مستوى عىل الجانب
عدًدا َة ثَمَّ أن أدركنا فقد مختِلطة؛ نتائَج تلك والتنقيب البحث عمليات كلُّ أثمرْت
تحسني خالل من املوظفني اختيار قرارات تحسني كيفية حول املنشورة األبحاث من كبريًا
كانوا واملهنيني األكاديميني أغلب بأن قناعة عىل رصت ذاته الوقت ويف التقييم، عمليات
هذا يف أُوِجز فسوف لذلك الحيوي؛ املجال هذا يف األساسية النقطة عن كبري حد إىل غافلني
األفراد تقييم كيفية يخص فيما الشخصية وقناعاتي املنشورة املمارسات أفضل الفصل

الفاعلية. من قدر بأكرب

الكربى الفرصة (1)

يَُعدُّ ملاذا التايل: السؤال عىل أخرى نظرة نُْلِق دعنا وكيفيته، التقييم ماهية نتناوَل أن قبل
قرارات التخاذ الكربى فرصتك هو تقييماتك تحسني سبيل يف واملال والجهد الوقت بذُل

املوظفني؟ اختيار بشأن صائبة
املوظفني، اختيار قرارات من للعائد ي الكمِّ التقييم كيفية الثاني الفصل يف وصْفُت
إيجاد يف لالستثمارات املتوقعة القيمة لحساب استخدامها يمكن التي النماذج إىل وأرشت
بالتفاصيل، ا مهتمٍّ كنت حال يف واستقطابهم. وتقييمهم، املحتملني، املرشحني أفضل
متوسطة لرشكة مثال عىل ِبناءً القيمة تلك حساب لكيفية رشًحا «أ» امللحق يف تجد فسوف
ربحها يبلغ رشكة أن التحفظ، يف غاية افرتاضات عىل اعتماًدا املثال، ذلك يكشف الحجم.
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املرشحني تقييم كيفية

السنوية ألرباحها املتوقعة القيمة تزيد أن يمكن دوالر مليون ٥٠ الرضائب بعد املتوقع
دوالر). مليون ١٧) املائة يف ٣٤ بنسبة

القيمة بهذه للفوز كبري، حد إىل الكربى، الفرصة أن هي الفصل هذا يف املهمة النقطة
الحساسية تحليل أن فسنجد ذاته، املثال دراسة تابعنا إذا أفضل. تقييمات إجراء يف تكمن
الناتجة القيمة أضعاف ثالثة هي التقييمات جودة تحسني عن الناتجة القيمة أن يوضح
املرشح تكلفة خفض عن الناتجة القيمة أضعاف ستة من وأكثر املرشحني، عدد زيادة عن

.(1-7 الشكل (انظر املعنيَّ

١٫٩

٠٫٦

٠٫٣

٠٫٠١٤

جودة التقييم

عدد ا-رشح(

تكلفة ا-رشح( اُ-عيَّن(

تكلفة البحث

تحقيق افرتاض عىل السنوية األرباح يف التغيري البحث. لجهد الحساسية تحليل :1-7 شكل
«أ». امللحق انظر والنموذج: االفرتاضات دوالر). (مليون عامل كل يف املائة يف ١٠ بمقدار ن تحسُّ

بالعائد قورنت إذا تُذَكر ال تكاد البحث لعملية املتوسطة التكلفة أن يتضح ما رسعان
املرشحني تقييمات جودة يف املائة يف ١٠ بنسبة ن تحسُّ لتحقيق املتوقع العائد إن املتوقع.
العالية الجودة عىل حافظت وإذا دوالر، مليوني بحوايل عام كلَّ إضافية أرباح يف يتمثل
بحوايل الرشكة قيمة يف زيادة إىل بدوره سيَُرتَجم هذا فإن السنوات، مدار عىل للتقييمات

دوالر. مليون ٤٠
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املوظفني أفضل اختيار فن

عملية نظرة التقييمات: (2)

املهنيني حالة يف املستخدمة االنتقاء أدوات تتضمن ما غالبًا الرابع، الفصل يف ذكرت كما
الكثري وجود برغم املرجعية.1 والجهات الذاتية، رَي والسِّ الشخصية، املقابالت واملديرين؛
أو الخطوط) ودراسة (كالتنجيم بطبيعتها فيها مشكوك إما فإنها األخرى، األساليب من
الكايف بالقدر مخصصة ليست أو التقييم) (كمراكز املعقدة الوظائف حالة يف عملية غري
(مثل املعقدة املناصب يف استعمالها عند الفائدة محدودة تكون ثَمَّ ومن بعينها؛ لوظيفة

الشخصية). اختبارات
الوظيفة يف باألداء ا حقٍّ تتنبأ الطرق تلك من أيٌّ الواقع؟ بالغرضيف يَِفي الذي ما إذن

الجديدة؟
والتي لإلعجاب املثرية األبحاث من عدد إجراءَ املايض القرن عرشينيات شهدت
املاضية الثالثة العقود مدار عىل الدراسات من سلسلة أثبتت كما التقييم، طرق تناولت
يمكن مختلفة دراسات من اْلُمستقاة التقييم أساليب بصالحية الخاصة املعلومات أن
الصالحية» «تعميم يسمى فيما أقوى، نتائج إىل والتوصل العيِّنات أحجام لتوسيع جمعها
إىل للوصول الفرصة الصالحية تعميم أتاح التجميعي»). «التحليل باسم أحيانًا إليه (يشار
االتصال بينها ومن التقييم، طرق من متنوعة ملجموعة النسبية القيمة بشأن مهمة نتائج

وغريها. الشخصية، املقابالت من مختلفة وأنواع املرجعية، بالجهات
بضع تتضمن مرجًعا ٥٠ من يقرب ما بأسماء قائمة «ب» امللحق يف تجد سوف
واالتصال املقابالت إجراء حول التمهيدية الكتب من كبريًا وعدًدا مفيدة، تمهيدية قراءات
أعرض سوف لكنني تقدًما؛ أكثر بمراجع ملخًصا كذلك ويشمل املرجعية. بالجهات

جميًعا. األبحاث تلك جوهر أعتربه ما التالية الصفحات يف بإيجاز
أن يجب أساسيني: برشطني يَِفَي أن للتقييم أسلوب أي عىل ينبغي بَْدءٍ، ِذي باِدئَ
بني مفاضلة أنسب تتحقق ما عادًة الوظيفي. باألداء يتنبأ وأن املرشح، من مقبوًال يكون
من الوظيفي) باألداء التنبؤ عىل التقييم أسلوب قدرة (أي التقييم وصالحية املرشح قبول

املرجعية. بالجهات واالتصال الشخصية املقابالت من فعال مزيج خالل
للمرشح؛ الذاتية للسرية التحليل من نوع يُجرى ما دائًما سبق، ما كل جانب إىل
من أْقيَم بمجموعة الذاتية السرية يف الواردة املعلومات تستكمل الرشكات بعض أن كما
للمرشح الشخصية الخلفية عن املعلومات من مزيًدا تشمل التي الشخصية، البيانات

الحياتية. وخرباته
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العاملية الحرب خالل بنجاح استخدامها عقب تطوًرا تشهد الشخصية البيانات بدأت
األخرية. العقود يف تراجعت لكنها العسكريني؛ الضباط بني الكفاءات عن للكشف الثانية
املبتدئني، مناصب يف الوظيفي باألداء للتنبؤ كمؤرش موثوقيتها الشخصية البيانات أثبتت
للتنبؤ للغاية ضعيًفا مؤًرشا — األخرى التقييم أساليب بأغلب مقارنًة — تَُعدُّ أنها إال
عىل الشخصية البيانات قدرة قلَّت املؤسسية، املستويات يف ارتقيت كلما اإلداري؛ باألداء

يبدو. ما عىل التنبؤ
بما املرشحني، استبعاد بُغية العميل الواقع يف املرجعية بالجهات يُستعان ما عادًة
النظر مواصلة عدم ينبغي الذين املرشحني من نسبيٍّا صغرية مجموعة تحديد عىل يساعد
فائدة ذا ليس املرجعية بالجهات االتصال أن عىل املتخصصني أغلب يُجِمع تعيينهم. يف
إىل للتوصل الوحيدة الوسيلة يكون قد أنه إال الوظيفي، املرشح بنجاح التنبؤ يف كبرية

ُمرٍض. غري وظيفي أداء إىل تشري معلومات
االستحسان ونالت عاًما، ٨٠ من ألكثر للدراسة الشخصية املقابالت خضعت وأخريًا،
طريق عن سيما ال الشخصية، املقابالت تحسني كيفية عىل دراسات عدة ركزت مهل. عىل
لكن الحًقا، التفاصيل نناقش سوف السلوكية. واملقابالت الظرفية املقابالت استخدام
التقييم برامج يف عالية صالحية باستمرار أثبتا األسلوبني كال أن هي اآلن املهمة النقطة
التحلييل الطابع ذات الدراسات إن بل املتنوعة، الوظائف من واسعة لطائفة املتضمنة
األداء تقييم عند آخر أسلوب أي من فاعلية أكثر الشخصية املقابالت أن كشفت التجميعي

تعقيًدا.2 األكثر املناصب مستوى عىل
بالجهات واالتصال الشخصية املقابالت إجراء كيفية تفاصيل يف الخوض قبل
تواجهنا التي الكبرية التحديات من بعض عن التعمق من بمزيد نَتََقصَّ دعنا املرجعية،

املتعجلة. واألحكام والخداع، األكاذيب، بينها ومن األفراد، تقييم يف الرشوع عند

والفضائح واالحتيال، األكاذيب، عن (3)

حاصل أنه كذبًا ادَّعى تنفيذي رئيس حالَة أيريس بوينوس يف يل زميٌل مؤخًرا عيلَّ َقصَّ
عن كشف الذاتية لسريته رسيًعا استعراًضا أن كما األعمال، إدارة يف املاجستري درجة عىل
بوينوس عالم يف حتى تقع النماذج هذه مثل إن السابقني. منصبيه أهمية يف بالَغ أنه

محالة! ال األكاذيب هذه مثل أمر يُفتََضح حيث نسبيٍّا، املحدود أيريس
تقريبًا الكليات طلبة جميُع فيه يُِقرُّ زمنًا نعيش فإننا الثالث، الفصل يف أسلفُت كما
تكون أن بمستغرب فليس ثَمَّ، وِمْن وظيفة؛ عىل الحصول سبيل يف للكذب باستعدادهم
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عىل حاصل أنه يزعم مرشًحا مرة لقيت لقد مضللة. الذاتية رَي السِّ من الساحقة األغلبية
إدارة يف املاجستري درجة إىل باإلضافة جامعتي نفس من الهندسة يف جامعية شهادة
هذا إيلَّ أرسل بمن فاتصلت كاذبني؛ كانا الزعمني أن غري ستانفورد، جامعة من األعمال
الشخص ذلك عىل تعرَّف أنه وأخربني مثيل، الذهول فأصابه اكتشفت؛ بما وأعلمته املخادع

رائًعا. رجًال يبدو فيما وكان الكنيسة يف
نرشت، فقد حقيقية؛ غري مؤهالت عىل معتمدين املناصب أعىل إىل البعض يصل قد
يس، بي البي يف عملت تنفيذية مسئولة قصة صانداي أون ميل اإلنجليزية الجريدة مثًال،
ادعت وغريها. ليتل، دي وأرثر كونسالتينج، وأندرسني وداتامونيتور، فيليبس، ورشكات
وتولِّيها َقطُّ تَنَْلها لم جامعية شهادات عىل حصولها الجريدة، بحسب السيدة، هذه
أحكام عدة وتضمنت عقود لثالثة امتدت خادعة مهنية مسرية يف قط، تشغْلها لم مناصب
نالت بل التنفيذي، للبحث رشكة يف رشيًكا تصري أن السيدة هذه استطاعت بالسجن.
يدعو «ما قائلة: قصتها د َرسْ الصحيفة واصلت الرشكات. بعض إدارة مجالس عضوية
يف عضًوا صارت باالحتيال التهامها بالسجن حكمني قضت التي السيدة أن الذهول إىل

انحرافات.»3 أية من الرشكة حسابات خلو ضمان عن املسئولة املراجعة لجنة
مؤخًرا مقاًال مينتس، جيمس نيويورك، يف التحقيق رشكات إحدى رئيس نرش
املؤسسية، املستويات أعىل يف الذاتية رَي السِّ يف الحتياالت شهرية أخرى نماذَج فيه استعرض
يف امُلبالغ والخربات رة، املزوَّ الدراسية السجالت أوردها التي باالحتيال أساليب وتتضمن
وجهات الوظيفية، الثغرات لسد وهمية رشكات واختالق األسماء، يف وتغيريات أهميتها،

نفسه.4 الذاتية السرية صاحب إىل تنتهي قد مرجعية
والخداع، لالحتيال يًا تََفشِّ نشهد أننا ببساطة، هي، تأكيدها أَودُّ التي النقطة إن
الخداع هذا جذور أكثر وأن البحث، محركات توافر ظل ويف املرتابطة املجتمعات يف حتى

الذاتية. رَي السِّ يف متأصلة

اْلَربْق برسعة متعجلة أحكام (4)

وقت يأتي حني ثم صحتها، يف مشكوك بمؤهالت الحاالت، من كثري يف إذن، املرشح يأتينا
شواهد عن نبحث ثم متعجلة أحكام بإصدار تعقيًدا املشكلة نزيد الشخصية، املقابلة

تؤيدها.5
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ومخاطر ميزات عىل الضوء جالدويل مالكوم يُلقي البرص»، ملح «يف كتابه يف
هذه لتوضيح أوردها التي النماذج بني من الالواعية. بل والغريزية، الرسيعة اختياراتنا
من الشكوك، تحيطها مؤهالت عىل ِبناءً ى، ترقَّ الذي هاردينج، جي وارين مثال الظاهرة

األمريكية. املتحدة الواليات رئيس ليصري صغرية بلدة يف صحفي كمحرر وظيفته
بعض له وكانت الذكاء، من عالية درجة عىل هاردينج يكن لم جالدويل، ذكر حسبما
لم كما والتناقض، بالغموض يتسم كان بالسياسة، يتعلق وفيما للغاية. املريبة العادات
املتحدة للواليات رئيًسا هاردينج صار املهنية.6 مسريته مدار عىل واحًدا ا هامٍّ إنجاًزا يحقق
كانت رسيًعا؛ «الحقيقي» هاردينج يظهر أن إذن، عجب ال كذلك. يبدو كان ألنه األمريكية
ويعد األوىل، واليته من عامني بعد دماغية سكتة إثر وتُويفِّ بالفضائح، زاخرة رئاسته فرتة

األمريكي. التاريخ يف الرؤساء أسوأ من واحًدا — عام بشكل —
انترشت التي الرسيعة، املواعدة املتعجلة األحكام مخاطر عىل األخرى األمثلة بني من
ونساء رجال عدة يُميض الرسيعة، املواعدة فعاليات يف األخرية. األعوام يف واسع نطاق عىل
الطرفان يقرر أن قبل املعتاد) يف دقائق ست (حوايل األحاديث تبادل يف الوقت من قليًال
التالية؛ املواعدة إىل ذلك بعد منهما كل ينتقل ثم ال، أم اللقاء تكرار يف يرغبان كانا إذا ما
آخر، بمعنًى الواحدة. الساعة يف أشخاص ١٠ من يقرب ما عىل منهما كل يتعرف ثَمَّ وِمْن
إهدار دون للغاية، قصرية زمنية فرتة يف أشخاص عدة الفعاليات تلك يف املشاركون يَْلَقى

فيها. مرغوب غري خيارات يف وقتهم
املواعدة لظاهرة كولومبيا جامعة يف أستاذان أجراه الذي التحليل ذلك ل تأمَّ لكن
علمي.7 إطار يف الرسيعة للمواعدة أمسيات األستاذان نظم إجرائه، سبيل ويف الرسيعة،
إىل يشريوا أن منهم طلب للرأي قصري استبيان عن األمسيات يف املشاركون أجاب
مختلفة: أوقات أربعة يف وذلك املحتمل، حياتهم رشيك يف عنها يبحثون التي املواصفات

أشهر. ستة بعد ثم انتهائها، من شهر وبعد مبارشة، وعقبها املواعدة، فعالية ُقبيل
جعلهم ا حدٍّ إليه انجذبوا الذي بالشخص تأثرهم بلغ املشاركني أن الباحثان وجد
املشاركني أن مطرد، بشكل اتضح، فقد حياتهم؛ رشيك عن بحثهم معايري فوًرا يغريون
— باللحظة االنفعال خضم يف — صاروا ثم الفعالية، قبل محددة بأمور مهتمني كانوا
معايريهم إىل الفعالية، من أشهر ستة مرور بعد عادوا، لكنهم مختلفة. بأمور مهتمني

األصلية.
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من يعدِّلون الذين باألفراد الشخصية خربتي مع االتفاق تمام النتيجة هذه تتفق
الجديدة معايريهم تالئم بحيث الشديد، إعجابهم عىل حاَز ملرشح مقابلتهم عقب معايريهم

صحيحة! ليست الحالتني يف املعايري لكن املرشح؛ ذلك
االكتشافات تشري إذ مذهلة؛ وبرسعة متعجلة أحكاًما نصدر ما دائًما كبرش، إننا،
وهو رسيًعا، تصدر الخصوص، عىل االجتماعية، األحكام أن إىل األعصاب علم يف األخرية
املكتََشفة العصبية الخاليا من نوع وهي — اْلِمْغَزلِيَّة الخلية تُعد أوًال: لسببني؛ صحيح أمر
االجتماعية القرارات عن املسئول الجزء يف تسود وهي فعًال، الدماغ خاليا أرسَع — حديثًا
اتخاذ عن املسئولة العصبية الدوائر أن فهو الثاني السبب أما الدماغ. داخَل (املتعجلة)
كتبه: أحدث يف جوملان دانيال يصف كما االستعداد. وضع يف تكون ما دائًما القرارات هذه

نشطة؛ عصبية مناطق أربع تظل سكون، حالة يف الدماغ بقية تكون حني حتى
للنظر الالفت من الرسيعة. لالستجابة املهيأة الخاملة العصبية كاملحركات
عىل األحكام تكوين يف تشارك املتأهبة األربع املناطق هذه بني من ثالثًا أن

األشخاص.8

من األشياء؛ عىل األحكام من أكرب برسعة تصدر األشخاص عىل األحكام أن تبنيَّ
تكوين عن املسئولة دماغك أجزاء تُبادر مرة، ألول ما شخًصا نلقى حني أننا املذهل
من عرشين من جزء يف ضده) أو الشخص هذا لصالح (إما األويل حكمك بإصدار األحكام

فقط. الثانية
تقييمات مع التعامل إىل نحتاج أننا وهو األقل؛ عىل واحد يشء ذلك من يتضح

املتعجلة. األحكام يف الوقوع لتجنُّب واعيًا جهًدا نُوليها وأن خاصة، بعناية األشخاص

الفعالة غري الوظيفية املقابلة (5)

أغلب يفتقر ذلك ومع األشخاص، لتقييم شيوًعا األكثر األسلوب الشخصية املقابالت تُعترب
مع املقابلة يُجري من أن إىل تشري فاألبحاث األحوال؛ أفضل يف الفاعلية إىل املقابالت
استخالص إىل األمر نهاية يف تهدف التي املعتادة، املقابلة خالل يتكلم من أكثر هو املرشح

املرشح.9 من املعلومات
باملؤسسة املرشح يُقنع أن املقابلة يُجري من يحاول حني ذلك يحدث ما عادًة
هذه يف فالهدف الحصان؛ أمام العربة وضع بمنزلة هذا أن الواضح من لكن والوظيفة؛
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أداء بإمكانه كان إذا ما ملعرفة املرشح من املعلومات من يكفي ما جمع هو املرحلة
إقناعه يف تبدأ أن يمكنك الصحيح، املرشح لديك أن من تتحقق أن وبعد بنجاح، الوظيفة

بالوظيفة.
بدراسة جيد إعداد ودون كبرية، بدرجة منظمة غري املعتادة املقابالت تكون ما غالبًا
صالحيتها محدودية إىل يؤدي مما طرحها؛ الواجب واألسئلة تقييمها املزَمع الكفاءات
بإمكانها املقابالت أن يعني ما وهو ،٠٫٣ بحوايل الصالحية هذه تُقدَّر إذ كبرية؛ بدرجة
الهيكل إضافة أن إال الجديدة؛ الوظيفة أداء يف التفاوت من املائة يف ١٠ من أقل تفسري
بأكثَر الفعالة املقابلة صالحية من تَزيد أن يمكن — ييل فيما سأوضح كما — املناسب

املعقدة. العليا املناصب يف سيما ال التقييم، أساليب أفضل وتجعلها عف الضِّ من

الكفاءة إىل الخربة من (6)

اعتماًدا صحيحة تقييمات إىل الوصول يستحيل ما غالبًا سابقة، فصول يف أوردت كما
األهداف، يف متشابهة وظائف إيجاد للغاية العسري من ألنه نظًرا فقط؛ الخربة تقييم عىل
فيها تمثل ما غالبًا التي املتفردة، الوظائف حالة يف والظروف. واملوارد، والتحديات،
لها تتحرض أن عليك املتميز، واألداء املتوسط األداء بني الفاصل املعياَر املادية غري السمات
ناحية من ورشحها املهمة الكفاءات تحديد الخامس: الفصل يف املذكورة الخطوة بتنفيذ

العملية. هذه 2-7 الشكل يصف سلوكية.
عىل عثرت إذا لذا املستقبيل؛ بالسلوك للتنبؤ أساس أفضَل املاضية السلوكيات تُعترب
التقييم تجري التي للوظيفة مماثلة وظيفة يف األداء من املطلوب املستوى حقق فرد
سهًال، ليس األمر هذا تحقيق لكن كثريًا. مشكلتك تبسيط يف سيسهم ذلك فإن لشغلها؛
الحايل منصبه يغادر أن إىل الدافع لديه املثايل املرشح هذا أن يفرتض النهج هذا أن كما
النهج؛ هذا الجميع اتبع ولو ما، نوًعا جديد مكان يف أخرى مرة ذاتها املهامِّ تنفيذ يف ليبدأ

مختلفة. وظائف أو أعىل مناصَب إىل أبًدا أحد يرتقى فلن
عنها تبحث التي املواصفات عىل تستقر أن إىل الواقع، أرض عىل تحتاج، فأنت لذلك
الوظيفة يف املطلوبة الكفاءات بأهم قائمة تُعد وأن الخامس) الفصل يف مذكور هو (كما
وتفحص مختلفة، وظائف يف املرشحون أبداه الذي األداء تقيَِّم أن ذلك بعد عليك الجديدة.
لتلك الكفاءات هذه مالءمة من تتحقق ثم املختلفة، الظروف تلك يف أثبتوها التي الكفاءات

املرشحني. بأداء التنبؤ يمكنك املالءمة هذه أساس وعىل الجديد، املنصب يف املطلوبة
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١

٢

٣

٤

وظيفة جديدة

مرشح

متطلبات األداء
يف الوظيفة
الجديدة

الكفاءات ا6طلوبة
يف الوظيفة الجديدة

األداء ا6تحقق
يف وظيفة
مشابهة

األداء ا6تحقق
يف وظائف
مختلفة

الكفاءات التي
أبداها ا6رشح

االستقرار عىل الكفاءات
محل البحث

التنبؤ باألداء
من خالل

الخربة

التنبؤ باألداء من
التحقق منخالل الكفاءات

Qا6الءمة ب
الكفاءات

تقييم
الكفاءة

(غW متاحة يف ا6عتاد)

الكفاءات. خالل من باألداء التنبؤ :2-7 شكل

أحيانًا إذ الكفاءات؛ خالل من األداء تقييم عملية مع التعامل الرشكات تيسء ما كثريًا
عىل معتمًدا نمطي، منهج استخدام إىل التقييم عن املسئول يلجأ حني املشكلة تربز ما
يُخفق قد أنه كما املحددة، بالوظيفة لها عالقة ال أو صالحيتها تثبت لم عامة كفاءات
ما كل برغم لكن املرشح. بكفاءات املعنيِّ املعادلة جانب مع الصحيح التعامل يف أحيانًا
من املستقبيل باألداء للتنبؤ يمكن ينبغي، كما وظيفته الصحيح املقيِّم ينجز حني سبق،

االنتقاء. أساليب جميع بني الصالحية مستويات أعىل يحقق أن األسلوب هذا خالل
منهج قيمة فيه أثبت وفاته) بعد زمالؤه (أتمه مقاًال ١٩٩٨ عام ماكليالند ديفيد نرش
الكفاءات تحديد يف منهجه باتباع ماكليالند، استطاع واالستبقاء. باألداء التنبؤ يف الكفاءة
يتوصل أن معينة، وظائف يف املتوسط األداء أصحاب عن الفائق األداء أصحاب تُميز التي
الكفاءات هذه شملت وقد الوظائف. من محدد نوع يف الفائق لألداء املنتجة الكفاءات إىل
وتنمية املفاهيمي، والتفكري التحلييل، والتفكري اإلنجاز، عىل القائم التوجه الحال): تلك (يف
اآلخرين، واستيعاب واملبادرة، املعلومات، والتماس التأثري، عىل والقدرة واملرونة، اآلخرين،

الفريق. وقيادة بالذات، والثقة املؤسيس، والوعي
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يساعد بل املتميز، واملوظف املتوسط املوظف بني التمييز يف فقط النهج هذا يسهم ال
معياريني عىل اعتماًدا وذلك ما؛ رشكة يف الحًقا أفضل أداءً سيحرز بمن التنبؤ يف أيًضا

الوظيفي.10 التبدُّل غياب و(٢) املتلقاة، املكافآت (١) للقياس:
رشكة قيادات بوياتسيس) ريتشارد (أجراها لالهتمام مثرية أخرى دراسة تضمنت
اتصاف تكرار مدى أن الدراسة هذه يف بوياتسيس كشف الجنسيات. متعددة استشارات
األرباع خالل املايل باألداء بقوة يتنبأ أن يمكن الكفاءات من متنوعة بطائفة القيادات تلك
للوصول الالزمة الكفاءات بدراسة بوياتسيس يكتِف لم الكفاءة. لتقييم التالية السبعة
األداء إلحراز كافيًا يُعترب الذي الكفاءة من املطلوب القدر أيًضا حلل بل الفائق، األداء إىل

الفائق.
أن املفرتض من حيث استشارات، رشكة قيادات عىل ركزت الدراسة هذه أن الحظ
الكفاءات لكن للنجاح؛ الرضورية املفاتيح التقليدي والذكاء الفنية املعرفة من كلٌّ يكون
عىل القائمة للكفاءات كان بينما الفروق أغلب تفسري يف األمر، واقع يف أخفقت، املعرفية
الكفاءات من مجموعة إىل بوياتسيس أشار املثال، سبيل فعىل ضخم؛ تأثري العاطفي الذكاء
عىل وقدرته خطرية، مواقف التخاذ القائد كاستعداد الذات»؛ إدارة «مجموعة أسماها التي

والقيم. الضمري، ويقظة والتكيُّف، الذات، ضبط
دراسته، يف به واستعان التحول نقطة تحليل التعقيد نظرية من بوياتسيس اقتبس
التحول نقطة أسفَل الذاتية إدارتهم وقعت الذين للقادة اإليرادات حساب أن إىل وذهب
نقطة الذاتية إدارتهم تجاوزت ملن اإليرادات حساب بلغ بينما دوالر، ٩٠٠٠٠٠ حوايل بلغ

دوالر. ماليني ٣ من يقرب ما التحول
التحول نقطة الذاتية إدارتهم تجاوزت الذين فالقادة فقط؛ ذلك عىل األمر يقترص لم
املائة يف ٤٢ يتجاوز ال بما مقارنًة املائة، يف ٦٢ بنسبة إجمايلٍّ ربح هامش حققوا
الربح بهوامش اإليرادات دمجنا إذا التحول.11 نقطة أسفل الذاتية إدارتهم وقعت ملن
أسفل الواقعني ربحية فاقت الصحيحة الكفاءات ذوي القادة ربحية أن فسنجد اإلجمالية؛

املائة. يف ٥٠٠ بنسبة التحول نقطة
باألداء تتنبأ التي الكفاءات حددت لو أفضل». «األقل مبدأ عىل رائًعا مثاًال هذا يُعد
واختيارات كثريًا أفضل تقييمات تحقق فسوف وحدها، عليها وركزت الفائق الوظيفي

العملية. يف أقل جهًدا وستبذل للمرشحني، أقوى
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وتقييمها ما وظيفٍة ألداء ة اْلُمِهمَّ الكفاءات تحديد أن األبحاث تؤكد سبق، ملا إيجاًزا
باألداء للتنبؤ والقوة الصالحية غاية يف أسلوب هو إنما فعالة شخصية مقابالت خالل من

الفائق.

الفعالة الشخصية املقابلة (7)

تتضمن املنظمة. غري واملقابالت املنظمة املقابالت املقابالت: من أساسيان نوعان هناك
عىل عادة، لها مخطط غري مختلفة، أسئلٌة خالَلها تُطَرح قد عملية املنظمة غري املقابلة
املطلوب املهمة للكفاءات معقد تحليل من فتنبثق املنظمة املقابلة أما املرشحني. مختلف
املنظمة املقابالت عىل حديثي أركز وسوف طرحها. املزمع األسئلة يف متأنٍّ وتفكري تقييمها
املناصب يف خاصة تقييمية، أداة أفضل كونها إىل أشارت األبحاث ألن نظًرا ينبغي؛ كما

واملعقدة.12 العليا
أسئلة طرح األول املنهج يضم املنظمة: املقابالت إلجراء متمايزان منهجان يوجد
قد الذي حقيقي، موقف يف املرشح عن صدر الذي السلوك بفهم املعنية وهي سلوكية،
ال. أم الجديدة للوظيفة املطلوبة الصحيحة بالكفاءات يتمتع املرشح كان إذا ما يكشف
الترصفات أنماط عن املرشحون يُسأل إذ ظرفية؛ أسئلة طرح فهو الثاني املنهج أما
ما وبرغم بالوظيفة. الصلة ذات الظروف من متنوعة مجموعة يف عليها سيُقِدمون التي

السلوكي. املنهج أفضل فإنني ميزات؛ من للمنهجني
مع مقابلة لكل مفصلة خطة وضع بينها من مهمة، تحضريات املنهجني كال يتطلب
منها. كلٍّ لقياس طرحها املزمع واألسئلة دراستها مطلوب كفاءة كل وتحديد املرشحني،
ينبغي الشكل، يف موضح هو كما الخطة.13 هذه مثل عىل مثاًال لتجد 3-7 الشكل راجع
املرشح دور تفهم لكي مهم بتقصٍّ تتبعها أن ويجب السلوكيات عىل أسئلتك تركز أن

ترصفاته. وتبعات املذكور املوقف يف بالضبط

اآلخرين إىل املقابالت إجراء مهارات نقل (8)

عىل أعمل كنت املايض. يف بي مر عصيب بموقف املقابالت إجراء مهارات موضوع يذكرني
للمرشوع. األول التجربة فأَْر وكنت رشكتنا، يف مقابالت إجراء عىل تدريب برنامج تطوير
العليا الدراسات طالب أحد الواقع، يف (كان، مرشح مع شخصية مقابلة أُجري كنت بينما
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بعض األسئلة ا"طروحةالكفاءة

ذو توجه قائم
عىل النتائج

• هل شاركت يف تدش" رشكة أو منتج؟
ما الخطوات ا6حددة التي اتخذتها للمساهمة يف إنجاح هذا التدش"؟

• ِصْف أنجح مرشوع ُقْدتَه التصاالت التسويق. كيف قيمت النتائج؟

قيادة مركزة
عىل الفريق

• صف تجِربة ُقْدَت خالَلها فريًقا ليصKَ أكثر فاعلية. ماذا فعْلت؟
   كيف عادت ترصفاتك بالنفع عىل الفريق وا6ؤسسة؟

• صف تجِربة ُطِلَب منك خالَلها قيادة مرشوع جماعي صعب.
   كيف تغلبْت عىل الصعاب التي واجهتك؟

مفكر اسرتاتيجي
• ما أهم ثالث قضايا اسرتاتيجية تواجه رشكتك الحالية؟

• صف موقًفا شاركت خالله بنفسك يف التعامل مع إحدى هذه القضايا.
   ما اإلجراءات التي اتخذتها؟ 

رائد للتغي@

• صف تجِربة واجهت خاللها مقاومة مؤسسية لفكرة
   أو مرشوع كنت مسئوًال عن تنفيذه.

   كيف تعاملت معها؟ ما النتائج ا6رتتبة؟ هل كنت ستتعامل
   بشكل مختلف معها اآلن؟

• بالنظر إىل ثقافتنا ا6ؤسسية والتغيKات التي نحتاجها،
   هل بإمكانك التفكK يف أمثلة محددة من خرباتك توضح بها

   أنك سوف تحقق أداًء فعاًال يف هذا ا6نصب وتستمتع به يف الوقت ذاته؟

القدرة عىل االستجابة
لضغط ا"واعيد النهائية

• صف موقًفا بذلت خالله جهًدا استثنائيlا للوفاء بموعد نهائي.
   ما النتائج التي ترتبت عىل هذا الجهد؟

لكي  أنه  الواقع،  يف  اكتشفنا،  وقد  ا6نضبط.  والتطبيق  ا6تأني  التخطيط  نتيجة  ا6نظمة هي  ا6قابالت  إن 
تستخلص معلومات مفيدة من مقابلة زمنها ساعتان، فقد تحتاج إىل ما ال يقل عن ساعت" لالستعداد لها. 
د ما إذا كان ا6رشح  إن أهم أجزاء هذه التحضKات هو ذلك ا6عني بإعداد قائمة من األسئلة التي ستحدِّ
أغلب  أن   Kغ وسلوكه،  خرباته  عن  ا6رشح  سؤال  يعني  مما  ال؛  أم  للمنصب  ا6طلوبة  بالكفاءات  يتمتع 
القائم" عىل ا6قابالت غالبًا ما يَدعون ا6رشح يروي قصته. أثناء قيامنا ببحث عن مدير تسويق لرشكة 
منتجات استهالكية رسيعة الوتKة، حددنا خمس كفاءات مهمة للمنصب إىل جانب سلسلة من ا6ؤهالت 
الفنية. إليك فيما ييل أمثلة عىل بعض األسئلة — التي ركزت عىل الحقائق والسلوكيات، ال عىل اآلراء أو 

التعميم — التي لجأنا إليها لقياس كل كفاءة:

املنظمة. للمقابلة ة الشاقَّ التحضريات املحادثة: وراء ما :3-7 شكل
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باستمرار، يراقبونني خلَفه جالسون مدربون ثالثة كان ملساعدتنا)، استعداده وأبدى
ذاته الوقت يف — عيلَّ يجب وكان فعله، عيلَّ ينبغي ما بشأن برصية بإشارات إيلَّ ُمْلِمحني
وأطرح يَّة، ُودِّ عالقة معه وأقيم بفاعلية، املرشح إىل أُصغَي وأن تعليماتهم، أعالج أن —
وكان مفيدة، مالحظات كله هذا مع وأسجل أَْغواَره، وأَْسُرب هامة، وجيهة أسئلة عليه

فيديو! رشيط عىل ِتها ِبُرمَّ العملية تسجيل يجري
كم الدهر. كأنها يل بالنسبة كانت لكنها ساعة، نصف من أكثر الجلسة تستغرق لم
البحث يف الخربة من سنوات تسع آنذاك، أمتلك، كنت أنني من الرغم عىل ا! شاقٍّ ذلك كان

والفاعلية. املهارة إىل أفتقر كنت بأنني شعرت فإنني التنفيذي؛
استنتاجاتي أن من والتحقق استخالصاملعلومات يف طويًال وقتًا األربعة نحن أمضينا
يف الثالثة، املدربني بمساعدة نجحت، أنني اإليجابي الجانب كان خربتهم. مع تتماىش
املقابلة. خاللها جرت التي ساعة النصف خالل كبري حد إىل مفيدة معلومات استخالص
الخربة أن ومفادها الصلة؛ ذات األبحاث نتائج املضنية التجربة تلك أكدت يل، بالنسبة
آالف أجريت أنني برغم الشخصية. املقابلة يُجري من مهارات لتحسني تكفي ال وحَدها
لذلك، قدراتي؛ من حسنت الواحدة هذه أن غري املقابلة، هذه قبل الشخصية املقابالت
يشكال أن يمكن مًعا والخربة التدريب أن هو التجربة هذه من املستفاد العامُّ فالدرس

املقابالت. إجراء عىل للتدريب األقوى األسلوب هو األدوار تقمص وأن فعاًال، مزيًجا
تدريبات عىل واملشتملة — أيام لبضعة املمتدة التدريبية الربامج أن األبحاث كشفت
تحقق أن يمكن — فيديو رشيط عىل املقابالت وتسجيل األداء، وتقييم األدوار، تقمص
تمنح الفعال. اإلصغاء ومهارات املقابلة وهيكل األسئلة طرح أساليب يف ملموًسا نًا تحسُّ
املقابالت، إجراء عند الصحيحة للسلوكيات نماذج فيها املشاركني التدريبية الربامج أفضل
ومحدد. فوريٍّ نحو عىل ألدائهم تقييمات لهم وتقدم حقيقيني، مرشحني مقابلة لهم وتتيح
عينة عىل مشتملة الشخصية باملقابالت معنية دراسة وعرشين ملائة تجميعيٍّا تحليًال إن
إجراء مهارات تنمية عىل يساعد التدريب أن كشف ٢٠٠٠٠ حوايل الكيل حجمها يبلغ

املنظمة.14 غري املقابالت حتى بل املنظمة، املقابالت إلجراء فقط ليس املقابالت،
عامني مرور بعد اكتشفت فقد التدريب؛ هذا قيمة رشكتنا داخَل التجربة أكدت لقد
من تعلموه ما دمج يف نجحوا الذين (الزمالء الالمعني زمالءنا أن التدريبي برنامجنا عىل
أرسع وكانوا املائة، يف ٢٠ بنسبة أعىل إغالق معدل حققوا الوظيفية) عاداتهم يف الربنامج

املائة. يف ٤٠ بنسبة عامٍّ بشكل اإلغالق عملية يف
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الدقيقة التعبريات تفسري (9)

الواعية املهارات وتنمية العملية تحسني إىل التقليدية التدريبية الربامج هذه جميع تهدف
عىل تساعدنا التي االسرتاتيجيات بعض أيًضا تتضمن كما املقابالت، بإجراء الخاصة

وتصحيحها. الالواعية وأخطائنا تحيزاتنا إدراك
يف ننجح قد — سبق ما كل جانب إىل — أننا يبدو فيما الحديثة التطورات تُظِهر
عاطفية إشارات وهي دقيقة؛ تعبريات من املرشحون يُبديه ما كشف عىل أنفسنا تدريب
خاطفة برسعة وتظهر الثانية، ثلث من أقل يف الوجه عىل ِخْلَسًة تبدو وَخِفيَّة صغرية

الواعي. إدراكنا خارَج غالبًا تبقى بحيث
طالبًا سفارٍة إىل ذهب رجل قصَة االجتماعي» «الذكاء كتبه يف جوملان دانيال أورد
تأشرية عىل الحصول يف رغبته سبب عن معه املقابلة أجَرى َمْن سأله وحني سفر، تأشرية
املقابلة عىل القائم قطع اختفت. ثم خاطفة، تردد لحظة الرجل وجه عىل ظهرت سفر،
مطلوبًا كان الرجل أن واكتشف الدولية)، (الرشطة اإلنرتبول معلومات بنك وراجع الجلسة
التعبري هذا رصد عىل املقابلة أجرى من قدرة أن جوملان أشار بُْلدان. عدة يف الرشطة من

األويل. التعاطف يف للغاية املتطورة موهبته تعكس إنما والخاطف الخفي
ى تلقَّ بل بالفطرة، املوهبة هذه يمتلك يكن لم املقابلة عىل القائم إن املزيد؛ ثمة لكن
قراءة يف مرجعية يَُعدُّ الذي إيكمان، بول أساليب باستخدام األويل التعاطف عىل تدريبًا
تحسني كيفية اآلخرين لتعليم طريقًة إيكمان استحدث الوجه. تعبريات من العواطف

اللحظية. وشبه الالواعية طبيعته برغم األويل، التعاطف عىل قدرتهم
كان العرشين، القرن ثمانينيات يف مرة ألول إيكمان لقي حني أنه جوملان يروي
كل يف اإلرادي التحكم كيفية يتعلم أن محاوًال مرآة يف محدًقا عاًما قىض قد إيكمان
األوقات بعض يف مستخدًما عضلة، مائتي عددها يقارب التي الوجه عضالت من عضلة
لهذه نتيجة تمييزها. يصعب التي الوجه عضالت من بعٍض لعزل خفيفة كهربائية صدمة
مجموعات تتحرك كيف خالله من حدد دقيق مخطط وضع من إيكمان تمكَّن الجهود،
العواطف من عاطفة كلَّ — الدقيقة التعبريات خالل من — لتُنتج املختلفة العضالت

املختلفة. وأشكالها الرئيسية
به يشعر عما ملحة تمنحنا فإنها واعية، وال تلقائية الدقيقة التعبريات هذه ألن نظًرا
صمم شعوره. إخفاء يحاول كان لو حتى الحقيقة، وجه عىل اللحظة تلك يف الشخص
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يحقق أن يمكن إنه قال الدقيقة»، التعبريات تدريب «أداة أسماه مضغوًطا قرًصا إيكمان
قبل.15 من واعية ال كانت التي اللمحات هذه عن الكشف عىل قدرتنا يف هائًال نًا تحسُّ

تكن لم ما إيكمان قدمه الذي التدريب من املحدد النمط هذا مثل إىل تحتاج ال قد
الدقيقة التعبريات نموذج لكن اإلرهاب؛ بمكافحة معنية أو أمنية ملناصب مرشحني تدرس
الضعيفة» «اإلشارات ب وعيك تحسني وأن أعظم، كان ربما العني عن خفي ما بأن يذكِّرنا

بالغة. فائدة ذا يكون أن يمكن

التقييم؟ مستقبل (10)

الجذري التغيري يف أثرها العصبية العلوم يف املحققة للتطورات يكون أن املرجح من
إيه لورانس اخرتع واحد. آٍن يف ومخيًفا قويٍّا يبدو نحو عىل البرش تقييم عىل لقدرتنا
تُستَخدم حاسوبية تكنولوجيا عن عبارة وهو الدماغية»، «البصمة أسماه أسلوبًا فارويل
صور أو لكلمات الدماغية موجاته استجابات قياس خالل من ما جريمة مرتكب تحديد يف
التكنولوجيا، هذه عىل ِبناءً فارويل، يُثَبِّت حاسوب. شاشة عىل تُعَرض بالجريمة متعلقة
من سلسلًة أماَمه شاشٍة عىل يعرض ثم به، املشتبه رأس عىل ات باْلِمَجسَّ مزودة عصابة
وإذا الصور، هذه حياَل به املشتبه يُبديها التي اإلرادية غري االنفعاالت ويرصد َور، الصُّ
تبدأ كهربائية استجابة يطلق ذلك فإن له، بالنسبة الصور إحدى يف مألوف يشء ثمة كان

املحفز. حدوث عقب الثانية من األلف من جزء و٨٠٠ ٣٠٠ خالل
الواقع يف يستويف العلمي، الخيال من ب َرضْ وكأنه يبدو الذي األسلوب، هذا إن
وأحرز األمريكية، املتحدة بالواليات العليا باملحكمة الخاصة والصالحية املوثوقية معايري
إدانتها العليا آيوا محكمة نقضت املثال، سبيل فعىل املذهلة؛ النجاح بعضقصص بالفعل
البصمة اختبار أيَّد أن بعد وذلك عاًما؛ ٢٤ ُمِيضِّ بعد قتل جريمة بارتكاب لشخص
قصرية، بفرتة ذلك وعقب بعيد. أمد منذ اْلُمدان الرجل رفعه الذي الرباءة ادِّعاء الدماغية
أن من خوًفا زوًرا السجني اتَّهم أنه معرتًفا شهادته، عن الرئييس االدعاء شاهد تراجع

الجريمة. بارتكاب هو يُتَّهم
اح. سفَّ عىل القبض إلقاء من الرشطة األسلوب هذا مكَّن شهرية، أخرى قضية ويف
اختبار أظهر أن إىل عاًما ١٥ ملدة معلقة ظلَّت قتل قضية يف اشتباه محلَّ الفرد هذا كان
الجريمة ملرسح جوهرية تفاصيل يطابق دماغه يف املخزَّن السجل أن الدماغية البصمة
وحكًما مؤكدة شبه بإدانة مواجهته بعد — القاتل أَقرَّ فقط. مرتكبها سوى يعلمها ال
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اعرتف كما الحياة، مدى السجن إىل الحكم تخفيف مقابل بجريمته — باإلعدام محتمًال
نساء. ثالث ضحاياها كان معلقة، كانت أخرى قتل جرائم ثالث بارتكابه

أن إىل فارويل، أفاد حسبما الدماغية، للبصمة علمية دراسة ١٧٠ من أكثر توصل
لالختبار الخاضعون كان إذا ما تحديد يف املائة يف ١٠٠ تبلغ بدقة يتمتع األسلوب هذا
وعمالء معروفني مجرمني الدراسات هذه تضمنت وقد ال، أم االختبار محفزات عىل تعرَّفوا

عسكريني. طبيني وخرباء الفيدرايل التحقيقات ملكتب
من التكنولوجيا من النوع هذا يُحدثه أن يمكن ملا محتمل تصوُّر وضع باستطاعتك
البصمة اختبار يشبه ما سنرى أننا يف أشك برصاحة، أنني، إال التقييمات، عالم يف ثورة
مسائل جانب فإىل القريب؛ املستقبل خالل املرشحني تقييمات يف مستخَدًما الدماغية
(إذا املرشحني؛ بموافقة املتعلقة البديهية املسألة توجد األخالقية، والقضايا الخصوصية
ِألُبْرز، السياق ذلك يف األسلوب هذا إىل أرشت لكنني األسلوب.) هذا ينجح فلن يتعاونوا لم

التقييم. عملية يف دوًرا تلعب التي الخفايا مجدًدا،

الذكية املعادلة أفضل: منهج (11)

باالستعانة تقييماتنا جودة من ن نحسِّ أن يمكننا اآلن، حتى أوردتها التي لألبحاث إيجاًزا
حددنا أننا افرتاض عىل وذلك السلوكيات، عىل وقائمة التنظيم حسنة شخصية بمقابالت
التقييمية األساليب أفضل املقابالت هذه مثل يُعترب الوظيفة. ألداء املهمة الكفاءات بالفعل
خالل من املقابالت هذه تُجيد أن وبوسعك واملعقدة، العليا باملناصب األمر يتعلق حني

املناسب. والتدريب املكثفة املمارسة بني الجمع
عرش من يقرب ما منذ أنني، فهو السلبي الجانب أما اإليجابي. الجانب هو هذا
كانت التي الصلة ذات األبحاث لجميع شامل استعراض ألول إنجازي وبعد سنوات
يف كانوا األكاديميني أغلب بأن القائل االستنتاج إىل َمَضض عىل توصلت آنذاك، موجودة
نتائج إىل التوصل فخ يف ويقعون للمسألة، الحقيقي الجوهر عن يغفلون األحيان أكثر
يف منغمسني كانوا لقد اإلدارية؛ الناحية من صلة ذات غري لكنها إحصائية أهمية ذات

الكلية. الصورة رؤية عن وعاجزين التفاصيل
أعىل الصالحية من مستًوى تحقيق عىل التنظيم جيدة املقابالت تساعدك قد أجل،
هو تحقيقه تأُمل قد الصالحية من قدر أقىص لكن أخرى، تقليدية وسيلة أية تحققه مما
بنسبة إال األداء يف التفاوت يفرس لن التقييم أن تَعني القْدر بهذا وصالحية تقريبًا، ٠٫٧
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تعنيِّ أن ا حقٍّ بك أيجدر املفقود؟ اآلخر النصف عن ماذا املائة. يف ٥٠ عن قليًال تقل
نسبيٍّا؟ ضعيفة التنبؤية قدرتها أدواٍت عىل اعتماًدا مهمة وظيفة يف شخًصا

الفوائدالرشوط

قائمون عىل االختيار ذوو كفاءة عالية
القوة ا-ؤسسية

األساليب ا-ستخدمة يف التقييم

تقييم ممتاز

ا'عادلة الذكية

أداء وظيفي مرتفع ونسبة استبقاء عالية

صورة ا-ؤسسة يف السوق
فاعلية الوقت

مثمر. تقييم إىل للوصول الذكية املعادلة نموذج :4-7 شكل

كان إذا الدنيا. املناصب عىل اآلن إىل الضخمة األبحاث أغلب ركَّز ذلك، عىل عالوة
الفصول يف رأينا (كما أعىل تعقيدها ودرجة أكرب العليا املناصب يف اإلداري األداء فارق

العليا. املناصب تلك يف أقل بالرضورة ستكون األساليب تلك صالحية فإن السابقة)
الخاصة األكاديمية الجهود أغلب تناولها عن يقرص مهمة أخرى عوامل ثمة أن كما
األسلوب مقابل (يف التقييم عىل القائم للفرد ضئيًال اهتماًما يُعري مثًال، فأغلبها، بالتقييم؛
ويتجاهلون شأنها؛ من يقللون أو املرجعية بالجهات االتصاالت معظمهم يهمل امُلستخَدم)؛

إجراؤها. الواجب التقييمات بعدد املتعلقة األساسية املسألة املجمل يف
وذلك 7-4؛ الشكل يف املوضح الذكية املعادلة نموذج عليه أطلقت ما إىل توصلت لقد
يمثل املتوقعة. وفوائده املثمر التقييم رشوط يخص فيما استنتاجاتي عن التعبري بُغية
للقائمني العالية الكفاءة تشمل التي املثمر، التقييم رشوط املعادلة من األيمن الجانب
يف املستخدمة الصحيحة األساليب بعَدهما) ثالثًا و(يأتي املؤسسية، والقوة االنتقاء، عىل
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أنه بمعنى باملضاعفة، املعادلة من األيمن الجانب يف الواقعة العوامل هذه تتسم التقييم.
مثمر. تقييم عىل للحصول بالقوة الرشوط هذه جميع تتميز أن ينبغي

كان لو الجيد. التقييم من املتوقعة الفوائد فيمثل املعادلة من األيرس الجانب أما
داخَل َقة منسَّ بطريقة ويَعملون الصحيحة األساليب يَستخدمون أَْكفاء أشخاٌص لديك
وظيفيٍّا أداءً يقدِّمون مرشحني تعيني لك يتيح ممتاز بتقييم تحَظى فسوف مؤسستك؛
قوية صورة ذاته، الوقت يف ذلك، يعكس وسوف أطول، لفرتة مؤسستك يف ويبقون أعىل
املهمة، غري التقييمات عن ِبَمنْأًى أكرب بكفاءة ستعمل وأخريًا، السوق، يف ملؤسستك ا جدٍّ
من اإلداري فريقك وقت ستحمي ثَمَّ وِمْن الحاجة؛ عن الزائدة أو الصالحية، عديمة أو

اإلهدار.
هذه جميع تَُعدُّ هل للتقييم. مرجعية قائمًة باعتبارها الذكية املعادلة إىل انظر
إذا املذكورة؟ الفوائد جميع عىل مؤسستك أتحصل مؤسستك؟ يف فاعلة عنارص العوامل

املطلوبة؟ التغيريات فما بالنفي، اإلجابة كانت

بثمن تُقدَّر ال مرجعية جهات (12)

عقْدنا بونرتيسينا، يف رشكتنا مؤتمر من أشهر بضعة وبعد ،١٩٩٤ عام نهاية ُقبيل
بني من وكان العالم، حوَل برشكتنا الخاص املهني التطوير لفريق أمسرتدام يف اجتماًعا
رشكتنا ومدير العالم، أنحاء جميع من زمالء وعدة السطور، هذه صاحب املشاركني
وكنا كبريًا، وخارجيٍّا داخليٍّا بحثًا الحني، هذا بحلول أجرينا، قد كنا ميالند. دان التنفيذي،
لقد متميز. أداءٍ من لنا مكاتَب عدُة أحرَزتْه ِلَما املنتجة العوامل ل املفصَّ بالتحليل نتناول
وبناء مذهلة أداء سجالت جمع من املكاتب من صغرية مجموعٌة األمر، واقع يف تمكَّنَْت،

لها. ممتازة سمعة
األداء ذلك خلَف واألهم األوحد السبب يراه كان ما بشأن راسخة آراءٌ دان لدى كان
يدرسوه أن دون مرشح تقديم عىل املكاتب تلك يف االستشاريون يُقِدم ال رأيه، يف املذهل.
االستشاريني، هؤالء مع وثيقة عالقة عىل أفراد، عدة مع بالتعاون صة متفحِّ دراسة
وتتسم زاخرة مرجعية جهات منحنا وبإمكانهم عمله، أداء أثناءَ املرشح رأوا أن وسبق
يتجمعون تقليًدا الناجحة املكاتب لتلك أن كما واملوثوقية. ة املتبرصِّ والرؤية باملوضوعية

االستشاريني. بني الثمينة املرجعية الجهات تلك ويتقاسمون منتظم بشكل بمقتضاه
الضمنية النقطة كانت املرجعية. الجهات موضوع حول مطلقة بقناعة دان تحدَّث
نتذكر وأن بالتواضع، نتحىل أن دائًما علينا أن هي منه، سمعتها كما طرحها، التي
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مرشحون دائًما النهاية يف فسيوجد الشخصية، املقابالت عقد يف خربتنا بلغت مهما أنه
خوضها. يََسُعنا ال مجازفة هذه وأن عمالئنا، وتضليل خداعنا عىل قادرون محتملون

الجهات تلك عىل الحصول واقعية مدى عن سألته لكنني دان؛ َمْقِصد استوعبت
بعض (كان للغاية. كبرية أسواق يف معروفة مصادر من املتحيزة وغري الواسعة املرجعية
دان أجاب واملتوسط.) الصغري بني حجمها يرتاوح أسواق يف يعمل أداءً األعىل مكاتبنا من
األسواق ألكرب يمكن اْلَمهمة، أو القطاع بحسب إما االستشاريني، تخصص خالل من أن
معروفون أشخاص دائًما لدينا يكون وأن املطاف نهاية يف صغري عالم إىل تتحول أن
العليا. املستويات أحد يف محتمل مرشح أي مع ُقرب عن عملوا قد ن ِممَّ أكثر أو منا لواحد
موجزة قائمة عليها مدون ورقية سبورة إىل دان سار مناقشتنا، من ما لحظة يف
قلًما دان تناول الالمعة. املكاتب لهذه الباهر النجاح يف ساهمت التي العوامل ملختلف
«االتصاالت فكانت ثالثًا؛ أو نجمتني أو نجمًة عامٍل كل بجانب ورسم خطاًطا أسوَد

نجمات. ثالث نال الذي الوحيد العامل هي املرجعية» بالجهات املالئمة
أنفع كان أنه أعتقد زلت ال االجتماع، هذا عىل َعقد من أكثر مرور بعد واليوم،
ذلك منذ رشكتنا، استثمرت وموثوقية. صالحية ذي تقييم إنجاز كيفية يف تلقيته درس
يف للنجاح املطلوبة الكفاءات وتحديد الفكري، مالنا رأس لتنمية طائلة أمواًال الحني،
عظيمة قوة أضافت التي املقيَّمة الكفاءات من متميزة مجموعة ووضع العليا، املستويات
تلك جميع ومع مكاتبنا. يف العاملني االستشاريني تدريب إىل باإلضافة تقييماتنا، إىل
رشط املرجعية بالجهات املالئمة االتصاالت بأن قناعة عىل زلنا ال الضخمة، االستثمارات

تقييم. أي يف النجاح لتحقيق جوهري
ويلش جاك سألت حني ذاته؛ املبدأ يتبعون مجالنا خارَج املتميزين القادة أن شك ال
املرات تلك يف املرشح حقيقة إىل — معنًى من الكلمة تحمله ما بكل — وصوله كيفية عن
موظفني الرشكة داخل لديه بأن أجابني خارجيني؟ مرشحني عن فيها بحث التي القليلة
للمرشح. متكاملة صورة لتجميع الرشكة) نفس يف (ال املجال نفس يف بأفراد يتصلون
املجال أقران آراء أما املرشح، من املقدمة املرجعية بالجهات َقطُّ يثق لم أنه كذلك وأخربني

للمعلومات. ثمينًا مصدًرا فكانت

املرجعية بالجهات الصحيح االتصال (13)

بهذه االستعانة يمكن أوًال: أغراض؛ ثالثة املرجعية بالجهات الصحيح االتصال يخدم
مراجعة ذلك، أمثلة ومن األساسية. املرشح مؤهالت من للتحقق مبكرة مرحلة يف الجهات
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بالرشكات واالتصال التعليمية، الخلفية من للتأكد الذاتية السرية يف الواردة الجامعات
املتخصصة الرشكات إرشاك إن بل الوظيفية، والدرجات التواريخ من لالستيثاق الواردة
واملخادعني. املحتالني استبعاد نحو طويًال شوًطا يقطع قد والسلوك السري تحريات يف
الرشط بهذا الوفاء يف تُخفق الرشكات من مذهًال عدًدا أن غري بديهيٍّا، ذلك يبدو ربما

املبدئي.
املرجعية، بالجهات االتصال من أساسيٍّا مستًوى الواضحني املحتالني استبعاد يُعد
التي اإلنجازات أن من التحقق عىل القادرين األشخاص إيجاد فيشمل الثاني املستوى أما
من الكفاءة. من يزعمه الذي بالقدر يتمتع املرشح وأن حقيقية، نفسه املرشح أوردها
األساسية الكفاءات من التحقق املهم من املرجعية، الجهات من الثاني النوع هذا خالل
فإن تقييمها؛ صعوبة ثَمَّ ومن امللموسة غري طبيعتها برغم العاطفي. الذكاء عىل القائمة

النجاح. لتحقيق حيوية الكفاءات هذه
الكفاءة إىل انتباهك توجيه عىل املرجعية الجهات من الثالث النوع يساعدك أخريًا،
املنصب يف املرشح نجاح من والتأكد التعيني، قرار اتخاذ بُْغيََة الكامنة؛ واإلمكانيات
املؤسسة. سياق يف امُلعنيَّ املرشح دمج عملية لدعم الرضورية املعلومات وجمع الجديد،

أساسيتان ممارستان هناك بالفعل؟ املرجعية الجهات هذه مع ستتعامل كيف لكن
نوع عىل يعتمد ما وهو معها، ستتواصل التي الجهات تقرر أن عليك أوًال: األفضل؛ هما
التوجه أو النتائج، إىل التوجه مثل كفاءاٍت تقيِّم فلكي تقييمها؛ تحاول التي الكفاءات
ا، جدٍّ جيدة مرجعية جهًة للمرشح السابق املدير يَُعدُّ التِّجاري، التوجه أو االسرتاتيجي،
ملرءويس يمكن بينما والتأثري، التعاون مهارات تقييم له يتيح فوضعه العمل زميل أما
قيادة جوانب يف املرشح كفاءة عىل مفيدًة تعليقاٍت يقدموا أن سابًقا املبارشين املرشح
بالجهات نفسك تُقيَِّد أالَّ األحوال جميع يف عليك اآلخرين. تنمية عىل وقدرته العمل ِفَرق
أهدافك. لخدمة إضافية جهات عىل معه اتفق بل ابتداءً، املرشح قدمها التي املرجعية
ذلك يف بما واملرشح، الجهة بني العالقة طبيعة تفهم أن حاول القائمة، هذه تُِعد وبينما

عمالئهم). أفضل املوردون يرشح حني الحال هو (كما املحتملة الرصاعات
معهم تتواصل أن هي املرجعية الجهات مع بالتعامل الخاصة املمارسات أفضل ثاني
بمعنى ما، مرشح مع السلوك عىل قائمة منظمة مقابلة إجرائك عند املتبعة الطريقة بنفس
تقييمها. تََودُّ التي املهمة الكفاءات من التحقق إىل الرامية ألسئلتك مخطط بوضع تبدأ أن
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لهم توضح ثم باملرشح، عالقتهم من تتحقق أن أوًال عليك املرجعية، بالجهات االتصال عند
يف املرشح مالحظة لهم سبق إذا ما منهم وتتأكد املرشح، ألجله تدرس الذي املوقف نوعية
وأية النتائج، بها حقق التي والطريقة فعله، ما عىل الحالة، تلك يف تعرَّف، مشابه. موقف
ذات أخرى حقائق أية لجمع الفرصة تنتهز أن بك يجدر كفاءته. مستوى إىل تشري دالئل
وكذلك رفضه، أو التعيني قرار وإبرام موثوقية أكثر تقييم إنجاز عىل تساعدك قد صلة

فاعلية. أكثر نحو عىل املعنيَّ املرشح إلدماج االستعداد
تأكد، املرحلة. هذه يف ملموسة قيمة يُضيفوا أن األحوال، بعض يف للمهنيني، يمكن
االستمرارية من كبري بقدر يتمتعون لديك العاملني االستشاريني أن من أخرى، مرة
لديهم أن أمكن، كلما وتَحقق، الصلة. ذات والقطاعات واملهام األسواق يف والتخصصية
املرجعية، والجهات باملصادر، املرتبطة املعلومات وتبادل االجتماع عىل تحثُّ داخلية ثقافة
بني بحرية تتدفق أن ينبغي االستشاريون هؤالء يمتلكها التي املعرفة إن واملرشحني.

منها. االستفادة تتحقق لكي الرشكة يف العاملني املهنيني

ينتقي َمن انتقاء (14)

إىل تستمع أم بارعة آلة عىل يعزف وهو متوسط بيانو عازف إىل االستماع تفضل هل
الخيار مثيل، ستختار، أنك يقني عىل أنا متوسطة؟ آلة عىل يعزف وهو بارع بيانو عازف

مرة. كل يف الثاني
تقييم إن األسلوب. من أكثر املهني يف يكمن فالرس التقييمات؛ عىل ينطبق ذاته األمر
القانونية، املهن ولكسدت الطالق، إىل املتزوجون لجأ ملا وإال الصعوبة، يف غاية البرش

العمل. عن عاطًال أنا ولرصُت
هناك أن إال املوضوع، بهذه املعنية األبحاث هي قليلة األول، الفصل يف أرشت كما
كان إذا ما مسألة يتناول فصل عىل يحتوي التعيني» مقابالت «دليل بعنوان مفيًدا كتابًا
ست بني من خمٌس استنتج غريهم.16 من أفضل الشخصية املقابالت يُجرون َمْن بعض
املقابالت أَْجَرُوا من أفضل أن الدراسات تلك بعض يف تبنيَّ «نعم». اإلجابة أن دراسات
املقابالت أَْجَرُوا من أسوأ لدى نظائرها تُفوق التنبؤي الصدق من بمستويات تمتعوا
يُجرون مختلًفا شخًصا ٦٢ شملت كبرية دراسٌة ١٩٦٦ عاَم أُجريت مرات. عرش بمقدار
املدى أن وُوِجَد املتوسط، يف موظًفا ٢٥ تقييم توىل قد منهم كل وكان وظيفية، مقابالت
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كحدٍّ و+٠٫٦٥ أدنى كحد ٠٫١٠− بني يرتاوح كان للمقابَلني الفردية للصالحيات املتضمن
أقىص.17

تعني ال ٠٫١٠− بمقدار صالحية إن التدقيق. من بمزيد نتناوَله أن املدى ذلك يستحق
صالحيته أن تعني بل متدنية، صالحية ق حقَّ قد للدراسة الخاضع املقابالت ُمْجِرَي أن
هذا تخالف أن عليك ينبغي ربما أنه عىل النتيجة هذه تفرس أن يمكنك سالبة. كانت

به! يويص ما كل يف املحدد الشخص
بشأن املرجعيات أكرب من واحًدا رايس، جامعة يف األستاذ ديبوي، روبرت يمثل
بني الصالحيات يف لالختالفات دراسة أفضل روبرت أجرى املرشحني. انتقاء مقابالت
األشخاص بعض أن إىل وخلُص ضخمة، عينة عىل معتمًدا التوظيفية، املقابالِت ُمْجري
هؤالء وأن بآخرين، مقارنًة الصالحية من أعىل مستويات يحققون املقابالت يُجرون الذين
النساء ضد تحيًزا أقل يكونون ما عادة الصالحية من أعىل مستويات يحققون الذين

تقييماتهم.18 يف الِعْرقية واألقليات
والكفاءات املؤسسية األشكال يف متسارًعا تغريًا يشهد عالٍم يف أنه هي والخالصة
الكفاءات، أهم من بعٍض تقييم يف بالغة وصعوبة جديدة، لكفاءات دائًما واحتياًجا اإلدارية،

االنتقاء. عملية إلنجاز املالئمني األفراد اختيار إىل حاجة يف أنك شك ال
املنطقي من اْلَمهمة، صعوبة إىل وبالنظر أوًال: األَْكفاء؟ املقيِّمني هؤالء يميز ما أهم ما
باملنصب املرتبطة والكفاءات الخربات بمجموعة أيًضا ني وُمِلمِّ أذكياءَ أشخاًصا تختار أن
ثمة املرشحني. كبار لتقييم املقيِّمني بكبار االستعانة عادًة، يعني، مما املقابالت؛ إلجراء
بينها ومن الفردي، املستوى عىل للتقييم العالية بالصالحية كذلك ترتبط أخرى سمات
والقدرة االستماع، ومهارات الذات، ومراقبة اللفظية، غري السلوكيات ترجمة عىل القدرة

بالتوازي. والتنفيذ التخطيط عىل
املقابالت يُجرون الذين األشخاص أفضل يميز ما أهم من أن الدهشة بعض يثري مما
قرن؛ نصف من أكثر منذ باحثون اكتشفه ما هذا سليم. تقييم إلجراء دافعيتهم هو
بمعايريَ اآلخرين عىل الحكم يُجيدون الذين األفراد يتمتع الدراسة، تلك ذكرت فحسبما
تكون قد الجوانب هذه «أهم أن إال اجتماعي، وذكاء عامٍّ ذكاء عىل عالوًة مالئمة، تقييميٍة
والحرية التقييم محل الفرد عىل دقيقة أحكام إلصدار الدافع املقيِّم لدى كان فإذا الدافعية؛

هدفه.»19 لتحقيق جيدة بفرصة يحَظى فسوف املوضوعية، التزام يف
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ستُجري؟ تقييًما كم (15)

أن أجد عاًما، عرشين من يقرب ما منذ األوىل البحثية َمهمتي إىل بذاكرتي أعود حني
كنت، بالتأكيد. الجيد والعميل الدافعية، سوى قوة نقاط أية لديَّ يكن لم صحيح. ذلك
واالتصال ومقابلتهم املرشحني من كبري عدد بدراسة الخاصة َمهمتي أُنجز شك، بال
ثالثة وجود هو الحقيقي الفارق أحدث الذي لكن مستفيض؛ بتفصيل املرجعية بالجهات
باالستقاللية وتتسم متعاقبة تقييمات أَْجَرْوا الكفاءة من عالية درجة عىل العميل لدى أفراد

والشمولية.
كيلمس، لرشكة املتقاعد التنفيذي الرئيس هو العميل لدى املقابلة أَْجَرُوا من أول كان
فرانك كان لها. عد ال التي املؤسسية املناوشات ذو املحنَّك الخبري وهو بينسون، فرانك
ديفيد فكان الثاني أما النواحي. جميع من الراهنة وتحدياتها كيلمس بحقيقة دراية عىل
الجديد منصبه إىل االنتقال طور يف كان الذي للرشكة، املرتقب التنفيذي الرئيس جانيل،
مسائل بأهم تامة إحاطة عىل كان فإنه بالرشكة، عهده حداثة وبرغم للبحث. إجرائنا أثناء
بفهم يتحىل وكان استهالكيٍّا، منتًجا تقدِّم الوترية رسيعة رشكة داخل واملبيعات التسويق
كوينسا لرشكة التنفيذي الرئيس هو الثالث املقيِّم كان وأخريًا، املحليني. للمستهلكني عميق

األفراد. تقييم عىل املتميزة القدرة وصاحب موريتا، نوبريتو القابضة،
دقة لتحسني فاعلية وأكثرها املمارسات أفضل من واحدة يُربز املثال ذلك يف حدث ما
املرشحني مع ومستقلة متتابعة مقابالت األَْكفاء املقيِّمني من قليل إجراء وهي التقييمات؛
واملوضح املتعاقبة»، املصايف «نموذج اسم عليها أُطلق االسرتاتيجية هذه مثل إن النهائيني.

.5-7 الشكل يف

اْلِمْصفاةا�رشحون
األوىل

اْلِمْصفاة
الثانية

اْلِمْصفاة
الثالثة

مقيَّمون
باعتبارهم
األفضل

مقيَّمون
باعتبارهم
األفضل

مقيَّمون
باعتبارهم
األفضل

(أفضل ٩٩٪)(أفضل ٩٠٪)(أفضل ٥٠٪)(أفضل ١٠٪)

املتعاقبة. املصايف نموذج :5-7 شكل
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الثالث، الفصل يف لها قدمُت نقطة عىل املنطقي أساسها يف االسرتاتيجية هذه تعتمد
تعيني أردنا حال يف التحليل، ذلك من تذكر قد كما التقييم. أخطاء تأثري حللت عندما
بنا الخاصة التعيني قرارات يف الخطأ معدل سيظل املرشحني، من فقط املائة يف ١٠ أعىل
عاٍل بمستًوى تقييماتُنا تمتعْت إذا حتى (5-7 الشكل يف موضح هو (كما املائة يف ٥٠
فقط). واحد مقيِّم (أي فقط واحدة ِمْصفاة لوجود وذلك املائة)؛ يف ٩٠ (حوايل الدقة من
باعتبارهم البداية يف املقيَّمني املرشحني أولئك إىل مستقلة ثانية ِمْصفاة أضفت إذا لكن

فقط. املائة يف ١٠ إىل ليصل السابق الخطأ معدل خفض من تتمكَّن فسوف األفضل،
وأن مرشح، ١٠٠ الثانية، اْلِمْصفاة إضافة قبَل لديك، أن افِرتْض ذلك؟ يحدث كيف
إىل املائة يف ٩٠ البالغة دقتك فستدفعك املرشحني، أفضل ا حقٍّ يمثلون منهم املائة يف ٥٠
املائة يف ١٠ البالغ الخطأ معدل بينما األفضل، باعتبارهم األَْكفاء املرشحني من ٤٥ تقييم
اْلِمْصفاة إضافة بعد األفضل. باعتبارهم األَْكفاء غري املرشحني من خمسة تقيِّم سيجعلك
الثانية، اْلِمْصفاة هذه عرب سيمرُّون الذين مرشًحا الخمسني بني من أن ستجد الثانية،
إذا ذاته، للمنطق واتباًعا املرشحني. أفضل بالفعل سيكونون املائة) يف ٩٠ (أو ٤٥ فإن
التقييمي الخطأ من ستخفض ثالثة متعاقبة ِمْصفاة إضافة أن فستجد األرقام، حسبت

فقط. املائة يف ١ إىل ليصل النهائي

الطبخة تفسد الطُّهاة كثرة (16)

إىل التقييمات من مزيًدا فتضيف املنطق؛ هذا تطبيق يف املبالغة إىل ذلك يُغريك ربما
فسيكون ذلك! تفعل ال الصفر. نحو التقييمي الخطأ بنسبة الدفع سبيل يف العملية
من ا جدٍّ كبري عدد استبعاد إىل بك ذلك سيؤدي أوًال: لسببني؛ كبرية سلبية تبعات لذلك
بحيث البداية، من املرشحني من ضخم عدد إيجاد إىل ستحتاج ثانيًا: األَْكفاء. املرشحني
هذه 6-7 الشكل يوضح املتعاقبة! املصايف هذه كل بعد واحد مرشح ولو لديك يبقى
من متفاوتة بدرجات ومستقلة متعاقبة مصاٍف ثالث عىل املرتتبة النتائج عارًضا الفكرة،

املقيِّمني. بني الدقة
٩٠ بنسبة دقة ودرجة مصاٍف ثالث فيه يوجد والذي لتوِّنا، ناقشناه الذي املثال يف
املائة يف ١ املرشحني أفضل من باعتباره كفء غري مرشح تقييم احتمالية تبلغ املائة، يف
املائة يف ٢٧ ظلًما ستستبعد ذاته، الوقت يف لكنك، بالتأكيد؛ إيجابي يشء وهو فقط،
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١٤ إيجاد إىل ستحتاج متميًزا، واحًدا مرشًحا تجد لكي الواقع، يف املرشحني! أفضل من
تضيف لن املصايف عدد زيادة إن ! شاقٌّ عمل وهو تقييًما، ١٧ مجموعه ما وإجراء مرشًحا
بالفعل؛ الخاطئ اإليجابي التقييم احتمال انخفاض إىل بالنظر الدقة، ناحية من الكثري

العمل. من مزيًدا وستكلفك الخاطئ السلبي التقييم احتمالية من ستزيد لكنها

٪٩٠
٪٤٢

٪٢٧
٪٦٦

١٤ 
١٧

١٧
٢٥

٪١
٪٧٠

(١) احتمالية تقييم مرشح غ- كفء باعتباره كفئًا.

(٢) احتمالية تقييم مرشح كفء باعتباره غ- كفء.

دقة ا@قيِّم<
تقييم إيجابي

خاطئ(١)
تقييم سلبي

خاطئ(٢)
عدد ا@رشح<

الالزم<
عدد التقييمات

ا@طلوبة

املقيِّمني. لدى مختلفة دقة بمستويات ومستقلة متعاقبة مصاٍف لثالث مثال :6-7 شكل

ضع ما.20 مرشح الستبعاد سبب عن يبحثون املقاِبلني من كثريًا أن اعتبارك يف ضع
غري مضيعًة ليس العالية الكفاءة ذوي للمرشحني اْلُمَمنَْهج االستبعاد أن أيًضا اعتبارك يف
عىل إال رضره يظهر ال ما وهو السوق، يف مصداقيتك يُكلفك قد بل فقط، للوقت مربرة

الطويل. املدى
وأهمية املقيِّمني من محدود بعدد االستعانة أهمية أيًضا 6-7 الشكل إليه يشري ومما
يف ألخص، الذكية). املعادلة أجزاء أحد (وهو أيًضا الكفاءة من عالية بدرجة تمتعهم
ومستقلة متعاقبة مصاٍف ثالث من املستخلصة النتائج الشكل، ذلك من الثاني الصف
ومع الحالة، هذه يف مقيِّم. لكل املائة يف ٧٠ حوايل الدقة؛ من أقل مستًوى باستخدام
بينما املائة، يف ٤٢ كفء غري شخًصا تعيينك احتمالية تبلغ سوف مصاٍف، ثالث استخدام
لبلوغ َجِهيد جهد بذل عليك سيتوجب أنه كما ا، حقٍّ األَْكفاء املرشحني ثلثي تستبعد سوف
تقييًما ٢٥ مجموعه ما وإجراء مرشًحا، ١٧ إيجاد عليك سيتعني إذ البائسة؛ النتيجة هذه

املائة)! يف ٤٢ خطأ نسبة (مع واحد مرشح تعيني إىل الحال بك لينتهَي
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ذوي باملقيِّمني االستعانة إىل الحاجَة للشك مجاًال يدع ال بما التحليل هذا يثبت
الجانب ميزات بكل الفوز سبيل يف وذلك محدوًدا؛ عددهم يكون وأن فقط، العالية الكفاءة
قوي وانعكاس مرتفع، أداء ذوو ومرشحون ممتاز، تقييم الذكية: املعادلة من األيرس

لوقتك. ال فعَّ واستغالل املؤسسية، للصورة

الجماعية املقابالت (17)

لجان، هيئة عىل املقابالت أو الجماعية، املقابالت وهو دراسته، تجدر أخري منهج ثمة
واحد. آٍن يف املرشح مقابلة يف أشخاص عدة يشرتك حيث

من الالحقة املراحل يف مفيدة أداًة باعتبارها الجماعية املقابالت إىل النظر ينبغي
املقابالت يُجرون أشخاصممن عدة إرشاك املنطقي من ليس إذ السابق؛ التعاقبي النموذج
األبحاث تشري األقل. عىل املبدئية التصفية بعضمراحل املرشح يجتاز أن بعد إال العملية يف
ذلك ويُعزى الفردية، املقابالت صالحية عن قليًال تزيد الجماعية املقابالت صالحية أن إىل
الذي األساس يخص فيما لبعضهم املقابلة مجري األشخاص معارضة إمكانية إىل جزئيٍّا
العليا، للمناصب بالنسبة كذلك فاعلية أكثر الجماعية املقابالت تبدو التقييمات. عليه تقوم
باإلضافة متعددة. جهات مع التفاعل تتضمن التي والوظائف تعقيًدا، األكثر والوظائف
ازدواجية من املتالحقة املقابالت تحمله مما بالحد الجماعية املقابالت تمتاز ذلك، إىل

املستوى. رفيعي املقيِّمني لوقت الرشيد االستغالل تضمن كما للموارد، واستنزاف
الفاعلية؛ من مزيًدا تحقق لكي معينة ضوابط الجماعية املقابالت تراعي أن يجب لكن
بالكفاءات والدراية الكفاءة من عالية درجة عىل املقابلة األشخاصُمجرو يكون أن فينبغي

والتقيص. األسئلة طرح لعملية تنفيذهم أثناءَ منضبطني يكونوا وأن التقييم، محل

القرارات اتخاذ فريق (18)

األمر يتعلق حني لكن املوظفني؛ تعيني إىل الحاجة تحديد يف جهات عدة تشرتك قد
خاٍل كفء، صغري، فريق من النتائج أفضل تنبثق ما فعادة النهائي، التعيني بقرار
يف للتشكيك املجال يتيح ال قد القرار باتخاذ واحد شخص تكليف إن الرصاعات. من
أن كما املرشحني. بني الصعبة املفاضالت ومناقشة التحيزات، ومحاربة االفرتاضات،
التقييمات من يزيد أن شأنه من القرار اتخاذ يف الجهات من الالزم من أكرب عدد إرشاك
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طول بسبب املرشحني دافعية من ويضعف أَْكفاء)، مرشحني (استبعاد الخاطئة السلبية
وأهميته. القرار اتخاذ فريق كفاءة من ويقلل العملية،

الكفاءة عايل صغري فريق يقود أن ينبغي تنفيذي، رئيس تعيني إىل الحاجة بُروز عند
تعيني إىل الحاجة تحديد من بَْدءًا بأكملها، العملية مثًال) اإلدارة مجلس أعضاء من (ثالثة
بالحجم بفريق االستعانة يمكن املؤسيس. السياق يف بدمجه وانتهاءً جديد تنفيذي رئيس
املبارش، الرئيَس الفريُق يتضمن أن عىل الدنيا، املستويات يف تعيينات إجراء عند ذاته
يف أعىل يكون أن افرتاض (عىل البرشية املوارد قسم يف تنفيذي مسئول وأكربَ ورئيَسه،
كفء غري تنفيذي مسئول تطوع إذا تنازالت أية م تقدِّ ال شغله). املراد املنصب من درجته
أعضاء ذلك يف بما املستوى، رفيَع املسئول هذا كان إذا حتى التعيني، فريق إىل باالنضمام

للغاية. عالية املوقف هذا يف فاملخاطر اإلدارة؛ مجلس
املمارسات أفضل من بعًضا األوىل الفصول يف الوارد األلبان منتجات رشكة مثال يربز
النهائية، تقييماتها واألجور التعيينات لجنة عقدت النهائية. القرارات باتخاذ املرتبطة
الرشكة، إدارة مجلس رئيس اللجنة هذه ضمت الثقافية. واملالءمة الكفاءة من وتحققت
الكفاءة. من عالية درجة عىل األربعة وكان عرش، الثالثة اإلدارة مجلس أعضاء من وأربعة
دالئل من املرشحني ِسرَي شملته ملا فحًصا وتضمنت والشمولية، بالرصامة العملية اتسمت

الوظيفة. يف النجاح إلحراز حيوية أهمية ذات كفاءة كل يف املطلوب املستوى أظهرت
يعرف كان والدافعية الكفاءة ذوي األعضاء من الصغري الفريق هذا ألن نتيجة
مرشح أفضل وتعيني القرار إىل الوصول يف بسهولة نجح فقد عنه، يبحث ما بوضوح

إليه. تقدَّم

النهائي القرار مرحلة يف املمارسات أفضل (19)

عدد ففي مطلقة؛ أهمية الصارم لالنضباط يصري النهائي، القرار اتخاذ مرحلة تدنو حني
جسيمة أخطاء وتُرتََكب االنضباط، ويُقوَّض النفعية، النزعة تتدخل الحاالت، من ا جدٍّ كبري

املرشحني. اختيار يف
من األوىل املراحل يف كتابًة املحددة األداء لتوقعات الثانية املراجعة «االنضباط» يعني
مراجعة إىل باإلضافة ِحَدة، عىل أساسية كفاءة بكل املتعلقة الدالئل ومراجعة العملية،
أتى التي األفعال أهم ومراجعة رسد الخطوة هذه تتضمن املرشح. لدى التطور إمكانية

الرئيسية. التوقعات من بكلٍّ الصلة ذات وسلوكياته إنجازاته وأهم مرشح، كل بها
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الثغرات بعض ُوِجَد حال يف سيما ال السلوكي، التنبؤ االنضباط يعني وأخريًا،
بطرق لكن بالتوقعات، الوفاء مرشحني عدة أَْمَكَن حاِل يف أو الكفاءات، بعض يف البسيطة

تتخذَه؟ أن تودُّ رهان أيُّ مختلفة.
إمكانيات بني ربًطا السلوكي تنبؤك يضم قد الكفاءات، يف بسيطة ثغرات وِجَدت متى
أن املمكن من كان إذا ما تعرف كي وذلك املزمع؛ أو القائم التنظيمي والدعم املرشح

ذلك. وكيفية الثغرات تلك برغم املرشح ينجح
الضخمة املؤسسات أجل من القرار التخاذ تقدًما أكثر ونماذُج عملياٌت ُطورت لقد
املهنية الخدمات رشكات أجل من وكذلك ذاتها، املناصب يف كثرية تعيينات تُجري التي
لحاالت للكفاءة ملقاييس متقدم بنموذج رشكتنا تستعني املثال، سبيل عىل املتخصصة.
نحدد أننا عىل عالوة العليا، اإلدارية املستويات يف التنفيذيني املسئولني مناصب يف التعيني
نماذج وضعت الحاالت بعض ويف منصب. لكل جيًدا مؤكدة مستهدفة مستويات برصامة
القرار اتخاذ قواعد من مختلفة أنواع باستخدام أساسية كفاءة كل تقيِّم متعددة، ارتباط
األشخاص بعض جرَّب وأخريًا، تعوييض). غري أو تعوييض، تتابعي؛ غري أو (تتابعي،
اْلَحْدِسيَّة التوقعات عىل ِبناءً القرار التخاذ نموذج يوضع حيث القرار، اتخاذ يف ذاتيٍّا أسلوبًا
وعىل الخبري. عىل يتفوق أنه للدهشة املثرية النتيجة تكون النموذج استخدام وعند لخبري،
الضوضاء من الحد مع الخبري، لدى ما أفضل عىل يحصل النموذج هذا فإن يبدو ما

والقلق. والضغط وامللل التعب من الناتجة العشوائية

اْلَحْدس مع التعامل (20)

العقالنية بني الصحيح التوازن تحقيق وهو أال أخري، هدف املرشحني تعيني لقرارات
الوقت. بمرور تغريات سيشهد الذي التوازن وهو والحدس،

التمييز يف بالغة صعوبة من ستعاني املرشحني، تعيني قرارات ألول اتخاذك بداية مع
قلة مع َحْدسك عىل االعتماد يؤدي ما عادًة العواطف. أو النمطية والقوالب الحقائق بني

سديدة. غري قرارات إىل التقييمات يف خربتك
أشار املستوى. رفيعي التنفيذيني املسئولني حالة يف حتى يدق هذا الخطر ناقوس إن
كثريًا أن إىل التنفيذي، االختيار حول بحثهم معرض يف الخالقة، القيادة مركز يف الباحثون
بل االختيار؛ يف خرباء يكونوا لم قابلوهم الذين املستوى رفيعي التنفيذيني املسئولني من
تنفيذيني مسئولني اختيار يف االشرتاك َقطُّ لهم يسبق لم الحقيقة، يف منهم، املائة يف ٢٠ إن
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مجازفة عىل ينطوَي أن الحاالت هذه يف الحدس عىل لالعتماد يمكن املستوى.21 رفيعي
ا! حقٍّ خطرية

سيدمج ألنه َحْدسك؛ إىل االهتمام من بمزيد تُصغَي أن يجب خربتك، زيادة مع ولكن
ذلك خلف الكامنة الحقائق افحص أجل، السابقة. قراراتك من املستفادة الدروس جميع

أيًضا. إليه وأنصت الحدس،

كوابييس أكرب (21)

أستيقظ، لو تمنيت كابوس؟ أهو ذلك؟ يحدث أن يمكن كيف أتساءل: وأنا نفيس أذكر
أفلح. لم لألسف لكن

املهنية، بمساعدتي العميُل، هذا َعنيَّ مطلًقا. راضيًا يكن ولم عمالئنا أحد أقابل كنت
املرشح هذا كان الورق، عىل كارثيٍّا. التعيني هذا وكان أشهر، بضعة قبَل للتسويق مديًرا
من األعمال إدارة يف املاجستري درجة بينها ومن شائبة، تشوبها ال بمؤهالت يتمتع املعنيَّ
مهنية مسرية جانب إىل األمريكية املتحدة الواليات يف األعمال إدارة كليات أفضل إحدى
كان بل بفريقه، عالقته بسوء يكتِف لم فإنه املؤهالت، هذه كل برغم لإلعجاب. مثرية

لألخالق. منافية وبدت التناقض تمام السائدة الثقافة تُناقض بطريقة أيًضا يترصف
مهني. لسبب اإلحراج من القدر هذا بكل فيه شعرت موقًفا حياتي طوال أذكر ال
البحث يف عاًما عرش الخمسة تقارب خربة آنذاك أمتلك كنت معي؟ ذلك يحدث كيف
التي البحث مهامِّ مئات من املائة يف ٩٠ من أكثر يف قوي: سجل لديَّ وكان التنفيذي،

كهذا. إخفاًقا قط أواِجه لم باهًرا. نجاًحا املعيَّنون املرشحون حقق أجريتها،
الذات. عن الرضا كان يل جرى فيما السبب أن النهاية يف أدركُت الخطأ؟ َمْكَمن أين
الرضا إن قال طاملا الذي زندر، إيجون رشكتنا، مؤسس تحذيَر األوان، فوات بعَد تذكْرُت،

جنب. إىل جنبًا معه ينمو الذي الرائعة، األداء نتائج توأم هو الذات عن
االمتناع وهي أال املهنية، ممارستنا يف املقدسة السياسات إحدى عن تغاضيت لقد
َعِملُوا أفراد مع تُجَرى املرجعية بالجهات موثوقة اتصاالت دون مرشح تقديم عن مطلًقا
بهما، وأثق جيًدا أعرفهما شخصني طَرف من املرشح هذا إيلَّ أُِحيل املرشح. مع ُقْرب عن
إليها. ينتمي التي الخريجني رابطة يف له زميل من إيجابية عامة تعليقات تلقيت كما
ُقدًما امليضِّ يف العميل رغبة بينها من الجوهرية، الخطوة تلك بتجاوز عوامل عدة أقنعتني

بنفيس. وثقتي طويلة، عمل رحلة يف الوشيك وسفره بأقىصرسعة،
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أشخاص خالل من بسهولة املرشح حقيقة كشف بوسعي كان أنه القصة يف ما أسوأ
سبق املعنيَّ املرشح أن األوان، فوات بعد اكتشفت، «أ». الرشكة يف معه وعملوا جيًدا أعرفهم
برغم وذلك الحًقا؛ عميلنا شهدها التي تلك تشبه ألسباب «أ» الرشكة مغادرة منه ُطِلَب أن
بأنه محتملة) قانونية مقاضاة أية تجنُّب ذلك وراء من النية كانت (ربما «أ» الرشكة إقرار
باالنضباط تََحلَّ التأكيد: يف حقها أيف فلن النقطة هذه أكدت مهما نفسه. ِتْلقاء من غادرها
الناجح املرشح أن تأكد مخترصة. طرق أية تسلك وال املرجعية، بالجهات اتصالك أثناءَ

الجديدة. وظيفته يف للنجاح مطلوب هو ما كل يمتلك

املؤسسية القوة بناء (22)

الوقت يف وتتخذ متميزة بنتائج تتمتع أن املحتمل فمن السابقة، التوصيات اتبعت إذا
نعنيِّ سابًقا، أرشت كما مؤسستنا، يف نحن املرشحني. اختيار عند سديدة قرارات ذاته
املهارة بني الصحيح الدمج خالل من ولكن املؤسيس، البحث يف سابقة خربة بال أشخاًصا
عىل ويشهد البالغة. اإلجادة إىل موظفونا يصل ما رسعان والتدريب، والدافعية، العامة،
بعد معهم يعملون يزالون ال لعمالئنا نقدمهم الذين املرشحني من املائة يف ٩٠ أن ذلك
من كثري يف يَْرتقون بل فحسب، ناجًحا أداءً يحققون وال تعيينهم، من سنوات خمس
عىل قدرتنا سابًقا، ذكرت وكما ذلك، عىل عالوة األصلية. مناصبهم متجاوزين الحاالت
بما املدير هذا بها يعمل التي املؤسسة قدرة فاقت ما مديٍر لدى التطور بإمكانية التنبؤ

لسنوات. له معرفتها برغم وذلك أضعاف؛ ثالثة إىل يصل
التقييمية الدقة من املستوى هذا مثل أن ألؤكد بل املباهاة؛ سبيل عىل هذا ذكر أعيد ال
فرص عىل ويحصلون الصحيحة بالدافعية يتمتعون أشخاص يَِد عىل يتحقق أن يمكن

املالئم. التقييم ي وتلقِّ للممارسة
رئيسيٍّا ِمفتاًحا ستكون األول، الفصل يف أوردت كما التقييمية، مهاراتك تنمية إن
العمومية امليزانية يف كبرية مساهمة ستساهم املهارات هذه أن كما املهني، لنجاحك
كبرية رشكة يف التنفيذي الرئيس منصب يكون حني بها. الخاصة الدخل وقائمة لرشكتك
كما خسارتها، أو الدوالرات بمليارات الفوز يعني أن أفضل تعيني لقرار يمكن ، اْلِمَحكِّ عىل
الدنيا املستويات يف ضخمة قيمة تمثل املرشحني بتعيني يتعلق فيما السديدة القرارات أن
املستقبلية القيمة تعكس وحني املؤسسة أنحاء مختلف من تجميعها عند خاصة كذلك،
أخرى إلكرتيك جنرال تنشئ أن يمكنك هكذا باملؤسسة. تلتحق التي العالية لإلمكانيات
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— السنني مر عىل الصمود عىل قادرة استرشافية، رؤية ذات أخرى رشكة تنشئ —
االمتياز. مستوى إىل الجودة مستوى تتجاوَز أن للرشكة ويمكن

أجزاء (أحد املؤسسية للقوة أساسيٍّا مصدًرا املوظفني اختيار قرارات من تجعَل لكي
تنفيذها: مؤسستك وعىل عليك عديدة أمور ثمة الذكية)، املعادلة

املرشحني. تقييم يتَولَّْوَن الكفاءة من عاٍل مستًوى عىل أفراًدا لديك أن من تأكد أوًال:
قد ن ِممَّ أولئك أو أَْكفاء، غري أو الخربة محدودي أفراد إىل الحاسمة اْلَمهمة هذه تُوِكل ال

املبارشين). (كاملرءوسني الصحيحة الدافعية يمتلكون ال
أفضل متبًعا تقييمية، أدواًرا سيؤدون ما كثريًا الذين األفراد تدريب يف استثمر ثانيًا:

والتدريب. التقييم يف امُلجرَّبة املمارسات
بها أُجريت التي الطريقة مراجعة عىل احرص النهائي، القرار اتخاذ قبل ثالثًا:
أن األبحاث أظهرت الرئيسية. الكفاءات من واحدة لكل الدامغة والدالئل التقييمات
بكثري؛ أفضل تقييمات يحققون للمراجعة ستخضع تقييماتهم أن يعلمون الذين املقاِبلني
التحيزات أكثر وتجنُّب بالوظيفة الصلة ذات املعلومات عىل الرتكيز خالل من وذلك

شيوًعا.22
بعد بل فقط، النهائي القرار اتخاذ قبل ال التقييمات، مراجعة عىل احرص رابًعا:
للمقيِّمني، مفيًدا تقييًما تمثِّل القرارات بتبعات اإلحاطة إن القرار. من عامني أو عام
امُلقيِّمني أفضل اختيار إىل يرشدك كما ملؤسستك، التقييمية املهارات تقييم عىل ويساعدك

املستقبل. يف
استعداد عىل وكن املستقبل، يف ما مرحلة يف املوضوعي للتقييم نتائَجك أْخِضْع أخريًا:
يف الكربى، القيادات أقدمت كيف كولينز جيم سئل حني صائب. غري قرار عن للرتاجع
مؤسساتهم، يف للعمل املالئمني األفراد اختيار عىل بالتحليل، تناولها التي املمتازة الرشكات

ييل: بما أجاب

املمتازين املرشحني باختيار الرصامة التزام عىل «لنحرص منهج: َّْوا تَبَن لقد
معنا إلبقائهم وسعنا يف ما نبذل فسوف اختياراتنا، صحة ثبتت إذا ابتداءً.
بحيث إذن، الحقيقة نواجه فسوف لخطأ، ارتكابنا تبنيَّ إذا أما أطول. لوقت

حياتهم.»23 مواصلة لهم ويتسنَّى عملنا مواصلة لنا يتسنَّى

تقييم آليات أن اتضح هذا. إىل مضطرٍّا ولست مرة، كل الكامل النجاح تحقق لن
الطريقة ألن ذلك التعيني؛ آليات عن أهمية تقل ال املهني مسارهم مراحل أوىل الحياة

234



املرشحني تقييم كيفية

من ا'هم تحس! التقييمات:
• األداء الحايل سيئ للغاية.

• تحس4 التقييمات أهم يف قيمته من إيجاد عدد أكرب من ا+رشح4 أو تخفيض رواتبهم ا+توقعة.
• أثبتت مجموعة قوية من األبحاث أنه من ا+مكن تحس4 التقييمات عىل نحو ملموس.

أفضل أساليب التقييمات تتضمن مزيًجا من:
• ا+قابالت ا+نظمة.

• االتصاالت الدقيقة بالجهات ا+رجعية.

لكن ثمة أموًرا أساسية أخرى ربما تفوق يف أهميتها أساليب التقييم، ومنها:
• وجود مقيِّم4 محنك4، يمتلكون ا+ستوى ا+طلوب من الكفاءة والدافعية.

• التشكيل الصحيح لفريق االنتقاء.
• انضباط العملية، بدًءا من اإلقرار ا+بدئي للكفاءات الرئيسية وصوًال إىل القرار النهائي.

يمكن أن ترفع القدرة ا'ؤسسية يف هذا الجانب الحيوي بصورة ملموسة عن طريق:
• اختيار ا+قيِّم4 ا+ناسب4.

• تدريبهم باتباع ممارسات ُمجرَّبة.
• مراجعة التقييمات قبل اتخاذ قرارات التعي4 أو الرتقية.

• متابعة نتائج هذه القرارات بمرور الوقت؛ وذلك ألغراض التقييم الفردي وا+ؤسيس.

املرشحني. تقييم كيفية :7-7 شكل

الوقت يف بإمكانك، لكن معه. تعمل أن هي اليقني وجه عىل ما شخص ملعرفة الوحيدة
املتميزة. التقييمات طريق عن املتميزين املرشحني من مخزون توفري عىل العمل ذاته،

الفصل. هذا يف ُطِرَحت التي النقاط ألهم موجًزا 7-7 الشكل يقدِّم

وموثوقة، صالحة تقييمات عىل ستحصل الفصل، هذا يف تناولناها التي املبادئ اتبعت إذا
مع تتعامل ألنك ولكن ترقيتهم. أو العالم يف األشخاص أفضل تعيني عىل وستقدم
األفراد أولئك جذب كيفية هو املناقشة محل التايل املوضوع فإن متبادلة، اختيارات

الثامن. الفصل يف سنتناوله ما وهو وتحفيزهم، املمتازين
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الثامن الفصل

املرشحني جذبأفضل كيفية
وحتفيزهم

فلقد تهنئتك: إذن بنا يجدر السابقة، الفصول يف املذكورة الخطوات من كالٍّ اتبْعَت إذا
أن املرحلة هذه يف بإمكانك انتبه! لكن للوظيفة. محتمل مرشح أفضل تحديد يف نجحت

ذلك. يف فشلت حال يف الصفر نقطة إىل العودة أو الشخص ذلك تعيني يف تنجح
لتلبية وتقييمهم املرشحني أفضل إيجاد عىل اآلن، حتى األسايس، تركيزنا انصب لقد
بدفع املتعلق الرئييس والتحدي املتبادلة االختيارات نقطة إىل فنعود اآلن، أما احتياجاتنا،
تزخر هم. احتياجاتهم نقطة إىل نعود آخر، بمعنًى — عرضك قبول إىل املرشحني هؤالء
دورها، والدافع املال مسائل خاللها وتلعب الجانبني، لكال واملخاطرة بالشك املرحلة هذه

… والحماسة العقالنية بني مزيج أقوى املرحلة هذه تشهد أن وينبغي
الحياة: واقع من مقتبسني بسيناريوهني الفصل هذا أستهل دعني

عمليات مدير عن للبحث معقدة عملية ١٩٨٨ مارس يف بدأُت األول»: «السيناريو
والنجاح، الذكاء بالغ شابٍّا تنفيذيٍّا مسئوًال العميل كان األرجنتني. يف ناشئة نفط لرشكة
عىل املرشحني ومواصفات األداء توقعات ناحية من عنه، يبحث بما تامة دراية وعىل
املقبلة السنوات مدار عىل السوق يف الفرص من سلسلة ُسنوح يتوقع العميل كان السواء.
ذلك حتى كانت التي إف، بي واي لرشكة اإلنتاجية الجوانب بعض لخصخصة نتيجة
لكنه الناشئة؛ الرشكة العميل هذا يقود أن املقرر من كان للدولة. مملوكة رشكة الحني
والتِّجارية، واالسرتاتيجية، اإلدارية، مهاراته يتمم قوي عمليات مدير تعيني يف يرغب كان
النطاق: واسعة بمسئوليات الجديد املدير يَْضَطِلَع أن املقرر من كان العامة. واملالية
مع فنية إسهامات وتقديم وتقييمها، املتنوعة االستثمار فرص تحديد عىل َعميِيل مساعدة
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إليه، املوكلة اإلنتاجية النواحي عىل الفعالة والسيطرة مختلفة، مجاالت اقتحام محاولة
تحقيق سبيل يف التكاليف يف التحكم وأخريًا مكانه، يف كلٍّ املعنية، العمل ِفَرق وتشكيل

اإلنتاج. يف العالية الكفاءة
تمكَّنَّا شاملة تنفيذي بحث عملية ونفذنا كبرية، بفاعلية واحد كفريق مًعا عملنا
عميقة تقييمات إجراء َعِقب ودراستهم. للمنصب محتمًال مرشًحا ٤٩ تحديد من خالَلها
وصل املرجعية، بالجهات مالئمة واتصاالت مقابالت خالل ومن كبرية، فرعية ملجموعة
لن الراتب مسألة أن الواضح من كان متميًزا. واحًدا مرشًحا َة ثَمَّ بأن قناعة إىل كالنا
ذات إف بي واي رشكة يف بالفعل يعمل كان املرشح ذلك ألن نظًرا إشكال؛ محل تكون
إف بي واي يف املوظفني من كثري كان ذلك، إىل إضافة آنذاك. للغاية املنخفضة الرواتب
كنا لذلك الخصخصة؛ حول الدائرة للشائعات نتيجة مستقبلهم؛ حوَل بالقلق يشعرون
عرًضا أماَمه نضع حني سيما ال بمرشحنا، سنفوز بأننا األسباب، هذه لكل ثقة، عىل

للغاية. ُمْغِريًا
تبنيَّ البحث من تماًما. وانسحب باتٍّا رفًضا عرَضنا َرَفَض حني دهشتَنا تتخيل أن لك
يف يرغب ولم باملرشوع نهائيٍّا مقتنًعا يكن لم إنه بل باملال؛ عالقة لها تكن لم املسألة أن

تنفيذه. يف ُقُدًما امليضِّ
مهم اجتماع يف كنت املوقف، هذا من سنوات ثماني حوايل بعد الثاني»: «السيناريو
رائدَة الواقع يف كانت بل كربى، استهالكية منتجات لرشكة التنفيذي والرئيس الرئيس مع
املايل، املدير منصب لشغل النهائي املرشح عىل عرضه يطرح كان العالم. حوَل مجالها
التحديات تالئم املهارات من فريدة بمجموعة يتمتع املرشح هذا أن جميًعا رأينا وقد
بلباقة املرشُح شَكَرنا العرض، ُطِرح حني أحرضه. وكنت شخصيٍّا اجتماًعا كان املتوقعة.
قبول يستطع لم فإنه آنذاك، وظيفة يشغل يكن لم أنه برغم يتوقع. مما أقلُّ إنه وقال
املبارش املدير يكون أن املقرر من (الذي التنفيذي ورئيسها الرشكة رئيس ذُِهل العرض.
الراتب بشأن توقعاته كانت إذا ما فسأله املتوقعة؛ غري العثرة هذه من ( املعنيَّ للمرشح
بكثري أعىل بالقطع كانت توقعاته أن مضيًفا بنعم، املرشح فأجاب العرض، عن كثريًا تبعد
منهما كلٌّ نهض بالضبط. العرض هذا ضعف الحقيقة يف يتوقع كان لقد العرض؛ من

غادرا. ثم املصافحة وتبادال
النقطة لكن الفصل؛ هذا يف الحًقا ونهايتهما القصتني كلتا عن الحديث أعاود سوف
دائًما ليست النهاية هذه لكن نهاية، توظيفي بحث لكل أن هي اآلن توضيحها أود التي
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من التعيني عملية تركيز ينتقل حني يتالَشْوَن املرشحني أفضل من فكثري املرء؛ يرجو كما
خاطئًا كان بالوظيفة إقناعهم ألن نتيجة األحيان بعض يف وذلك االستقطاب؛ إىل التقييم
الصحيحة التوليفة النعدام نتيجة أخرى أحيان ويف أصًال)، إقناٍع محاولُة َة ثَمَّ يكن لم (أو

والحماسة. العقالنية من

للمرشح؟ األفضل هو أهذا (1)

عواطفنا، تغَلبنا أن يمكن السابقني، املوقفني يف وصفناها كالتي الدقيقة املراحل يف
من املرتدد باملرشح الفوز سبيل يف اْلَمَشاقِّ بتحمل أو األوان قبَل باالستسالم إما بإقناعنا
مواقَف يف تعوزنا لذا، املستقبل. يف متاعب إال تزيدك لن واقعية غري رشوط أو وعود خالل
التغيري كان إذا ما نسأَلها وأن املرشح، موضع أنفسنا ووضع عواطفنا عىل السيطرة كهذه

املرشح. إىل بالنسبة ا حقٍّ خيار أفضل هو املطروح
التغيري بفضل والسعادة والنجاح، الرضا، حاالت من كثريًا شهدت أنني شك ال
الوقت يف رأيت لكنني بعميل.) الشديد استمتاعي أسباب من (وذلك الصحيح. الوظيفي
بضع قابلت بل وإقاالت، بإحباطات انتهت التي وتطوراتها البائسة الوقائع من بعًضا ذاته
أخربني االنتحار. أو العصبي بالضغط صلة ذات أمراض إىل املطاف بها انتهى حاالت
أن التعيني ممارسات أفضل «من ستيفنسون: هاورد هارفارد، بجامعة األستاذ مؤخًرا
يدمر أن يمكن فيما بل الوظيفة، يف الشخص به يسهم أن يمكن فيما فقط ليس تفكر

أيًضا.»1 الوظيفة تلك يف الشخص
أو العمل عن العاطلني سيما ال — املرشحني من الكثري أن إىل أرشت أن سبق
صورة بأفضل أنفسهم تقديم إلغراء فريسًة يقعون — الحالية وظائفهم يف املحبطني
إىل الرشكات هذه تعمد إذ لألسف؛ الرشكات من كثري عىل يصدق ذاته واألمر ممكنة،
إما محالة، ال مصداقيتها، تفقد ثم الحقيقية، الوظيفة من بدًال مثالية، وظيفة تسويق
الحقيقة املرشح يواجه حني ذلك، من األسوأ أو للمرشح، العرض تقديم مرحلة خالل

تعيينه. بعد القاسية
ومحفزاتهم، املرشحني ظروف لفهم جهد أي — بذلت إن — الرشكات تبذل قلَّما
مزايدة الواقع يف يعد ما (وهو ثانيًا عرًضا تقدِّم أحيانًا بل عرض، بتقديم تسارع بل
شكوك وجود أو املرشح لدى الدافعية غياب عن باملال للتعويض محاولة يف نفسها) عىل

معها. التعامل الرشكات تُحِسن لم واضحة
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وأبرز املرشح دوافع أهم فهم يف وظيفة أية لتسويق الجوهرية الخطوات أوىل تتمثل
األشخاص بعض الوظيفة. وحقيقة الحقيقة تلك بني اتساق وجود من والتحقق مخاوفه،
مجموعة مع العمل يف البعض يرغب آلخرين. حافًزا التحدي يمثل بينما املال، يحفزهم
املديرون أما اإلنجاز، إىل ملموس احتياج للمهنيني يكون ما عادًة الزمالء. من متميزة
اآلخر، عن مختلف شخص كل لكن النفوذ. أو السلطة إىل ة املاسَّ الحاجة فتدفعهم والقادة

الشخص. لذلك الفردية الخصائص تدرك أن وعليك
التنفيذي الرئيَس وكان الذكاء، بارع شخص مع سنوات عدة منذ مقابلة أجريت
دخله عن املقابلة، نهاية ُقبَيَْل الشخص، هذا يل كشف الحكومية. غري املؤسسات إلحدى
هذا أضعاف ثالثة سيتقاىض أنه يعرف كان إذا ما سأْلتُه عنَدئٍذ. يتقاضاه كان الذي
مفاده: ما وقال مبارشة عيني إىل نظر للربح. هادفة رشكة يف عمل إذا األقل عىل الراتب

أضعاف ثالثة عن يقل ال ما سأتقاىض أنني املعرفة تمام أعرف إنني كالوديو،
أتقاىض إنني لنفيس أقول لكنني أخرى؛ مؤسسات يف عملت لو اآلن راتبي
يف الراتب هذا ثلثي أنفق أن وعيي بكامل وأقرر الراتب، هذا أضعاف ثالثة
يُكسبني وما معنًى، حياتي عىل يضفي وما بالفعل، به أستمتع ما إنجاز سبيل
أن راتبي من الباقي بالثلث أستطيع أنني حظي حسن من حقيقية. سعادًة

ينبغي. كما أرستي أَُعوَل وأن كريمة حياًة أعيَش

املقابلة؛ من سنوات عدة بعَد خاطري، إىل ذكراه عادت الرجل. بذلك انبهرت طاملا
املجتمع. يف البارزة إسهاماته عن طويًال مقاًال وكان صحيفة، يف نَْعيَه طالعت حني وذلك
وقدم أهمية، من شكَّله وما أثر من خلَّف ما عىل تشهد حياًة الرجل هذا عاش لقد
إلعالة املال إىل حاجة يف كان أجل، سعيًدا. شك بال وتُويفِّ متميًزا، مجتمعيٍّا إسهاًما
وقراراته املهنية اختياراته يف مطلًقا قيمة أية للمال يكن لم معينة، نقطة بعد لكن أرسته،

الوظيفية.
آلخرين؛ بالنسبة أكرب أهمية شك، بال الوظيفية، املزايا من أخرى وأنواٌع املاُل يمثل
ذات يف جهدك ُقصاَرى تبذل وأن ومحفزاته، املرشح اهتمامات تستوعب أن عليك لذلك
وظيفتك إىل مرشح جذب يف تنجح لن املهنية. لخياراته حقيقي فهم إىل للوصول الوقت

ملصلحته. األفضل هو له تقدمه الذي العرض بأن قناعة إىل وصلت لو إال
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انرشحماسك (2)

تقدمه ما بأن مؤمنًا وكنت مرشحك حافز وفهمت عملك أديت لو ة؛ ُحجَّ أقوى هو اإليمان
تعيني يف األحوال، أغلب يف تنجح، وسوف سيعوقك، (تقريبًا) يشء فال له، األفضل هو

األفضل.
عقب نفط: لرشكة عمليات مدير عن بالبحث الخاص األول التصور إىل لنرجع
اآلخرين للمرشحني التفصيل بالغ تحليًال وأجَريْنا بعميلنا، التقينا للعرض، املرشح رفض
يفوق مرشحنا أن مفادها نتيجة إىل توصلنا الرفض. إىل مرشحنا دفعت التي واألسباب
الالزَمنْي والجهد الوقت كل لبذل استعداد عىل تجعلنا بدرجة املرشحني من سواه من جميع
يف للنجاح الوحيدة الطريقة أن عميلنا مع قررنا عدة. شهوًرا ذلك تطلب ولو إلقناعه،
ملعالجة يكفي بما والعميل املرشوع عىل الوثيق للتعرف للمرشح الفرصة إتاحة هي إقناعه

عليها. والقضاء مخاوف أية
مدار عىل بادرت املرشح. ود لكسب مذهلة عملية تنفيذ يف القرار هذا بعد رشعنا
يف النائية باتاجونيا منطقة يف الكائن منزله إىل مرات ثالث بالسفر تلت التي الشهور
من تقرب ملسافة والقيادة طائرة استقالل إيلَّ بالنسبة يعني كان مما األرجنتني؛ جنوب
وزوجتي أمضيت أيًضا. كلبيهما مع بل عالقة، زوجته ومع معه وبنيت كيلومرت. ٢٠٠
أنديز، لوس دي مارتني سان يف وزوجته املرشح مع مبهًجا وقتًا الجديد العام عشيَة ماريا
ميل. ألف منزلنا عن يفصلها والتي الجبال أعىل الواقعة الجميلة الباتاجونية البلدة تلك

البحر. عىل عطلتهم خالَل بنفسه عميلُنا زارهم حتى طويل وقٌت ذلك عىل يَْمِض ولم
أن النهاية يف املرشح قرر قرب، عن بعضنا عىل للتعرُّف املبذول الجهد لهذا نتيجة
كان البحث. مرشوع بدء من بالضبط عاٍم بعَد أي ١٩٨٩؛ مارس يف بالرشكة يلتحق
بكلٍّ فريدة بمعرفة متمتًعا املرشح كان الكلمة؛ بمعنى مذهًال الالحق الوظيفي أداؤه
بثمن تقدَّر ال قيمة مصدر جعله مما بأكملها؛ الدولة مستوى عىل النفطية املناطق من
فريَق عميلنا مع املرشح هذا شكَّل إنتاجها. خصخصة إف بي واي رشكة بدأت حني
املوارد حجم وتحديد فنية نظر وجهة من منطقة كل تقييم الفريق هذا توىلَّ رائًعا: عمل
أن بعد وتنافسية. ومالية، اسرتاتيجية، ناحية من وذلك عليها، للسيطرة سيبذلونها التي
العمليات تدشني يف عبقرية املرشح هذا أبدى نفطية، مناطق ببضع الرشكة هذه فازت
آخًرا، بالتأكيد وليس وأخريًا االرتفاع. بالغة إنتاجية مستويات تحقيق مع فائقة برسعة
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معرفته إىل كبري حد إىل ذلك ويُعزى رائع، لفريق الرسيع التشكيل يف فائقة مهارة أثبت
وُسمعته. ومصداقيته، وكفاءته، بالسوق، الواسعة

الروتني مخالفة أهمية عىل أكدُت مهما أبالغ لن لكن استثنائية! حالة هذه تُعد أجل،
حماسك ومشاركتهم مخاوفهم، ومعالجة ودوافعهم، املرشحني فهم سبيل يف املعتاد

عليهم. تعِرضها التي والوظيفة ومرشوعاتك، لرشكتك،
ويف العمل عن عاطلني أفراد أو الكفاءة متوسطي أفراد تعيني شخص أي بمقدور
عن يبحثون ال الذين أولئك خاصة الكفاءات، أفضل تعيني أما وظيفة، أية إىل حاجة

والحمايس. العقالني املستويني عىل جهد أقىص بذل منك فيتطلب وظيفة؛

صوتًا أعىل املال (3)

التي االسرتاتيجيات عن ويلش جاك سألت حني املال. صوت يعلو الحماس، يغني بينما
«أعطهم قائًال: أجاب وظائفهم، تغيري إىل يتطلعون ال الذين املرشحني أفضل لجذب يتبعها
بمنتهى ذلك وافعل أبطاًال، اجعلهم نجحوا، إذا لهم. صورة ارسم وصورة. املال، من كثريًا
«رسم يف أسايس عامل حماسك نرش إذن، والصورة.»2 املال كله األمر َمناط النزاهة.

كذلك. الصورة يصاحب أن ينبغي املال لكن الصورة»،
مفعمة التنفيذيني املسئولني لكبار الوظيفية املزايا حول الدائرة العامة املناقشات إن
أن إىل النقاد يشري النقاش. طَرَيف كال من الحماس متَّقدة أصوات وتعلو بالعواطف،
األمريكية املتحدة الواليات يف تنفيذي رئيس ١٠٠ ألكرب الحقيقية الوظيفية املزايا متوسط
،١٩٧٩ عام ويف دوالر.3 مليون ٣٧٫٥ إىل دوالر مليون ١٫٣ من قفز و١٩٩٩ ١٩٧٠ بني
يفوق األمريكية املتحدة الواليات يف تنفيذي رئيس ١٠٠ ألكرب الوظيفية املزايا متوسط كان
إن ضعف.4 ١٠٠٠ إىل وصل عاًما، عرشين وبعد مرة، ٣٩ املتوسط العامل لدى نظريه
كحزمة مطلًقا؛ تُصدَّق ال وظيفية كمزايا التنفيذيون الرؤساء يتقاضاها التي األرقام بعض
جروب، هيلث يونايتيد لرشكة التنفيذي الرئيس ماجواير، ويليام إىل املقدمة الخيارات
مواطن مليون ٤٠ من «أكثر فيه يعيش وقت يف وذلك دوالر، مليار ١٫٦ قيمتها تبلغ التي

وارتون.5 كلية أصدرته تقرير يف جاء كما صحي» تأمني دون من أمريكي
املتوسط التنفيذي الرئيس يتقاضاه ما أن يعتقدون اآلخر الطَرف عىل املراقبني لكن
املزايا «ُحزم فإن جواي، وين وارتون، بكلية األستاذ أوضحه ما عىل ِبناءً فيه؛ ُمبالًغا ليس
دوالر مليون ٢٠ تقريبًا البالغة — الصحافة اهتمام عىل املستحوذة الباهظة الوظيفية
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الرئيس أن إىل جواي يشري تنفيذيني.» رؤساء بضعة سوى عليها يحصل ال — فأكثر
يتقاىض، ١٥٠٠ بورز آند ستاندرد مؤرش يف املدرجة الرشكات إلحدى املتوسط التنفيذي

سنويٍّا.6 دوالر مليون ٢٫٥ حوايل الواقع، يف
جهودنا مع ما، نحو عىل تتناسب، أجوًرا نتقاىض أن نتوقع جميعنا الحقيقة: لنواجه
التي املخاطرات نحسب فنحن نبالغ؛ فلن الحقيقة تلك عىل أكدنا ومهما وإنجازاتنا،
البرشية الطبيعة من جزءًا ليست النزعة وهذه نَُحوزها. التي باملكاسب مقارنًة نتحملها
سوى يالحقه ال جليديٍّا أرنبًا يطارد الذي فالَوَشق أيًضا؛ الحيوانية الطبيعة ومن بل فقط،
لو به سيفوز الذي الطعام ألن املطاردة؛ عن يتوقف وبعَدها فقط، ياردة ٢٠٠ ملسافة
يف ذاتها بالطريقة لكن املطاردة. يف املستهلكة الطاقة عن يَُعوَِّضه لن بالفريسة أمسك

أطول. ملسافة أَيًْال الَوَشق يطارد املحتملة، املكاسب تقييم
دي إم بي وفرانس بروسنان إف سارة الرئيسيات، دراسة يف متخصصان كشف
عىل مذهلة تجربة بروسنان أجرت املنصفة. غري املكافآت من تَْستاء القرود أن عن فال،
فيه درَّبت ُسوًقا بروسنان أنشأت التجربة، هذه يف الكبويش. ُقرود إناث من مجموعة
التجربة الباحثة صممت الخيار. من رشيحة منحهم مقابل َحصاة إعطائها عىل القرود
إىل يبادران كانا الخيار، القردان ينال كان وحني ثنائية، فرق يف القرود تتعاون بحيث
القواعد، الباحثة غريت عندما لكن املرات. من املائة يف ٩٥ يف وذلك بالحَىص، مبادلته
الخيار) من بكثري أفضل خياًرا للقرد بالنسبة (وهي كمقابل عنب حبة القرود أحد مانحًة
املقايضة عن يمتنعون جعلهم ا حدٍّ بالقرود اإلحباط بلغ الخيار، من رشيحة اآلخر ومانحًة
صفقة كانت الحىص من بقطعة الطعام مبادلة أن برغم املرات، من املائة يف ٤٠ يف
ألقى أنه لدرجة اآلخر القرد أُحِبط مقابل، بال عنبًا القرود أحد ُمِنَح عندما للقرود. رابحة
من املائة يف ٢٠ سوى الظاملة السوق هذه مثل يف املقايضة يواصل ولم بعيًدا، بحصاته

القرود!7
عادلة. لُعبة يف عادًال مقابًال ونريد مصلحتنا نعرف ولكننا ِقَردة، وال أَْوشاًقا لسنا ال،

املوظفني استبقاء أولويات تقييم (4)

املرشح لجذب الوظيفية املزايا من املناسبة اْلُحزمة تصميم مسألة إىل الحًقا سنعود
املزايا ُحزم اتساق من التأكد أهمية مدى عىل الضوء أسلِّط أن أريد أوًال: لكن، األفضل،
مزايا ُحزمة أفضل تضع أن املنطقي غري من املوظفني. استبقاء أولويات مع الوظيفية
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بثمن تقدَّر ال برشية موارد ذاته الوقت يف تخرس بينما خارجي مرشح لجذب وظيفية
الداخل. يف للموظفني املقدمة التنافسية غري الوظيفية املزايا نتيجة

االتصاالت يفرشكة الحال هو كما التغيري، أوقات يف النقطة لهذه الخاصة األهمية تربز
بينها من التحديات، من جديدة مجموعة تواجه كانت التي الرابع) الفصل يف (املذكورة
تقييم جانب إىل املحلية. األسواق يف املنافسة وزيادة الخدمات عىل التنظيمية القيود إلغاء
الرشكة هذه عىل القائمني ساعدنا الكامنة، واإلمكانيات الكفاءة حيث من اإلداري فريقهم
كفاءته أساس (عىل مدير كل ألهمية تقييًما أنجزنا موظفيهم. استبقاء أولويات تقييم يف
ذلك قارنَّا ثم وظيفة، كل ألهمية تقييًما ذلك، إىل باإلضافة وأنجزنا، الكامنة)، وإمكانياته

التحليل. هذا نتيجة 1-8 الشكل يلخص القيود. إلغاء َعِقب للسوق املحتمل بالطلب
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أولوية االستبقاء

رصد السوق

املوظفني. استبقاء أولويات :1-8 شكل

لفقدان ُعرضة الوظيفية املزايا ُحزم تصبح ما، مجال يف جسيمة تغيريات وقعت متى
االتصاالت رشكة حالة عىل ينطبق ما وهو املوظفني، لكبار الحساسة األهمية مع اتساقها
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أهمية ا�دير تنافسية حزمة ا�زايا الوظيفية
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الوظيفية. املزايا مقابل األهمية :2-8 شكل

املزايا حزمة وتنافسية كبري، مدير كل أهمية بني مقارنة 2-8 الشكل يف تطالع بُعد. عن
من كلٍّ وأهمية الُحزم هذه تنافسية بني اتساق وجود ينبغي حني يف السوق. يف الوظيفية
حقيقي لخطر الرشكة يُعرِّض مما بينهما؛ مطلًقا ارتباط أي َة ثَمَّ يكن لم أنه إال املديرين،

املقبلة. األعوام خالل البرشية مواردها أهم من بعض فقدان َجرَّاءَ
االسرتاتيجية البرشية املوارد استبقاء تواجه التي املخاطر حللنا املوقف، هذا ظل يف
تنافسية غري وظيفية مزايا تقديم ومخاطر املحتمل، السوق وطلب أهميتها، ضوء يف كافة،
البسيط التحليل هذا كان منهم). كلٍّ ُحزمة تنافسية مع بالتأكيد عكسيٍّا تتناسب (وهي
إجراءات من سلسلة عىل املوضوعية بعض إضفاء يف للغاية مفيًدا 3-8 الشكل يف املوجز
الوظيفية، املزايا ُحزم تعديل — الحرص ال املثال سبيل عىل — تتضمن التي االستبقاء

واسًعا. جدًال وتثري العواطف عىل ذلك، لوال قائمة، كانت ربما التي

الحوافز مشكالت (5)

مليون ٢٤٠ من يقرب ما وستجد وظيفية» «مزايا كلمة جوجل البحث محرك يف اكتب
يعني وهذا نتيجة، مليون ٥٫٦ من أكثر أمامك وستظهر «مكافآت» كلمة واكتب نتيجة،
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طلب السوقأهمية الوظيفة
مخاطر تقديم
مزايا وظيفية
غ3 تنافسية

خطر االستبقاء

ا�دير «أ»

مرتفع
متوسط

منخفض

ا�دير «ب»

ا�دير «ج»

ا�دير «د»

ا�دير «ه»

ا�دير «و»

ا�دير «ز»

ا�دير «ح»

ا�دير «ط»

ا�دير «ي»

ا�دير «ك»

االستبقاء. تواجه التي املخاطر :3-8 شكل

فإن مهم، شك ال املال أن برغم املوضوعات. هذه حول األدبيات من تالًال ثمة أن بوضوح
غري األداء» حسب «األجر لفكرة الذاتية القوة عىل الدالة الشواهد أن للدهشة املثري من
«إن ستانفورد: جامعة يف األستاذان ساتون، وروبرت فيفر جيفري ذكر فحسبما حاسمة.
املعتقدات تلك من وكثري واملعتقدات، باأليدولوجيات مليئة مسألة املالية الحوافز استعمال
تحليل إجراء رضورة إىل األستاذان خلص ولذلك أصًال.»8 ُوِجَدت إن كافية، أدلة تدعمها ال

املالية. الحوافز وضع قبل متأنٍّ
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لجذب رضورة معقوًال ارتفاًعا مرتفعة وظيفية مزايا تقديم يُعترب بَْدءٍ، ِذي باِدئَ
األداء فارق فيها يتسع التي العليا، املناصب عىل خاصًة ينطبق ما وهو األفضل، املرشح
معقوًال» ارتفاًعا «مرتفًعا يُعد ما أن شك ال مرتفع. أداء صاحب يتوالها أن تستحق بحيث

آخر. إىل وقت ومن آخر إىل سوق من يختلف
تقل ال املنظور، هذا من األفضل. املرشح تحفز أن هو الوظيفية املزايا أهداف ثاني
نمط عىل املوضوعية أجل من التحفيز فكرة تدل مقدارها. عن األجور دفع كيفية أهمية
خيارات من بدًال لها) مكافئ (أو املقيدة األسهم غرار عىل املدى، طويلة الحوافز من ما
محدود، بقدر إال تنخفض وال للغاية كبرية بمعدالت أسعارها ترتفع التي األسهم، رشاء
قصرية الوظيفية املزايا أشكال من شكل عىل يدل ما فغالبًا األداء أجل من التحفيز أما

السنوية. كاملكافآت واملتغرية، املدى
الذي للعرض الصحيحة الهيكلة إىل ا خاصٍّ اهتماًما تُِعري أن ذاته الوقت يف عليك يتعني
الحوافز سيما ال فيها، امُلبالغ الحوافز تؤدي قد أوًال: الخاطئة. الحوافز إلنتاج تجنُّبًا تقدمه
الشخص أداء تدفع قد أنها كما املدى، قصرية النتائج عىل الزائد الرتكيز إىل املدى، قصرية
إلنجاز العصبي الضغط من ما مستًوى إىل حاجة يف نحن أجل، التحول. نقطة تجاوز إىل
أال رشيطة املناسبة والحوافز الواضحة األهداف تحقيقه يف تنجح ما وهو بفاعلية، عملنا
شأن فمن الدماغ: كيمياء من جزئيٍّا، مستمدة، الفكرة هذه مثل إن معينًا. مستًوى تتجاوز
الذي السكري القرشي الجهاز نشاط من يزيد أن العصبي الضغط من الصحيح املستوى
لكن والتعلم. واألداء بااللتزام واملرتبط الكورتيزول، إفراز من معتدل مستًوى يصاحبه
الدماغ ويفرز العمل، يف ثاٍن عصبي جهاز يبدأ املعقول، املستوى الضغط يتجاوز حني
ومن املطلق؛ الخوف من بحالة املرتبطة والنوريبينيفرين الكورتيزول من كبرية كميات
وقدرتنا ذاكرتنا أداء يف بل العمل، يف وفعاليتنا املنطقية قدراتنا يف حادٌّ هبوط يحدث ثم

التعلم.9 عىل
آلية تلك كانت (ربما ما هدف عىل انتباهنا تركز بحيث ُمشكلة أدمغتنا أن برغم
كل توجيه إىل حاجة يف كانوا الذين الصيادون أسالفنا عليها اعتمد الحياة قيد عىل للبقاء
إىل بك يؤدي قد الهدف عىل الرتكيز يف الزائد االستغراق فإن فريستهم)، إىل اهتمامهم
أخطاء ارتكاب بل اإلحساس، وتبلد الصحيح، املنظور من األشياء رؤية عىل القدرة فقدان
الجوية للقوات التابع االستعرايض بريدز» «ثَندر فريق طائرات جميع تحطم ويمثل قاتلة.
َحتْفهم الطائرات قائدي جميع لقي الظاهرة. تلك عىل مأساويٍّا مثاًال ١٩٨٢ عام األمريكية
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وقع إذ أقدام؛ بضعة بعد عىل أماَمهم املحلِّقة الطائرة اتباع عىل الحرصي لرتكيزهم نتيجة
الطائرات.10 بقية وتبعتها أرًضا، الطائرة فسقطت القائد طائرة يف ميكانيكيٌّ عطٌل

عىل قائمة معادلة ألية ويمكن للحوافز، مناسب نظام إنشاء ا جدٍّ الصعب من ثانيًا:
تنسب ال نتائج عىل املديرين تكافئَ أن فإما مشكلتني: إحدى تواجه أن َفة ِرصْ كمية معايري
أدت حال يف املبذولة واإلسهامات الجهود تقدير تُحسن أالَّ — النقيض عىل — أو إليهم،
حزمة يف كبرية حوافز وضع يف ترغب كنت إذا لذلك ُمرضية؛ غري نتائج إىل خارجية عوامل
بمساعدة تستعنَي أن ويمكن بعناية، تحليلها عىل تحرص أن فيجب الوظيفية، املزايا

املتخصصني.
يجعل أن يمكن الذي األمر األفراد، بني تعاونًا املعقدة الوظائف أغلب يتطلب ثالثًا:
ال التنافس عىل األفراد تحفيز خالل من وذلك تماًما، سلبي أثر ذات الفردية الحوافز
هارفارد جامعة يف املهنية الخدمات لرشكات تنفيذيٍّا برنامًجا حضوري خالل التعاون.
مالية حوافز يتقاَضْوَن ممن الغرفة يف الحارضين عدد عن األستاذ سأل سنوات، عدة منذ
أيِديَهم. الربنامج، يف مشارًكا الثمانني بني من فرًدا، سبعون فرفع رشكاتهم؛ يف فردية
أمريكية، لرشكة ممثل أي أيديهم يرفعوا لم الذين العرشة بني من يكن لم أنه الحظت
الحوافز تقديم أن ذلك من يتضح أمريكيني. كانوا املشاركني من الساحقة األغلبية أن برغم
املتحدة الواليات يف خاصة املهنية، الخدمات رشكات يف السائد العرف هو الفردية املالية
نقيض أما األعمال». بقدر «املال اسم الحوافز من النوع هذا عىل يطلق ما وعادة األمريكية،
عىل الفردية الوظيفية املزايا تعتمد ال وفيه املوحد»، «النظام يسمى ما فغالبًا النوع هذا
الخدمة مدة بها ونعني األقدمية، وعىل الكلية الرشكة أرباح عىل تعتمد بل الفردي، األداء

التقليدية.
ما عادة أنه إال العمل»، بقدر املال «نظام أشكال من ما شكًال الرشكات أغلب يتضمن
من املوحد. بالنظام تعمل املهنية الخدمات مجاالت من مجال كل يف رشكات بضع يوجد
واألفضل أرباًحا األكثر غالبًا هي القليلة الرشكات تلك أن اليشء بعض لالستغراب املثري
الرشكات مجال يف كاتس آند روزين ليبتون، واكتيل، رشكة يف الحال هو كما سمعة،
موحًدا «نظاًما (تعتمد اإلدارية االستشارات مجال يف كومباني آند ماكنزي أو القانونية،
مقال نُِرش الحقيقة، يف التنفيذي.11 البحث مجال يف رشكتنا أو أدق)، بتعبري معدًال»
بوسطن جامعة يف املعلومات اقتصاد أستاذ ألستاين، فان دبليو مارشال كتبه مؤخًرا
الجماعية الحوافز تطبق التي الرشكات أن عىل الكاتب استدل وفيه تي، آي إم يف والباحث
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وتحفيزهم املرشحني أفضل جذب كيفية

األداء تكافئ التي بتلك مقارنة األرباح من املزيد وتحقق املعرفة، من املزيد أفرادها يتبادل
الفردي.12

والحوافز املخاطر مع التعامل (6)

تضع أن عليك وتحفيزهم، املرشحني أفضل جذب سبيل يف اآلن: حتى تناولناه ما لنلخص
ا حقٍّ األفضل كانت إذا ما لتحدد برصاحة تقدمها التي الفرصة تقيِّم وأن مكانهم نفسك
مزايا ُحزمة تُِعد ثم املرشحني، يف حماسك تبث أن إىل تحتاج وبعدها للمرشحني، بالنسبة
رشكتك). تتبناها التي االستبقاء سياسات ضوء ويف فيها املبالغة (دون جذابة وظيفية

بالنسبة سيما ال باالنضباط، إجراءاتُك تتسم أن املرحلة هذه يف ا حقٍّ املفيد من
الوظيفية املزايا مفردات تكون أن ينبغي إذ التنفيذي؛ الرئيس كمنصب العليا للمناصب
الجديد. املدير أهداف أهم مع املتسقة الرئيسية األداء ملعايري الطبيعية النتيجة املنصب لهذا
تقييم تحاول أن عليك املناسبة، الحوافز وتحديد لعرضك األساسية املالمح وضع قبل
تعيني إىل الرشكات تلجأ ما عادة املوضوعية. من ممكن قدر بأكرب املخاطر مصادر أهم
الناشئة، كالرشكات املخاطرة، من كبري قدر عىل منطوية مواقف ملواجهة خارجيني مديرين
التصفية.13 من الرشكات كإنقاذ الكربى التغيري ومحاوالت واالستحواذ، الدمج وعمليات
األطراف جميع لتعريف الكايف الوقت بذل هي املخاطر مع للتعامل األوىل نصيحتي
العمالء مع النقطة هذه عن أتحدث حني رصيح. وبشكل للمخاطر الحقيقية باملصادر
يف الوقوع من َمناص ال إذ اإلحصاء؛ من مستمدٍّ بقياس أستعني ما كثريًا واملرشحني،
حاولت وإذا خاطئة، فرضية تقبل أو صحيحة فرضية ترفض أن إما األخطاء: من نوعني
من محالة. ال اآلخر يف الوقوع خطر من تزيد فسوف أحدهما، يف الوقوع خطر من الحد
فرصة إضاعة أو املناسبة غري الوظيفة قبول األخطاء: من نوعني يرتكب قد املرشح، جهة
عنك املزيد يعرف أن هي كليهما يف الوقوع خطر لتقليل الوحيدة واالسرتاتيجية متميزة،

املحيقة. املخاطر ذلك يف بما والوظيفة، رشكتك وعن
كما أولهما، باملخاطر. صلة عىل تقليديان خطآن املرحلة، هذه يف يُرتَكب، ما غالبًا
مواجهة فرصة بذلك (وتضيع املرشح. يراها كما املخاطر تتجاهل أن هو آنًفا، أرشت

وتصحيحها.) املرشح لدى الخاطئة االنطباعات
دون املال من كثريًا بمنحه املخاطر هذه عن املرشح تعوض أن هو الثاني الخطأ
الحوافز وتقديم مالك، إضاعة بينها من سلبية نتائج عن يسفر مما مناسب؛ تحليل إجراء
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التي الذهبية» «املظالت حوافز هو ذلك عىل مثال أفضل الحاالت). من كثري (يف الخاطئة
مكافأة عىل والحصول لإلقالة التعرض ثم ومن الرصاعات لتأجيج عكسيٍّا حافًزا تخلق
فكرة عىل تقوم ألنها نظًرا سوءًا؛ تقل ال االنضمام مكافآت أن غري الخدمة. من الخروج
ألجله! تعيِّنهم الذي اليشء ذات وهو قرارهم، إرجاء مقابل ماًال املمانعني املرشحني منح
املظالت بحوافز أنصح لم بها، قمت تنفيذي بحث َمهمة ٣٠٠ من أكثر بني من
عىل للتغلب مطلًقا بها أويص وال استثنائية، حاالت يف إال االنضمام مكافآت وال الذهبية
أن وبرغم بها، يثق ال رشكة شخصيف يعمل أال فينبغي املرشحني؛ جانب من الثقة فقدان
تكون أن فينبغي الوظيفية، املزايا من األنواع هذه ا حقٍّ تستدعي الخاصة املواقف بعض
يشعر وهو الجديدة بالرشكة املدير يلتحق أن يجب القاعدة. ال االستثناء املواقف تلك
مًعا. العمل يف املتبادلة بالراحة سينعمان وأنهما بالتوقعات سيفي الطرفني كال أن بالثقة

الحوافز. من األنواع تلك تطبيق إىل حاجة فال الرشطان، هذان تحقق لو
باطالع معها والتعامل بموضوعية املخاطر أهم تحليل رضورة عىل مجدًدا أؤكد
املخاطر هذه يُعالج تقدمه الذي العقد أن من التحقق ثم برصاحة املعلومات عىل املرشح

ينبغي. كما
رشكة وضعتها التي الوظيفية املزايا لحزمة مفاهيميٍّا تحليًال 4-8 الشكل يوضح
دولة يف مرة ألول ناشئة رشكة لبدء محيل ُقْطري ملدير تعيينها عند استهالكية منتجات
الرشكة مصلحة من كان إذا ما أخرى مرة يؤكد أن هي املعنيَّ للمدير األوىل اْلَمهمة جديدة.
احتمال أن برغم ال. أم املستهدفة الدولة يف املطروح املرشوع يف ُقدًما امليضُّ املحققة
املرشح تحيل رضورة عىل عميلنا مع اتفقنا فإننا ضئيًال، كان املرشوع عن التام التوقف
ن تضمَّ جدواه. بعدم اقتنع حال يف ضخم مرشوع بتدشني يويص ال بحيث باملوضوعية
مغادرة قرر إذا املدير تعويض طريق عن منصفة (١) كانت استثنائية حماية العقد
ضد حافًزا توِجد بحيث الحد عن زائدة تكن لم (٢) لكنها. أشهر بضعة بعد املنصب

ا. حقٍّ يربره ما ُوِجَد إذا املرشوع،
بالرتتيب: الوليد، للمرشوع املختلفة املراحل تضمنت ،4-8 الشكل يف موضح هو كما
املنافس ملواجهة منتجهم وإطالق املؤسسة، وبناء املنشآت وإقامة املرشوع، تنقيح
لكلٍّ الرشكة، حددت للمرشوع. فعالة إدارة عىل املحافظة وأخريًا السابق، االحتكاري
والنوعية؛ الكمية األهداف من سلسلة وضع مع واضحة، إدارية أولويات املراحل، هذه من

املرشوع. عمر طوال الوظيفية املزايا لحزمة املختلفة املفردات تحديد يف أسهم مما
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إبراز هو هنا الهدف فإن الفصل، هذا نطاق تتجاوز املعقد العقد تفاصيل أن برغم
لكل الذهبية املظالت حوافز من مختلفة أنواع بل — مرحلة لكل الحوافز من سلسلة
االتساق تحقيق سبيل يف الوقت. مع تقلَّصت والتي — بها الخاصة املخاطر حسب مرحلة
يف متمثًال األهمية من كبرية درجة عىل املدى طويل حافًزا العقد ن تضمَّ املساهمني، مع
لعملية الرشكة إتمام بعد بممارسته املسموح البيع خيار جانب إىل الصورية األسهم
الرشكة قدمت االنتقالية، الفرتات يسود الذي اليقني النعدام نظًرا السوق. يف تغلغلها

تنافيس. راتب إىل باإلضافة تقديرية، لكنها ضخمة عالوة للمدير
املناسب الوقت يف قرر ثم سنوات، لعدة كبريًا نجاًحا ، تبنيَّ كما ، املعنيَّ املرشح أحرز
مديًرا الرشكة عينت وحينَها ويغادر، البيع خيار يمارس أن الرشكة) نظر ويف نظره (يف

آخر. طراز من

األمر يف ما أهم هم األشخاصاملناسبون (7)

كان للربح. هادفة غري ملؤسسة مراقب إليجاد سنوات عدة منذ بحثية َمهمة أجريُت
ومما آنذاك، وظيفته يف يتقاضاه كان ما نصف يعادل النهائي للمرشح َم ُقدِّ الذي العرض
برغم وظيفته يف بَِقَي بل عدة، لسنوات عمله أداء يف ق وتفوَّ العرض َقِبل أنه دهشتي أثار
ترتب الذي األمر الداخيل؛ الفساد من عالية مستويات بمكافحة يبادر أن عليه كان أنه
ليتسنَّى مرتني هاتفه رقم تغيري إىل واضطراره متكررة لتهديدات وعائلته تعرُّضه عليه

مفزعة. مكاملات استقبال دون النوم له
العميل بادر حني األمل؛ خيبة بل والقلق، بالدهشة، أُِصبت أنني أعرتَف أن يجب
أقررت لكنني االجتماع)، يف حاًرضا (كنت قبَلها مناقشتي دون املرشح إىل العرض بتقديم
تؤديها التي النبيلة بالرسالة املرشح اللتزام حقيقيٍّا اختباًرا شكَّل العرض أن الحًقا

واالستمرارية. للنجاح أسايس رشط وهو املؤسسة،
واقع من اكتشفت لقد ببساطة: الحقيقة لكنها مثاليٍّا، أو ساذًجا ذلك يبدو ربما
يف املرشحون إليه يتطلع ما أن التنفيذي البحث يف عاًما ٢٠ عن تزيد التي خربتي
ما أفضل بذل إىل تدفعهم وظيفٍة عن يبحثون بل املال، من مزيًدا ليس األول املقام
ن والتحسُّ التطور عىل يساعدهم مكان يف تماًما، مهارتهم يالئم تحدٍّ أمام وتضعهم لديهم
املقابل، ويف الزمالء. من رائعة مجموعة ووسط جيد مدير قيادة وتحت يحبونها، ومؤسسة
محِبطة. وظروًفا سيئًا مديًرا يرتكون إنهم املال؛ بسبب وظائفهم املوظفني أغلب يرتك ال
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املناسب املرشُح يجد فسوف املناسب، واملدير املناسبة والظروف املناسب، التحدي ُوِجَد لو
الوظيفة. لقبول الدافَع

من السعادة، إىل الدافعني العامَلني أن بالسعادة املعنية األبحاث تُظِهر ما دائًما
فال معني) أدنى حدٍّ (بعد املال أما قيِّمة، وعالقات هادفة وظيفة هما املرشح، منظور
بحق الحريص الصحيح املرشح فرتيد للمؤسسة، بالنسبة أما وقائيٍّا. عامًال كونه يعدو
واقع من ستانفورد، بجامعة األستاذ بارون، جيمس اكتشف واملؤسسة. الوظيفة عىل
ماجستري طالب أن األعمال إدارة ماجستري لطالب البرشية املوارد إدارة ملقرر تدريسه
يفضلون املالية) الحوافز عىل غريهم من أكثر يركزون أنهم يُزَعم (الذين األعمال إدارة
الطبيب عىل اآلخرين خدمة يف ورغبته باملجال لشغفه الطب يف تخصص الذي الطبيب

الوفرية.14 األموال لجني أساًسا الطب ميدان دخل الذي
املقدمة والحوافز الوظيفية املزايا قرارات أهمية مدى عن كولينز جيم ُسِئل حني

قائًال: أجاب ممتازة، رشكة بناء يف التنفيذيني للمسئولني

التنفيذيني للمسئولني املقدمة الوظيفية املزايا أن يبدو ال أنه دهشتنا دواعي من
تحليًال ١١٢ فبعد االمتياز؛ ستدرك التي الرشكات تحديد يف ملموًسا دوًرا تلعب
التي والنتائج التنفيذية الوظيفية املزايا بني قوي ارتباط عن للبحث أجريناه
تجعل التي العوامل أن فأدركنا واضح؛ نمط أي عىل نعثر لم الرشكات، تحققها
تقدمها التي الوظيفية املزايا بشكل قوية عالقة لها ليس ممتازة ما رشكًة

ابتداءً. تعيِّنهم الذين التنفيذيني باملسئولني بل التنفيذيني للمسئولني
ليجعلوا وسعهم يف ما يبذلون فسوف املناسبون، املوظفون لديك كان إذا
لدى املناسبة السلوكيات تحفيز إىل تهدف ال الوظيفية فاملزايا ممتازة؛ رشكتهم
املناسبني األفراد جذب إىل األول، املقام يف تهدف، بل املناسبني، غري األفراد
بالكلية، الوظيفية املزايا مسألة تجاهل علينا أن يعني ال وهذا واستبقائهم.
إزاء مسئولياتها أداء يف أخفقت الرشكات إدارات مجالس من كثريًا أن شك فال
مع لكن، ضئيلة، وسلبيات هائلة مزايا ذات ُحَزًما لتقديمها نتيجة املساهمني

تقدمها.15 كيف ال املزايا هذه تَُقدَّم ملن هو األهم القرار يبقى ذلك،

األشخاص، أفضل تعيني عىل كله األمر فمدار ممتازة، رشكة بناء تريد كنت إذا ختاًما،
كم ال ستدفع، ملن هو كولينز، قال كما فاألهم، مبالغة. دون لكن ا، مهمٍّ املال يََرْوَن الذين

كيف. أو ستدفع
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شجاعة مسألة (8)

والرئيس الرئيس مع سنوات عرش منذ اجتماعي إىل الثاني، السيناريو إىل اآلن لنعد
النهائي املرشح رفض حيث الكربى، االستهالكية املنتجات رشكات إلحدى التنفيذي
منهما كل وَهمَّ له، املقدمة الوظيفية املزايا ِضْعف يتوقع كان بأنه معرتًفا العرض،
العميل يميني عن ويجلس الطاولة، رأس عىل جالًسا كنت االجتماع. ومغادرة باملصافحة

املرشح. يساري وعن
االجتماع!» تُنهيا ال فضِلكما «من وقلت: وقفت شخصيٍّا. أنا أدهشني ييل فيما فعلته ما
عىل وإنني رشكتك ألجل فعلتَه بما معجب أنا شديدة، «برصاحة قائًال: العميل إىل نظرت

الفرصة.» هذه إضاعة يمكن ال بأنه ة تامَّ قناعة
ولديَّ املاضية العرش السنوات خالل كذلك تابعتك «لقد مخاطبًا: املرشح إىل التفتُّ ثم
هذه بأن بل الرشكة، هذه إىل هائلة قيمة إضافة تستطيع بأنك فقط ليس مطلق إيمان
وظيفتك. يف شديدة متعة وستجد باهًرا نجاًحا تحقق سوف أماَمك. ُمتاحة فرصة أفضل

تضيع.» الفرصة هذه تدَع أن املعقول من ليس ببساطة،
إىل وعدت لدقيقة، االنتظار منه طالبًا أخرى اجتماعات غرفة إىل املرشح اصطحبت
متدنيًا العرضكان أن تامة برصاحة أخربته الصمت، من لحظات وبعد مًعا جلسنا عمييل.
العرض، قبول عىل وافق كان لو حتى وأنه املرشح، وكفاءة السوق بواقع مقارنًة للغاية
كذلك أرشت منصبه. لتولِّيه األوىل اللحظة منذ مشكلة الرشكة يف استبقاؤه سيمثل لكان
املحتملة بالقيمة قورنت لو املايل املدير إىل املقدمة الوظيفية املزايا ُحزمة ضآلة مدى إىل
مالءمته أو املرشح قدرات بشأن شكوٌك َة ثَمَّ كان لو إنه قائًال وتابعت للرشكة، يمثلها التي
رفض نتقبل أال فينبغي شكوك، هناك تكن لم لو لكن التوقف، علينا أن شك فال للوظيفة،

األقل. عىل إضايف جهد بذل دون املرشح،
الرئيس قدم أن يسبق لم الرشكة. تاريخ يف تحوُّل نقطة مبالغة، بال املوقف، هذا كان
ة تامَّ دراية عىل كان لكنه مرءوسيه؛ من أليٍّ الوظيفية املزايا من املستوى ذلك التنفيذي
مشابهة وظيفية مزايا يتقاَضْوَن كانوا بالدراسة تناولهم الذين املرشحني من كثريًا أن

األحيان. بعض يف منها أكرب بل املرشح، عها توقَّ التي لتلك للغاية
الغرفة يف منتظًرا يزال ال كان الذي املرشح، أللَقى وعدُت حديثنا يف ليفكر تركتُه
باحتمال كذلك يشعر كان أنه يعني مما الكريس؛ طَرف عىل جلوسه الحظت األخرى.

املوقف. يف تحوُّل نقطة وقوع
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(وذُِهلت أعلمه أكن لم ما لكن كامل، عام ملدة عمل بال ظل أنه أعرف كنت تحدثنا.
رفض من مكَّنه ما الشجاعة من لديه كان العصيبة الفرتة هذه خالَل أنه علمتُه) حني
قبول عىل نفسه َحْمل باستطاعته يكن لم أنه رصاحة بكل أخربني عمل. عروض سبعة
عدا فيما له، املقدَّمة العمل بفرصة تماًما مقتنع أنه وصارحني بها، مقتنع غري وظيفة
وجودها. بعدم أقنعني لكنه أخرى، مشكالت ثمة كانت إذا مما تحققت املاديات. نقطة

االنتظار. منه طلبت
ووجاهة املرشح بدوافع املطلق إيماني عن له وأعربت العميل إىل مجدًدا عدت ثم
وخالل األمر. نهاية يف التنفيذي الرئيس وافق يتوقعها. كان التي الوظيفية املزايا ُحزمة
عالقة استهالل بدافع املرة هذه لكن أخرى، مرة يتصافحان الرجالن كان دقيقة، ٢٠
(وأسعار املرشح توقعات إىل أقرب التفاوض، حسب النهائية، الرشوط كانت رائعة. مهنية
من يقرب ملا مًعا الجديد املايل واملدير التنفيذي الرئيس َعِمَل األول. العرض من السوق)
بقيمة يُقدَّر ال دوًرا ولعب للرشكة، هائلة مالية قيمة الجديد املايل املدير خالله قدَّم َعْقد،
إعادة شملت للغاية استثنائية ظروف يف بل للرشكة، اليومية الشئون إدارة يف فقط ليس
هذا خالَل الجديد املايل املدير يَتََلقَّ لم أزمات. وإدارة استحواذ، وعمليات املالية، الهيكلة

قيِّمة. نقدية غري بمكافآت تمتَّع بل فقط، سِخيَّة وظيفية مزايا الَعْقد
املواقف هذه يف الحيوي العنرص أن هو االجتماع ذلك من استفدتُه الذي الدرس
والقيود التقاليد ملخالفة بالشجاعة تتحىل أن ينبغي الكافية؛ الشجاعة امتالك هو املحورية
ليس األغبياء املأثور: القول ينص وكما ذلك، عليك يتحتم حني ذاتك عىل تفرضها التي

يخالفونها. متى فيعلمون العباقرة أما ويتبعونها. قواعد لديهم األذكياء قواعد. لديهم
الوظيفية املزايا حجم وكان وتقييمهم، املرشحني أفضل بإيجاد َمهمتك أنجزت إذا
املخاطر مع وتعاملت املناسبة الدافعية وجود من وتحققت للسوق، بالنسبة معقوًال
والتحليل والقلق، الرصاحة، من للتحرك: إذن حان قد فالوقت ينبغي؛ كما املحتملة

الصفقة. إلتمام إضافيٍّا شوًطا تقطع أن عليك الخالصة. الشجاعة إىل العقالني

الصحيحة املساعدة ي تلقِّ (9)

أوضحُت كما املايل واملدير التنفيذي الرئيس بني دْع الصَّ َرأْب يف جرأتي من اندهشت لعلك
العميل هذا مع عملت أنني هو شجعني ما لكن أيًضا. أنا ذلك أدهشني لقد حسنًا، ِلتَوِّي.

اآلخر. أحدنا ويفهم يعرف وكنا سنوات، عدة َمدار عىل ُقْرب عن
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مرشحني. عن بحثك خالَل خارجية بمساعدة االستعانة مسألة طرح إىل هذا يقودني
غري الحاالت يف التنفيذي للبحث رشكات مع يتعاقد كان إذا عما مرة ويلش جاك سألت
نعم، الجواب كان وإذا خارجيني، مرشحني عن إلكرتيك جنرال فيها بحثْت التي املعتادة

قائًال: أجاب ذاتها؟ التجربة يخوضون الذين لآلخرين يقدمها التي النصيحة هي فما

الرشكات اختيار معايري عن التحدث يسعني ال بحث. برشكات استعنت أجل،
لديَّ ليس إيلَّ، بالنسبة لكن إلكرتيك، جنرال عن نيابة بها واالستعانة البحثية
الوقت، مع إال هذا يتأتَّى وال به. أثق شخًصا أختار أن واحد: معيار سوى
منخرًطا شخًصا جيدة، شخصية عالقة به تربطك شخًصا اخرت السنوات. مع
ال املناسب الشخص بإيجاد دائم اهتمام يَْحدوه شخًصا بها. وماهًرا اللُّعبة يف

األتعاب.16 تحصيل

إحساس من شك، بال الثقة، تنبثق عنارص. عدة من الثقة تتكون السياق، هذا يف
إيمان من كذلك تنشأ لكنها االستشاري؛ بها يتمتع التي الشخصية بالكفاءة العميل

توجيهان: عليه يرتتب الذي األمر تنظيمها؛ وكيفية االستشاري برشكة العميل
ُكِتَب ما عىل ِبناءً بحث رشكة فاختيار رشكة؛ مجرد ال بعينه، استشاريٍّا اخرت أوًال:
رشكات من كغريها فَحْسب. الذاتية سريته عىل ِبناءً تنفيذي مسئول تعيني يشبه فقط عنها
للحصول اْلُمَحنَِّكني بالرشكاء التنفيذي البحث رشكات بعض تستعني املهنية، الخدمات
حديثًا (كالحاصلني خربة األقل األفراد إىل البحث عمليات يُحيلون ثم البحثية املهامِّ عىل
سيُجرون الذين االستشاريني تقابل أن عليك لذلك األعمال)؛ إدارة يف املاجستري درجة عىل
الفنية وكفاءتهم خربتهم تقيِّم وأن بك، الخاص البحث خطوات من خطوة كل فعليٍّا
دوًرا النزاهة تلعب كما وصدقهم. ُخلُقهم، ودماثة إليهم، الوصول سهولة مدى وتستشفَّ

أسايس. رشط واملوثوقة القوية املرجعية الجهات كذلك محوريٍّا؛
واآلليات الرشكة، داخل املهنيني املوظفني استقرار مدى عىل تتعرف أن عليك ثانيًا:
نظًرا الخطوة هذه تنفيذ املهم من بينهم. فيما التعاون لتعزيز الرشكة تستخدمها التي
سوف املعرفة. تقاسم عىل قدراتها من مبارشًة تنشأ التنفيذي البحث رشكات قيمة ألن
طريقًة تمنحك ثَمَّ ومن واملرشحني؛ املناصب عن فكرة الجيدة البحث رشكة أوًال تمنحك
قدرات من االستشاريون به يتحىلَّ ما عىل تعتمدان تني امَلهمَّ أن الجيلِّ ومن إليهم، للوصول
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مارشال بوسطن، بجامعة واألستاذ االقتصاد عالم كتب املعرفة. وتقاُسم التعاون عىل
عدمها) (أو التعاون عىل املشجعة للحوافز أن فيه أثبت مؤخًرا مقاًال ألستاين، فان دبليو
االستشاريني؛ بني الداخلية االتصاالت عىل بالًغا تأثريًا الوظيفي االستقطاب رشكات داخَل
العمل فرق فيها تكون التي الرشكات إن للعمالء.17 املقدمة الخدمة عىل أثََّرت ثَمَّ ومن
املعلومات من متميز ملخزون تجميعها احتمال يزداد بينها فيما املعرفة وتتشارك مستقرة

عن: معلومات املخزون هذا يشمل موظفيها. لجميع وتوفريها

املرجعية. والجهات الخارجية، واملصادر املحتملني املرشحني •
املختلفة. للمناصب الخاصة االحتياجات •

ودمجهم. وتحفيزهم، وتقييمهم، املرشحني، أفضل إليجاد فاعلية الطرق أكثر •

تضاربًا َطيَّاتها يف تحمل ظهورها منذ التنفيذي البحث مهنة أن أُِقرُّ للحقِّ وإحقاًقا
فيفر من كلٌّ يشري هذا. يومنا إىل قائًما لألسف، الوضع، هذا يزال وال املصالح، بني عميًقا
تقدِّم تزال ال الكربى التنفيذي البحث رشكات من العديد أن إىل األخري كتباهما يف وساتون
ِبناءً تُحسب الرشكات من عمالئها من تتقاضاها التي األتعاب ألن الصحيحة؛ غري الحوافز
املزايا ثلث تكون ما (عادة التنفيذي املسئول اها يتلقَّ التي الوظيفية املزايا من نسبة عىل
زادت «كلما قائَلنْي: املؤلفان يشري األول). عامه يف املسئول يتلقاها التي النقدية الوظيفية
البحث.»18 رشكات أتعاب ازدادت التنفيذيون، املسئولون يتقاضاها التي الوظيفية املزايا
يخلق الوظيفية املزايا من مئوية كنسبة األتعاب يحسب الذي النظام هذا مثل أن شك ال
أو األفضل يكونون قد الذين املرشحني، أغىل لتقديم االستشاري لدى مرشوع غري حافًزا

ال.
تتقاىضرشكات حني ينشأ سبق، بما الصلة وثيق للرصاعات آخر نظامي مصدٌر َة ثَمَّ
هذا عىل ِبناءً أتعابها، الرشكة تتقايض جزئيٍّا. أو كليٍّا النتائج، حسب أتعابها البحث
ُطبِّق إذا العملية. نهاية يف خارجيٍّا) مرشًحا يكون ما (وغالبًا مرشح ُعنيِّ إذا النظام،
النظام هذا يشجع أوًال: كلتاهما. أو مشكلتني إحدى تظهر أن املحتمل فمن النظام، هذا
أتعابها!) عىل الرشكة تحصل فلن (وإال الرفق. من بمزيد املرشحني تقييم عىل االستشاري
برصاحة لينقلوا الحافز االستشاريني لدى يكون أن وينبغي كامل، مرشح من ما أنه إال
مثل يضع ذلك، عىل عالوة املرشحني. من كلٍّ بشأن الصادقة نظرهم وجهة عمالئهم إىل
بموضوعية النظر من بدًال خارجي، مرشح لرتشيح االستشاري عىل ضغًطا النظام هذا

السواء. عىل والخارجيني الداخليني املرشحني إىل
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تحديد طريق عن باألتعاب املتعلقة التنظيمية املشكالت هذه جميع تجاوز يمكن
الشخصية الثقة تعزيز يف ذلك سيساهم كما أتعاب. مقدم ودفع وموحدة ثابتة أتعاب

التنظيمية. بالسالمة

الصفقة إبرام (10)

النهاية يف ُسًدى ستضيع والتقييم والتحديد اإلعداد يف املبذولة الجهود كل إن باختصار،
الصفقة. تُربم أن عليك لذلك الرشكة؛ إىل االنضمام مرشح أفضل رفض إذا

بحث عملية أجَرْت بالتجزئة، البيع يف متخصصة كبرية أجنبية ملؤسسة مثاًال إليك
من متزايدة وتهديدات الرشكة تواجهها متنامية مصاعب ظل يف الشمالية أمريكا يف
لكن للوظيفة، نهائيٍّا مرشًحا وحددت األمريكية الكوادر أفضل الرشكة درست املنافسني.
بقيمة تُقدَّر والتي املرشح هذا طلبها التي الوظيفية املزايا لحزمة رفضها أبدت الرشكة
مستوى نفس عىل يكن لم داخليٍّا مرشًحا املطاف، نهاية يف عيَّنت، ثَمَّ وِمْن دوالر؛ مليوني
إذ طائلة أمواًال أهدر لكنه ماليني؛ لبضعة ًرا موفِّ كان القرار ذلك أن الحًقا تبنيَّ الكفاءة.

النهاية. يف إفالسها الرشكة أعلنت
الفصول يف املذكورة العاملية األلبان رشكة بذلتُْه الذي الجهد املقابل، يف ْل، تأمَّ
اتجهت حدَدتْه الذي املتميز املرشح تعيني عىل العزَم الرشكة عقدت أن بمجرد السابقة.
أسايس بشكل تدور الحالة تلك يف املرشح ُودِّ كسب محاوالت تكن لم العملية. إتمام إىل
املرشح لزوجة موسعة جولة بينها من — مهمًة َلَفتاٍت تضمنت بل الوظيفية، املزايا حوَل
افرتاض عدم من بدايًة البسيطة، اللمسات من ومجموعة — إليها انتقلت التي الدولة يف
جبَِليَّة دراجات بتوفري مروًرا تحمله)، تكن (لم زوجها لقب تحمل املرشح زوجة أن
تناول إىل ودعوتهما باستكشافها، يُنَصح التي بالطرق وخرائط وصولهما، فوَر لهما
مدرسة بتوفري وانتهاءً وزوجته، اإلدارة مجلس رئيس مع متكلَّف وغري رسمي غري غداء
من اآلخر الجانب إىل االنتقال إىل اْضُطرَّْت ألرسة حيوي أمر وهو ألطفالهما، خاصة
النصائح وتقديم مسكن، عن للبحث عة موسَّ جوالت يف اصطحابهما إىل باإلضافة العالم،
الحياة لها لتُكتَب يكن لم خربتي، بحسب الصفقات، من كثريًا إن ذلك. بشأن واملعلومات

البسيطة. اللمسات هذه مثل لوال
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االنتقال من التقييم إىل االستقطاب خطوة حيوية:
• يمكن أن تتحول الفرصة بأكملها إىل حقيقة أو تتالىش يف �ح البرص،

  وذلك بالنسبة إىل الطَرف: كليهما.
• تصل التوقعات، والشكوك، والقلق، وا�خاوف إىل ذروتها.

• ال بد من إبداء أفضل مزيج ب: ا�نطق والعاطفة.

تضم األخطاء التقليدية ا/رتََكبة يف هذه ا/رحلة:
• اإلخفاق يف فهم الطرف اآلخر.

• عدم بذل ما يكفي يف محاوالت تسويق الوظيفة.
• االستسالم قبل األوان ح: تختلج ا�رشح األفضل بعض الشكوك.

• الرتكيز عىل ا�سائل ا�الية فقط.
• عرض راتب أكرب أو أقل من الالزم.

• تقديم الحوافز غ` ا�ناسبة.

تشمل أفضل ا/مارسات لجذب أفضل ا/رشح= وتحفيزهم:
م دافعية ا�رشح، ومخاوفه وخياراته. • أوًال، تفهُّ

• نرش حماسك للفرصة التي تقدمها.
• تقديم راتب تنافيس بالنسبة للسوق الذي تعمل فيه، بدون إفراط.

• وضع الحوافز الصحيحة، مع الحرص الشديد أثناء تصميمها.
• التعامل الالئق مع أية مخاطر استثنائية.

• التحيل بالشجاعة الكافية ألداء أمور استثنائية يف ظروف استثنائية.

وتحفيزهم. املرشحني أفضل جذب كيفية :5-8 شكل

كل لنجاح تتويًجا تشهد قد التي الحاسمة، املرحلة هذه بشأن أخريان تعليقاِن َة ثَمَّ
والجهد: للوقت كبرية َمْضيَعة إىل جميًعا تُحولها أو السابقة الجهود

كذلك تحتاج املناسب، املرشح لتقييم عالية بكفاءات أشخاص إىل تحتاج كما أوًال:
لتحفيزه. عالية بكفاءة أشخاص إىل

دوًرا تلعب أن وسيط باستشاريٍّ لالستعانة يمكن ما كثريًا سلًفا، أرشت وكما ثانيًا:
خيارات تقديم مع برصاحة ومخاوفه مصالحه عن التعبري عىل طَرف كل مساعدة يف قيًِّما
أن شك ال املتبادل. الرتايض تحقيق سبيل يف الطَرفني خيارات بني والتقريب مبتكرة
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وتحفيزهم املرشحني أفضل جذب يف رئيسيٍّا دوًرا تلعب أن يمكن التنفيذي البحث رشكات
الصفقة. إبرام مرحلة يف

الفصل. هذا يف تناولناها التي النقاط أهم 5-8 الشكل يلخص

املرشح وتعيني الصفقة إتمام يف فستنجح الفصل، هذا يف الواردة املمارسات اتبعت إذا
األفضل.

املتوقع وأداءه الجديد املوظف فرصنجاح تعزز أن فيمكنك بعُد! تَنْتَِه لم َمهمتك لكن
يف سنناقشه ما وهذا اإلدماج، لعملية املالئَمنْي والدعم التخطيط خالل من كبريًا تعزيًزا

التايل. الفصل
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التاسع الفصل

املوظفني أفضل دمج كيفية

بحضور وذلك لرشكتنا، العاملية املؤتمرات أحد يف مشارًكا كنت ،١٩٩٧ عام يونيو يف
جميع من العاصمة واشنطن إىل توافدوا ممن وأزواجهم، الرشكة يف العاملني االستشاريني
الرئيسيني املتحدثني بني من وكان التعاون، هو املؤتمر ذلك محور كان العالم. أنحاء

النجاح. لها يُكتب لم التي الشهرية ١٣ أبوللو رحلة قائد لوفيل، جيمس الكابتن
أُصيبت ،١٩٧٠ أبريل يف ١٣ أبوللو املركبة انطالق من يومني بعد أنه تتذكر لعلك
إجهاض يف تسبب مما املربد؛ األكسجني توليد نظام يف كارثيٍّ بعطٍل الفضائية املركبة
هيوستن يف العمليات مراقبة وحدة وقررت لها، ُخطِّط كما القمر سطح عىل الهبوط عملية
مع بالعمل — وطاقمه لوفيل نجح األرض. إىل املعطوبة املركبة لرد القمر جاذبية استغالل
نجاة قارب إىل لتتحول القمر سطح عىل الهبوط مركبة تعديل يف — هيوستن يف نظرائهم
ليومني؛ شخصني لتحمل املركبُة مت ُصمِّ هائلة: براعًة تَطلَّب الجهد هذا مثل إن ُمْرتَجل.
لديهم يتوفر لم ذلك، كل فوق أيام. أربعة ملدة أشخاص ثالثة تحمل أن فينبغي اآلن، أما
يف وال األرض عىل ال للخطأ، مجال َة ثَمَّ يكن لم لذلك الطاقة؛ من محدود مقدار سوى
الجوي باْلِغالف ترتطم فسوف قليًال، العائدة الفضائية املركبة مسار انحرف لو الفضاء.
التلفزيون شاشات أماَم أنفاَسه العالُم حبس بُحرية. بسطح حَجر يرتطم كما لألرض

األرض.1 إىل العودة أجل من الصعاَب الثالثُة الفضاء رواد يكافح بينما
أفالم من سلسلة ن تضمَّ والذي لوفيل، قدمه الذي العرض الحًقا ل أتأمَّ كنت حني
ذُهلت الرحلة، فيها وتناولت هوليوود أنتجتها التي امللحمة من املقتبسة واملقاطع الفيديو
ناجح مرشح إدماج ومحاولة بسالم األرض إىل فضائية مركبة إعادة بني القائم للتشابه
«يصطدم أن تماًما املستبعد من فليس ينبغي، كما العملية ذ تُنَفَّ لم لو جديدة. وظيفة يف
األبد. إىل املؤسسة تفقده وأن — الحالة هذه يف املؤسسية الثقافة وهو — الجوي» بالِغالف
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والتعاون، الدقيق التخطيط بفضل األرض إىل ساملة العودة يف ١٣ أبوللو نجحت
هيوستن. يف املراقبة ومحطة املركبة بني وكذلك العائدين الفضاء روَّاد بني فيما

لو لكن مخاطر. عىل وينطوي سهًال أمًرا ليس العمل مكان يف جديد مدير إدماج إن
بني ال الفعَّ التعاون عىل قائمة التخطيط جيدة عملية تنفيذ فإن الصحيح، املرشح ُعنيِّ
عملية وترية من يُرسع أن يمكن بل املخاطر، هذه من يحدَّ أن يمكن واملؤسسة املدير

بمراحل. أقوى أداء لتقديم الجديد املوظف يُِعد مما اإلدماج

اإلدماج؟ تواجه التي املخاطر هي ما (1)

املؤسسة، خارج من وافدين كانوا وإذا الجديدة، وظائفهم حديثًا املعيَّنون يتعلم أن ينبغي
كما يسرية!) تكون ما نادًرا َمهمة (وهي جديدة مؤسسية ثقافة عىل يتعرفوا أن فعليهم
يف النظر يعيدوا أو الرئيسية الشخصيات مع جديدة عالقات يقيموا أن عليهم يتعني

بالفعل. القائمة العالقات
وما األوىل خطواتهم وتخلق الوقت، طوال املالحظة تحت الجدد املعيَّنون يوضع
إنهم، املتوقعة. فاعليتهم عن تُمحى ال تصورات عدمهما)، (أو وثبات ثقة من تعكسه

عليهم. األحكام إصدار ينتظرون آخر، بمعنًى
أصًال قدَّمته إن هذا — الكايف الدعَم الرشكات أغلب يقدِّم ال املوقف، هذا طبيعة برغم
من أقل أن الخالقة القيادة مركز أجراها التي الدراسات كشفت حديثًا. املعيَّنني إىل —
التنمية أو اإلدماج أشكال من شكل أي ْوَن يتلقَّ حديثًا املعيَّنني التنفيذيني املسئولني ثلث
بني من واحد من أقل أن الدراسات هذه أظهرت بينما الجديدة، وظائفهم أداء أجل من

رؤسائه.2 من دعًما يتلقى حديثًا معيَّنني أربعة
(نتيجة املناصب يف الرتقي مع باطِّراد تتنامى اإلدماج يواجهها التي املخاطر ألن نظًرا
الفصل هذا يف أركز فسوف الوظيفي)، لَّم السُّ ارتقاء مع واألهمية والظهور التعقيد لزيادة
سأقدمها التي والتوجيهات سأُجريه الذي التحليل لكن املوظفني؛ كبار إدماج عملية عىل
يف التفكري عىل القراء ألحثُّ وإنني الوظيفي. السلم يف األدنى املناصب عىل كذلك تنطبق

أوسع. نطاق عىل املحتملة اإلدماج نتائج
ألسباب لكنها، صعبة؛ عملية جديدة وظيفة يف ما شخص إدماج يكون ما دائًما
سابًقا، أوضحت وكما أوًال: خاص. بوجه الخارجيني للمرشحني مخيًفا تحديًا تمثل عديدة،
كمحاوالت باملخاطر، ومحفوفة صعبٍة مهامَّ ألداء الخارجيون املرشحون يعنيَّ ما عادًة
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باإلضافة كربى. تغيريات وتنفيذ ناشئة، رشكات وتأسيس التصفية، من الرشكات إنقاذ
يف العمل َسرْي بأساليب الالزمة املعرفة إىل الخارجيون املرشحون يفتقر ما غالبًا ذلك، إىل
بمحيطهم رسيًعا لتعريفهم داخلها اجتماعية عالقات أية يمتلكون وال الجديدة، الرشكة
بغرض ترقياتهم ينالون الداخليني املرشحني من كثريًا أن وبرغم ذلك، عىل عالوة الجديد.
بحماس الجديد عملهم يبدءوا أن الخارجيني املرشحني من ع يُتوقَّ ما غالبًا فإنه تنميتهم،
الوثيقة املعرفة تفتقد ما عادة خارجيني مرشحني تعنيِّ التي الرشكات أن كما واقتدار.
إصالحها. عىل العمل ينبغي التي الخاصة ضعفهم نقاط عن الكثري تعرف ال ثَمَّ ومن بهم؛
أكرب درجًة تحديات، من سبق ما كل فوق الخارجيون، املرشحون يواجه ما عادًة
املعارضة هذه مصادر أول الداخليني. باملرشحني مقارنًة املؤسسة داخَل املعارضة من
يبدأ ثانيًا: باملنصب. الفوز إىل يتطلعون كانوا الذين امُلحبَطون الداخليون املرشحون هم
مرِّ عىل املتنامية املتبادلة الثقة من أساٍس عىل الجديدة هم مهامَّ الداخليني املرشحني أغلب
تنحرص إذ امليزة؛ بهذه يتمتعون فال الخارج من املعيَّنني أما زمالئهم، مع عملهم سنوات
العالقات بعض وربما ساعات، بضع تتعدى ال شخصية مقابالت يف بالرشكة عالقتهم
الخارجيون املرشحون ينال ما عادًة أنه ذلك من األسوأ بل الرشكة. داخل اإليجابية العامة
الربق)، برسعة املؤسسة أنحاء يف تفاصيلها تنترش (التي الوظيفية املزايا من أكرب ُحزًما

واستياءً. َغرْيَة بدوره يولِّد ما وهو

الثالث اإلدماج موجات (2)

كاستشاري املهني طريقي شق من سنوات بضع وبعد عاًما، ١٨ من يقرب ما منذ
ملساعدة تنفيذه ِبُوْسعنا آَخُر يشءٌ هناك كان إذا عما أتساءل كنت التنفيذي، البحث يف
قبل ذلك كان واجتذابهم. وتقييمهم، املحتملني، املرشحني أفضل إيجاد جانب إىل عمالئنا،
الكتب متاجر أفضل يف ساعات أُميض ما عادًة كنت لذلك اإلنرتنت؛ عىل الكتب بيع ظاهرة

األمريكية. املتحدة الواليات ُزرت متى
من املناصب» تويل «ديناميات بعنوان كتابًا الزيارات، هذه إحدى خالل صادفت،
متزايد، باهتمام الكتاب تصفحت هارفارد. بجامعة األستاذ جابارو، جيه جون تأليف
عموم، ومديري أقسام، لرؤساء إداريٍّا انتقاًال عرش لسبعة مقارنًة دراسة يقدِّم أنه ووجدت
الجدد املديرون بها يمر أن ع يُتوقَّ التي للمراحل وصًفا الكتاب يقدِّم وظيفيني. ومديرين
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يميز الذي والتفاعيل املؤسيس العمل أنماط يف ويستفيض الجديدة، هم َمهامَّ تولِّيهم عند
الناجحة. االنتقاالت

القليلة امليزات من واحدة (وهي موطني إىل عودتي رحلة خالل كامًال الكتاب قرأت
مع تواصلت التايل، الصباح يف املكتب إىل وصويل وبمجرد الطويلة!) الطريان لرحالت
لهم وصفت فيينا. يف عقده امُلزمع رشكتنا مؤتمر تنظيم يف يساهمون كانوا الذين زمالئي
أفكاره. ليشاركنا متحدث كضيف فيينا يف املؤتمر لحضور ندعَوه أن وقررنا جابارو كتاب
القول املبالغة َقبيل من ليس أنه وأعتقد املجتمعني، لالستشاريني قويٍّا عرًضا جابارو قدم

الحني. ذلك منذ رشكتنا عىل قوي تأثري لها كان أفكاره إن
إىل كهدية وقدمته منتظمة، بصورة الكتاب ذلك عىل االطالع أُعاود كنت شخصيٍّا أنا
إدماج مسألة عن ُكِتب ما أفضل الكتاب هذا يزال ال والعمالء. الجدد املديرين عرشات
البحث محل حالة عْرشَة السبَع درس جابارو أن إىل ذلك يُعَزى وربما الجدد، املديرين
كلٍّ مع وعميقة ثرية شخصية مقابالت وعَقد أعوام ثمانية مدار عىل مستفيضة دراسًة
رشكات يف والفاشلة، الناجحة التعاقب لعمليات مفصًال وصًفا الكتاب يورد كما منها.
إدماج عملية بالتحليل متناوًال َحِرَجة، وغري َحِرَجة مراحل يف واملجاالت، األحجام مختلفة

السواء. عىل والخارجيني الداخليني املرشحني
كان الذي األقسام، عموم مديري أحد لسان عىل جاء بتعليٍق كتابه جابارو يستهل

شهًرا: ١٨ الجديد منصبه َشْغله عىل مىض حينَها

إذ بالراحة؛ الشخيص إحساسك ازداد الجديدة وظيفتك يف الوقت بك مر كلما
أي تعرف ال وكأنك األمر لك يبدو حيث الدائمة؛ والقلق اإلثارة حالة تتجاوز
واألشخاص، رشكتك، تُنتجه الذي املنتج عىل تتعرف أن عليك يشء. أي عن يشء
لديك ن يتكوَّ أن قبل الوقت من فرتة ذلك ويستغرق واملشكالت، والظروف،
البداية يف تمر فقط. الوقت بعض إىل ببساطة األمر يحتاج باالرتياح. شعوٌر
من مجموعة وتواجه املؤسسة عىل تتعرف أن جاهًدا فيها تحاول بمرحلة
برسعة وقدراتهم األشخاص تفهَم أن عليك يتوجب عليك. املستجدة املشكالت
يشء أي فعل من البداية يف خوٌف ينتابك فعله. عليك ما أصعب وذلك هائلة،
إدارة عليك أن يف املشكلة تكمن املستقرة. الراسخة األمور تُفسد أن خشية

عينه.3 الوقت يف عليه والتعرف العمل
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تولِّيهم عند وارتباك، وشك، تحدٍّ، من املديرون به يشعر ما املقتطف هذا يُربز
يمر شابٍّ مدير عن تصدر لم التعليقات تلك أن بالذكر الجدير من الجديدة. هم مهامَّ
أداء يف عاًما عرشين عىل يزيد ما أمىض ُمَحنَّك خبري عن تصدر بل األوىل، للمرة باختبار
السواء. عىل وصناعية استهالكية ملنتجات والتصنيع والتسويق املبيعات، يف تنفيذيٍة مهامَّ

للمخرضمني! بالنسبة حتى عسري، فاإلدماج إذن
املتوقعة املراحل من سلسلًة تتضمن الجديدة املهامِّ تويل عملية أن إىل جابارو ذهب
هذه تشري الثالث». املوجات «ظاهرة اختصاًرا عليها أُطلق والتي ف، والترصُّ التعلُّم من
السنوات يف جديد مدير أي يُحدثها التي امللموسة املؤسسية التغيريات متوسط إىل العبارة

الظاهرة. هذه 1-9 الشكل ويوضح خدمته. مدة من األوىل الثالث
بعد خالَلها، ذون وينفِّ «السيطرة»، مرحلة بخوض عملهم الجدد املديرون يبدأ
اإلجراءات دائرة يف عادة تقع التي التغيريات، من سلسلًة للوضع، املبدئي التشخيص
يكتسب وفيها «االنغماس»، مرحلة تأتي بعَدها األوىل). (املوجة األساسية التصحيحية
«إعادة مرحلة تأتي ثم أقل. تغيريات ويُحِدث باملؤسسة، أعمق معرفة الجديد املدير
تأتي النهاية، يف الثانية). (املوجة اسرتاتيجية وأكثر أشمل تغيريات تشمل التي التشكيل»،
إدخال خاللها يجري والتي «ترسيخ»، بمرحلة مصحوبة حجًما أصغر ثالثة تغيري موجة

التشكيل. إعادة مرحلة عىل املرتتبة النتائج عىل ِبناءً تعديالت
تستغرق السيطرة مرحلة أوًال: تان؛ هامَّ نقطتان الثالث املوجات نموذج من تنبثق
ممكن، وقت أقرص يف العمليات هذه تتم أن يريد وجميعنا ماًال، يساوي الوقت أجل، وقتًا.
وبناء سليم، تشخيص فإنجاز ممكنًا؛ ليس العليا، املناصب يف سيما ال التعجيل، لكن
أغلب طويًال. وقتًا يستغرق ذلك كل التأثري، وتحقيق املتبادلة، التوقعات وإيضاح الثقة،
النهاية. يف خاب أملهم لكن أرسع؛ إدماًجا توقعوا جابارو دراسة يف املشاركني املديرين
بل تماًما، مختلفة مجاالت يف اإلدماج عملية تستغرقها التي الفرتة هي سنوات ثالث أن بدا
إىل اإلشارة الواجب من (لكن عليه. والدخالء ما مجال يف املطلعني من مجموعة بني فيما
الثالث.) املوجات من كلٍّ يف التغيري من مزيًدا يتوقعون ما غالبًا ما مجال يف املطلعني أن
بمحاوالت يتعلق فيما نسبيٍّا متشابهة كانت العملية استغرقتها التي الزمنية الفرتة أن كما
كان الرشكات إنقاذ أن (برغم الطبيعية التعاقبات وخالل التصفية من الرشكات إنقاذ
من الفرتات هذه خالل الرشكات تواجهه ما يعكس بما موجة، كل يف أكرب تغيريًا يتضمن

أدائها). لتحسني أكرب ضغوط
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متوسط عدد٥
التغي,ات
ا3ؤسسية
الكب,ة

الشهور

الوقت منذ التعي8

مرحلة
السيطرة

مرحلة
االنغماس

مرحلة إعادة
التشكيل

مرحلة
الرتسيخ

مرحلة
التنقيح

تأليف من املناصب»، تويل «ديناميات من منقول (املصدر: الثالث املوجات ظاهرة :1-9 شكل
األعمال). إلدارة هارفارد كلية مطابع من بإذن جابارو، جيه جون

يواجهون الجدد املديرين أن هو جابارو نتائج من استخلْصتُه الذي الثاني االستنتاج
باتخاذ ناحية، من سارعوا، لو فهم اإلجراءات؛ اتخاذ رسعة مدى وهي أال معضلة؛
الفشل. إىل بهم يؤدي مما الخاطئ؛ التشخيص عىل ِبناءً ذلك يفعلون فربما اإلجراءات،
ذلك يحِبط فسوف تشخيصهم، إلتمام الالزم من أطول وقتًا أمَضْوا لو أخرى، ناحية ومن
إجراءٍ لرؤية تَوَّاقني الجميع وكان ساخن صفيح فوق كانت لو سيما ال الرشكة، َمسعى

ما.
أضمن من سابقة. فصول يف طرحتها التي الكفاءات مسألة إىل االستنتاج هذا يعيدنا
قادرين واجتماعيٍّا عاطفيٍّا أذكياء مديرين ترقية) (أو تعيني هو ناجح إلدماج السبل
دون إنجازها رسعة يضمن بما التشخيصية، املرحلة يف مساعدتهم إىل اآلخرين دفع عىل
هو الجدد املوظفني إدماج عملية يف يفشل أن ح يُرجَّ الذي املدير إن بجودتها. التضحية
يف اآلخرين إرشاك عن يعجز الذي التسمية)، هذه صاحب هو (جابارو الوحيد» «الحارس

والترصف. التعلم مراحل
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متسارعة انتقاالت (3)

الطويلة اإلدماج فرتات كانت إذا عما التسارع، يف اآلخذ األعمال عالم ظل يف تتساءل، ربما
وخاصة مطبقة، تزال ال فإنها خربتي، عىل ِبناءً مطبقة. تزال ال جابارو وصفها التي
الكبرية الرشكات يف الكربى التغيريات تزال ال إذ الكربى؛ املؤسسات يف العليا املناصب يف

السطح. عىل تربز الثالث» «املوجات تزال وال سنوات، ثالث من يقرب ما تستغرق
الصغرية الرشكات يف خاصة أخرى، سياقات ة ثَمَّ فإن السابقة، الحقيقة وبرغم
خالل بصمتهم ووضع محيطهم يف االندماج الجدد املديرين عىل فيها ينبغي الناشئة،

األوىل. القليلة األشهر
مختلفة. قطاعات يف التنفيذيني الرؤساء بإدماج معنية دراسات عدة رشكتنا أجرْت
رشكتنا؛ تناولتها التي لالهتمام املثرية القطاعات أحَد الحيوية التكنولوجيا قطاع يُعترب
جدد مستثمرين من مبادرات إثر الجدد املديرين تعيني القطاع هذا يشهد ما عادًة إذ
ناجحة بمرحلة الرشكات هذه تمر ما عادًة الجريئة). األموال رءوس أصحاب فيهم (بما
املستثمرون فيسعى اآلن أما فنية، خلفية صاحب مؤسس قيادة تحت املنتجات لتطوير
جديدة. بمهارات تتمتع قيادة عن يبحثون فإنهم ثَمَّ وِمْن ملموس؛ نمو تحقيق إىل الجدد
التي الحيوية» التكنولوجيا رشكات يف التنفيذيني للرؤساء االستطالعية «الدراسة يف
يف حديثًا امُلعيَّنني التنفيذيني للرؤساء يوم مائة أول عىل ركزنا ،٢٠٠٥ عام رشكتنا أجرتها
الصحية. الرعاية قطاع يف ناشئة رشكات أو الحيوية التكنولوجيا يف متخصصة رشكات
كما .2-9 الشكل يف مبني هو كما األوىل، يوم املائة يف تُتََّخذ مهمة إجراءات ة ثَمَّ أن وجدنا
إعادة تقريبًا األوىل الثالثة الشهور خالَل التنفيذيني الرؤساء ربع قرر الشكل، من ترى
أقدم التي الثانية الخطوة أما كماليات. أية وإلغاء التكاليف، وتقليل رشكاتهم، هيكلة

العمل.4 فريق تنظيم إعادة فهي تنفيذيني رؤساء خمسة كل بني من واحد عليها
من ٧٠ لتويلِّ األوىل الثالثة الشهور فيها تناولنا مشابهة دراسة ٢٠٠٦ يف أجَريْنا
املتحدة والواليات وآسيا، وأسرتاليا، بأوروبا، املايل القطاع يف مناصبهم املديرين كبار
لنتائج (وفًقا األوىل الثالثة الشهور يف مهمة إجراءات الحاالت بعض شهد األمريكية.
بالراحة يشعروا كي املتوسط يف أشهر خمسة إىل احتاجوا املديرين هؤالء أن إال جابارو)،
كان السواء. عىل والخارجيني الداخليني املرشحني عىل ذلك وانطبق الجديدة، أدوارهم يف
الشئون عىل ُمنَْصبٍّا األوىل الشهور خالَل القطاع هذا يف العاملني املديرين هؤالء اهتمام
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٪٢٥

٪١٩

٪١٦

٪١٣

٪٩

٪٨

٪٧

٪٣

إعادة الهيكلة

إعادة تنظيم فريق العمل

تطوير األعمال

اسرتاتيجية التطوير

االتصال باAساهم<

التمويل

إدماج فريق العمل

أنشطة أخرى

أول خالل الحيوية التكنولوجيا قطاع يف تنفيذيون رؤساء بها قام التي األنشطة :2-9 شكل
رشكات يف التنفيذيني للرؤساء االستطالعية الدراسة (املصدر: مناصبهم تولِّيهم من يوم مائة
النرش حقوق إنرتناشونال). زندر إيجون يوم، مائة أول :٢٠٠٥ عام الحيوية التكنولوجيا

إنرتناشونال. زندر إليجون محفوظة والطبع

الخارجية بالعالقات االهتمام أما املوظفني)، اختيار وقرارات الهيكلية (القرارات الداخلية
فلم الدائنون) فيهم بما املصالح أصحاب من وغريهم واملساهمني، العمالء، (مع للرشكة

األزمات. خالل إال األوىل الشهور يف يربز
القاعدة، هي الرسيع اإلدماج عمليات فيها تكون ومالبسات مجاالت ة ثَمَّ نعم، إذن
التي املؤسسة أو حديثًا امُلعنيَّ املوظف تكون كأن كهذا، موقف يف نفسك وجدت فإذا
ال معينة، نقطة بعد اإلدماج، عملية أن ألعتقد إنني التمنيات. وأطيب تعاطفي فلك ، تُعنيِّ
مائة «أول عن مقاًال حديثًا قرأت لالختصار. قابل غري التغيري وأن مدتها، تقليص يمكن
الجدد» املوظفني تهيئة «خدمات يف متخصًصا وكان — يزعم املقال هذا كاتب كان يوم».
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االتصاالت اسرتاتيجية ويضع الجديد فريقه يُشكِّل أن الجديد املدير عىل ينبغي أنه —
إجراءات اتخاذ إن ذلك. أصدق ال لكني الوظيفة!5 تولِّيه من األول اليوم يف به الخاصة
واستبعاد التشخيص عملية اختصار شأنها من إجراءات — اإلدماج مرحلة خالل متعجلة

األرجح. عىل املرغوبة النتائج يحقق لن — املهمني األشخاص

اإلدماج عملية خالل الخطرية الستة الفخاخ (4)

أخذت لو إال اإلدماج، مرحلة خالل خطرية فخاخ ستة تربز ما عادة خربتي، واقع من
جزئيٍّا ذلك ويُعزى التحدي، تبسيط إىل الرشكات لدى طبيعي َميٌْل َة ثَمَّ أوًال: منها. ِحذَْرك
رشكات إلحدى التنفيذي الرئيس أخربنا خطأ. هذا االستقطاب. تسهيل يف رغبتها إىل
حصان َصْهوة كامتطاء جديدة رشكة إدارة «إن قائًال: سلًفا املذكورة الحيوية التكنولوجيا
ما كثريًا جيد.» ودخل مهنية بحياة تتمتع — حظي لحسن — زوجة لدي لكن جاِمح.
تحديًا يواجه سوبرمان وكأنه قدراته؛ يف املبالغة إىل املرشح بميل الخطأ هذا يتضاعف

ذلك. من أسهل يشء ال بسيًطا:
مستًوى يوجد سابًقا، أرشت كما املوقف. لضغط فريسة الوقوع فهو الثاني الفخ أما
املستوى، هذا انخفض لو أداء. أفضل كبرش ظله يف نحقق العصبي الضغط من مثايل
الضغط، من مرتفعة مستويات تأثري تحت العنَت. فسيصيبنا ارتفع، ولو امللل، فسيصيبنا
وِمْن ذاكراتنا؛ وأداء التعلم عىل قدرتنا تعرقل بحيث العصبية األجهزة من سلسلة تعمل
عيَّنَتْهم) التي (واملؤسسات الجدد املديرين عىل ينبغي وعدائية.6 تحفًزا أكثر نصبح ثَمَّ
قصرية؛ ملسافات سباق مجرد ال ماراثون، سباق يخوضون أنهم أعينهم نُصب يضعوا أن
قدر بأقىص وظائفهم يؤدوا أن أرادوا إذا حياتهم اتزان عىل يحافظوا أن عليهم ثَمَّ وِمْن

والكفاءة. الفاعلية من
أسلوب بني التوافق انعدام فهي وأراها رأيتها ما كثريًا التي الثالثة املشكلة أما
من خليط وهو والتفويض، التحكم جانب يف سيما ال العمل، فريق وأسلوب الجديد املدير
الالزم من أكثر متحكًما املدير كان إذا وطبيعي. صحيح هو ما بشأن الطَرفني توقعات
خالل من إما التمرد إىل ويلجأ باإلحباط الفريق يصاب فسوف إليه)، يُنَظر هكذا (أو

املطلوب. املستوى دون أداءً النتيجة تكون الحالتني، كلتا ويف االنسحاب، أو املقاومة
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إقامة سبيل يف يكفي ما بذل يف الجديد املدير فشل من ينشأ تقليدي رابع فخ َة ثَمَّ
املديرين، إىل يمتد بحيث شامًال، منظوًرا يستدعي ما وهو األطراف، أهم مع قوية عالقات
بالفعل يُمضون املديرين أغلب أن الصلة ذات األبحاث جميع تُظِهر واملرءوسني. والزمالء،
ذهب ذلك؟7 يف نجاحهم مدى ما هو: السؤال لكن اآلخرين، مع التواصل يف وقتهم أكثر
عىل مؤرش أفضل هي األطراف أهم مع سليمة عالقات إقامة عىل القدرة أن إىل جابارو

اإلخفاق: أو النجاح

عالقات جودة كان والفاشلة الناجحة االنتقال عمليات بني فارق أبرز لعل
الفاشلة، التعاقب حاالت يف األول. عامه بنهاية الجديد املدير أقامها التي العمل
من أكثر أو اثنني مع العمل يف عالقات تتسم ثالثة مديرين أربعة كل يف كان

األول.8 عامهم بنهاية بالسوء مرءوسيهم أهم

رفيعي املسئولني أن إىل الخالقة القيادة مركز أجراها التي األبحاث تشري باملثل،
ملقياسني: ِطبًْقا التنفيذي النجاح يعرِّفون املستوى

األفراد. أولئك خدمة فرتة خالَل املؤسسة أحرزتها التي املالية النتائج (١)
مرءوسيهم.9 مع خاصة اآلخرين، مع أقاموها التي العالقات (٢)

املوظف َسَلف يخلفه الذي اإلرث عن ينشأ الذي الفخ ذلك كذلك املتكررة الفخاخ من
املغادرين التنفيذيني الرؤساء حالة يف استثنائي بنحو الفخ هذا خطورة تتضح الجديد.
سنوات بضع آخر خالل اإلغراءات من متنوعة أشكال إىل يَنقادون قد والذين ملناصبهم،
ترتاوح اليشء). بعض طويلة مدة مواقعهم يف ظلوا لو سيما (ال مناصبهم تولِّيهم مدة من
مسريتهم تتويج عىل وإقدامهم ة مِلحَّ مشكالت مع التعامل يف التسويف بني اإلغراءات هذه
املؤسسة صالح يف يكون ال قد كربى)، استحواذ أو دمج (كعملية جذري بإجراء املهنية

البعيد.10 املدى عىل
املؤسيس؛ الدعم غياب وهو أال اإلدماج؛ مرحلة يف يتجىل ما كثريًا فخ ة ثَمَّ الختام، ويف
القسم لها أُْفِرد فسوف تقع، ما وكثريًا بحق خطرية مشكلة السادس الفخ هذا ألن نظًرا

بإسهاب. ألتناولها التايل
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اإلدماج عملية إدارة (5)

سبيل يف وذلك اإلدماج؛ عملية مع التعامل يف استباقيٍّا نهًجا الرشكات تنتهج أن ينبغي
عىل يجب كما إسهامه. وتعظيم اإلدماج، عملية وترسيع الجديد، املدير نجاح فرص زيادة
واحدة كل عىل نظرة نُْلِق دعنا تنفيذها. تتابع وأن اإلدماج لعملية تستعد أن املؤسسات

التوايل: عىل الخطوات هذه من
رشكة حالة يف سنجد لألمور. استباقية رؤية تتبنى أن الرشكات عىل يتعني أوًال:
لهذه جديد تنفيذي رئيس عن علنيٍّا بحثًا أن السابقة الفصول يف إليها املشار األلبان
اآلخر الجانب من أجنبي مرشح تعيني عن أسفر حقيقًة) موطنها يف األكرب (وهي الرشكة
املرشح واستقالة النهائي العقد توقيع من ساعات خالل للكلمة. الحريف باملعنى العالم، من
سلسلة إعداد إىل الرشكة إدارة مجلس بادر تنفيذي، كرئيس السابقة وظيفته من الناجح
السادسة يف االتصاالت بدأت الجديد. التعيني هذا عن والعامة الخاصة اإلعالنات من
بعقد التايل اليوم صباح االتصاالت تابعوا ثم الدولة، وزراء برئيس هاتفي باتصال مساءً
للرئيس يتسنَّى بحيث اإلدارة مجلس اجتماعات قاعة يف الفيديو عرب جماعي مرئي مؤتمر
تمهيدية جلسة ويعقد األقل، عىل االفرتايض باملعنى فريقه، يقابل أن الجديد التنفيذي
املكاملات من سلسلة الجديد التنفيذي الرئيس أجرى وبعَدها املحلية. اإلعالم وسائل مع

املبارشين. مرءوسيه من لكلٍّ الفردية الهاتفية
تعني االستباقية الرؤية فإن االتصاالت، إجراء يف الرباعة من تَعنيه ما جانب إىل
مرشًحا عيَّنت التي الرشكات إحدى حالة ل تأمَّ املهام. تويل قبل االستعداد مضاعفة كذلك
الجديد وضعه يف هائلة ثقافية صدمة الجديد املدير عانى التنفيذي. رئيسها ليكون أجنبيٍّا
انزعاجه، عن اإلدارة مجلس رئيس أعرب فقط. أسابيع ستة سوى منصبه يف يمكث ولم
ثقافة تستوعب لم معها تعاقدوا التي البحث رشكة أن واستنتج مستغَربًا، ذلك يكن ولم
أخرى. رشكة إىل ولجأ خدماتها عن االستغناء قرر ثَمَّ ومن صحيًحا؛ استيعابًا الرشكة

مجرد يكن لم األمر أن إىل خلُصت للوضع، تقييمها بعد الجديدة، البحث رشكة لكن
قد مما أعقَد الداخلية وسياستها الرشكة كانت الرشكة؛ ثقافة إىل االهتمام من مزيد توجيه
يبذل أن شخصيٍّا، عليه، أن اإلدارة مجلس رئيس االستشاريون أخرب األوىل. للوهلة يبدو
الجديد، التنفيذي الرئيس ُعنيِّ عندما الجديد. التنفيذي الرئيس إلعداد الجهد من املزيد
الجامعات إحدى حرم يف الرجالن مكث إذ تأهيليٍّا؛ معسكًرا التنفيذيان املسئوالن حرض
الجامعيني األساتذة من بعناية مختارة ومجموعة البحث رشكة بحضور يومني ملدة
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واختصاصاتهما، أولوياتهما تحديد عىل الرجلني العملية هذه ساعدت واملستشارين.
بصفة اآلخر عىل أحدهما وتعرُّف وموظفيها، الرشكة بثقافة املتعلقة املسائل ومناقشة

شخصية.
اإلدماج. لعملية التحضري هو إنجازها الرشكات عىل ينبغي التي األمور ثاني
الناجحة الرشكات إحدى رئيس وهو — عزيز وعميل صديق أعوام بضعة منذ زارني
اسم عليها أطلق وسوف — التنفيذي ورئيسها املعمرة السلع يف واملتخصصة للغاية
أخربني الرشكة. إدارة يف عائلته من الرابع الجيل يمثل العميل هذا كان «ديوراجودز».
أنه إيلَّ وأرسَّ التنفيذي، عمله عن التقاعد قرر وأنه عمره، من الخمسني قارب أنه الرجل
املرشحني من وال العائلة أفراد من كفء مرشح يوجد ال — عام مائة منذ األوىل وللمرة —
يستعني أن وأراد خارجيٍّا، بحثًا يُجرَي أن قرر ولذلك الرشكة؛ زمام لتويلِّ الداخليني

بمساعدتنا.
من تنفيذي لرئيس عائلية رشكة تعيني أن زمالئي وإىل إيلَّ بالنسبة واضًحا كان
الرئيس مع تعاونَّا لكننا كبريًا؛ تحديًا سيكون الطويل تاريخها يف األوىل للمرة خارجها
تخطيط أجل من البحث) ولجنة اإلدارة مجلس أعضاء من آخر (وعضو املتقاعد التنفيذي

اإلجراءات: هذه شملت اإلدماج. إجراءات من سلسلة وتنفيذ

ومنتظم، متسق نحو عىل الرئيسيني، الداخليني املصالح أصحاب جميع إطالع •
املطاف. نهاية يف اختياره وأسباب خارجي مرشح عن البحث أسباب عىل

الجديد. التنفيذي للرئيس ورصيحة واضحة اختصاصات تحديد •
الرئيس مع مكثفة بطريقة وثقافتها الرشكة تاريخ الستعراض وقت تخصيص •

الجديد. التنفيذي
الصلة. ذوي واملديرين القيادات إىل الجديد التنفيذي الرئيس تقديم •

عىل الضوء إلقاء مع الجديد، املدير مع الناجحة اإلدماج نماذج استعراض •
صلة. ذات أخرى سياقات يف الفعلية جدواها أثبتت التي الخطوات

اإلدماج. عملية خالل ودائم مبكر تقييم لتقديم خطة وضع •
وبناء التعلم، بينها ومن األهداف، لتحقيق واقعي زمني جدول عىل االتفاق •

املبكرة. النجاحات بعض وتحقيق العالقات،
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لتنفيذ الفرصة — اإلدماج لعملية الصحيح الدعم عىل عالوة — الصحيح البحث أتاح
عهده حداثة برغم الجديد للمدير قيايس أداءٌ تالها بالًغا، نجاًحا ناجحة إدماج عملية

بالرشكة.
إىل بالنسبة خاصة اإلدماج، لعملية التحضريات من األدنى الحد يتضمن أن يجب

املستوى: رفيعة املناصب

عملياتها. وأهم وهيكلها املؤسسة إلدارة واضًحا فهًما •
العاجلة. العمل وخطوات األولويات حول رئيسية اتفاقات •

املدى. طويلة املؤسسة لتطلعات مشرتًكا فهًما •
سبيل يف وذلك املصالح؛ أصحاب أهم مع الكايف الوقت إلمضاء واضحة خطة •

الثقة. قوامها عالقات إقامة

إدارات مجالس عىل يتعني التنفيذيني، الرؤساء ملناصب الداخلية الرتقيات حالة يف
عىل تنظيمها يجري وأن أطول وقتًا االنتقال عملية تستغرق أن عىل اإلرصار الرشكات
وإقامة واالستعداد للتعلم الفرصة باملنصب الفائز الداخيل املرشح يُمنَح بحيث الئق، نحو
ذاته، الوقت يف بد، ال املؤسيس. والدعم الرشكة داخل العالقات شبكة من الصحيح النمط
إحالته قرب مع منصبه املغادر التنفيذي الرئيس أداء مراقبة عىل اإلدارة مجلس يواظب أن
لن املتقاعد التنفيذي املسئول وأن األمور، زمام عىل السيطرة لضمان وذلك التقاعد؛ إىل

عكسية. بنتائج تأتي كربى إجراءات إىل األخرية اللحظات يف يلجأ
عن متابعتها هي اإلدماج عملية لدعم اتخاذها الرشكات بوسع التي الثالثة الخطوة
بالتوقعات، مقارنًة للتقدم منهجيٍّا تحليًال أشهر بضعة كلَّ املؤسسُة تُجرَي أن يجب َكثَب.

أساسية: أسئلة أربعة عن يقل ال عما اإلجابة خالل من وذلك

الجديرة املحتملة املسائل تضم ؟ املعنيَّ للمرشح املالئم الدعم املؤسسة تمنح هل (١)
الصحيح واملستوى وثقافتها، الرشكة لتاريخ مالئم موجز االختصاصات، وضوح بالنظر

الجديد. للموظف داخيل مرشد توفري إىل باإلضافة املبكر، التقييم من
والتعاون العالقات، بناء املؤسسة؟ يف مناسبة عالقات الجديد املدير يقيم هل (٢)
كلها وزمالئه، ومديره فريقه ثقة ونيل املؤسسية، الثقافة واستيعاب الزمالء، مع الوثيق

املطلوب. التقدم عىل عالمات تُعترب أن يجب أمور
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املثال، سبيل عىل يعني، هذا ينبغي؟ كما العمل نموذج الجديد املدير يطبق هل (٣)
األصول وتشغيل األساسية، الرشكة ومتطلبات والخدمات، واملنتجات، العمليات، استيعاب

(مبدئية). مالئمة بطرق
من لكن أوانه؛ قبل التساؤل هذا طرح من جدوى ال التقدم؟ عىل دالئُل َة ثَمَّ هل (٤)
الرئيسية، اإلنجاز ومحطات لألولويات واضح بيان عن البحث اإلنصاف من أخرى، ناحية

املحطات. تلك نحو التقدم إىل تشري دالئل ما) مرحلة و(يف

اتضح متى اإلدماج مرحلة خالل لتنفيذه الرشكات تستعد أن يجب آخر أمر يبقى
بذلت فقد اإلطالق؛ عىل سهًال ليس األمر هذا األمر. إنهاء بنجاح: يجري ال اإلدماج أن
لكن وإدماجه؛ واستقطابه، الجديد املدير إيجاد يف واملال الوقت من كبريًا قدًرا الرشكة
أن العملية يف املشاركة األطراف عىل ويتوجب نفًعا تُْجِدي ال األحيان بعض يف العملية

صعبًا. ذلك كان مهما أساسها، عىل والترصف الحقيقة تلك ملواجهة بالشجاعة تتحىلَّ
يف استهالكية منتجات لرشكة ُقْطري مدير عن بحثًا أجرى يل بزميل إعجابي أذكر
أفضل إليها تضم أن الرشكة استطاعت الرشكة. مقر عن بعيًدا كربى، اسرتاتيجية سوق
عملية تقييم وعميله زمييل قرر الخطر. نواقيس دقت ما رسعان لكن املتاحني املرشحني
عرشين من يقرب وما الجديد باملدير ِحَدٍة عىل منهما كلٌّ فالتقى أشهر؛ ثالثة بعد اإلدماج
مجاًال يدع ال بما التقييم، هذا أسفر األوضاع. تتجه إالَم الستنباط محاولة يف آَخَر، موظًفا

اإلنذار. صافرات إطالق عن للشك،
أخرى أشهر ثالثة بعد أُجريت متعمًقا، وإرشاًدا ًال مفصَّ تقييًما الجديد املدير ى تلقَّ
لن الجديد الُقْطري املدير أن إىل َمضض، عىل وعميله، زمييل منها خلُص مشابهة، مقابلة
الحقيقة. بهذه تُِقرَّ أن املعنية األطراف لجميع األفضل من وأنه مهامه، إنجاز يف ينجح
مرشح وُعنيِّ الناجح، غري للمدير مربَّر غري إحراج أي يسبب ال بأسلوب جديد، بحث بدأ

سبق. فيما متاًحا يكن لم آخر
أن موظف أي صالح يف ليس ضعف. وعالمة ا َفخٍّ الوجه ماءِ ِحْفظ يكون أن يمكن
الشخصية بقوة فْلتَتحلَّ اإلدماج، ينجح لم إن عنه. الدفاع يصعب َهشٍّ موقف يف تُبقيَه

إلنهائه. الالزمة
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الناجح املرشح منظور من رؤية (6)

عن خالَله وسألته ويلش، جاك مع طويًال لقاءً أَْجريت الكتاب، هذا تأليف بدأُت حني
من وافًدا كان لو سيما ال املستوى، رفيع منصب يف جديد مدير إلدماج طريقة أفضل

كاآلتي: جوابه فكان أخرى؛ رشكة

ما جديدة وظيفة إىل باالنتقال شخص أي أنصح ال مرشد! إىل يحتاج سوف
بحيث املؤسسة، يف حقيقيَّنْيِ ونفوذ سلطة ذي شخص يد عىل تعيينُه يأِت لم
رضوري وهو الرس، هو هذا الظروف. كانت أيٍّا عليه والرهان دعمه من يتمكَّن

النجاح. إلحراز

محتمل داعم َة ثَمَّ يكن ولم صعب ملنصب الناجح املرشح كنت إذا أوًال: معه. أتفق
الوظيفة. تقبل فال لك،

أن املؤكد شبه من أنه هو أعينهم نُصب املرشحون يضعه أن يجب الذي الثاني األمر
التكنولوجيا رشكات يف العاملني التنفيذيني الرؤساء سألنا توقعوا. مما أصعب العمل يكوَن
بهم عاد لو مختلف نحو عىل مناصبهم يف لهم يوم مائة أوَل سيُمضون كيف الحيوية
كان أنه يعتقد أغلبهم كان إلجاباتهم. تلخيًصا 3-9 الشكل يف ستجد الوراء. إىل الزمن
يف والتعلم الترصف يكون ما دائًما يشء. كل يف الجهد من مزيًدا يبذلوا أن عليهم يتعني

قاسيًا! يًا تَحدِّ الوقت نفس
بإمكانهم أن هو اعتبارهم يف امُلعيَّنون املرشحون يضعه أن يجب الذي الثالث األمر
السابق. القسم يف املذكورة املؤسيس الدعم بأشكال يطالبوا أن — عليهم ينبغي بل —
ألنهم ليس الجدد؛ امُلعيَّنني إلدماج الدعم من األدنى الحد سوى الرشكات أغلب يقدِّم ال
يف الرشكة ومساعدة بالدعم فاملطالبة لذلك علمهم؛ مبلغ ببساطة ذلك ألن بل أرشاٌر،

كبريًا. فارًقا سيُحدثان له التخطيط
من بدًال رئيسية جوانب بضعة عىل بالرتكيز الجدد املعيَّنون يبدأ أن يجب رابًعا:
مؤخًرا دراسة كومباني آند ماكنزي رشكة أجرت واحد. آٍن يف االتجاهات جميع يف التشتت
نقاط ثالث عىل الضوء الدراسة هذه وسلطت املنتخبني، التنفيذيني للرؤساء دليًال لتكون

جوهرية:

أوىف. نحو عىل األخرى والقيادات املؤسسة فهم (١)
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ومعالجتها. الخاصة ضعفهم نقاط تحديد (٢)
املناسبون.11 املستشارون بينها ومن االنتقال، تيسري يمكنها التي املوارد تحديد (٣)

١٣ ٣
١٥ ١

١٠ ٠

٧ ٣
٣

١١ ١
١٣

١٢

١٥

١٢
٨ ٣

٣

١٠ ١
١

يف اْلِمائة يوم األوىل، كان تركيزي منصب(ا عىل: 
(أ) فهم السوق.

(ب) فهم اFؤسسة.
(ج) فهم قدرات الرشكة.

(د) مقابلة األفراد الرئيسيH يف الرشكة.
.H(ه) مقابلة العمالء الرئيسي

(و) إطالع اFساهمH عىل اFعلومات الالزمة.
(ز) مقابلة أصحاب اFصالح الرئيسيH خارج الرشكة.

(ح) نرش اFعلومات داخل الرشكة عىل نطاق واسع.
(ط) إعادة رسم االسرتاتيجية.
(ي) إعادة تشكيل فريقي.

كان ينبغي أن
يكون أقل.

كان ينبغي أن
يكون أكرب.

الدراسة (املصدر: نظر إعادة األوىل: يوٍم املائة يف االنتباه عليها يُركَّز التي األمور :3-9 شكل
يوم، مائة أول :٢٠٠٥ عام الحيوية التكنولوجيا رشكات يف التنفيذيني للرؤساء االستطالعية

إنرتناشونال. زندر إليجون محفوظة والطبع النرش حقوق إنرتناشونال). زندر إيجون

الوضع. هذا مقاومة بإمكانك لكن الوحدة؛ من العليا املناصب أصحاب يعاني قد أجل،
إن إذ الشخصيني؛ املستشارين من املناسب النمط تجد أن النجاح اسرتاتيجيات أهم ومن
االسرتاتيجية هذه ذكروا املايل القطاع يف درسناهم الذين املديرين من املائة يف ٨٠ من أكثر
هذه يف املديرين أغلب اختيار وقع تبَنَّْوها. التي االسرتاتيجيات أهم إحدى باعتبارها
(خاصة الرشكة رئيس تاله لهم، مستشاًرا ليكون التنفيذية الهيئة من زميل عىل العينة
مجموعة تضم التي الخارجية، املصادر إىل باإلضافة الخارجيني) املرشحني إىل بالنسبة

ذاتها).12 اإلدماج عملية أو القطاع عن متعمقة رؤية (الكتساب االستشاريني من
سيُبقي التي التوقعات بشأن الحاسم القرار يتخذ أن الجديد للمدير بد ال ختاًما،
البداية يف املحددة التوقعات تضم أن ح املرجَّ من عنها.13 سيتنازل التي والتوقعات عليها
من اْلُمقدمة الرصيحة أو الضمنية الوعود تؤدي ربما ومستحيلة. بل متضاربة، أهداًفا
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الوظيفي، واألمن التوسعية، الخطط املشكلة. هذه استفحال إىل الجدد املديرين أسالف
— العمل وظروف الوظيفية، املزايا بشأن والتوقعات املهنية، واملسارات الرتقي، وفرص
أصًال للتحقيق قابلة تكون قد (أو ال أو تتحقق قد التي للتوقعات، أساًسا تمثل أمور كلها
تَُرتجم فقد وإال معها، ويتعامل التوقعات هذه عن يكشف أن الجديد للقائد بد ال ال). أو

كاذبة». «وعود إىل
األوىل األشُهر تُعترب فريقه. يَْدَعَم أن بالطبع، ذاته الوقت يف الجديد، املدير عىل يتعني
ومواقفهم فريقه أعضاء كفاءة يقيِّم أن الجديد املدير عىل ينبغي إذ عوبة؛ الصُّ غاية يف فرتًة
متسائًال اآلَخر، عىل حكم تكوين طَرف كل يحاول الفرتة هذه وخالَل معهم. العمل أثناءَ
وإتمام املهام تنفيذ يجري أن يجب ذلك، غضون يف ال. أم التحدي يف سينجح كان إذا عما

العمل.
يتعني كان عما بالسؤال املالية املؤسسات يف التنفيذيني الرؤساء إىل هنا توجَّ حني
األكثر الرد كان مناصبهم، يف لهم األوىل األشهر الثالثة يف مختلف نحو عىل فعلُه عليهم
الرشكة قيادات كبار تحليل إىل االهتمام من مزيد توجيه عليهم ينبغي كان أنه هو شيوًعا
َحِريٍّا كان أنه فأجابوا الحيوية التكنولوجيا مجال يف التنفيذيون الرؤساء أما وإدارتهم.
الدراسة يف الوقت من مزيًدا يُْمضوا وأن أفضل استيعابًا الرشكة قدرات يستوعبوا أن بهم

توزيعهم. وإعادة فريقهم ألعضاء الدقيقة
إىل الجديد املدير يحتاج بعَده، وما الثالث العام إىل وصوًال األول اليوم منذ أخريًا،
بالرشكة املتصلني املصالح أصحاب جميع ممثيل عن الحثيث البحث يف استثنائي جهد بذل
— تكون فسوف فقط، واحدة وصية أقدِّم أن عيلَّ كان إن معهم. شخيص وقت وقضاء
الشخيص وجودك يُعوض يشء فال السابقة؛ الوصية تلك — الشخصية خربتي حسب

الخاصة. وملساتك

العنرصالبرشي (7)

سلبية: بطريقة أُصغها دعني ُمبالًغا. أكون فلن الشخصية» «اللمسات قوة عىل أكدت مهما
عىل مؤرش أدلُّ َلهو الفاعلة الجهات أبرز مع متينة شخصية عالقات إقامة يف اإلخفاق إن
استعداد عىل حلفاءَ لديك أن لو أقول فسوف باإليجاب صغتها لو أما اإلدماج. عملية فشل

تقريبًا. آخَر نقص أيَّ تَْجُرب أْن بإمكانك فإن ألجلك، جهدهم ُقصارى لبذل
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يمكن أرشت، وكما أوًال: أسباب؛ لعدة األطراف أهم مع عالقات إقامة الرضوري من
عىل الجديد املدير يساعدوا أن املؤسسة) داخل من ُمَحنَّكني أفراد صورة (يف للحلفاء
دون التشخيص فرتة وتقليص التعلم عملية ترسيع يف يساهموا أن يمكنهم إذ النجاح؛
الثقة، عليه تقوم الذي األساَس الطيبة العالقات تَُعدُّ ذلك، جانب إىل بجودتها. اإلرضار

والتبعية. للقيادة األساسية الدعائَم بدورها تشكل والتي
الكايف الوقت إمضاء بمكان األهمية من نشهده، الذي الذكية الهواتف عرص ظل يف
يف (بما الشخصية من الثقة تتولد الثقة. بناء أجل من لوجه، وجًها الشخيص، التواصل يف
لديك أن افرتضنا لو لكن والكفاءة. واالنفتاح) السلوكي، واالتِّساق والدوافع، النزاهة، ذلك
قدرتك فإن الرسمية، السلطة من األدنى الحد جانب إىل املناسبتني والكفاءة الشخصية
مع بنفسك تقضيه الذي القيِّم الوقت مقدار عىل حاسًما اعتماًدا ستعتمد الثقة تنمية عىل

ني. املهمِّ املصالح وأصحاب الزمالء من وغريهم فريقك، أعضاء وأهم مديرك،
خالل من األعصاب، علم مجال يف اكتشافات مؤخًرا أكدتها البديهية املالحظة هذه
اْلِمْرآِتيَّة». العصبية «الخاليا باسم املعروفة الدماغية الخاليا من مجموعة عىل الرتكيز
عىل اآلخر يوشك التي التحركات استشعار عىل األمر، ظاهر يف الخاليا، هذه تساعدنا
ببسيط الخاليا، هذه نا تعدُّ التحركات. هذه لتقليد الالوعي) مستوى (عىل نا وتعدُّ اتخاذها،
ة ثَمَّ الوظيفة، هذه إىل إضافة لكن يبتسم. أماَمنا َمْن نرى أن بمجرد لالبتسام العبارة،
مالحظتهم خالل من اآلخرين نفهم ال أننا َمفادها العقل فلسفة عالم يف ناشئة فكرة
األفعال، بنفس لإلتيان تَُهيِّئنا التي العصبية اللغة إىل أفعالهم «برتجمة بل فيهم، والتفكري
هاتني أَُصوغ أن لنفيس أسمح سوف املشاعر.»14 بنفس اإلحساس فرصة لنا وتتيح
من بهم اإلحساس من نتمكَّن اآلخرين مع وقتًا نُميض حني العبارة: نفس يف الفكرتني
بيننا رابطة وتنشأ نفهمهم بهم، نُِحسُّ وحني اْلِمْرآِتيَّة، العصبية خاليانا عمل خالل

وبينهم.
ارتباًطا يرتبط وثيقة عالقات بناء إن إذ مهم؛ لوجه، وجًها شخيص، وقت إمضاء إن
دماغي تكوين إىل مبارشًة مؤدية عصبية امتدادات عىل تحتويان اللتني بالعينني، وثيًقا
هذا يذكِّرنا ما، شخص مع نتواصل حني املتوافقة.15 واملشاعر التعاطف عن مسئول مهم
نَْمُقته.16 أم الشخص هذا نحب كنا إذا بما — ذكرت كما بالعينني املتصل — التكوين

لخدمة واحد يشء فعل بوسعك كان إذا الشخصية. اللقاءات عن بديل ال ببساطة،
اللقاءات. هذه عقد يكون فسوف اإلدماج،
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الصعاب؟ تهزم كيف (8)

أن يجب َمْن حوَل كورترييل» «ماكنزي مجلة من بحثيٍّا ملخًصا أسابيع بضعة منذ يت تلقَّ
اْلَمهمة.17 لهذه يتصدى أالَّ ينبغي ومن عائلية رشكة يُدير

العائلة تلك خارج أشخاصمن ويقودها لعائالت اململوكة الرشكات أن التقرير أظهر
األبناء؛ أكرب عليها ويُرشف لعائالت اململوكة الرشكات أما غريها، من أفضل نحو عىل تُدار
أكَّد خاص. بشكل وثيًقا األخري االرتباط هذا وبدا نسبيٍّا، اإلدارة سوء من تعاني ما فعادًة
الفجوة من املائة يف ٤٣ تمثل األبناء أكرب يديرها التي العائلية الرشكات أن البحث أصحاب
نصف من يقرب ما يدار (حيث فرنسا يف الرشكات بني اإلدارية الجودة يف أثبتوها التي
يف ونظرياتها التنفيذي) الرئيس منصب يتوىل الذي األكرب االبن يد عىل العائلية الرشكات

األمريكية. املتحدة الواليات
الصعاب. تلك عىل التغلب يف ِبَجالء نجَحْت عايشتُها بحالة ذكَّرني املقال هذا أن غري
اإلدارة مجلس رئيَس كان الذي عمالئي أحد من هاتفية مكاملة تلقيت سنوات، عدة منذ
هذا كان املايض. القرن بدايَة ست أُسِّ والتي النجاح، بالغة الرشكات إلحدى التنفيذي

العائلية. القيادات يف الثالث الجيَل يمثِّل العميل
الرسعة وجه عىل أقابَله أن آنذاك، عمره من الثامن الَعقد يف وكان الرجل، مني طلب
متوجًها أيريس بوينوس من الطائرة أستِقلَّ أن وشك عىل بأنني أجبْتُه مهم. أمر ملناقشة

يومني. بعد عودتي عند بمقابلته سأسعد لكنني ساعات؛ بضع خالل نيويورك إىل
عظيمة دهشة أصابتني لذلك والصرب؛ الهدوء منتهى يف رجًال يل يبدو ما دائًما كان
إىل ذهابي طريق يف وأنا منزله يف خاطفة زيارة أُعريَه أن بوسعي كان إذا سألني حني
ألن «اآلن»؛ معي ساعة نصف عن يقل ال ما قضاء إىل ة ماسَّ حاجة يف أنه أخربني املطار.

درجة. أقىص إىل وعاجل مهم األمر
أجمل من واحدة وهي إيسال، ال يف منزله إىل متوجه وأنا تتملكني الحرية كانت
وحَدنا. وتركتنا فجأة اختفت ثم الشاي لنا وقدمت أوًال زوجته بي رحبْت البلدة. يف األحياء

طبيعي. غري أمًرا هناك أن أحسست
ورم من أعاني أنا مبارشًة. املوضوع صلب يف أدخل «سوف قائًال: كالمه استهلَّ
ابني أن تعتقد كنَت إذا أسأَلك أن أود معدودة. أياٌم عمري من ى تبقَّ وما خطري رسطاني
أريد ألنني هنا إىل تأتَي أن منك طلبُت لرشكتنا. تنفيذي رئيس أفضل يكون سوف األكرب
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األفضل أريد الشفقة. دافعه جوابًا أريد ال السؤال. ذلك عن تجيب وأنت عينيك يف أنظَر أن
مهنيًَّة اإلجابات أكثر تمنَحني أن أرجوك لذلك، طويلة؛ بفرتة رحييل بعد وعائلتي، لرشكتي

وصدًقا.»
قضيناها التي الكاملة الساعة طوال مرتني أو مرة إال عنه عينيَّ رفعت أنني أظن ال
الدقيق. الظرف ذلك يف درجة، أقىص إىل معه أمينًا كنت أنني يعرَف أن أردت مًعا.
األرجح عىل كان ابنه أن ا حقٍّ أُوِمن كنت أنني الحظ، لحسن عيلَّ، املوقف سهل مما
واالجتهاد، الكفاءة، درجات بأقىص يتَّسم ابنه كان الرشكة. إلدارة محتمل مرشح أفضل
ذلك ملواجهة تُهيِّئه مهنية مسرية ولديه ممتاز بتعليم َحِظَي قد وكان املسئولية، ل وتحمُّ
بالرشكة، معرفته بميزة يتمتع كان عمره. من األربعينيات أوائل يف االبن هذا كان التحدي.
يتوىل الذي العائلة من الرابع الجيل كونه عىل عالوة فيها؛ األشخاص وأهم ونشاطها،

الرشكة. إدارة
ساعة نصف عن يقل ال ما أمىض ذلك، وبرغم رصاحة. بكل األَب به أخربت ما هذا
أسماؤهم تحرضني الذين املحتَملني الخارجيني املرشحني عن وسؤايل أغواري َسْرب محاوًال
بشأن إياي ومستجوبًا ابنه، مثالب عن مستفًرسا األرجنتينية، السوق يف خربتي عىل ِبناءً

وعيوبها. الخارجية الحلول مزايا
ساعة نصف أمضينا بل أرَحل، يََدْعني لم به، أُوِمن بما أخريًا اقتنع أن بعد حتى

اإلدماج. بمسألة مرتبطة متنوعة قضايا لعدة ل املفصَّ التخطيط يف أخرى
التي الوظيفية املزايا وهيكل مستوى بشأن مخلصة نصيحة مني طلب النهاية، ويف
يكون أن يريد الرجل كان الجديد. التنفيذي الرئيس منصب يتوىل عندما ابنه بها سيحَظى
العائلة، وأفراد املساهمني بقية مع مشكالت أية يخلَق وأالَّ ورشكته، ابنه تجاه منصًفا

عمومته. وأبناء املتوقع التنفيذي للرئيس إخوة منهم كثريًا أن سيما ال
األَب وافِت بقليل، وبعَدها للرشكة، الجديد التنفيذي الرئيس ابنه صار بالفعل،
السلعي، والتنوع واالنتشار، والربحية، النمو، حيث من متميًزا أداءً الرشكة حققت اْلَمِنيَُّة.

الجغرايف. واالنتشار والخدمي،
يف زارني للرشكة، التنفيذية الرئاسة االبن تويل ِمن َعْقد ِمن يقُرب ما ُمِيضِّ بعد
برغم التنفيذية. مسئولياته عن للتقاعد حان قد الوقت أن يشعر أنه يل وأوضح مكتبي
كان فإنه عمره)؛ من الخمسني إتمام وشك عىل (كان بالحيوية ُمفعًما يزال ال كان أنه
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يف الرشكات وأن تقريبًا، سنوات عرش بعَد هم مهامِّ عن وا يتنحَّ أن بد ال القادة أن مقتنًعا
جديدة. دماء إىل حاجة

يف املتخصصة ديوراجودز، الناجحة، العائلية الرشكة أتذكَّر بعُد. القصة تنتِه لم
عما سيتقاعد كان الذي التنفيذي رئيسها قرر والتي سابًقا، إليها واملشار املعمرة املنتجات
يخلفونه أَْكفاء أفراد العائلة لدى يكن لم وأنه ه، مهامِّ عن للتنحي حان قد الوقت أن قريب
معه عملنا لقد الشجاع. األب هذا ابن هو التنفيذي الرئيس ذلك كان الرشكة؟ إدارة يف
لعملية خطة وضع ألجل وثيًقا تعاونًا املرشح هذا معنا وتعاون خارجي، مرشح لتعيني

وتنفيذها. ناجحة إدماج
ألغلب وخالًفا العائلية، الرشكة هذه ألن القصة؟ هذه بمثل الفصل هذا أختتم ملاذا
إذ االتجاهني: ميزات بني الجمع من تمكَّنت ماكنزي، دراسة يف إليها املشار الرشكات
تسليم لضغوط الخضوع دون املدى طويلة االسرتاتيجية رؤيتها عىل الرشكة حافظت
هذه لعبت كما القصري. املدى عىل مستهدفة إيرادات وتحقيق ملستثمرين ُربعية نتائج
واإلرشاف للرشكة املمكنة القيادات أفضل إيجاد يف فعاًال دوًرا ذاته، الوقت يف الرشكة،
معروفني. غري خارجيني مرشحني أم العائلة يف أعضاءً القيادات هذه أكانت سواءٌ عليها،
استرشاف عىل والقدرة بالذات الوعي من مذهًال قدًرا رأيي، يف وابنه، األب أبدى لقد
ِزمام نقل إىل بالحاجة اإلقرار يف واألخري وفاته، لحقيقة مواجهته يف األول املستقبل:
بل التسويف، فخ يف منهما أي يقع لم َمْجده. قمة يف يزال ال وهو جديد لجيل القيادة
ممكنة، إدماج عملية أقوى تنفيذ عىل ا وأرصَّ املطلوب، التغيري إجراء إىل االثنان سارع

االختالف. كل مختلفتني كانتا اإلدماج عمليتَي أن برغم
املرشحني، تقييم يف واملوضوعية االنضباط من ملحوًظا َقْدًرا الجيلني من كلٌّ أبدى كما

وتعاطًفا. شجاعة االثنان أظهر لقد ابنه. تقييم عىل األب أقدم عندما حتى
الصعاب عىل التغلب من منهما كالٍّ مكَّن الذي هو تقديري، يف النهج، هذا اتِّباع إن
عىل تطبيقها يمكن قصتهما من املستفادة الدروس أن وأعتقد ماكنزي، دراسة يف املذكورة
بثبات األفراد بشأن سديدة قرارات تتخذ وأن رائًعا أداءً تحقق أن أردت إذا أوسع. نطاق
املستقبل، واسترشف بذاتك، وعي عىل كن العائلة: هذه فعلت مثلما فافعل ومنهجية؛

والشجاعة. باالنضباط وتََحلَّ
الفصل. هذا يف املطروحة النقاط أهمَّ 4-9 الشكل يلخص
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إدماج ا%ديرين الجدد أمر حيوي:
• هذه العملية طويلة ومحفوفة با�خاطر.

• ال تقدم أغلب ا�ؤسسات النمط الصحيح من الدعم.

يمكن أن تتسبب عدة فخاخ يف إجهاض هذه العملية، من بينها:
• التقليل من شأن التحديات التي تواجه التعلم والترصف.

• الوقوع فريسة للضغط العصبي.
• غياب التوافق بN األساليب اإلدارية.

• عدم بذل ما يكفي إلقامة عالقات قوية مع أهم األفراد.
• إرث ا�دير السابق من اإلجراءات.

• قرارات التعيN غS السديدة.

• فقدان الدعم ا�ؤسيس ا�الئم.

يمكن للرشكات أن تنفذ عدة أمور لدعم عملية اإلدماج:
• تبني منهج استباقي يف التواصل الداخيل وإعداد ا�رشح.

• تهيئة ا�ناخ داخل ا�ؤسسة كما ينبغي.
• متابعة سS العملية عن كثب وبصفة منتظمة، ورصد مستوى

   الدعم ا�ؤسيس، وإقامة العالقات، وتنفيذ نموذج العمل، وتمهيد
   الطريق إلحراز نجاحات مبكرة.

البد أن يتحمل ا%رشحون كذلك مسئوليتهم تجاه إنجاح عملية اإلدماج:
• التحقق من وجود مرشد مناسب لهم.

• إدراك أن عملية اإلدماج أصعب من ا�توقع.
• ا�طالبة مقدًما بالنمط ا�طلوب من الدعم ا�ؤسيس.

• الرتكيز عىل بضعة جوانب رئيسية.
• التحكم ا�ناسب بالتوقعات.

• إرساء دعائم الفريق الجديد.
• قضاء الوقت الشخيص الكايف مع جميع أصحاب ا�صالح

   ذوي الصلة با�ؤسسة.

املوظفني؟ أفضل تدمج كيف :4-9 شكل
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مرشح أفضل إدماج من تتمكَّن فسوف الفصل، هذا يف املوضحة املمارسات اتبعت إذا
بنجاح.

السديدة القرارات هذه التخاذ إجادتك تجعل التي األسباب األخري الفصل يف أُبنيِّ
أوسع. نطاق عىل ا مهمٍّ أمًرا األفراد بشأن
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الكاملة الصورة

عنوانه إكونوميست ذا مجلة من حديثًا عدًدا أمامي أجد األخري، الفصل هذا أكتب بينما
خمس له أفردت صعوبًة)» إيجادها يزداد (ملاذا الكفاءات عن «البحث الرئييس وموضوعه
الكفاءات يُوِيل اليوم اقتصاد أن هي التقرير يتناولها التي املركزية النقطة صفحة.1 عرشة
الطلب لتلبية منها متاح هو ما يكفي ال بحيث املورد هذا يف عجًزا هناك وأن هائلة، أهميًة
تشكل كانت التي املادية، غري لألصول الحيوية األهمية عىل الضوء التقرير يسلط عليه.
بورز آند ستاندرد مؤرش يف املدرجة املتوسطة الرشكات قيمة من املائة يف ٢٠ حوايل
نهايته يف ويشري اليوم. املائة يف ٧٠ لتُقارب النسبة هذه قفزت ثم ١٩٨٠ عام يف ٥٠٠
الديموغرافية، العوامل فيها بما التحدي، هذا وراءَ الكامنة املتنوعة الهيكلية العوامل إىل
التوافق انعدام من مختلفة وأشكال َسواء)، حدٍّ عىل وله العمل صاحب (من الوالء وتداعي

العمل. سوق ومتطلبات الفرد مهارات بني
إن يُدهشك. سبق مما يشء فال الكتاب، هذا يف بالفعل هذا قرأت ألنك نظًرا لكن
إنما املوظفني بشأن سديدة قرارات اتخاذ أن يؤكد األمر، واقع يف إكونوميست، ذا تقرير
وألنك إجادتها؛ عىل القادرين أولئك إىل بالنسبة أيًضا فريدة وفرصة هائًال، يًا تَحدِّ يمثل
القرارات هذه مثل اتخاذ إجادة بأن قناعة عىل فلعلك الكتاب، هذا من سبق فيما هذا قرأت
املهني نجاحك فرص من تعزز أن أيًضا يمكنها بل املؤسيس، األداء دفع يف فقط تساهم ال

الشخيص. املستوى عىل
أوسع نطاق عىل سأوضح األخري، الفصل هذا يف أكرب. إطاًرا لنتبنَّى اآلن الوقت حان
حيويٍّا. أمًرا األشخاص بشأن صائبة اختيار قرارات اتخاذ من تجعل التي األسباب كثريًا
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ودائًما يوميٍّا (1)

الرضورية املهارات لديك فإن اآلن، إىل الكتاب هذا يف الواردة الدروس استوعبت أن بعد
من ذلك غري يف واملساهمة الفريق، من أعضاء وترقية فريقك، يف جدد أشخاٍص لتعيني
تمتلك فأنت املزيد: لديك لكن مؤسستك. داخل باألشخاص املتعلقة الرئيسية القرارات
دورك يف بثمٍن يُقدَّر ال دوًرا تلعب التي واملفاهيم والعمليات، األدوات، من مجموعة أيًضا
الفصول يف نة املضمَّ الدروس أن أولها عديدة، إجابات ثمة ملاذا؟ ودائًما. يوميٍّا القيادي
تصُدق بل فحسب، األشخاص باختيار املرتبطة الكربى القرارات عىل تنطبق ال السابقة

املهام. بتفويض صلة ذي قرار كل عىل أيًضا
حني كقائد أيامك من يوم كل يف الكتاب هذا يف الواردة باملبادئ االستعانة بإمكانك
آخر؟ لشخص تفويضها وبإمكانك تنفيذها تنوي مهمة أية َة أثَمَّ ماذا. سيفعل من تقرر
الشخص عن ستبحث أين عنها؟ تبحث أن ينبغي التي الكفاءات فما نعم، اإلجابة كانت إذا
من خارجها ربما أو األكرب، املؤسسة داخل أو فريقك، يف إما املهمة: تلك ألداء املناسب
ألداء الشخص هذا ستحفز كيف خارجية؟ جهات إىل املهام إسناد أشكال من شكل خالل
البعيد؟ املدى عىل وتقيِّمه أداءه سرتاقب كيف األوىل؟ إجراءاته ستُيرسِّ كيف الوظيفة؟

والرتقيات كالتعيينات تماًما يساهم، أكرب وفاعلية أعىل بمعدل املهام تفويض إن
تحسني فإن ذلك، عىل عالوة املهني. نجاحك وضمان املؤسسية النتائج تعزيز يف املمتازة،
عىل اآلخرين مساعدة خالل من األكرب املؤسسة بناء عىل يساعدك التفويض عىل قدرتك
ليست املعريف التخصص أصحاب املوظفني إىل بالنسبة للتطور طريقة فأفضل التطور،
بالتحديات يتسم مالئم سياق يف الوظيفة أداء أثناء العملية الخربة بل التقليدي، التدريب

وملوظفيك. لك األطراف، لجميع مكسب سديدة تفويض قرارات اتخاذ إذن، املتنامية.

عنك؟ ماذا (2)

حسنًا، العمل. صاحب نظر وجهة من واملمارسات املبادئ سبق، ما أغلب يف تناولنا، لقد
وعىل عليك باملثل تَرسي أنها السديدة األفراد قرارات بها تتَّسم التي الرائعة امليزات من

املهنية». «قراراتك
وما ما، تغيري إجراء إىل الحاجة تربز متى لتدرك استعداًدا أفضل اآلن رصت لقد
الصحيحة. الدافعية أم املطلوبة الكفاءات لفقدانك نظًرا برزت قد الحاجة هذه كانت إذا
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التسويف ضمنها ومن املعرِقلة، النفسية الفخاخ لتخطي أفضل نحو عىل مؤهل أنك كما
بتطوير لك يتيح جيد وضع يف فإنك سبق، ما إىل إضافة بقدراتك. فيه امُلبالغ واإلحساس
إما الوظائف، مختلف يف الكامنة الفرص واستغالل وتفضيالتك بقدراتك املتزايد وعيك

خارجها. أو الحالية مؤسستك داخل
املتعلقة الشائعة األخرى الفخاخ من بمأمن ستبقى أنك ذاته، الوقت يف ثقة، عىل إنني
أو العاطفي، لالرتكاز فريسة الوقوع أو متعجلة، أحكام إصدار الوظيفي: التغيري بقرارات
الحالية وظيفتك عن كالتخيل التكتيكية، األخطاء أيًضا تتجنَّب وسوف باملألوف، التشبث

التايل. للمنصب التهيؤ قبل
بل واألخطاء، الفخاخ عىل الرتكيز يف أبالَغ أن األخري الفصل هذا يف أريد ال لكنني
أُِقرُّ ما وغالبًا العنيد، تفاؤيل بسبب أحيانًا الناس مني يسخر اإليجابيات. إبراز يف أرغب
خالل نعيشه! الذي الخارق العرص ذلك يف لنا املتاحة املذهلة الفرص يف فكِّر لكن بذلك.
الناس كان أواخره، ويف الفالحة، يف يعملون تقريبًا الجميع كان عرش التاسع القرن
من قرن عن قليًال يزيد ما وبعد اليوم، أما مصانع. عمال أو مزارعني إىل منقسمني
إىل ألنفسنا. نستحدثها التي الوظائف تلك فيها بما العمل، فرص يف وفرة توجد الزمان،
إىل السالفني اْلَعقدين خالل انضم األفراد: من ملزيد متاحًة املشاركة صارت ذلك، جانب
رحمة تحت يعيشون السابق يف كانوا ممن مبالغة، بال األشخاص، ملياراُت العاملية السوق

املركزية. الدولة اقتصاديات
واحد؛ مهني بمسار نكتفي نَُعْد ولم أطوَل، صارت نشاطنا وفرتة أطوُل، اآلَن أعماُرنا
(كنت بالتزامن. أو اآلخر تلو واحًدا حياتنا، خالل مهنية مسارات عدة خوض يمكننا بل
ومحاًرضا، التنفيذي، البحث يف استشاريٍّا رصت واآلن التنفيذي؛ البحث يف استشاريٍّا
فكلٌّ فعله؛ يف نرغب ال ما فعل إىل قصوى، ظروف تحت إال مضطرين، ولسنا ومؤلًفا!)
لرشكة السابق التنفيذي الرئيس — ديربي ماكس يهوى كما عمله، مقر يف ع متطوِّ منا

يقول. أن — ميلر هريمان
للتغيري. الالزمة الخطوات واتخذ لعمله، تتطوع فال تعمل، ما تحب تكن لم إذا لذلك
فرص إليجاد اآلخرين مع عالقات وأقم خارجية بمصادر واستعن نفسك، عىل تعرَّف
املذكورة الست التباعد (درجات صغري عالم يف نحيا أننا منطلق من ف ترصَّ لنفسك. أفضل

ومنهجية. بذكاء بحثت لو ثماَرها ستُؤتي مثابرتك وأن السادس) الفصل يف
حققت هل بالكلية. املؤسيس املسار ملغادرة حان قد الوقت كان إذا فيما فكِّر وختاًما،
إرثُك كان ربما تقليدية؟ مؤسسة داخل كقائد تحقيقها أزمعت التي إسهاماتك أعظم
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اإلسهام من تَُمكِّنك مجدية أخرى طرق إىل التوجه بإمكانك لعل بالفعل. قائًما املؤسيس
تحب. من جانب إىل ذلك، غضون يف بحياتك، استمتاعك يزيد وربما املجتمع يف

اآلخرين إسعاد (3)

التخاذ يمكن األمام، إىل املهنية حياتك ودفع العايل األداء ذات املؤسسات تحفيز إىل إضافًة
اآلخرين. إسعاد عىل أيًضا تساعَدك أن املوظفني أفضل بشأن السديدة القرارات

إن ولزمالئك. لك سببه الذي الشقاء ومدى قيادته تحت عمْلَت مدير أسوأ يف فكِّر
كثريًا يسببون قد لكنهم املطاف؛ نهاية يف بأنفسهم نهايتهم يكتبون املزعجني القادة
صحتهم بل حولهم، َمن كلِّ سعادة يرسقون قد إنهم طريقهم؛ يف لآلخرين األوجاع من

ورفاهيتهم.2
اختيار عند صائبة قرارات اتخاذ احرتفت إذا املرشق. الجانب إىل مجدًدا، نلتفت، دعنا
سيخلقون، والذين لفريقك، املناسبني املديرين اختيار من تتمكَّن األشخاصفسوف أفضل
وجود إن الثرية. والعالقات الهادف العمل وهي للسعادة، الداعمة الظروف بدورهم،
ننخرط النفيس، التدفق من حالة بتحقيق لنا يسمح الصحيحة العمل وبيئة املناسب املدير
اإلنتاجية تُغذي السعادة املفرغة، الحلقة هذه يف إنتاجيتنا. وتتضاعف العمل يف خالَلها
كذلك. حوَلنا َمْن إىل العدوى، شديدة وهي اإليجابية، عواطفنا وتنترش بالعكس، والعكس
لدى والسعادة الصحة تعزز سوف األشخاص اختيار يف الصائبة القرارات أن كما

الوظائف. بأصغر وانتهاءً العليا التنفيذية املناصب من بَْدءًا بأكمله، فريقك

الكربى الخفية الفضيحة (4)

األخرية السنوات يف خلَّفت التي املشينة املؤسسية بالفضائح تامة دراية عىل جميًعا نحن
علينا انهالت لقد املنظور. املستقبل يف األعمال إدارة كيفية وعىل املجتمع، عىل عنيًفا أثًرا
اآلالف عرشاُت َفَقَد إذ تقريبًا؛ أغرقتنا حتى الدنيئة القصص هذه تفاصيُل الواقع يف
إىل هذا عمرهم، مدخرات كثريون وَفَقَد الدوالرات، مليارات املستثمرون وَخِرسَ وظائَفهم،
لالستثمار، السلبية للتبعات مدركون إننا وقياداتها. رشكاتنا يف كليٍّا الثقة فقدان جانب

فيه. نعيش الذي املستوى وأخريًا االقتصادي، والنمو العمل، فرص وخلق
كفء غري إدارة مجلس يقع الكارثية. اإلخفاقات هذه أسباب فهُم الصعب من ليس
والعجرفة، بالطمع كبري حد إىل مدفوًعا — القائد هذا فيُقدم نفوذ؛ ذي قائد سيطرة تحت
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قصرية اسرتاتيجيات تدبري عىل — سرتيت لوول املالية التوقعات لحصار نتيجة أيًضا بل
محكوم مفرطة وتوسعات استحواذ عمليات عىل غالبًا تعتمد فاسدة)، حتى (أو النظر
الضوابط ضعف يتدخل ثم َهوادة، بال الحقائق لتزوير الضغوط وتتصاعد بالفشل، عليها

الرشكة. نهاية ليكتب الداخلية
وجلوبال ووورلدكوم، إنرون، رشكات فإن اتضح، كما لكن مألوًفا، كله ذلك يبدو ربما
القسم هذا مستهلِّ يف الوارد الوصف تالئم رشكات وهي — وتايكو وأديلفيا، كروسينج،
بني من أن إىل جورنال سرتيت وول صحيفة تشري النُّدرة. منتهى يف حاالت هي إنما —
منهم ١٠٠٠ سوى يَُدن لم األمريكية، املتحدة الواليات يف األعمال رجال من املاليني عرشات
تبنيَّ لقد ضئيلة.3 نسبة يعد ما وهو ،٢٠٠٢ يوليو منذ وذلك مؤسسية، جرائم بارتكاب
غري القيود من الرشكات قادة يشكو حني اللُّعبة. بقواعد تلتزم الغالب، يف الرشكات، أن
فإن املشابهة، الترشيعات من وغريه ساربينز-أوكسييل قانون يفرضها التي الرضورية
قليلة. ثُلَّة أخطاء بسبب الرشكات من العظمى الغالبية تُعاَقب الشكوى: يربر ما لديهم

الصورة أن وأعتقد ال؛ الحالة، هذه يف مجدًدا؟ العنيد التفاؤل باب من هذا هل إذن
الرشكات جرائم كل جسامتها يف تُفوق مرتبصة، هائلة فضيحة َة ثَمَّ نعرف. مما َقتامة أكثر

تقريبًا. أحد يذكرها وال مجتمعًة، َسَلًفا املذكورة
فضائح أية يف الضالعة غري املؤسسات من كثرة عىل الخفية الفضيحة هذه تنطوي
عىل املستوى دون أداء إىل بدورها أدت عليا، مناصب يف تعيينات أجرت والتي مطلًقا
الهائلة الفروق لتستحرض الوراء إىل بذاكرتك تعود أن حاِوْل واملؤسيس. الفردي املستويني
هذه اآلن اجمع السابقة. الفصول يف أوضحتها والتي العليا املستويات يف اإلداري األداء يف
بشأن سديدة غري قرارات تتخذ التي املؤسسات من الكثرة هذه من املتوسطة املعدالت

أعيننا. أمام مسترتة فضيحة هذه إن األفراد. اختيار
املؤسسات يف حتى رأيت، فقد الرشكات؛ عالم يف املؤسسات أقل عن فَحْسُب أتحدث وال
حديثي يف أقترص ال وبالطبع بديلة. لفرص هائلة تكاليَف تَُكبِّد حاالٍت الصيت، ذائعة
أخربني طبي باحث وبني بيني حوار دار قريب، وقت منذ للربح. الهادفة املؤسسات عىل
األمريكية، الجامعية املستشفيات يف األساسية العمليات بعض يخص فيما أنه، خالله
باستخدام متماثلة جراحية عمليات بني املائة يف ١٠٠٠ بنسبة الوفيات معدل يختلف

العمليات. هذه عىل القائمني األفراد هو الفارق أن شك ال متماثلة! معدات
عند صائبة قرارات التخاذ يمكن هل اإليجابي. الجانب إىل أخرى مرة نُعْد دعنا

نعم! هي شك، بال اإلجابة، حياتك؟ ينقذ أن األشخاص اختيار
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األشخاص أفضل اختيار عند سديدة قرارات اتخاذ أجل من التعليم (5)

واآلخرين نفسك تعليم الكتاب هذا يف الواردة الدروس من لالستفادة الواضحة الطرق من
الذين أولئك تقول: عميل مجال يف قديمة بديهية حقيقة َة ثَمَّ مؤسستك. أرجاء جميع يف
تعليم هو إذن الحل لهم. سلطة فال العلم أصحاب أما لديهم، علم ال السلطة يمتلكون

السلطة. أصحاب
ومهنية، رصامة، املالية: قراراِتها اليوَم املؤسساُت بها تتخذ التي الطريقة يف فكِّر
قراراتها املؤسسات هذه بها تتخذ التي الطريقة إىل اآلن انظر املتطورة. للمعرفة وتطبيق
خطوة: كل تنفيذ عند الرصامة بانعدام األغلب يف القرارات هذه تتسم باألفراد. املرتبطة
. املعنيَّ املرشح إدماج إىل وصوًال ما، تغيري إجراء إىل الحاجة تربز متى إدراك من ابتداءً
التصنيع، املؤسسات: داخل الوظيفية األقسام جميع عىل بثبات التناقض هذا مثل وينطبق
تلك كثريًا تُفوق بمهنية معها التعامل يجري كلها التسويق، حتى بل املنتجات، وتصميم

األفراد. اختيار قرارات مع التعامل عند املؤسسات تنتهجها التي
َحْدسيٍّا ونشاًطا فنٍّا، بعيد، غري وقت إىل تُعترب، الدعاية كانت التسويق؛ وحتى أجل،
أن «أعلم ريفلون: مؤسس ريفسون، تشارلز يقول أن اعتاد وكما للمهنية، فيه مجاَل ال
وعىل النصفني.» أي أكتشَف أن يستحيل لكن ُسًدى؛ يذهب الدعاية عىل أنفقه ما نصف
املائة يف ٨٥ من اإلعالنية الوكالة «تتشكل ساخًرا: مرة ذات أِلن فريد قال ذاته، اْلِمنوال

عموالت.» والباقي التباًسا،
لم أنه يف ثقًة أكثر اليوم ريفسون يكون وقد األفضل، إىل تغريَّ التسويق أن شك ال

أمواله. نصف يُهدر يكن
التخاذ بها نستعني كنا التي الطريقة بذات األفراد اختيار قرارات نتخذ اليوم إننا
أولئك وأن وبرسعة، قادم، التغيري بأن مؤمن لكنني قرن؛ نصف منذ الدعائية قراراتنا

املكاسب. أكربَ كالعادة، سيَْجنُون، األوىل بالخطوة يبادرون الذين
ناقشنا حيث األعمال؛ كتب مؤلف كولينز، جيم بُصحبة يوٍم بقضاء مؤخًرا سعْدُت
هذا إلعداد فيها الفكر أُِجيل كنُت التي األفكار بينها من املوضوعات، من واسعة طائفة
لنصريَ خالَلها نتهيأ التي السنوات أن الغريب من أنه ما لحظٍة يف أماَمه ذكرت الكتاب.
الدراسة يف نُمضيها األعمال، إدارة ماجستري برامج يف أو الكلية يف كانت سواءٌ مديرين،
يُميض ال ذلك وبرغم األساسية، املواد من وغريها والتسويق، واملحاسبة، للمالية، املتعمقة

األشخاص. اختيار عند ناجحة قرارات اتخاذ كيفية تعلُّم يف اْلبَتََّة وقٍت أيَّ أكثُرنا
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كليات تتضمن أن «ينبغي قائًال: أثرتها التي الضمنية النقطة بتأييد كولينز سارع
هذه مثل إن األشخاص. اختيار قرارات اتخاذ كيفية لتدريس مقررات األعمال إدارة
االسرتاتيجيات.» عىل مقدَّمون األشخاص لكن االسرتاتيجيات؛ عن مقررات تُدرِّس الكليات
االسرتاتيجيات أما ناجحة، اسرتاتيجيات الناجحون األفراد سيضع أخرى، بعبارة

البداية. منذ الفشل فمصريها ناجحني أفراد دون من الناجحة

التاريخ إىل نظرة (6)

هي املوظفني اختيار قرارات أهمية تقييم من خاللها من نتمكَّن التي الطرق من واحدة
وأحيانًا الخاصة، منجزاتهم ضوء يف العظام القادة نرى إننا التاريخ. عىل نظرة نُلقَي أن
لخالفتهم. املالئم املرشح إعداد يف إلخفاقهم نتيجة خلَّفوها التي الفجوات ضوء يف أيًضا
الوقت يف وأسوأها النماذج أفضل بونابرت ونابليون األكرب اإلسكندر من كلٌّ يمثل
(لن قيادتهما. لوال لتُحقق تكن لم إنجازات التوايل عىل وفرنسا مقدونيا حققت، ذاته.
بصماتهما برغم لكن أحيانًا.) املرفوضة القيادة يف أساليبهما عن السياق هذا يف أتحدث
غيابهما بمجرد لالستمرار قابل غري القائدان حققه ما أغلب أن ثبت الهائلة، التاريخية

بنفَسيِْهما. القيادة مركز عن
أبراهام كعزم بعزٍم نهايتها حتى األهلية الحرب مواصلة آخر شخص أي بوسع أكان
الجنوبية الواليات إعمار إلعادة خطٌط لينكولن لدى كانت كإرادته؟ وبإرادٍة لينكولن
قادة من خَلفه َمن وتسبَّب الخطط، هذه أجهض اغتياله أن غري والسخاء، العفو قوامها
عام. ملائة األمريكي الشعب جراح تضميد عملية عرقلة يف االنتقام بروح مدفوعني ضعاف
كانت واملالءمة. الكفاءة يخص فيما لالهتمام مثريًا مثاًال ترششل وينستون ويُعترب
األوىل العامليتني الحربني سبق الذي السلم وقت يف سياسة كرجل لترشتشل، املهنية املسرية
الثانية، العاملية الحرب ِغَمار َخْوض األمر تطلَّب ملا لكن التميز؛ عن تكون ما أبعَد والثانية،
دوام لكن له. قائًدا ترشتشل بوجود حدٍّ أبعد إىل محظوًظا نفسه الربيطاني الشعب اعترب
عىل الربيطانيون الناخبون أقدم حتى أَْوَزاَرها الحرُب وضعِت إْن فما املحال، من الحال
للتعامل استعداًدا أفضل أنها رأوا إذ العمال؛ حزب حكومة لصالح منصبه من إقصائه

الستة. الحرب سنوات خلفتها التي دة املعقَّ االجتماعية القضايا مع
مسئولياتهم، كل يؤدوا أن الوطنيني الزعماء من نتوقَع أن الواقعي غري من لعله
سأَُصوغ لكنني يخلفهم؛ ملن ذاته الوقت يف الطريق يمهدوا وأن الحروب، أوقات سيما ال
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إلدارة الالزمة واألدوات السلطة الرشكات قادة لدى كانت إذا مختلفة: بطريقة السؤال
خلفاء وجود ضمان عن لتقاعسهم يُذكر عذر أي لديهم فهل ينبغي، كما التعاقب عملية

لهم؟ أَْكفاء

سيئة جماعية نتائج سيئة؛ جماعية عمليات (7)

اختيار لقرارات صارخة نماذج منهم طالبًا زمالئي إىل إلكرتونيٍّا بريًدا مؤخًرا أرسلت
من فيًضا تلقيت فإنني مؤسسية، نماذج عن أبحث كنت أنني برغم الصائبة. غري األفراد
كفاءتهم. بعدم قيل تقدًما، العالم دول أكثر يف وزراء ورؤساء دول لرؤساء ترشيحات

اليوم، مناصبهم يف املوجودين الوزراء ورؤساء الدول رؤساء من كم األمر: يف فكِّر
املتميزين نسبة ما املناصب؟ تلك يتوىل من أفضل يُعتربون تقدًما، البلدان أكثر يف حتى
الجيلِّ من النزاهة؟ بل واملصداقية، الكفاءة، حيث من بهم، بأس ال من نسبة وما منهم،
آثارها خطورة تزداد حيث أيًضا، العام القطاع يف وجود لها السيئة األشخاص قرارات أن
التحديات تناول عىل اإلقدام من قوية، سياسية قيادة دون من نتمكَّن، لن حد! أقىص إىل
واملظالم االقتصادية، والتفاوتات واإلرهاب، الجماعية، اإلبادات بمجتمعاتنا: املحدقة ة امللحَّ

وغريها. االجتماعية،
والقيادة املؤسسية القيادة بني القياس يف الالزم من أكثر توسعنا أننا تظن ربما
متشابهة، التحديات اعتربنا لو وحتى حال؟ أية عىل مختلفة، التحديات أليست السياسية،

االختالف؟ كل والخاص العام القطاعني يف لقادتنا اختيارنا أساليب تختلف أال
قيادة عن تختلف أمة قيادة إن مقيد. «نعم» جوابي فإن األول، السؤال إىل بالنسبة
اإلعالم كرتتيب جوانب يف خاصًة مهمة، تداخالت ة ثَمَّ لكن جوهرية؛ نواحي عدة من رشكة

وعقولهم. ناخبيك بقلوب والفوز املوارد، وتوزيع العام، الرأي ألولويات
يف القادة اختيار يف بها نرشع التي الكيفية — الثاني السؤال يخص فيما أما
خيارات عن كبريًا اختالًفا تختلف االنتخابية الخيارات أن الواضح فمن — امليدانني هذين
يف فكِّر نفسها. تفرض املشرتكة العوامل أن مجدًدا أعتقد لكنني املؤسسية. التعيينات
إىل دائًما نعمد حني الثالث. الفصل يف املذكورة العاطفية والفخاخ النفسية التحيزات
عىل باملألوف؟ تشبثًا األغلب يف ذلك يَُعدُّ أال حزبنا، إىل املنتمني املرشحني لصالح التصويت

القطيع؟ سلوكيات أو للوسم الحكومي املقابل يف نشارك أال النحو، هذا
الكفاءات ما أي البحث؛ محل املواصفات بتحديد املرتبطة مهامنا أبسَط أنجزنا هل بل
وما البلد؟ يواجهها التي املحددة والظروف لألولويات وفًقا املرشح يف توافرها الواجب
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نُخِضع هل عنها؟ البحث يجب التي املواصفات نُدرك أن بها يمكننا التي األخرى الكيفية
التلفزيونية املناظرات عىل ِبناءً أصواتنا بمنحهم نكتفي أننا أم مالئم، لتقييم املرشحني
شديدة املتعجلة األحكام اتجاه يف وتدفعنا والسلوك املظهر استشاريو عليها يَُهيِْمُن التي

الرسيعة؟ املواعدة خالل تصدر التي األحكام بتلك الشبه
ونتجرد املوضوعية نلتزم أن نحاول هل التصويت، كيفية بشأن أمَرنا نُربم حني
لتربير توكيدية دالئل عىل الحصول إىل ببساطة نسَعى أننا أم اختيارنا؟ يف العواطف من

الطائش؟ اختيارنا
الذي ما الكربى؟ املناصب لهذه املحتملني املرشحني مجموعة لزيادة نفعله الذي ما
بالفكرة نؤمن ملاذا الحيوية؟ األدوار هذه ألداء وتحفيزهم املرشحني أفضل لجذب نفعله
نَْزٍر سوى يتقاَضْوا أال ينبغي الحكوميني املسئولني وكبار الرسميني املوظفني بأن القائلة
لو املسلَّمات؟ من الفكرة هذه ونعترب الخاص، القطاع يف نظراؤهم يتقاضاُه مما يسرٍي
يف نقول أن ا حقٍّ يسعنا فهل به، مسلَّم واقع كأمر الدخول يف التفاوتات هذه تقبَّلنا
كبار يُقِدم ال ملاذا العام؟ العمل إىل املرشحني أفضل جذب يف نرغب إننا ذاته الوقت
الوظائف لشغل والتقدم التفاوتات هذه تخطِّي عىل الخاص القطاع من واملديرين القادة

ندر؟ فيما إال الحكومية
من هل صحيًحا؟ دمًجا اجتذابها يف ننجح قد التي الكفاءات لندمج نقدمه الذي ما
نتيجة تغيري، إجراء األمر تطلَّب لو ماذا املنصب؟ لشغل ثابتة مدة نحدد أن املنطقي
أفكر، كفاءته؟ فقد املنتخب املرشح ألن نظًرا أو خطأً، ارتكبنا ألننا أو جديدة، لتحديات
أصيب أن بعد األمريكية، املتحدة الواليات يف ويلسون وودرو إدارة من سنة آخر يف مثًال،
إدارة تولت أن إىل فعليٍّا الحكومة حركة شل مما دماغية؛ سكتة إثر بالعجز الرئيس

الحكم. جديدة
ينبغي وهل بالنفي!) اإلجابة تكون أن (آمل املوقف؟ هذا مثل املساهمون سيؤيد هل

الحال؟ هذا يقبلوا أن املواطنني عىل
إن يسرية. ليست اإلجابات بأن كامل وعي عىل أنني كما استفزازية، أسئلة أنها أُدرك
املتحزبة السياسة وسيطرة وتصميمها، طبيعتها بحكم محافظة الجيدة السياسية األنظمة
التبعات قانون وضع من بالطبع بد ال أنه كما حقيقية، تغيريات إحداث صعوبة من يزيد
هذه ألنفسنا نوجه أن األقل عىل بنا يجدر أال لكن، الدوام. عىل اعتبارنا يف املقصودة غري
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األشخاص اختيار عند أفضل قرارات التخاذ الرضورية املتطلبات عن نتساءل ألن األسئلة؟
أفضل؟ بقادة نحظى ثَمَّ وِمْن الحكومة؛ يف

عاملية رؤية األشخاص: أفضل اختيار قرارات (8)

إذا البديل؟ ما لكن املثالية. إىل أرنو وكالعادة، متفائل، شخص بأنني جديد من أذكركم
فلن متميزين؛ بقادة تحظى وأخرى قادتها كفاءة انعدام من تعاني الدول إحدى كانت
االقتصادية، لالضطرابات عرضة أكثر مواطنوها وسيكون التنافس، عىل قادرة األوىل تكون

واالجتماعية. والسياسية،
قبل الخامسة املرتبة يف جاءت التي سنغافورة، خذ مجرٍد. بمفهوٍم ليس هذا إن
االقتصادي املنتدى عن الصادر األخري العاملية التنافسية تقرير يف األمريكية املتحدة الواليات
أن الطبيعية، املوارد عديمة الصغرية األمة تلك لسنغافورة، يمكن كيف كمثال. العاملي،
خالَل سنغافورة نجحت كيف العالم. مستوى عىل تنافسية دولة أكثر كخامس تَْربَُز

املائة؟ يف و١٠ ٧ بني ترتاوح سنوية نمو معدالت تحقيق يف األخرية السنوات
البالد اعتنقت حني العرشين، القرن ستينيات إىل ذلك يرجع معقدة. اإلجابة أن شك ال
الرئييس. هدفها باعتبارها الرؤية هذه وتبنَّت املدى، طويل اقتصادي نمو لتحقيق رؤية
واسع نطاق عىل املتوقع النمو ذلك مكاسب تقسم أن عىل نفسه الوقت يف عزمت كما
سياسات طريق عن ال تحقيقه عىل أزمعت ما وهو الشعب، أفراد جميع يتقاسمه بحيث
خالل من بل تقريبًا)، دائًما االقتصادي النمو تعرقل (التي والدخل الثروة توزيع إعادة
األصول. وامتالك معايشهم كسب من تمكِّنهم وفرص بوسائل ونسائها رجالها كل تزويد
أزعم أكاد عقود؟ أربعة من يقرب ما بعد مسعاهم إحراز من تمكَّنوا كيف لكن
إىل الكوادر أفضل جذب عىل الرصيح تهم أمَّ تصميم هو الكربى نجاحهم عوامل من أن
املميزين. األفراد أولئك إىل التنافسية يف غاية وظيفية ومزايا أجور وتقديم العام القطاع
أماَم تونج، تشوك جوه آنذاك، سنغافورة وزراء رئيس ألقاه الذي الخطاب يُعترب
التي املؤثرة البيانات أكثر من واحًدا ٢٠٠٠ عام يونيو من الثالثني يف السنغافوري الربملان
القطاع رواتب بشأن توصياته املناسبة تلك يف يعرض كان األخرية. السنوات يف قرأتُها
املرتفعة والتكلفة الرشيد للحكم نسبيٍّا املنخفضة التكلفة عن ببالغة تونج تحدَّث العام.
سنغافورة أداء يف األهم العامل أن قاطع بشكل أعلن كما الرشيد. غري للحكم مذهل حد إىل
ملواطنيها التصاعد) يف (واآلخذ املرتفع املعيشة ومستوى االقتصادي الصعيد عىل املمتاز

السياسيني. قادتها نوعية هو
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بأعىل للفوز َمْسعاُه يف أخريًا نجح رئايس ومرشح مستشار سنوات بضع منذ زارني
رسعان العايل، املهني األداء ذات وإدارتها سنغافورة نموذج ذكرت حني بالده. يف منصب
حكومة لديها ليس سنغافورة ألن بالدهم عىل ينطبق ال سنغافورة نموذج أن أجابوني ما
النسخة إيجابيات بحديثي أتناول أكن لم بأنني أجبتهم املعتاد. باملعنى ديمقراطية
عن أتحدث كنت بل الدول، جميع تعتنَقها لن والتي وسلبياتها، للديمقراطية السنغافورية
انتقالها رحلة خالل لألشخاص اختيارها عند سنغافورة اتخذتها التي السديدة القرارات
عىل يؤكد األمر، واقع يف سنغافورة، نموذج إن قائًال تابعت األوىل. االقتصادية الصفوف إىل
يصنع ما املؤسسات: إدارة مجالس مستوى عىل مراًرا واكتُِشف سبق ما القومي، املستوى
أعضائه كفاءة بل محدد، حكم نظام أو معينة ولوائح قوانني ليست عظيًما إدارة مجلس
ِلَم البديهي: السؤال يثري السنغافوري النموذج بأن حديثي ختمت سويٍّا. عملهم وأساليب

األشخاص؟ اختيار وقرارات الحكم نظام حيث من املنهجني، بميزات نفوز ال
مثايل، عالم يف إنه أرسطو قال ذاته. الوقت يف وواقعية مثالية بنظرة نتحلَّ دعنا
يف أما الشعب. حكم ثم الِقلَّة، حكم يليه املستنري، الفردي الحكم هو للحكم نظام أفضل
والطاقة البرشية للطبيعة نظًرا ينعكس. الرتتيب فإن أرسطو، قال كما الواقعي، العالم
هو الفاسد اْلَجْربِيُّ والحكم رضًرا البدائل أقل هو الشعب حكم فإن للسلطة، التدمريية
يطبِّقه حني سيما ال أؤيده، أيًضا وأنا الشعب. حكم أرسطو أيَّد النهاية، ويف رضًرا. أشدها
سديدة. قرارات خالل من واختيارهم تحديدهم جرى الذين الرسميني، املوظفني أفضل

فهل القومي، املستوى عىل األشخاص بشأن صائبة قرارات اتخاذ من تمكَّنَّا وإذا
ألنه ذلك ذلك؛ أرجو الدويل؟ املستوى عىل ونتخذها األعىل، املستوى إىل ننتقل أن يسعنا
واالستقرار، والعدالة، املستدامة، التنمية لتحقيق أسايس رشٌط الخطوة هذه أن الجيلِّ من

عاملي. نطاق عىل والسالم
أودُّ لكنني تخصيص؛ نطاق خارج هو ما هنا أتناول شك ال إنني ذلك؟ يتحقق كيف
عاملي، نطاق عىل نحتاج، أننا الواضح من أوًال: واعَديِْن. اتجاَهنْيِ عن يقل ال ما إىل أشريَ أن
بني نقاًشا مشاهدتي أذكر األفراد. اختيار عند الصائبة القرارات بتأثري الشعوب توعية إىل
يف يرغب كان إنه الرئيس قال يت. الصِّ ذائِع اقتصادي وخبري السابقني الدول رؤساء أحد
يكن لم إنه احرتام، من يخلو ال بأسلوب االقتصادي، الخبري فأجابه بالده. من الفقر َمْحو
فيها سيحققه كان التي اللحظة ألن واستدامته؛ السامي الهدف هذا تحقيق يف أبًدا لينجَح

املجاورة. البلدان من للفقر استرياده ستشهد
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لالهتمام كافيًا سببًا اإليثار يكن لم لو وحتى يوم، بعد يوًما تصغر العاملية قريتنا إن
الذاتية املصلحة عىل املستنري الحرص أن شك فال القومية؛ حدودنا عن الخارج العالم بأمر

العاملي. الشأن عىل نطلع أن إىل حاجة يف نحن لذلك. وجيه سبب
الذين األشخاص تقييم يف نفكر أن علينا أن هو ُجرأة وأكثرها االتجاهات ثاني
من بًا َرضْ ذلك أيبدو عاملي. نطاق عىل ذلك ننفذ وأن وتصنيفهم، العامِّ للعمل ْوَن يتصدَّ
وأكثر. سبق، ما كل يكون ربما كبرية؟ مخاطرة أو الالزم، من أكثر سياسيٍّا أو الخيال،
يحاول الذي العاملية التنافسية تقرير أرشنا، كما يُْصِدر، العاملي االقتصادي املنتدى لكن
األماَن األمريكية الخارجية وزارة تصنف موضوعية. بطريقة النتائج أهم إىل التوصل
لكن املفيدة، املقاييس هذه مشكلة األمريكيون. املسافرون يقصدها التي للبلدان النسبي
أقرتحه ما السابقة. القرارات نتائج أي املخَرجات؛ عىل تركز أنها هي نسبيٍّا، الطموحة غري
حياتنا. شكل سرتسم التي القرارات يتخذون الذين األفراد املدَخالت؛ عىل نركز أن هو هنا
تقتيض. ال وأين أموالنا، نضع أن الحكمة تقتيض أين السندات تصنيف وكاالت تخربنا

ماذا؟ فعَل يُْحِسُن ن عمَّ للسياسيني تصنيف وكاالت تخربنا ال فِلَم
قرارات نتخذَ أن يمكننا املعرفة، ونرش بالتعليم يهم! ال السياسيني. نَِحيب أسمع أكاُد
لهذا الحتمية النتيجة االنتخابات. يف بأصواتنا نُديل ونحن حتى األشخاص الختيار َسديدة

حاًال. أفضل سيكون العالم أن هي الجهد

فائدة ذا يكون أن وآمل حياتي، يف التجاِرب أعظم من واحدًة الكتاب هذا تأليف يُعترب
تحاول وفيما األشخاص أنسب الختيار القرارات أفضل تتخذ بينما التوفيق لك أرجو لك.

وملؤسستك. لك النجاح تحقيق
األماكن «أوه، سوس دكتور كتب آِخر من شعر أبيات باقتباس الكتاب أختتم سوف
الكتاب يستهل ومصاعبها. الحياة عن عظيمة ِحَكًما يضم الذي إليها!»4 ستذهب التي

التالية: باألبيات صفحاته أوىل

تهانئي!
يومك. اليوم

عظيمة! أماكن إىل منطِلق إنك
بعيًدا! محلِّق منطِلق إنك

األشخاص! أفضل الختيار قراراتك يف بالتوفيق لك تمنياتي أخلص مع
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األفراد اختيار قرارات يف االستثمار قيمة

من مزيد بذل أن االستهالكية املنتجات رشكات من عدد أدرك مضْت، عقود بضعة منذ
كانت ربحيتها. من سيُعزز وتقييمها الدعائية الحمالت إيجاد يف األفضل االستثمارات
هذه مثل من املتوقعة ية الكمِّ القيمة لحساب آنذاك بالفعل مطبقًة حسابية نماذج توجد
يف االستثمار من املتوقعة القيمة لحساب النماذج هذه نفس تطبيق يمكن االستثمارات.
وجذبهم. وتقييمهم رفيع تنفيذي منصب لشغل املحتملني املرشحني أفضل عن البحث
إيجاد ينبغي املهم، االستثمار هذا قيمة تعظيم سبيل يف أنه إىل هنا الواردة املعادلة تشري
من للغاية مرتفعة بمستويات التقييم يتَّسم أن بد وال املحتملني، املرشحني من كاٍف عدد
ازدادت تعقيًدا، الوظيفة ازدادت كلما أنه املعادلة هذه تُظهر كما واملوثوقية. الصالحية
تُربزها التي األخرية والنقطة األشخاص. اختيار قرارات يف االستثمار من املتوقعة القيمة
التعيينات هذه يف التخصصية من كبري قدر إىل الحاجة إىل بالنظر أنه هي املعادلة هذه
التكلفة ناحية من الفاعلية عالية تكون ما عادًة املهنية املساعدة فإن تكرارها؛ وقلة
(كمسألة تفاديها يجب املعتادة النزاعات بعض أن برغم العليا، املناصب إىل بالنسبة
خدمات حالة يف وذلك للمرشح املقدَّمة الوظيفية املزايا من مئوية كنسبة األتعاب حساب

القيمة. تعظيم سبيل يف البحث)
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en · σ · V · p – Cn – Xc = املتوقعة القيمة

النتيجة التعريف العامل

املرشحني من كبري عدد إيجاد ينبغي
املحتملني.

لعينة العظمى للنقطة املتوقعة القيمة
إحصائي مجتمع من n حجمها عشوائية

معياري. طبيعي

en

ازدادت تعقيًدا، الوظيفة ازدادت كلما
قرارات يف االستثمار من املتوقعة القيمة

األشخاص. اختيار

املرشح. ألداء املعياري االنحراف σ

للوظائف املطلوبة الكفاءات فهم يصري
بمكان. األهمية من الفريدة

التقييم. معايري صالحية V

من بد ال العليا، املناصب إىل بالنسبة
من كبرية درجة عىل بمقيِّمني االستعانة
العالية بالنزاهة تتسم عملية يف الكفاءة،

بالجهات موثوقة اتصاالت وتتضمن
املرجعية.

املرشحني. تقييم موثوقية ρ

من كبري قدر إىل الحاجة إىل بالنظر
وقلة التعيينات هذه يف التخصصية

ما عادًة املهنية املساعدة فإن تكرارها؛
التكلفة ناحية من الفاعلية عالية تكون

العليا. املناصب إىل بالنسبة

وتقييمهم املرشحني أفضل إيجاد تكلفة
وتعيينهم.

Cn

حساب (كمسألة النزاعات تفادي يجب
الوظيفية املزايا من مئوية كنسبة األتعاب
خدمات حالة يف وذلك للمرشح املقدمة

القيمة. تعظيم سبيل يف البحث)

مقارنًة املعنيَّ للمرشح اإلضافية التكلفة
املتوسط. باملرشح

Xc
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مثال (1)

أفضلهم. وتقييم وتقييمهم ،n املرشحني من عدد إليجاد Cn باستثمار رشكة قامت

وافرتاضاتها الرشكة ِقيَم
.٪٥ = األصول) عىل (العائد املتوسطة القطاع ربحية

دوالر. مليار ١ = الرشكة أصول
مئوية. نقاط ١٠ = األصول عىل للعائد املعياري االنحراف

املعياري. االنحراف من ٪٢٥ = القائد تأثري
الرضائب. خصم بعد األرباح × ٢٠ = الرشكة قيمة تقدير

اإلضافية والتكلفة السنوية البحث تكاليف حول افرتاضات
املعنيَّ للمدير

دوالر. ماليني ٣ = املتوسط املدير تكلفة
.٪٥٠ = املعنيَّ للمدير اإلضافية التكلفة

مليون ١ = سنوات) سبع بعد املدير تبدُّل فرض عىل واحدة، (مرة البحث تكلفة
سنوات. سبع كلَّ دوالر

.١٫٥٤ = en أن عليه يرتتب مما مرشحني؛ ١٠ الرشكة أوجدت

التقييم جودة حول افرتاضات
.٠٫٧ = التقييم صالحية
.٠٫٧ = التقييم موثوقية

املعادلة يف املستخدمة الِقيَم
.١٫٥٤ = en

دوالر. مليون ٢٥ = دوالر مليون ١٠٠ × ٠٫٢٥ = σ
.٠٫٧ = V
.٠٫٧ = ρ

دوالر. مليون ٠٫١٤ = دوالر/٧) مليون ١) = Cn

دوالر. مليون ١٫٥ = دوالر ماليني ٣ × ٠٫٥ = Xc
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٠٫١٤ − ٠٫٧ × ٠٫٧ × مليون ٢٥ × ١٫٥٤ = األرباح يف املتوقعة السنوية الزيادة
مليون. ١٫٥ − مليون

«.٪٣٤ = دوالر مليون ١٧ = األرباح يف املتوقعة السنوية «الزيادة
«.٪٣٤ = دوالر مليون ٣٤٠ = دوالر مليون ١٧ × ٢٠ = الرشكة قيمة يف «الزيادة

املعادلة بهذه املتعلقة األساسية واملعلومات املراجع من املزيد (2)

Irwin Gross, “The Creative Aspects of Advertising,” Sloan Management

Review 14, no. 1 (fall 1972): 83–109.
R.Y. Darmon, “Sales Force Management: Optimizing the Recruiting Pro-

cess,” Sloan Management Review 20, no. 1 (fall 1978): 47–59.
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التقييم طرق حول مختارة مراجع

املتقدمة البحثية األوراق بعض جانب إىل التقييم، أساليب حوَل املتوفرة الكتب ِمئات ة ثَمَّ
بمزيٍد السابع الفصل يف الواردة التوصيات دراسة يف الراغبني هؤالء إىل بالنسبة املمتازة.
الفصل. لهذا ختامية كمالحظات بالتوصيات املتعلقة املباحث أهم أدرجت فقد التعمق؛ من

التقييم: موضوع حول املصادر من أنواع ثالثة امللحق هذا يضم

عىل األساسية وخطواته التقييم عملية عىل عامة نظرة تقدِّم التمهيدية املالحظات (١)
الفصل. يف الواردة امُلثْىل املمارسات جميع دمج دون العموم، وجه

ممارستك تحسني يف تفيَدك أن يمكن متاحة مطبوعات وهي التمهيدية؛ الكتب (٢)
إىل الوصول تستطيع لن أنك برغم املرجعية. بالجهات واالتصال الشخصية للمقابالت
من إال املهارات هذه إجادة لك يتسنَّى (لن املهارات تعليم كتب بقراءة اإلتقان مرحلة
أن يمكن املصادر هذه فإن املالئم)؛ والتقييم املناسب والتدريب املنتظمة املمارسة خالل
فعله. يجب ال وما يجب بما يتعلق فيما املفيدة اإلرشادات من املزيد تحديد عىل تساعَدك

األساس. يف املتخصصني اهتمام َمَحطَّ ستكون تخصًصا األكثر الكتب مراجع (٣)
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