«القائد الفعال
يتفوق عىل القائد
غري الفعال يف كل
مرة».
دابليو .ايه( .بيل) أدامز

تقييم القيادة الذي يربز فعالية القائد

يعد ملف الشخيص لدائرة القيادة
( )LCPانطالقة حقيقية ضمن ملفات
الـ 360درجة .إنه األول من نوعه يف
ربط مدروسة بشكل كبري بعادات
تفكري ضمنية ومحفزة .فهو يكشف
العالقة بني أمناط العمل والفرضيات
الداخلية التي تدفع إىل سلوك معني .يف
نهاية املطاف ،يذهب  LCPإىل مصدر
السلوك للحصول عىل أفضل دافع
للتغيري .عالوة عىل ذلك ،وخالفاً ملعظم
البيانات التى يستغرق تحليلها ساعات،
يدمج  LCPجميع هذه املعلومات

بحيث أنه يربز القضايا األساسية بشكل
فوري.
تظهر قاعدة بيانات  LCPيف ثوان.
فبلمحة صغرية ،تصبح الصورة الكاملة
متاحة — لتعريف القادة مبا هو فعال،
ومبا هو غري فعال ،وسبب ذلك! يف
أغلب املنظامت ،يبقى هذا الكنز من
املعلومات دفيناً .بينام يسهل LCP
الوصول إليه إذ إنه يخلق األرضية
األساسية لتغيري جذري ميكن أن يحدث
عىل مستوى أعىل ووترية مستدامة.

اﻷﻓﻜﺎر

اﻟﺮﺑﻂ

ربط
أمناط العمل
بعادات التفكري

اﻷﻓﻌﺎل

تسليط الضوء عىل فرص
التطوير عند قائدك
يُع ـ ّد  LCPاألداة الوحي ــدة الت ــي تقي ــس مج ــايل القي ــادة األساس ــيني — كف ــاءات إبداعي ــة و مي ــول انقيادي ــة — ك ــا أنه ــا تدم ــج
ه ــذه املعلوم ــات بش ــكل ي ــؤدي إىل إب ـراز ف ــوري لف ــرص التطوي ــر الرئيس ــية.

الكفاءات اإلبداعية هي كفاءات مدروسة بشكل ج ّيد تهدف إىل
قياس طرق الوصول إىل النتائج ،وإبراز أفضل ما لدى اآلخرين،
وتحقيق القيادة مع رؤية واضحة ،وتعزيز منوك الخاص ،والعمل
بنزاهة وجرأة ،وكذلك إىل تحسني الهياكل التنظيمية.

امليول االنقيادية هي أساليب قيادية مرتكزة عىل الحذر باإلضافة إىل خلق النتائج،
وحامية الذات باإلضافة إىل الرشاكة املثمرة ،وعىل العدوانية باإلضافة إىل التنسيق
وبناء التوافق .تؤدي أساليب الحد من القدرة الذاتية إىل الرتكيز عىل اكتساب رىض
اآلخرين ،وإىل حامية الذات ،والحصول عىل النتائج من خالل أساليب محتكمة إىل
درجة عالية.

 LCPفريد من نوعه بحيث أنه يكشف عن نظام عمل القائد :االفرتاضات الداخلية (املعتقدات) التي تحدد السلوك يف كال املجالني .وهذا يسمح للمدير أن
يرى كيف أن عامل تفكريه الداخيل يُرت َجم إىل أساليب قيادية منتجة أو عقيمة .يف النهاية ،يزيد  LCPمن الوعي الداخيل الذي يؤثر عىل السلوك الخارجي .
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امللف الشخيص
لدائرة القيادة

ﺻﺪق اﳌﺒﺎدئ

لفهم طريقة وضع املعلومات يف الرسوم البيانية،
يرجى قراءة الخطوات التالية:
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دائرة داخل دائرة

ﻨﺎس

تعرض الدائرة الخارجية نتائج كل
من األبعاد ال  29التي يقيسها
تلخص أبعاد الدائرة  LCP.ال
الداخلية أبعاد الدائرة الخارجية
بثامن درجات ُمل ِخصة .ميكن
العثور عىل تعريفات ال ُبعد ىف
الصفحات التالية.

ﻟﺘﻌﺎون
ا

اﳌﻘﻴﺎس اﻻﻧﻘﻴﺎدي-اﻹﺑﺪاﻋﻲ

ﻣﺤﺪود ﺑﺎﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ

يُوضح موضع األبعاد يف الدائرة العالقات بني األبعاد .ومتثل
األبعاد املحاذية أمناطًا سلوكية متشابهة ومرتابطة بصورة
إيجابية .إن األبعاد يف الجانبني املعاكسني هي أمناطًا سلوكية
متعارضة ومرتابطة بصورة عكسية.
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الدرجات املئوية
كل الدرجات
معروضة عىل شكل
درجات مئوية
ومقارنة بقاعدة معايري
متنامية .تعترب الدرجات
عالية حني يفوق مقياس
النسبة املئوية الـ.67
وتعترب الدرجات منخفضة حني
تكون دون .33
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مفتاح
تقييم ذايت
تقييم اآلخرين
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امم ﺑﺎﻟ
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ﺳﺎﻋﻲ اﻟﻜامل
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ﻟﻌﻼ

فعالية القيادة تقيس املستوى املدرك لفعالية القائد
الشاملة .وقد أظهر البحث أنها مرتبطة بشكل ملحوظ
بنتائج العمل .ومتنح القائد معيارا شامال للمدى الذي يرتجم
إليه كل ما سبق إىل الفعالية امل ُدركة.

ﻣﺘﺪنٍ

ﻣﻨﻘﺎد

االستخدام املحتمل للقيادة هو املعيار الجوهري
الذي يقارن بني الدرجة اإلجاملىة لألبعاد قياسا
بقادة آخرين قد خضعوا لهذا االستبيان من قبل.
فهو يفرز جميع الدرجات العالية واملنخفضة للرد
عىل هذا السؤال" ،يف نهاية األمر ،ما هو املستوى الذي
وصلت إليه؟"
ُ

اﻻﺳﺘﺨﺪام اﳌﺤﺘﻤﻞ ﻟﻠﻘﻴﺎدة

ميزان العالقة  -املهام يقيس درجة التوازن الذي
يُظهره القائد بني كفاءات اإلنجاز وأدبيات العالقة.
وهي تعد معيارا للتطور األعىل أو األدىن أو املتوازن
ألي من شطري املعادلة (شطر األفراد أو شطر
املهمة) الذي يؤدي إىل القيادة العظيمة.

أدﺑﻴﺎت ﺑﻨﺎء اﻟﻌﻼﻗﺔ

اﻟﺤﺰم

املقياس االنقيادي واإلبداعي يعكس درجة التوازن بني
األبعاد اإلبداعية واالنقيادية .متنح الدرجة املئوية القائد
هنا إمكانية املقارنة مع قادة آخرين فيام يتعلق بكمية
الطاقة التي يرصفها يف سلوكه االنقيادي مقابل سلوكه
اإلبداعي .وتشري الدرجة إىل أي مدى تنبع طرق قيادته
وعالقاته وسلوكه الهادف من اتجاه انقيادي أو اتجاه
تفاعيل .كام تقرتح الدرجة التي ينبع منها مفهوم
الذات والدافع الداخيل من تلقاء الذات أو تحددهام
التوقعات أو القواعد أو الرشوط الخارجية.

ب
اﻷﻧ
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 4أبعاد امللخص
إضافة إىل كل األبعاد املعروضة يف الدائرتني الخارجية والداخلية،
تهدف املقاييس املستطيلة املوجودة حول الدائرة إىل جمع كل شئ.
فهي توفر معايري جوهرية مفيدة ،كام توفر معايري ألمناط رئيسية
ضمن البيانات.

ﺠامﻋﺔ

ا

ﻟﺘ
ﻌﺠﺮف

كفاءات القيادة اإلبداعية
يحدد النصف العلوي من الدائرة الكفاءات اإلبداعية التي تساهم يف فعالية القائد.
تقيس هذه الكفاءات السلوكيات القيادية الرئيسية واالفرتاضات الداخلية التي تؤدي
إىل مستوى استيفاء عالٍ  ,وإنجاز قيادي رفيع املستوى .وهي عىل النحو التايل:

بعد ملخص أدبيات العالقة يقيس قدرة القائد
عىل بناء عالقة مع اآلخرين بطريقة تجلب أفضل ما يف
األفراد واملجموعات واملنظامت .يتألف من:
الود والوصال يقيس مدى اهتامم القائد بتكوين عالقات
تتصف بالدفء والرعاية وقدرته عىل ذلك.
تعزيز روح الفريق يقيس قدرة القائد عىل تشجيع العمل
الجامعي عايل األداء بني أعضاء الفريق ،والعودة إليه
بتقرير عرب كل املنظمة وضمن الفرق التي يشارك فيها.
التعاون يقيس مدى قدرة القائد عىل إرشاك اآلخرين
بطريقة تسمح لجميع األطراف املعنية بإيجاد أرضية
مشرتكة.
التوجيه والتطوير يقيس قدرة القائد عىل تطوير اآلخرين
من خالل التوجيه والحفاظ عىل العالقات املع ِّززة للنمو.
فهم الناس يقيس فعالية التواصل فيام بني األشخاص التي
يتصف بها القائد يف اإلصغاء إىل اآلخرين ،ويف االنخراط يف
النزاعات واملجادالت ،ويف التعامل مع مشاعر اآلخرين ،ويف
إدارة مشاعره/مشاعرها الخاصة.

بُعد ملخص وعي الذات يقيس توجه القائد
بخصوص التطوير املستمر عىل الصعيدين املهني
والشخيص ،وكذلك الدرجة التي تعرب عن وعي الذات
الداخيل من خالل قيادة عالية النزاهة .يتألف من:
قائد بال أنانية يقيس إىل أي درجة يبدّي القائد خدمة
املصلحة العامة عىل مصلحته الذاتية ،حيث الحاجة
للحصول عىل التقدير.
التوازن يقيس قدرة القائد عىل الحفاظ عىل التوازن
الصحي بني األعامل واألرسة ،والنشاط والتفكري ،والعمل
وأوقات الفراغ — امليل إىل تجديد الذات ,والتعامل مع
ضغوط الحياة بدون إضاعة الذات.
الرزانة يقيس قدرة القائد ،يف خضم الرصاعات الشديدة،
عىل أن يبقى رزيناً وثابت الهدف وأن يحافظ عىل وجهة
نظر هادئة ومركزة.

الذات املتعلمة يقيس إىل أي درجة يثبت القائد اهتامما
قويا وحيويا بالتعلم والنمو الشخيص واملهني .يقيس إىل
أي مدى يسعى ،بشكل فعال ومتأمل ،إىل أن يطور وعي
الذات والحكمة واملعرفة والرؤية الثاقبة.

ُبعد ملخص وعي األنظمة

يقيس مدى ارتكاز وعي القائد عىل تطوير
النظام مبجمله ،وعىل اإلنتاجية ،وعىل الخري
املجتمعي .يتألف من:

بُعد ملخص األصالة يقيس قدرة القائد عىل
التواصل مع اآلخرين بطريقة موثوقة وجريئة وعالية
النزاهة .يتألف من:

االهتامم بالجامعة يقيس مدى التوجه نحو الخدمات التي
من خاللها يتوىل القائد مهامه .كام يقيس مدى ربط القائد
ملهمته بخدمة املجتمع والخري العاملي.

صدق املبادئ يقيس إىل أي مدى يلتزم القائد بالقيم
واملبادئ التي يتبناها؛ وبعبارة أخرى ،إىل أي مدى ُيكن
الوثوق بأن "أفعاله توافق أقواله".

اإلنتاجية املستدامة يقيس قدرة القائد عىل تحقيق النتائج
بطريقة تعزز أو تحافظ عىل فعالية املنظمة الشاملة
طويلة املدى .يقيس إىل أي حد بإمكانه املوازنة بني املوارد
البرشية/التقنية للحفاظ عىل األداء العايل طويل املدى.

الجرأة األدبية يقيس استعداد القائد التخاذ اإلجراءات
الصارمة ،وطرح "ما ال يُناقَش"( ،قضايا خطرة تتجنب
املجموعة مناقشتها) والتعامل عالني ًة مع مشاكل العالقات
الصعبة.

استيعاب األنظمة يقيس إىل أي درجة يفكر القائد
ويترصف من منظور شمويل لألنظمة ،وإىل أي حد يتخذ
القرارات عىل ضوء صحة النظام برمته عىل املدى الطويل.

بُعد ملخص اإلنجاز يقيس مدى قدرة
القائد عىل تقديم قيادة تتصف بالرؤية
الصائبة واملوثوقة واإلنجاز رفيع املستوى.
يتألف من:
الرتكيز اإلسرتاتيجى يقيس مدى دقة وإسرتاتيجية تفكري
وتخطيط القائد بحيث أنه يضمن ازدهار املنظمة يف
املستقبل القريب وعىل املدى الطويل.
هادف وصاحب رؤية يقيس إىل أي مدى يتواصل القائد
بوضوح ويلتزم بالهدف والرؤية الشخصية.
يحقق النتائج يقيس إىل أي حد يرتكز توجه القائد عىل
الهدف ،وإن كان لديه سجل مدون النجازات األهداف
واألداء العاىل.
الحزم يقيس قدرة القائد عىل اتخاذ القرارات يف الوقت
املناسب ،وإىل أي مدى مييض قدما يف أوقات عدم اليقني.

أساليب القيادة االنقيادية
يوضح النصف السفىل من الدائرة امليول االنقيادية املحدِّ دة للذات وللسلوك القيادي .تعكس
األبعاد االنقيادية املعتقدات واالفرتاضات الداخلية التي تحد من الفعالية والتعبري املوثوق به
ومتكني القيادة .وهي عىل النحو التايل:

بعد ملخص اإلمتثال يقيس إىل أي مدى
يحصل القائد عىل اإلحساس بقيمة الذات
واألمن من خالل االمتثال لتوقعات اآلخرين
بدال من العمل طبقا ملا يعتزمه أو يريده.
يتألف من:
محدود بالتقاليد يقيس إىل أي مدى يفكر القائد ويترصف
وفق التقاليد.
املجاملة يقيس حاجة القائد إىل دعم اآلخرين وإىل
موافقتهم ليك يشعر باألمان وبقيمته كفرد .األشخاص ذوو
الحاجة القوية ملوافقة اآلخرين مييلون إىل تقييم الذات
حسب قدرتهم عىل كسب إحسان اآلخرين ودعمهم.
اإلنتامء يقيس حاجة القائد إىل االلتزام بالقوانني واتباعها
وتلبية توقعات كل من لديه السلطة .يقيس إىل أي مدى
يحاول إرضاء اآلخرين مبجاراتهم بغية التوافق ،وبذلك
يضغط كاهل طاقته اإلبداعية يف إطارات مقبولة ثقافياً.
التبعية يقيس إىل أي مدى مينح القائد نفوذه الشخيص
لآلخرين وللظروف الخارجة عن سيطرته .هو مقياس للحد
الذي يصل إليه يف اعتقاده أنه ليس صانع تجاربه الحياتية،
وأن جهوده ال تُحدق فرقًا وأنه يفتقر إىل القدرة عىل بناء
املستقبل الذي يريده لنفسه.

بُعد ملخص الحامية يقيس االعتقاد بأن
القائد يتمكن من حامية نفسه ومن تعزيز
الشعور بالقيمة الذاتية من خالل االنسحاب
أو االبتعاد أو االختباء أو االنعزال أو السخرية
أو الشعور بالفوقية أو العقالنية .يتألف من:
التعجرف يقيس ميل القائد إىل إبراز الشعور الكبري باألنا
— سلوك يُرتجم بالفوقية والغرور واألنا املحورية.
اإلنتقاد هو مقياس ميل القائد إىل الترصف بشكل ناقد
ومشكك وساخر نوعا ما.

النأى بالنفس هو مقياس مليلك إىل إنشاء الشعور بالقيمة
الشخصية واألمان من خالل االنسحاب والترصف بفوقية
واالنعزال واالبتعاد عاطفيا واعتبار نفسك فوق الجميع.

طالب العال يقيس مدى حاجة القائد إىل التقدم ،واإلرتقاء
يف املنظمة ،وإىل كونه أفضل من غريه .يُعترب طلب العال
محفزا قويا .يقيّم هذا املقياس إن كان الدافع إيجابيا يعزز
التطور — أم سلبيا وأنانيا بشكل مفرط ومنافس.

بُعد ملخص السيطرة يقيس إىل أي مدى
يعزز القائد شعوره بالقيمة الذاتية من خالل
إمتام املهام واإلنجاز الشخيص ٠يتألف من:

مستبد يقيس ميل القائد إىل استخدام القوة والعدوانية
والسيطرة .كام يقيس إىل أي مدى يعادل القائد قيمة
الذات وشعور األمان بكونه قويأ ومسيطرا ومهيمنا ومنيعا
ويف القمة .يتم قياس قيمته من خالل املقارنة ،أو بعبارة
أخرى ،كأن يحصل عىل دخل أكرب أو أن يحقق مركزا أعىل
أو أن يُنظر إليه كاملساهم األكرث قيمة ،وبذلك يحظى
بالتقدير أو الرتقية.

ساعي الكامل هو مقياس حاجة القائد إىل تحقيق نتائج ال
غري عليها ،وإىل األداء مبعايري عالية للغاية من أجل الشعور
باألمان والجدارة كفرد .الشعور بالقيمة الذاتية واألمان
يتساوى مع املثالية ومع األداء املستمر مبستويات بطولية،
ومع تحقيق نجاحات تفوق كل التوقعات.
مندفع هو مقياس ملدى االنقياد املفرط لدى القائد .يقيس
اعتقاده بأن قيمته الذاتية وشعوره باألمان مرتبطان بإنجاز
الكثري من خالل العمل الجاد .كام يقيس حاجته لألداء عىل
مستوى عال جدا من أجل الشعور بالجدارة كفرد .تعد
أخالقيات العمل الجيدة مبثابة قوة لهذا األسلوب ،رشط أن
يحافظ القائد عىل توازن األمور وأن يكون لديه القدرة عىل
موازنة مساعدته لآلخرين يف تحقيق إنجازاتهم الخاصة.

من خالل تسليط الضوء
عىل أمناط التفكري
األساسية التي تدفع إىل
سلوكهم الحايل ،يصبح
مبتناول العمالء خيارات
وإمكانيات جديدة.
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