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نا كيف يمكن: استراتيجيات رئيسة3
القيادة في األوقات الصعبة؟

اتجاهات عالميةسلسة 
مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري 
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ــةمقتطفــــــــــــــــات تنمويــــــــــــــ

استراتيجيات القيادة في األوقات الصعبة

 عامىل على مدى العامين الماضيين، سعى القادة في العمل إلىى حققيىأ ضيضىيس مرى قثة ض اىا  ال▪

، وحجديىىد الرياسىىال ل لميىىس ملالىىي المىىود ين للمريىىد مىىن المثو ىىس فىىي"19-كوفيىىد"مىىج ئاةقىىس 

.العمل، وكذلك مقاولس طمأ س المود ين في موائهس حالس عدم اليقين المر مثة

صىقس ويغم عدم وئود دليل حقيقي عما سيقدث مر قملًا، على القادة ضن ي عاملوا مج حقديال ال▪

لىى فىي دىل هىذأل ااوضىاح، يق ىاا القىادة ضكأىث مىن ضى و ى  م ىى إ. العقليس الم رايدة لمود يهم

 Potential)وهىىو مىىا حىىم مال عىىل فىىي م ىىثوح. اسىى ثاحيجيال عمليىىس للعاايىىس مأ  رىىهم وفىىث هم

(Project،والذى حىم مىن لهلىد حىدييي امن  مىن القىادةع لمرىاعدحهم علىى فهىم وإداية عقىولهم .

س، وفىىي هىىذا الصىىدد،  مىىس  ىىهث حو ىىيال يةيرىىس علىىى القىىادة احماعهىىا فىىي هىىذأل ااو ىىال الم ىىلثم

:وهي

ادة، مىا عادما ي م انيحقا  في ماا ي القيادة، يمكن ضن ي  خم الغثوي لدى القى: الحذر من الغرور▪

ون عىىن يعثضىىهم لخلىىث القىىثايال الرىىيتسع حيىىأل ح  ىىيضأ اا ىىا الم  ىىخمس يحيىى هم وحجعلهىىم يمقأىى

رىمعون المعلومال ال ي حؤكد ما يثيىدون حصىديقد، ومال ىالي ي قىدون المااىوي الواسىج ويىثون وي

علم وفىي موائهىس الاقىد، حكىون هاىاب  ىعومس فىي انع ىثا  مااللىا  والى . ما يق اعىون مىد فقى 

.ماها

بة؟كيف يمكننا القيادة في األوقات الصع: استراتيجيات رئيسة3

بعنـــوا ( Harvard Business Review" )هارفـــارد بيـــزيس ريفيـــو"أشـــار المقـــاد الصـــادر عـــ  
قادة اتباعها االستراتيجيات التي يمك  للإلى ،"استراتيجيات للقيادة في األوقات الصعبة3"

.في حاالت عدم اليقي ، إلدارة المؤسسة والموارد البشرية بفعالية وكفاءة أكبر
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مـركـز الـمـعـلـومات ودعـم اتـخـاذ الـقـرار الـتـابـع لـمـجـلـس الـوزراء الـمـصـري

ثكس ، الىىثةي  ال ا يىىذى ل ىى"ئويمىىانئىىيم  "مىىن مىىين ضمىىثل اامألىىس علىىى اا ىىا فىىي العمىىل، حأكيىىد ▪

ضن مود يد سيعودون إلى المك ي، وذلىك يغىم الريىادة فىي ،(Morgan Stanley)" س ا ليمويئان"

ح ى ض د هدد مقلج يواحي ضولتىك الىذين لىم ي معىوا الخلىس والعىودة إلىى،delta" دل ا"ا   اي م غيث 

م علىىى اا ىىل القىى  الرىىلي" ئويمىىان"وحيامىىا ف ىىل  يحي ىىد فىىي ضن ح ققىىأ، كىىان لىىدى . المك ىىي

مخلتًىا فىي لهع ثا  علاًا مأ د كان مخلتًا مدلًا من م اع س لل د ال اشلسع حيأل  ثح مأ ىد كىان

. دضن حق ل  دية القادة على المثو س في عالم ن يمكن ال امؤ ملأل اوهكذا، يمكن . هذا اامث

 ع ال ياي ال جاعس على الثاحس عادة مىا ي ىج القىادة فىي مو ى  ضىعي: الشجاعة بدلًا من الراحة▪

يىىث  اىىثًا لمىىا ي ثحىىي عليهىىا مىىن حىىداعيال، وضحيا ًىىا ايحكىىال االلىىا    يجىىس المغىىامثة فىىي مالقىىس غ

لقىادة لىذلك، إذا وائىد ا. وهذا ال ىع  ي ى ا اامىوال ليلىثين ليكو ىوا عثضىس للخلىث ضي ًىا. مؤكدة

.امخاوفهم، فإ هم يرمقون للااس مثحيس إ را ي هم ويدعو هم لم ايكس مخاوفهم ضي ً

وهي شىثكس ، (Avanade)، الثةي  ال ا يذى ل ثكس "ماياايدماميه "من مين اامألس على ذلك حجثمس ▪

، معىد سى س ضشىهث فقى  مىن عملهىا 2020ف ي عام . ضل  شخص45حكاولوئيا عالميس يعمل مها 

هىا العديىد كثةيرس حا يذيس، كا   مقائىس لل عامىل مىج حقىاةأ الجاةقىس العالميىس، وال ىي لجىأل لهل

. من الماامال إلى حقليل ضعداد القوى العاملس للق اظ على   اطها ال جايى  اةمًا

إلىى حمايىىس مود يهىا يغىىم ضن ذلىك يمأىىل مخىىاطثة " ماياىىايد"فىي المقامىىل مىن هىىذا انحجىاأل، عمىىدل ▪

. عمسكميثة، حيأل يضل ضن ذلك فث س إلدهاي شىجاعس حقيقيىس لقيىادة الرى ياس لىهق ااو ىال الصى

ل لوفهىىا مىىن ال ىىأ يث سىىلمًا علىىى ضدا  ال ىىثكس وإحمىىا  ض ىىقا" ماياىىايد"وفىىي ذلىىك الو ىى ، وائهىى  

.المصلقس لديها وضدهثل  يم ال ثكس والقادة في العمل

مثال مىا يمكىن يعاي انه مام مال  افيس طثح اافكاي في العلن إل: التدريب على شفافية الرعاية▪

ضذها اىا ضن يكون غيث مثةي في كأيث من ااحيان، وضن  كىون ما  قىين و ىاد ين م ىأن مىا يىدوي فىي

. هاو لوماا، وعىدم ال ثائىج عىن المعلومىال المهمىس لوفًىا مىن كي يىس حلقيهىا ضو كيى  سىي م عثضى

لاىاس ضيىن و  يجىس لىذلك، يعىث  ا. ومن لهق القيام مذلك، ي رهم القادة في حققيأ حكافؤ ال ثص

  هىىذا، وحخ لىى. يق ىىون ومىىاذا سىىيقدث معىىد ذلىىك ويمكىىاهم م ىىكل ضف ىىل حقديىىد مرىىاي حيىىاحهم

ن ال ىىى افيس عىىىن الصىىىثاحس فىىىي ض ىىىد يمكاىىىك ضن حكىىىون  ىىىثيقًا ون حىىىراق حخ ىىىي المعلومىىىال، ولكىىى

. ال  افيس حعاي ضن يعث  الااس ما يدوي في ذهاك

لمقىىأل الىىذى ضليىىثًا، حرىىاعد ال ىى افيس فىىي انه مىىام فىىي حققيىىأ   ىىاةم إيجاميىىس فىىي العمىىل، وطمقًىىا ل▪

فعادما يثى كل من القادة وضحماعهم ضن القاةد يقىود م عىاط ،(Potential Project)ضئثاأل م ثوح 

٪، ويامىىو انل ىىرام ال اايمىىي 11ي قرىىن الثضىىا الىىودي ي مارىىمس (. م ىىجاعس وح ىىوي وشىى افيس)

.٪10٪، وياخ ض اإليهاق الودي ي مارمس 10مارمس 

Source:  Hougaard . R and others. “3 Strategies for Leading Through Difficult Times”. Harvard Business Review. May,27, 2022.




