موجز السياسة لفريق العمل الثاني

)المملكة العربية السعودية (2020

القيم المتصلة بالسمات القيادية

كيف تُ سهم القيم في تشكيل النتائج المؤسسية؟
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هيئات التحرير

ديمة آل الشيخ

رئيس مجموعة تواصل القيم ()V20
المدير التنفيذي لقيم مسك في مؤسسة مسك

د .غازي بن زقر

خبير مجموعة تواصل القيم ()V20
مؤسس ورئيس شركة وصال ونائب رئيس شركة عبدهللا وسعيد بن زقر ،عضو مجلس الشورى

الم ِّ
نظمة لمجموعة
الجهة
ُ
تواصل القيم ( )V20لعام 2020

شريك المعرفة لمجموعة
تواصل القيم ( )V20لعام 2020

مروان الجهني

إخالء مسؤولية

رئيس قيم القيادة في مجموعة مجموعة تواصل القيم ()V20
الرئيس التنفيذي لشركة ترانسفورم

أعد المؤلفون فصول موجز السياسة هذا وخضع لعمليات مراجعة ،كما أن وجهات النظر واآلراء
الم ِّ
نظمة
الواردة في الفصول هي آراء للمؤلفين وال تعكس بالضرورة الموقف الرسمي للجهة ُ
لمجموعة تواصل القيم ( )V20أو هيئة التحرير.

باميال دوهرتي

رئيس مشارك لقيم القيادة المشتركة في مجموعة تواصل القيم ()V20
الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك في أكسيا أوريجين

د .مانويل شوبرت

مستشار السياسة العامة السلوكية في مجموعة تواصل القيم ()V20
مدير اإلدارة في بهفيا ،أستاذ مساعد لالقتصاد السلوكي
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مقدمة

1

تشكل القيم حجر األساس ألي مؤسسة ،حيث تؤثر
كبيرا على جودة المخرجات والمؤسسية
تأثيرا
ً
ً
وتنفيذها في الوقت المناسب ،كما تؤثر على األداء
المؤسسي واالبتكار والمرونة .باإلضافة إلى ذلك،
فإن القيم والسلوكيات التي يتبناها كبار القادة
حدد أسلوب المؤسسة وثقافتها .على المستوى
تُ ِّ
الكلي ،تُ َّعد القيم من األساسيات الجوهرية لمواءمة
متطلبات سوق العمل ،وتوفير فرص عمل ،والتعلم
المستمر  -وهي نتائج مهمة للتنمية االقتصادية
وجودة الحياة.
في الوقت نفسه ،قد تكون هذه القيم معرضة
لخطر االندثار ،ويحدث ذلك عندما تُ َ
فقد المسؤولية
عبر سلسلة القيمة الواحدة ،حيث تكون الشفافية
فيما يتعلق باالستعانة بالمصادر العالمية ضعيفة
بدال من تعزيز
وحيث ينتشر الضغط التنافسي
ً
المسؤولية .يلتزم أعضاء مجموعة العشرين بتمكين
الناس ويعلنون دعمهم للتطوير المستمر للوصول
إلى “ظروف يمكن لجميع الناس ،وخاصة النساء
والشباب ،العيش والعمل واالزدهار في ظلها” (G20,
.)2020
نناقش في موجز السياسة هذا قدرة القيم على
المساهمة في تحقيق هذه األهداف ،حيث يتناول
الفصل األول كيف يمكن أن تؤدي القيادة المبنية
على القيم إلى االزدهار االقتصادي والشمول
حدد
وتحسين الخدمة والجودة .باإلضافة إلى ذلكُ ،ي ِّ
قيما ونُ ُه ًجا قيادية محددة
موجز السياسة هذا
ً
تزيد من تعزيز الموقف الذي يعتبر الفهم والتطوير
أمرا بالغ األهمية
والقيادة باستخدام القيم الصحيحة ً
لتحقيق التنمية العالمية المستدامة .نحن ندعم
المراجع

مناقشتنا من خالل رؤى تجريبية من المؤسسات
الخاصة والعامة.
نحن نؤمن بأن تشجيع المؤسسات القائمة على القيم
سيساعد الشركات ً
أيضا على التكيف مع تغيرات
القيمية التي أثارتها جائحة كورونا في سوق العمل،
مثل زيادة التوقعات حول إعطاء المدراء األولوية
لألشخاص ً
بدل من األرباح وتوليهم المسؤولية عن
والموردين .إن السمة الخاصة
سالمة الموظفين
ّ
التي نقدمها من خالل االلتزام بتمكين العمل
المبني على القيم تصف هذه النقطة بجالء ،كما أن
هناك ً
أيضا سمة أخرى خاصة تصف مزايا القادة الذين
يتمتعون بمهارات التحري التقييمي.
ِّ
موضوعا
شكل القيم في المؤسسات
وأخيرا ،تُ
ً
ً
يتقاطع مع كل مجموعات التواصل الرسمية في
مجموعة العشرين ،ونرى صالت قوية بالمجاالت
ذات األولوية مثل مجموعة تواصل المرأة (،)W20
ومجموعة تواصل الشباب ( ،)Y20ومجموعة تواصل
األعمال ( ،)B20ومجموعة تواصل المجتمع المدني
ينصب تركيزنا على
( .)C20لتجنب التداخل والتكرارَّ ،
المنظور المؤسسي الرامي إلى المساواة واإلنصاف
والشمول .ونأمل أن ُيضيف موجز السياسة هذا
أهمية إضافية إلى محاور النقاش لمجموعات
التواصل الرسمية ،وأن تُ سهم في الوقت نفسه في
ظهور وجهات نظر وحلول جديدة لتحديات عالم يزداد
ترابطا.
ً
مروان الجهني
باميال دوهرتي

G20 (2020). Overview of Saudi Arabia’s 2020 G20 Presidency. Riyadh.
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القيادة المبنية
على القيم
المؤلفون :ستيفانو بيتي ،نيكو ستامبفل،
فريدريك ليهاجن ،وليد الراشد

يمكن للقادة في المؤسسات أن يلعبوا
محوريا في تشكيل التحول الثقافي
دورا
ً
ً
المطلوب لدعم جدول أعمال مجموعة
العشرين ،وذلك من خالل االلتزام الواعي
بالقيادة من خالل قيمهم .تدعم هذه
السياسة أفضل الممارسات التي تخص
القيادة المبنية على القيم وتؤيد تحركات
األعمال المبنية على القيم التي ُتسهم
في تحقيق األهداف الشاملة لمجموعة
العشرين.
نؤمن بأن التعاون الفعلي يتطلب أن تكون
أهداف مجموعة العشرين متأصلة في
الضرورات االستراتيجية لألطراف المعنية ،وأن
تكون اإلجراءات والسلوكيات األساسية مدفوعة
بالقيم المشتركة .بصفتنا مجموعة العشرين،
فإننا نؤيد تبني تعزيز القيادة المبنية على القيم
في المؤسسات العامة والخاصة كعامل تمكين
رئيس ألهداف مجموعة العشرين ورسالتها.
تصف القيادة المبنية على القيم السلوكيات
المتأصلة في األسس األدبية واألخالقية بما
في ذلك القيادة الروحية والخدمية واألصيلة
واألخالقية والتحويلية ( .)Copeland, 2014تؤكد
العديد من الدراسات على األثر اإليجابي للقيادة
الخدمية واألصلية واألخالقية على األداء
الوظيفي للموظفين (Liden et al, 2014; Wang
 )et al, 2012; Walumbwa et al, 2011باإلضافة
إلى األثر اإليجابي للقيادة التحويلية على
المقاييس التقليدية مثل العائد على األصول أو
العائد على حقوق المساهمين (Choudhary et
.)al, 2012
ساهمت األبحاث حول القيادة المبنية على
القيم في تطوير فهمنا للديناميكيات والسلوك
المؤسسي بشكل كبير .باإلضافة إلى ذلك،

تُ رشد القيم التي يتبناها القادة ويعيشونها
سلوك الموظفين وتنمي ثقافة مؤسسية
مشابهة ( .)Brown et al, 2006ونعتقد أن
الثقافات المؤسسية المتسقة مع التزامات
عامال
مجموعة العشرين يمكن أن تكون
ً
مهما ألهداف مجموعة العشرين،
تمكينيا
ً
ً
بما في ذلك تهيئة الظروف التي يمكن لجميع
الناس العيش والعمل واالزدهار في ظلها
شموال لتغير
( ،)G20, 2020ودعم مناهج أكثر
ً
المناخ وتعزيز النزاهة ضد الفساد (G20, 2019-
.)2020
في هذا السياق ،نرحب ً
أيضا بتوصيات مجموعة
األعمال ( )B20ومجموعة المجتمع المدني
( )C20لتعزيز السلوك التجاري المسؤول،
ومجموعة الشباب ( )Y20التي تخص تطوير
القيادات من أجل تمكين الشباب ،ونحن نؤيد
تماما بيان مجموعة المجتمع المدني ()C20
ً
“[أ] الهدف الرئيسي لرئاسة السعودية
لمجموعة العشرين هو تمكين الناس  -وخاصة
النساء والشباب ( ،)G20, 2020ويستحيل ذلك
دون مواجهة الفساد مباشرة ،وتعزيز مساءلة
الحكومات والشركات ،ودعم صنع القرار على
أساس القيم”.
يمكن للقادة في المؤسسات الخاصة والعامة
محوريا في دعم جدول أعمال
دورا
أن يلعبوا
ً
ً
مجموعة العشرين من خالل االلتزام الواعي
بالقيادة من خالل قيمهم وتشكيل الثقافات
في مؤسساتهم .والمفهوم األساسي هنا هو
أن سلوك القادة ينساب في البيئة المحيطة
( )Byun et al, 2018وأنه يمكن التوصل للنتائج
االستثنائية عند توجيه الطاقة الجماعية في
االتجاه نفسه في سبيل الصالح العام.
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يستخدم العديد من القادة بشكل استراتيجي اآلثار المتسلسلة لتحسين النتائج المؤسسية ،مثل
زيادة اإليرادات وزيادة حصص السوق وكسب احترام أصحاب المصلحة والعمالء (;Hiller et al, 2011
 .)Mayer et al, 2009ويمكن استخدام النهج نفسه لتشكيل الثقافات المؤسسية والقدرات البشرية
التي تفضي إلى أهداف محددة لمجموعة العشرين.
جذريا في قيم الموظفين
تحوال
تواجه الشركات ومؤسسات القطاع العام في فترة جائحة كورونا
ً
ً
حول العالم ،ومن المحتمل أن يؤدي اضطراب القيم ،ما لم تتم معالجته ،إلى تداعيات وخيمة على
إلحاحا خالل
األداء المؤسسي والقدرة على استدامة العمليات .لذلك ،نؤمن بأن أحد التساؤالت األكثر
ً
شهرا القادمة لن يكون متى ستكون المؤسسات قادرة على التعافي من التغييرات
فترة 12-18
ً
الهيكلية وصدمات السوق ،ولكن كيف ستتمكن من التعافي وما إذا كانت ستصبح أكثر مرونة
وتُ عيد تركيز األولويات االقتصادية على رفاهية الناسُ .ي َّعد خطر االنحدار الناتج عن الخوف والتركيز
مرتفعا للغاية ،في حين أننا نعتقد أن نهج القيادة المبنية على القيم
قصير المدى في هذا السياق
ً
إبداعا واستدامة عند التعامل مع التحديات المرتبطة بجائحة
مسارا طويل المدى وأكثر
سيدعم
ً
ً
كورونا.

رؤى تجريبية :التحول السريع
للقيم
متتال
رؤى تجريبية :تأثير
ٍ
ُعثر على أدلة مثيرة لالهتمام على اآلثار
المتسلسلة في تجربة بسيطة لفريق
العمل ،حيث يمكن للموظفين التالعب
في أداء مهمة ما وبالتالي زيادة أرباح
فريقهم أو االلتزام باألمانة وتحقيق أرباح
علما بأن هذا التالعب لم يكن
أقل للفريق،
ً
ً
ملحوظا بشكل مباشر ،لذا فقد
موجودا أو
ً

أحرارا في اختيار ما يحلو
كان الموظفون
ً
لهم .ومن الجدير بالمالحظة أن الموظفين
اتخذوا قراراتهم بشكل أساسي باالعتماد
عبر عنها قادة فريقهم؛
على القيم التي َّ
فعندما َّ
فضل قادة الفرق األخالق على
تالعبا في كثير
األرباح ،كان الموظفون أقل
ً
من األحيان.
)D’Adda et al (2017

أدت جائحة كوروناإلى تحول جذري في قيم
القوى العاملة على مدار ستة أسابيع  -وهو
تحول يستغرق عادة من  5إلى  7سنوات.
تُ شير األدلة األولية من دراسة استقصائية
عالمية شملت أكثر من  1400مشارك حول
العالم أنه في حين أن التركيز الرئيسي
للقادة ينصب في المرونة واالبتكار واألثر
المجتمعي واالستدامة ،يبحث الموظفون
عن الوعي والتواصل والتعاون والعمل

ضمن بيئة تملؤها الثقة والمشاركة .ومن
الطبيعي أن يكون للقادة والموظفين
أولويات مختلفة بسبب طبيعة وجهات
نظرهم في المؤسسة ،ولكن الفجوة هنا
قد تكون مدعاة للقلق.
)Barrett Values Center (2020

المراجع
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Barrett Values Center (2020). The great transformation? Global COVID-19 culture assessment.
Brown, M. E., and Trevino, L. K. (2006). Socialized charismatic leadership, values congruence, and deviance in
work groups. Journal of Applied Psychology, 91(4), 954.
Byun, G., Karau, S. J., Dai, Y., and Lee, S. (2018). A three-level examination of the cascading effects of ethical
leadership on employee outcomes: A moderated mediation analysis. Journal of Business Research, 88, 44–53.
Civil Society 20 Policy Pack (2020). Anti-corruption. The Context, p.7.
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Copeland, M. K. (2014). The emerging significance of values based leadership: A literature review. International
Journal of Leadership Studies 8.2, 105-135.
D’Adda, G., Darai, D., Pavanini, N., and Weber, R. A. (2017). Do leaders affect ethical conduct? Journal of the
European Economic Association, 15(6), 1177–1213.
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Liden, R. C., Wayne, S. J., Liao, C., and Meuser, J. D. (2014). Servant leadership and serving culture: Influence
on individual and unit performance. Academy of Management Journal, 57(5), 1434–1452.
Mayer, D. M., Kuenzi, M., Greenbaum, R., Bardes, M., and Salvador, R. (2009). How low does ethical leadership
flow? Test of a trickle-down model. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 108(1), 1–13.
Walumbwa, F. O., Mayer, D. M., Wang, P., Wang, H., Workman, K., and Christensen, A. L. (2011). Linking ethical
leadership to employee performance: The roles of leader–member exchange, self-efficacy, organizational
identification. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 115(2), 204–213.
Wang, H., Sui, Y., Luthans, F., Wang, D., and Wu, Y. (2012). Impact of authentic leadership on performance:
Role of followers’ positive psychological capital and relational processes. Journal of Organizational Behavior,
35(1), 5–21.
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 وأن المدراء،نشعر بالقلق ألننا ما زلنا في بداية مرحلة تحول القيم العالمية
التنفيذيين وصناع القرار اآلخرين يفتقرون إلى األطر والعمليات واألدوات الالزمة
فعال من خالل التحوالت الضخمة والتغييرات الهيكلية
ّ لتوجيه مؤسساتهم بشكل
 نرى حاجة ملحة لتدخل مجموعة العشرين وتسهيل عملية، لذلك.في المستقبل
المبنية على القيم والتي تهدف إلى تجنب الضغط النزولي غير المبرر
التحول
ّ
 والتضحية بالمسؤولية، وانعدام الشفافية، وعدم المساواة،على أسواق العمل
.والمساءلة في مقابل تحقيق ربح قصير األجل
:توصياتنا
 وشركات،•نوصي بتحديد التحركات المبنية على القيم (مثل الرأسمالية الواعية
 ونموذج، واالقتصاد الشامل، واالقتصاد االجتماعي، واالقتصاد الدائري،المنافع
 وما إلى ذلك) التي تتوافق مع جدول، والقيم المشتركة،اقتصاد الدونات
 تشجيع، وتضع معايير المصادقة الرسمية عليها،أعمال مجموعة العشرين
.المنظمات بنشاط وتسهيل انضمامها إليها
، وخاصة التعليمية،•إنشاء منصة لربط قادة المؤسسات الخاصة والعامة
 ومؤسسات المجتمع المدني بهدف ُمخصص يتركز في تحديد،وممثليها
 وتبادل الممارسات،المبادرات في مجال تحويل القيم المؤسسية ودراستها
.الجيدة من أجل المواءمة المؤسسية مع جدول أعمال مجموعة العشرين
•إعطاء األولوية لبرامج تطوير القيادة المبنية على القيم في دعم مجموعة
يوجه نحو اإلدارة
 وفي حين أن هذا الجهد يجب أن.العشرين للمؤسسات
َّ
 على مجموعة العشرين أن تشجع القادة على إشراك،العليا في المقام األول
ً
.فعال في هذه المبادرات
مؤسساتهم األوسع
ّ نطاقا بشكل
ِّ ُ•دعم حركات الشباب التي ت
مكن من تطوير الجيل القادم ومجتمع القادة بما
 كما نوصي بأن يشمل هذا الدعم.يتماشى مع أهداف مجموعة العشرين
التوجيه العكسي لتمكين صوت الشباب من الوصول إلى القادة الحاليين
.وإلدخال اعتبارات قادة الجيل القادم في صنع السياسات الحالية

التوصيات
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سمة خاصة:
القيادة اإليجابية

المؤلفون :د .مايك مانينغ ،د .جيمس لوديما ،د.
أمبر إيه جونسون

13

القيادة اإليجابية هي نهج قيادي مبني
وي ِّ
عزز مواطن القوة المملوكة،
على القيم ُ
ويسعى للبحث عن رؤية مشتركة للمستقبل،
وتعاون جميع األطراف المعنية من أجل
االنتقال بالمؤسسة واألنظمة والمجتمعات
نحو مستقبل مزدهر للجميع ،ويوفر القليل
من األطر التنظيمية رؤى أكثر مالءمة لقادة
مجموعة العشرين من القيادة اإليجابية.
تستند القيادة اإليجابية ،التي تعود أصولها
إلى المجال األوسع لالستقصاء اإليجابي
(Cooperrider and Srivastva, 1987; Ludema
et al, 2003; Ludema, Manning, and Johnson,
 )2016إلى ثالثة مبادئ أساسية:
 .1التركيز على مواطن القوة :يعتقد القادة
اإليجابيون أنه من أجل االنتقال نحو المستقبل
المنشود ،يجب أن نبني على مواطن القوة
الحالية ،ومواطن القوة هي القدرات والقيم
والخبرات المشتركة عندما نكون في أفضل
حاالتنا والتي تقدم رؤى لما قد يساعدنا على
وينصب التركيز على
االزدهار في المستقبل.
َّ
وجه الخصوص على الجانب اإليجابي الذي
نعني به اللغة واألفكار التي تبعث األمل
والمرونة واإلمكانيات اإليجابية والعمل
التعاوني.
 .2التركيز على السعي نحو مستقبل مشترك:
يسأل القادة اإليجابيون“ :كيف يمكن وكيف
يجب أن يبدو مستقبلنا المثالي؟ “ من خالل
تكوين صورة إيجابية ومشتركة للمستقبل
والمشاركة في بنائها تكون الفرق واألنظمة
والمؤسسات والمجتمعات قادرة على تحديد
المثلى في المستقبل ،وتتأصل
المسارات ُ
هنا أهمية طرح األسئلة .تعمل عملية طرح

بدال من البحت على إرساء التفاهم
األسئلة
ً
بين الشركاء ،كما يكشف طرح األسئلة
الصادقة واالستماع بعناية إلى اإلجابات عن
وجهات نظر ورؤى جديدة كان من الممكن
أن يتم تجاهلها لوال ذلك.
 .3التركيز على الدمج والتعاون :يتخذ القادة
شامال لألطراف المعنية،
نهجا
اإليجابيون
ً
ً
ويسعون عن قصد للحصول على الرؤى من
جميع من يؤثر بهم العمل ونتائجه .يعمل
هذا التركيز المكثف على التعاون والدمج
على تضخيم األصوات المهمشة ،وضمان
عدم تجاهل وجهات النظر الثقافية أو التقنية
المهمة ،والمساعدة في ضمان دعم العمل
حاليا (وهو أمر بالغ األهمية).
المهم الجاري
ً
وعلى حد تعبير ريتشارد بيكهارد الباحث
اإلداري فإن الناس يؤيدون ما يساهمون في
إعداده.
إن أفكار القيادة اإليجابية متأصلة بصورة تامة
في ما يقتضيه عمل مجموعة العشرين ،ال
سيما التركيز الموجه نحو الناس والموجه نحو
ّ
المشاركة الذي اتخذته القيادة السعودية .إن
تفعيل مبادئ القيادة اإليجابية يدعم الهدف
األول لرئاسة المملكة العربية السعودية
لمجموعة العشرين المتمثل في تمكين
الناس من خالل إطالق الفرص للجميع .وتتميز
نُ هج القيادة اإليجابية بسجل حافل في إشراك
المشاركين ،وإطالق العنان لألفكار الجديدة،
وتوضيح االتجاه اإلستراتيجي ،وتعزيز الطاقة
والدعم الشامل للتغيير اإلستراتيجي الصغير
والواسع النطاق.
ومن الممكن تحقيق أهداف مجموعة العشرين
تبني نهج قيادة
الثالثة هذا العام من خالل
ّ
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إيجابية يسعى إلى إشراك األطراف المعنية
في تشكيل مستقبل إيجابي مشترك.
باإلضافة إلى ذلك ،تدعم القيادة اإليجابية
عاما في مجموعة
األبحاث ألكثر من 30
ً
متنوعة من المجاالت ،بما في ذلك القيادة
القائمة على مواطن القوة (Gallup
 ،)Organization - Rath, 2008المعرفة
المؤسسية اإليجابية (Cameron, Dutton
 ،)and Quinn, 2003واالستقصاء اإليجابي
(;Ludema, Cooperrider, and Barrett, 2001
.)Ludema, Whitney, Mohr, and Griffin, 2003
وفي اإلجمال ،وجدت هذه الدراسات أن القادة
نهجا ُي ِّ
ركز على الناس في
الفعالين يتبنون
ً
ّ
القيادة من خالل إشراك األطراف المعنية في
تكوين رؤية إيجابية للمستقبل (Manning and
.)Binzagr, 1996
يمكن أن تعزز النُ ُهج اإليجابية بشكل كبير
القدرة على حل المشكالت (Bushe and
 ،)Paranjpey, 2014; Peele, 2006وقد وجد
أيضا أنه ُي ِّ
ً
عزز الكفاءة واالستقاللية والعالقة
بين أولئك الذين يستخدمون النهج اإليجابي
(Verleysen, Lambrechts, and Van Acker,
 .)2014باإلضافة إلى ذلك ،تبين أن هذه النُ ُهج
ذات صلة عبر السياقات العالميةّ .
وثق مانينغ
وديال سيردا ( )2003سلسلة من التدخالت
اإليجابية في المكسيك ،حيث وجد أن هذه
األساليب اإليجابية كانت مفيدة في مواجهة
تحديات االقتصاد الناشئ وتوفير عملية
بعيدا
مفيدة في رفع مستوى فئات الناس
ً
عن الفقر إلى موارد مجتمعية منتجة.
حسن
وجدت األبحاث أن القيادة اإليجابية
تُ
ِّ
النتائج .ففي إحدى الدراسات ،اكتشف

الفرق المعروفة بأدائها العالي
الباحثون أن ِ
تشترك في سمتين ،وهما استخدام لغة أكثر
الفرق ذات األداء
إيجابية ،وطرح أسئلة أكثر من ِ
ً
تعليقا
الفرق عالية األداء 5.6
المنخفض .شاركت ِ
وداعما مقابل كل تعليق سلبي واحد،
إيجابيا
ً
ً
وبدال من مجرد الدفاع عن وجهة نظرها أو الجدل
ً
حولها ،فقد طرحت أسئلة متساوية العدد مع
اإلدالء بعبارات مباشرة .لماذا ُيسهم ذلك في
األداء العالي؟ فمن خالل طرح المزيد من األسئلة،
تُ رسي الفرق عالية األداء المزيد من التفاهم
بين أعضاء الفريق .وتساعد لغتهم اإليجابية
والداعمة في تحديد مواطن القوة الحالية التي
يمكن البناء عليها ،وتجعل األشخاص مرتاحين
لمشاركة األفكار الجديدة التي تؤدي إلى االبتكار
والتطور (.)Losada and Heaphy, 2004
غيرت جائحة كورونا العالم بشكل كبير؛ فمع
لقد ّ
وجود الكثير من األمور غير المستقرة أو غير
المعروفة ،تكون مبادئ القيادة اإليجابية مهمة
بشكل خاص اآلن ألن هذا النهج يدفع المشاركين
إلى البحث عن التفاهم ،وإشراك أكبر عدد ممكن
من األطراف المعنية ،واالستناد إلى مواطن
القوة التي ال تزال موجودة في االقتصادات
والمجتمعات ،على الرغم من الصعوبات التي
يواجهها الكثيرون في هذا الوقت.

لقد أثلج التعاون القائم بين أعضاء مجموعة العشرينصدورنا ،فهو يعكس قيم
القيادة اإليجابية المعمول بها بالفعل ،ونوصي يتعزيز األحذ بالمبادئ من خالل
ً
كثيرا
نطاقا من األطراف المعنية ،بمن فيهم أولئك الذين
إشراك تحالفات أوسع
ً
همش أصواتهم.
ما تُ َّ
يجب أن تتضمن المشاركة مع األطراف المعنية هذه االستقصاء عن مواطن
فعالية
قرون بها في مجتمعاتهم ،وأكثر رؤاهم ّ
القوة والقدرات الحالية التي ُي ّ
لكيفية تطور مجتمعاتهم ومجتمعنا العالمي نحو مستقبل مثالي مشترك.
فعالة لجمع
يمكن أن تكون القيادة اإليجابية وعملية االستقصاء اإليجابي أداة ّ
مجموعات صغيرة وكبيرة من األشخاص والمؤسسات للحوار والعمل.
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سمة خاصة:

االلتزام بتمكين القيادة
المبنية على القيم
المؤلف :البروفيسور د .ماري سي جنتيل

القادة ليسوا مسؤولين فقط عن تحديد
قيم المؤسسات والمجتمعات اإلنسانية
والمستدامة والمنتجة ،ولكن ً
أيضا ،بشكل
مهم عن تطوير المهارات والثقة لتفعيل
تلك القيم في األفراد الذين يقودونهم .من
المفترض أن تدعم السياسة القادة لبناء
سن استراتيجيات
القدرة على التدريب على
ّ
فعالة والتمرين والتدريب عليها للتعبير
ّ
عن القيم المشتركة والقيم العليا بشكل
فعال لتحديد االتجاه والمسار الصحيح عند
ّ
الضرورة.
لهمة تستند إلى معايير
القيم هي عبارات ُم ِ
وقواعد حاسمة ومشتركة على نطاق واسع.
كما أن القيم الواردة في موجز سياسة القيم
“ 20قيم القيادة” ،مثل “القيادة المبنية على
القيم” و”المسؤولية” و”المساواة” ،باإلضافة
إلى التزامات القيم المدرجة في مجموعة
ً
نطاقا ،و”مجموعات العمل
العشرين األوسع
حدد جميعها هذه األهداف
والتواصل” ،تُ ِّ
لهمة في خدمة رؤية مشتركة
الم ِ
اإليجابية ُ
على نطاق واسع للصالح العام ،كـ “تهيئة
الظروف التي تُ ِّ
مكن الجميع ،وخاصة النساء
والشباب ،من العيش والعمل واالزدهار في
ظلها” (.)G20, 2020
ومع ذلك ،فإن اإلقرار بهذه القيم وتأكيدها ليس
سوى الخطوة األولى ،فالقادة المدفوعون
بالقيم يكرسون جهودهم ً
أيضا لتطوير العمل
المبني على القيم وتمكينه وتعزيزه عبر
مؤسساتهم .وتدعم األبحاث الحالية في علم
النفس وعلوم األعصاب اإلدراكية وأخالقيات
عمليا
نهجا
العمل والدراسات المؤسسية
ًّ
ً
مبتكرا لتطوير هذه “الكفاءة األخالقية” والثقة،
ً
وفي الواقع“ ،عادة” التصرف بمهارة فيما

وبناء على التوقعات ومراجعة
يخص القيم.
ً
وسن القواعد والتمرين وتدريب
األمثلة اإليجابية
ّ
األقران ،يمكن للقادة وزمالئهم المؤسسيين
تطوير “ذاكرة عضلية أخالقية” والمهارات
فعال.
الالزمة لتفعيل قيمهم بشكل ّ
تتنامى إعادة صياغة تطوير القيادة المبنية
ويطلق
على القيم في مختلف أنحاء العالمُ ،
والمطبقة لهذه
على أحد األمثلة المشهورة
ّ
سعيا
المنهجية (ولكنه ليس المثال الوحيد)
ً
لتشجيع العمل المبني على القيم “التعبير
عن القيم” ( .)Gentile, 2012وال يتعلق هذا
األسلوب وااللتزام بإقناع األشخاص بأن يكونوا
أكثر أخالقية؛ بل إن هذا النهج ينطلق من
فرضية أن معظمنا يريد بالفعل أن يتصرف
وفقا لقيمنا ،ولكننا نريد ً
ً
أيضا أن نشعر بأن لدينا
بفعالية ونجاح،
فرصة معقولة للقيام بذلك
ّ
حيث يدور هذا المنهج واألساليب التعليمية
وبدال من التركيز على
حول زيادة تلك الفرص.
ً
ينصب تركيز هذا االلتزام على
التحليل األخالقيَّ ،
التنفيذ األخالقي ويطرح السؤال التالي“ :ماذا لو
ً
وفقا لقيمي؟ ماذا أقول وأفعل؟
كنت سأعمل
فعالية؟”.
أكثر
أكون
أن
يمكنني
كيف
ّ
كدليل على النجاح ،فقد انطلق من أحد األمثلة
على هذا النهج –وهو “التعبير عن القيم” –
اآلن أكثر من  1250نسخة تجريبية في البيئات
التعليمية والتجارية في جميع القارات السبع،
وشملت المواقع الواليات المتحدة وأوروبا
وأفريقيا والهند والصين وأستراليا وكندا
وإسرائيل واإلمارات العربية المتحدة ،وما إلى
ذلك .كما يوجد المئات من األمثلة على الحاالت
طبقة للنهج ،ومعظمها متوفر للتنزيل
الم ّ
ُ
المجاني على الموقع اإللكتروني www.
.GivingVoiceToValues.org
ُص ِّمم هذا المنهج ليطبق في مناهج الدراسات
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العليا في إدارة األعمال ،وقد تجاوز المنهج ً
أيضا
ً
مميزا من االتفاق
جزءا
كثيرا ،فقد كان
ذلك
ً
ً
العالمي لألمم المتحدة مبادئ التعليم اإلداري
ً
شريكا يدعم تطوير
المسؤول ( )PRMEوأصبح
منهج “التعبير عن القيم” لمكافحة الفساد،
مع مبادرة حديثة في الهند .باإلضافة إلى ذلك،
دعمت الجامعة األلمانية في القاهرة ومنظمة
العمل الدولية مبادرة مماثلة لتطوير مناهج
خاصة بمنطقة معينة في مصر .كما يتم
ً
أيضا تكييف “التعبير عن القيم” بشكل متزايد
لألغراض التعليمية خارج نطاق األعمال (الطب
والتمريض والهندسة والقانون والمحاسبة
والفنون الحرة) ،ومن أمثلة الشركات التي ّ
تبنت
هذه المنهجية شركة لوكهيد مارتن ،وشركة
يونيليفر ،وشركة كيه بي إم جي ،وغيرها.

أدعو القادة المؤسسيين إلى اعتماد نهج مبني على القيم وتطبيق
بينة
الم َّ
العمل المبني على القيم من خالل المشاركة في العملية ُ
أدناه داخل فرقهم الخاصة ،وتشجيع القادة اآلخرين (قطاع األعمال،
والمؤسسات غير الحكومية ،وما إلى ذلك) على أن يحذوا حذوهم
بمشاركة المنهجية ،ودعم أفضل الممارسات من خالل مختلف
منصات التواصل ،ورصد التقدم المحرز والتواصل حوله .وتتلخص
خطوات الممارسة التي يمكن للقادة المؤسسيين اتباعها فيما
يلي:
انتشارا وأهمية فيما يتعلق بأبرز
 .1تحديد التحديات الحالية األكثر
ً
القيم المؤسسية ،ودعوة أعضاء المؤسسة لمراجعة قائمة
تحديات القيم هذه وإضافة اآلخرين الذين أغفلتهم القيادة.
 .2جمع أمثلة (سواء داخل المؤسسة أو ضمن مجال تخصصها)
عن األوقات التي وجدوا فيها بصفتهم قادة وأعضاء مؤسسيين
ً
فعال
آخرين
طرقا للتعبير عن أعلى قيمهم وتطبيقها بشكل ّ
في مواجهة التحديات المحددة في  1أعاله.
 .3مشاركة هذه األمثلة اإليجابية للعمل القائم على القيم
داخل المؤسسة.
 .4تخصيص الوقت لدراسة مجموعة متنوعة من االستراتيجيات
َّ
مكنت
الفعالة والسناريوهات وإعادة تعريف المشكالت التي
والتدرب على مثل هذه االستراتيجيات
هذه اإلجراءات اإليجابية،
ّ
والسناريوهات.
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اإلشراف الشامل

المؤلفون :فيدور أوفشينيكوف ،د .كرزيستوف
ديمبيك ،نيران جيانغ ،محمد العمراني ،ماركو
تافانتي
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لحماية كوكبنا والتأكد من أن التقنيات
الحديثة تعمل على تحسين الحياة دون
التسبب في مشكالت جديدة ،على كل
مؤسسة أن تدرك المسؤولية وتتحمل
معالجة المشكالت المجتمعية والبيئية
العامة ،كما يجب أن توسع السياسة
مسؤولية المدراء لتضم األطراف المعنية
واألنظمة الطبيعية في عمليات صنع القرار
ودراسة اآلثار الشاملة طويلة األجل للقرارات
واألنشطة ،ويجب أن تصبح المؤسسات في
جميع قطاعات المجتمع جهات إشرافية
على أنظمتنا االجتماعية والبيئية لضمان
ازدهار الحضارة اإلنسانية.
ينصب تركيز قادة العديد من المؤسسات بشكل
َّ
أساسي على النتائج قصيرة المدى ،سواء
كانت عائدات مالية للشركات أو نتائج سريعة
للمؤسسات غير الربحية التي ترغب في تأمين
فرص تمويلية أكبر ،كما يتخذون القرارات لرفع
مستوى األداء السنوي والربع السنوي أو إعداد
تقارير عن األهداف الكمية المحددة بدون النظر
في االحتياجات المتغيرة لألطراف المعنية
المتضررة.
كما أن من شأن ذلك أن يؤدي إلى عواقب
وخيمة؛ حيث تتسبب الشركات الربحية التي
ينصب تركيزها على المدى القصير في عوامل
خارجية سلبية كالمساهمة في التسبب في
مشكالت كبيرة مثل أزمة المناخ (Unerman,
 .)et al, 2018أما المؤسسات غير الربحية التي
ينصب تركيزها على المدى القصير ،فهي تعالج
وغالبا ما تعمل على تضخيم
النتائج ال المسببات،
ً
المشكلة التي تدعي معالجتها أو تؤدي إلى
تفاقمها ( .)Schambra, 2013باإلضافة إلى

حدث رواد األعمال االجتماعيون
ذلك،
غالبا ما ُي ِ
ً
الذين يحاولون تطبيق آليات السوق لمواجهة
التحديات االجتماعية أو البيئية عواقب منهجية
غير مقصودة تغلب على األثر اإليجابي الذي
تنتجه مؤسساتهم (.)Wharton, 2015
تتحمل هذه العواقب المجتمعات والبيئة
الطبيعية – أي جميعنا في نهاية المطاف،
وتعرض المؤسسات التي تتسبب في هذه
ّ
العواقب بنفسها الخطر على أداءها على
وتماما كما أن اإلدارات المختلفة
المدى البعيد.
ً
هي جزء من مؤسسة واحدة وهي تُ سهم
في رفاهية المؤسسة وتعتمد عليها ،فكل
مؤسسة هي بدورها جزء من النظم االجتماعية
واالقتصادية والبيئية ،ويعتمد أداء أي مؤسسة
على جودة األنظمة التي تعمل بها.
ً
إضافة إلى ذلك ،فإن تنفيذ “العمليات التشغيلية”
التي تقتضي اتخاذ قرارات قائمة على األداء
جميعا من حماية كوكبنا
قصير المدى يمنعنا
ً
ويخاطر باالستفادة من فرص القرن الحادي
والعشرين باستثناء عدد قليل فقط (Leicester
 .)and O’Hara, 2009:5كما إن اإلشراف الشامل
يجعل القادة المؤسسيين يتحملون مسؤولية
النتائج طويلة المدى وبعيدة المدى لقراراتهم
وأنشطة مؤسساتهم ،وليس فقط نتائجها
الفورية واالقتصادية.
إن تكثيف الجهود لتحقيق التنمية المستدامة
ّ
هو موضوع وهدف مركزي لجدول أعمال
رئاسة مجموعة العشرين ،وأهداف التنمية
المستدامة هي مجموعة شاملة من األهداف
التي تمس جميع جوانب الرفاه البشري.
وفي حين أن القيادة الحكومية لها أهمية
قصوى ،فإن مسؤولية ضمان النجاح في
جميعا،
تحقيق هذه األهداف تقع على عاتقنا
ً
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وتشمل المجتمعات وقادة المؤسسات
الذين يجب عليهم المشاركة بنشاط في
تثقيف موظفيهم وجميع األطراف المعنية
الرئيسية حول تضمين هذه األهداف في
جدول أعمالهم المسؤوليات.
تكمن هذه األهمية في أن جميع المؤسسات
تُ سهم في التغييرات في األنظمة االجتماعية
والطبيعية وغيرها .وعلى هذا النحو ،فهي
تُ سهم في إحداث المشكالت ،مثل عدم
المساواة وتغير المناخ ،ولديها القدرة على
جزءا من حلولها .ألجل تحقيق
أن تكون
ً
أهداف التنمية المستدامة ،يجب على القادة
المؤسسيين رؤية اآلثار الشاملة طويلة األجل
لقراراتهم وأنشطة مؤسساتهم وفهمها
ً
وفقا لها.
والقدرة على التصرف
إن جميع األهداف التي تسعى مجموعة
ّ
العشرين جاهدة إلى تحقيقها في سبيل
توفير فرص القرن الحادي والعشرين للجميع
من خالل تمكين الناس وحماية الكوكب
وتشكيل آفاق جديدة هي في الواقع مترابطة
كترابط أهداف التنمية المستدامة ،ويتطلب
منهجيا ومسؤولية.
منظورا
تحقيقها تبني
ً
ً
كما أن فصل هذه األهداف والسعي إلى
تحقيقها “بمعزل عن بعضها البعض” ،خاصة
أثناء محاولة تعزيز النتائج قصيرة المدى ،ليس
فقط من غير المرجح أن يحقق النجاح ،بل
جميعا للخطر (;Adams et al, 2020
يعرضها
ً
 .)Snower, 2017فعلى سبيل المثال ،إذا
حاولنا حل مشكلة الفقر من خالل التشجيع
على االستهالك فوق الحاجة باالعتماد على
مستويات إنتاج غير مستدامة ،فسنُ سهم في
تدمير البيئة الطبيعية بصورة أكبر ،ونتيجة

لذلك ،نزيد من معدالت الفقر على المدى
البعيد (،)York and Dembek, forthcoming
والمنظور الشامل والمسؤولية يساعدان في
تجنب هذه المشكلة .وجد أن هنالك صلة بين
كليا وطويل األمد
تبني المؤسسات
منظورا ًّ
ً
والمخرجات المؤسسية مثل المرونة
(،)Ortiz-de-Mandojana and Bansal, 2016
بل ً
أيضا سعادة األفراد (Royal Government
 ،)of Bhutan, 2012باإلضافة إلى النجاح في
حل المشكالت المعقدة والملحة مثل الفقر،
حيث يتواءم هذا النجاح في كثير من
األحيان مع األداء االقتصادي للمؤسسة
(Dembek and York, Forthcoming; Zhao,
.)2020

رؤى تجريبية :منظور منهجي
طويل المدى ومرونة مؤسسية
استنادا إلى بيانات مجمعة من  121دراسة
ً
متطابقة في الواليات المتحدة (242
عاما ،وجدت
شركة فردية) على مدى 15
ً
أورتيز دي ماندوجانا وبانسال ()1615 :2016
أن الممارسات االجتماعية والبيئية طويلة
المدى والموجهة نحو النظام مع استدامة
األعمال ارتبطت بشكل إيجابي بالمرونة
“مما يساعدها على تجنب
المؤسسية،
ّ
األزمات والتعافي من الصدمات”.

هناك أدلة موثقة على أنه يمكن تفعيل
المسؤولية الشاملة وتعزيزها من خالل
إجراءات في المجاالت التالية :تطوير القيادة،
المثمر.
والتمكين التنظيمي ،والحوار ُ
تطوير القيادة
تطوير القيادة هو وسيلة مهمة لمنح
المسؤولية الشاملة لجميع الجهات الفاعلة،
بما في ذلك المؤسسات .من األمثلة الجديرة
بالثناء هو مثال الحكومة اإليطالية التي
أصبحت أول من فرض التعليم في مجال تغير
مما
المناخ في المدارس (،)Berger, 2019
ّ
أصبح مصدر إلهام بخصوص الموارد التي
توفرها منظمة اليونسكو للتعليم من أجل
التنمية المستدامة (،)UNESCO, 2020
ومساهمة مبادرة االتفاق العالمي لألمم
المتحدة التابع لبرنامج األمم المتحدة
اإلنمائي ( )UNPD, 2020مع مبادئ التعليم
اإلداري المسؤول ( )PRMEالتي ما فتئت تعزز
التعليم من أجل قيم االستدامة في تطوير
القيادة .في الوقت نفسه ،يجب أن يتجاوز
تطوير القيادة من أجل المسؤولية النظامية
تعليم األخالقيات التقليدي الذي “ال يؤدي
بالضرورة إلى قيم أخالقية داخلية ،ولكنه
يمكن أن يؤثر على السلوك األخالقي” إذا كان
من الممكن الكشف عن األعمال غير األخالقية
( .)Mayhew and Murphy, 2009يتطلب
التحول نحو المسؤولية الشاملة تغيير القيم
األخالقية الداخلية والوعي بالنتائج التي أدت
إليها القرارات االستراتيجية والممارسات
المؤسسية ،ومن الممكن تحقيق هذا من
خالل اتباع نُ ُهج تحويلية للتعليم (.)Otter, 2012
لذا ،على واضعي السياسات دعم برامج التعلم

التحويلية على جميع المستويات —من
التعليم في الطفولة المبكرة إلى تعليم
البالغين.
التمكين التنظيمي
إنشاء “شركة المنافع” كشكل جديد من
يوسع التعريف القانوني
الكيانات القانونية ّ
ألهداف الشركة لتشمل مجموعة أوسع من
المسؤوليات لألطراف االجتماعية والبيئة
الطبيعية المعنية هي مثال جيد إللغاء
الضغط المؤسسي من خالل تغيير السياسة.
ومنذ اعتماد هذا الشكل من الشركات في
ماريالند بالواليات المتحدة األمريكية في عام
ً
إضافة إلى واشنطن
أقرت  36والية
َّ ،2010
العاصمة تشريعات لإلقرار ببعض أشكال
حاليا
شركات المنافع ،وتعمل  4واليات أخرى
ً
على مثل هذه التشريعات .وتسير دول أخرى
على هذه الخطوات كما هو الحال في إيطاليا
أقرت قانون المنافع االجتماعية “Società
التي ّ
 ”Benefit Lawفي عام Nigri et al,( 2015
 .)2020باإلضافة إلى ذلك ،أظهرت الدراسات
أن اإلقرار القانوني بشركات المنافع يساعد
على إزالة “العقبات التي ال داعي لها” في
ممارسة المسؤولية االجتماعية للشركات
( ،)Goldschein and Miesing, 2016ويزيد من
القيمة ويقلل من ضرر حدوث غضب عارم من
األطراف المعنية والبيئة (Steingard and
 )Clark, 2016ويحظى بتقدير المستثمرين
(.)Cooper and Weber, 2020
تطورت شركة المنافع العامة ()PBC
وشقيقتها الشركة ذات المسؤولية المحدودة
منخفضة الربح ( )L3Cضمن الحركة نحو
االقتصاد االجتماعي والتضامني ( )SSEالذي
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يتضمن مجموعة متنوعة من األطر
المؤسسية القانونية ،مثل المؤسسات
االجتماعية الهجينة والشركات االجتماعية
والتعاونيات االجتماعية التي تركز على
األهداف واألرباح .وبينما نرى في الواليات
المتحدة بعض التقدم في شركات المنافع
العامة والشركات ذات المسؤولية المحدودة
منخفضة الربح ،فقد تقدمت بلدان أخرى في
أوروبا وأمريكا الالتينية بأنواع عديدة من
المؤسسات من أجل اقتصاد اجتماعي بين
اقتصاد خاص (شركات) واقتصاد عام (حكومات)،
وتتجاوز النموذج األميركي للمؤسسات غير
الهادفة إلى الربح (المؤسسات غير الربحية،
والمؤسسات غير الحكومية ،وما إلى ذلك
( .)Social Economy Europe, 2020كما تُ سهم
منظمة العمل الدولية ومنظمة التعاون
والتنمية االقتصادية في دراسة هذه األطر
القانونية التمكينية لتحفيز االقتصاد
االجتماعي والتضامني.
في توصياتنا العملية ،نحن ال نوصي باعتماد
األشكال المذكورة أعاله أو األشكال المماثلة
للكيان القانوني عبر واليات قضائية مختلفة
فحسب ،بل ندعو إلى عمل مراجعة شاملة
لجميع األطر المؤسسية الحالية لتحديد
التغييرات التي من شأنها أن تكون بمثابة
عوامل تمكين تنظيمية لتعزيز المسؤولية
الشاملة.
إن العامل الحاسم الذي يجب مراعاته عند
ّ
مراجعة السياسات هو الوقت؛ فالمؤسسات
بحاجة إلى مزيد من الدعم التنظيمي للتغلب
على سيطرة األهداف قصيرة المدى،
والتفكير في اآلثار المترتبة على استراتيجياتها

تبني
وممارساتها على سبعة أجيال مع
ّ
التوقيت الهادف لنماذج أعمالها لتقديم
حلول ذات صلة بشكل منهجي وتجنب
استغالل المشكالت لتحقيق األرباح .ويتعين
ً
أيضا إدراك أن
على الجهات التنظيمية
ً
المؤسسات التي تعمل انطالقا من الوعي
الشامل البد أن تتعامل مع “الديناميكيات
الزمنية المتنافسة” ()Beckett et al, 2020
التي يجب أخذها في االعتبار عند تصميم
المقاييس وغير ذلك من آليات المساءلة
للسماح بالقدر الالزم من المرونة في توظيف
االستراتيجيات الناشئة التي تضم مختلف
األطراف المعنية.
المثمر
الحوار ُ
يتطلب تحمل المسؤولية عن العواقب
الشاملة أن تكون المؤسسات على اتصال
وثيق مع األطراف المعنية األخرى لتكون
قادرة على التكيف ولتوظف استراتيجيات
ناشئة بالتعاون مع الجهات الفاعلة األخرى
عبر مختلف القطاعات واألسس المتصلة
بالهوية .وعلى حد تعبير رونالد هايفتز ،فإن
تهيئة بيئة عمل متكيفة “ تتطلب منا التفكير
في القيم التي نسعى من خاللها إلى
تشخيصيا للحقائق
استقصاء
االزدهار ،وتتطلب
ً
ً
التي نواجهها والتي تهدد تبني تلك القيم.
وإلى جانب إضفاء الصبغة الشرعية على
مجموعة مالئمة من االفتراضات حول الواقع،
بما يتجاوز إنكار التناقضات الداخلية أو تجنبها
في بعض القيم التي نتمسك بها ،وإلى جانب
التعامل مع هذه التناقضات ،فإن بيئة العمل
المتكيفة تنطوي على السعي االستباقي
إلى توضيح الطموحات أو تطوير قيم جديدة،

ثم ينطوي على العمل الجاد للغاية في
مجاالت االبتكار والتجريب والتغيير الثقافي
لبلوغ تلك الطموحات التي من خاللها نصف
“االزدهار” بصورة أقرب” (.)Heifetz, 2010
المثمر بين
إن الحوار
باإلضافة إلى ذلكّ ،
ُ
األطراف المعنية المتعددة أمر بالغ األهمية
لتعزيز الثقة وتحقيق المواءمة بين مختلف
الجهات الفاعلة لتقديم استجابات مناسبة
وفعالة في الوقت المناسب للتحديات
الشاملة ،كما نشجع واضعي السياسات على
توفير المزيد من المساحات والحوافز
المثمر الذي يرحب بجميع األطراف
للحوار ُ
المعنية المهتمة والمساهمة والمتضررة.
لقد أسفر فيروس كورونا المستجد عن
تغييرات سريعة وعميقة وعلى المؤسسات
األخذ في االعتبار اآلثار طويلة المدى عند
محاولة تخطي التحديات النجمة عن األزمة،
وهي فرصة فريدة إلصالح بعض المشكالت
والتهيئة لمستقبل أفضل وأكثر استدامة،
وسنخسر هذه الفرصة إذا ما نظرنا إلى
المسؤولية والرفاه بنظرة ضيقة كما في
السابق.
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•تعديل القوانين واللوائح لتحقيق التوازن بين دور األداء المالي ربع السنوي
والمسؤولية االئتمانية للمساهمين في صنع القرار المؤسسي مع تقييمات
األداء الشامل على المدى الطويل والمسؤولية عن الرفاه طويل األجل
 ومن بين السبل.لألنظمة الطبيعية واالجتماعية التي تعمل فيها الشركة
التي قد تؤدي إلى تحقيق هذه الغاية تضمين أشكال جديدة من االندماج
. مثل شركة المنافع العامة،لتوسيع نطاق مسؤوليات مدراء الشركات
 إذ،•إنشاء آليات تمويل لدعم النُ ُهج الشاملة لمعالجة المشكالت المعقدة
التحري العميق الذي يشمل
يجب أن تكون هذه اآلليات قادرة على دعم
ّ
 كما ينبغي أن تستند الحلول.األطراف المعنية المتضررة قبل اقتراح أي حل
المدعومة على الجهود التعاونية واالستراتيجيات الجديدة الموجهة إلى
شبكة مترابطة من احتياجات األطراف المعنية وتصورات القيمة التي تتطور
.بمرور الوقت
بناء على
ً •وضع أساس مؤسسي لتعديل مؤشرات األداء المؤسسي بانتظام
تحليل شديد الدقة للبيانات النوعية المستوفاة من الحوارات الشاملة لعدة
ً
 هذا.تأثرا
ضعفا واألكثر
قطاعات والتي تشمل األطراف المعنية األشد
ً
باإلضافة إلى االتصال وتنفيذ العمل األحدث لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي
بشأن تأثير أهداف التنمية المستدامة (معايير تأثير أهداف التنمية
.)UNDP, 2020b( )المستدامة
•دعم تطوير القيادة التحويلية لتعزيز التحول الثقافي بما يتماشى مع اللوائح
.المؤسسية الجديدة
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نزاهة القيادة

المؤلفون :باتريشيا بيربا ،نيكو ستامبفل ،إسبريد آناناس

ال يمكن ذكر القادة البارزين دون وصفهم
بالنزاهة ،فالنزاهة األخالقية والمهنية
المتسقة التي ُيبديها القادة لها تأثير
تحويلي في إرساء ثقافة الثقة واألمان بين
الناس من أجل “العيش والعمل واالزدهار”
( ،)G20, 2020في أفضل حاالتهم في
مؤسسة مميزة تتسق فيها القيم مع
االستراتيجيات.
النزاهة هي قيمة شاملة تجمع ممارسة جميع
القيم األخرى في جميع األوقات  -في أوقات
مما يدل
االزدهار وخاصة في أوقات األزمات ّ -
على األصالة وتجسد السلطة األخالقية التي
يحتاجها القادة إلشراك جميع األطراف المعنية.
ومن ثم ،فإن النزاهة ،باعتبارها قيمة قيادية
ومؤسسية ،هي بالتالي جوهرية لتحقيق
جدول أعمال مجموعة العشرين.
ً
وتحقيقا لهذه الغاية ،يفهم القادة الذين
ّ
يتحلون بالنزاهة األفراد في مكان العمل حق
أشخاصا
الفهم ويحترمونهم ككل بصفتهم
ً
أدوارا
يؤدون
يتمتعون بالديناميكية والذين
ً
متزامنة في حياة واحدة تشمل حياتهم
الشخصية والعائلية واالجتماعية التي ُي ِّ
شكل
مهما ولكن ليس همهم
جزءا
العمل فيها
ً
ً
ّ
يمكن القادة من التعاطف معهم
الوحيد .وهذا
بشكل معقول وتهيئة الظروف الالزمة بشكل
فعال إلشراكهم بفاعلية في تحقيق أهداف
ّ
الشركة المتفق عليها .باإلضافة إلى ذلك ،يحتاج
القادة إلى وضوح أدوارهم بوصفهم مشرفين
يمارسون السلطة بمسؤولية ويديرون الموارد
بكفاءة من أجل الصالح العام ،وذلك هو التطوير
التكميلي الموازي للمؤسسة بأكملها وتطوير

كل شخص في المؤسسة .فالقادة ليسوا ًم ً
الكا
للموارد المؤسسية أو متحكمين فيها ألغراض
غير ملموسة أو لخدمة مصالح ذاتية.
ويتعين على القادة االستثمار في تنمية
ذواتهم تنمية متكاملة لتحسين ممارستهم
واضحا
فهما
للنزاهة ،األمر الذي يستلزم
ً
ً
لمبادئ الحياة المؤسسية وتطبيقاتها
المناسبة ،أي على سبيل المثال احترام كرامة
الموظفين والمساواة بينهم ،وتقديم األشخاص
على التقنيات أو المكاسب المادية ،والنظر إلى
طبيعة المؤسسات كمشروع بشري ،والترابط
بين الناس وتأثير القرارات ،والتفكير في الصالح
جزءا ال ينفصل عن
العام ،واعتبار السلطة
ً
المسؤولية ،وما إلى ذلك .تدعم مبادئ الحياة
قيما ذات مكانة للدفع بمنظومة عمل
هذه
ً
ذات مكونات مؤسسية متسقة ،كتوافق القيم
المؤسسية واالستراتيجيات والموارد البشرية
والسياسات المؤسسية والعمليات واألنظمة
واالتصاالت وما إلى ذلك .باإلضافة إلى ذلك،
ً
متينا في خضم
أساسا
توفر قيمة النزاهة
ً
التغيير المستمر ،ونقطة مرجعية للوحدة في
ً
أطرافا معنية متعددة وشديدة
نظام يتضمن
التنوع ،وهي متطلب أساسي وفي الوقت
نفسه تُ َّعد رأس القيادة المبنية على القيم.
يدعم إرساء ثقافة النزاهة أهداف مجموعة
العشرين التالية التي تُ ِّ
حاليا على إزالة
ركز
ً
العوائق الخطيرة أمام التطوير:
•مكافحة الفساد في ظل رسم اآلفاق
الجديدة ،ما يدعو إلى “تعزيز النزاهة” (G20,
.)2020
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•االلتزام “بمنع الفساد ومكافحته والقيادة
بالقدوة” وتأييد “مبادئ منع الفساد وضمان
النزاهة في المؤسسات المملوكة للدولة
ومنع تضارب المصالح في القطاع العام
وإدارته” (.)G20, 2018
•“تبقى مكافحة الفساد على رأس أولويات
مجموعة العشرين ،فمنع الفساد ومكافحته،
باإلضافة إلى تعزيز النزاهة ،أمران أساسيان
للحفاظ على سيادة القانون وثقة الجمهور
في مؤسساتنا ،وبناء االزدهار االقتصادي
الوطني والعالمي ،والحفاظ على سالمتنا
وأماننا .كما تدعم تدابير مكافحة الفساد
ونزاهة اإلدارة ،وتقوي ثقة الجمهور بأن
مؤسساتنا عادلة وتعمل لصالح الجميع ،وتزيد
من االستقرار االجتماعي “(.)G20, 2019
يمكن تعريف نزاهة القيادة على أنها اتساق
كلمات القائد مع أفعاله (،)Palanski et al, 2007
عموما بترجمة األقوال إلى
ويمكن وصفها
ً
أفعال .أظهرت األبحاث على مدار العقدين
الماضيين األثر اإليجابي للنزاهة على النتائج
المؤسسية .فعلى سبيل المثال ،وجدت الدراسات
التجريبية أن النزاهة السلوكية للقادة لها تأثير
إيجابي مباشر على الرضا الوظيفي للتابعين،
وانخفاض مستويات ضغوط الحياة والصحة والرضا
عن الحياة وحاالت التغيب عن العمل (Prottas,
 )2013وتأثير غير مباشر على األداء الوظيفي
للتابعين وانخراطهم (;Engelbrecht et al, 2017
 .)Vogelsang et al, 2013باإلضافة إلى ذلك،
أظهرت األبحاث أن النزاهة مرتبطة بالقيادة
بطرق مختلفة ،والقيادة بدورها يترتب عليها
مجموعة متنوعة من اآلثار اإليجابية على كل
من النتائج المؤسسية والنتائج بين المؤسسات.
لذلك ،يمكن تفسيرها على أنها حافز ألنماط

مختلفة مثل القيادة التحويلية واألخالقية
والروحية واألصلية ()Palanksi et al, 2009
والنتائج الخاصة بكل منها .وبالتالي ،فإن
العمل من أجل ثقافة النزاهة شرط أساسي
لتحقيق التكامل الناجح بين أهداف مجموعة
العشرين من خالل المساعدة على تحسين
رفاهية الناس وتمكينهم وحماية كوكب
األرض.
تزداد فاعلية قيمة النزاهة عندما تتم
ممارستها من القيادة ألن هذا يحدد أسلوب
المؤسسة بأكملها ،ويتجلى هذا بشكل خاص
في المؤسسات التي تعاني من المشكالت،
وهناك حاجة إلى استعادة ثقافة الثقة ،وتعمل
نزاهة القيادة كنقطة تحول تمهد الطريق
للتنمية.

رؤى تجريبية
أساسيا للنجاح
أمرا
ً
كان إرساء ثقافة النزاهة ً
في الخصخصة واالستحواذ على نظام مانيال
لمحطات المياه والصرف الصحي ()MWSS
الذي تديره الحكومة من ِق َبل شركة مياه
مانيال المملوكة لشركة أياال .فمن خالل
ممارسة نزاهة القيادة ،تم تحويل وكالة
الخدمة العامة ذات األداء الضعيف والتي

تديرها قوة عاملة محبطة وغير منتجة
(وسط احتجاجات نقابات عمالية متعددة)
إلى فريق عالي األداء يحقق أهداف
مستداما خالل كل
ونموا
األعمال باستمرار
ً
ً
هذه السنوات (Beer and Weldon, 2000,
.)Wei and Dula, 2014
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التوصيات

تعاقب تطبيق القيم المؤسسية التي تُ ِّ
ركز
على األفراد على جميع المستويات في
المؤسسة ،وجرى تفعيلها من خالل تنفيذ
سياسات وأنظمة جودة متكاملة ومتسقة
جدا ،حيث أقر مؤتمر األمم المتحدة للتجارة
ً
والتنمية (األونكتاد) وغيره من الهيئات
الدولية في نهاية المطاف بأن الشركة هي
نموذج للخصخصة.
من أجل تعزيز واستدامة نزاهة كل من القادة
والموظفين ،طور العالم األكاديمي مجموعة
متنوعة من طرق القياس (على سبيل المثال،
 ،)Bieker et al, 2002وإلى جانب التقييم
الخالص للنزاهة ،يمكن للمدراء اللجوء إلى
برامج تطوير خاصة لتعزيز نزاهة القيادة (على
سبيل المثال )Goldman, 2010 ،وبالتالي تعزيز
ثقة أتباعهم في النهاية.
تتغلغل حالة عدم اليقين المنتشرة في كل
مكان التي ترجع إلى جائحة كورونا مجتمعنا
العالمي بأكمله وتضع الثقة بين القادة
وأتباعهم ،سواء في المؤسسات أو
المجتمعات ،في اختبار عسير .إلى جانب ذلك،
ُيلقي الوباء الضوء على التحديات االجتماعية
والمؤسسية مثل عدم المساواة ،أو النتائج
غير المرغوب فيها في نظامنا االقتصادي
العالمي ،وتواجه الشركات والحكومات
والمواطنون قرارات غير مسبوقة وأساسية
تثير معضالت أخالقية .إذا نجحنا في إعادة بناء
الثقة المتبادلة ،وتطوير رؤية مشتركة
للمستقبل ووضع أقوالنا موضع التنفيذ (أي
ترجمة األقوال إلى أفعال) ،فهناك فرصة
لتهيئة عالم يمكن للناس فيه العيش والعمل
شجع
واالزدهار ( .)G20, 2020ولهذا السبب ،نُ ِّ

جميع القادة في جميع أنحاء العالم على
تمثيل النزاهة وبالتالي تسهيل تطوير المزيد
من القيم الحاسمة مثل المسؤولية
والرفاهية الشاملة.

تُ ِّ
ركز توصيات السياسة الرئيسية على تسهيل ممارسة النزاهة
فعال والتشجيع عليها بين القادة في كل من القطاعين
بشكل ّ
العام والخاص ،وهو أمر بالغ األهمية لالستمرار والتنمية على
الصعيدين الوطني والعالمي اليوم.
ِّ
نناشد قادة مجموعة العشرين وضع سياسات تُ حفز على تمويل
تعزيز النزاهة للقادة وتُ عطي األولوية له ،ونقترح أن يتم تحقيق
ذلك من خالل الخطوات التالية:
1.التصميم الفعال للمتطلبات والعمليات التنظيمية الحكومية
وتلك الخاصة بالخدمات العامة وتنفيذها بكفاءة لتسهيل
ّ
المكلفين بإنفاذ
ممارسة النزاهة للمسؤولين الحكوميين
صمم
القانون ،وكذلك المتثال القادة من جميع القطاعات .تُ َّ
ّ
وتنفذ بشكل صحيح عندما تتم استشارة األطراف
هذه العمليات
الرئيسية المعنية من القطاعات ذات الصلة بشكل مناسب
ً
فضل عن اختيار مقدمي الخدمات
وفي الوقت المناسب،
مهنيا بشكل يتسم باإلنصاف للمساعدة في تنفيذ
األكفاء
ً
التصميم .تُ َّعد المراجعة المستمرة وتحديث هذه العمليات
واألنظمة الحكومية ضرورية لتمكين الحكومة من تقديم
خدمة عامة عالية الجودة للشعب مع الحفاظ على الصالح
العام .في حين أن هذا القلق بشأن الكفاءة يبدو أكثر أهمية
في هذه المرحلة بالنسبة للبلدان الناشئة ،إال أنه مصدر قلق
نظرا للتداعيات العالمية حول نزاهة
كبير لجميع البلدان
ً
الشركات في العقود القليلة الماضيةُ .ي َحث قادة مجموعة
نظرا
العشرين على إيالء اهتمام جاد الحتياجات السياسة هذه
ً
تقريبا ،وذلك كتأمين اللوازم
ألهميتها في جميع مجاالت الحياة
ً
البشرية األساسية ،والقيم األسرية ،والعناية بالبيئة ،والرعاية
الصحية العامة ،والسالمة واألمن ،وما إلى ذلك ،وتلك األمور
لها تأثير مباشر على العالم بأسره ،حيث أصبحت البلدان بشكل
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.ارتباطا ببعضها البعض بطرق عديدة بخالف الطبيعة االقتصادية
متزايد أكثر
ً
 وذلك،سيما موظفي الخدمة المدنية وكبار القادة في جميع القطاعات
ّ  ال،تعزيز نزاهة القادة2.
 حيث يتضمن،من خالل نهج شامل ُمصمم بإتقان للتطوير المستمر لكفاءاتهم المهنية
مخصصا لتوجههم األخالقي وتشكيل القيم فيما يخص مبادئ الحياة
تأسيسيا
برنامجا
ً
ً
ً
 وهذا من شأنه تزويد القادة بقاعدة معرفية قوية باإلضافة إلى استراتيجيات.المؤسسية
ً
وفقا لقيمهم وتعزيز الفضائل ألداء
مجربة ومختبرة لتوجيه جهودهم للعمل
وأطر عملية
ّ
.وظيفتهم اإلشرافية بمسؤولية مع وضوح الدور
ً
،تاما خاصة بالموارد البشرية وقائمة على النزاهة
تطبيق سياسات وعمليات متسقة3.
ًّ اتساقا
 من خالل تنفيذ أطر أفضل الممارسات مثل بطاقة األداء المتوازن إلدارة،على سبيل المثال
. مع التركيز بشكل خاص على الحفاظ على نزاهة عمليات االختيار وتقييم األداء للقادة،النزاهة
 ودمج النزاهة كعامل حاسم أو معيار،تحري نزاهة العملية االنتخابية للموظفين الحكوميين4.
 كما ُيطلب من المسؤولين الحكوميين التصرف كنماذج.للترشح من خالل تعزيز توعية الناخبين
نظرا ألن ممارساتهم النموذجية أو المسيئة لهذه القيمة تؤثر على مقياس األداء
للنزاهة
ً
 تؤثر بشكل مباشر أو غير، واألهم من ذلك،الوطني للنزاهة حسب نظرة المجتمع العالمي
.مباشر على الرفاه العام للمجتمع اإلنساني
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لتعزيز التنمية االقتصادية والنمو ،على
المجتمعات والمؤسسات إطالق اإلمكانات
الكاملة لمواردها البشرية .لنا القول
الن ُهج الحالية والهادفة إلى تعزيز
بأن
ُ
ّ
المساواة بين الجنسين كانت معيبة ،وإلى
حد كبير ،لم تحقق االستفادة القصوى
ِّ
ونوضح
من مجموعة المواهب المتاحة.
كيف يمكن أن تؤدي العمليات الصحيحة،
ومنح تكافؤ الفرص والوصول الكامل إلى
مجموعة المواهب ،إلى نتائج أفضل بكثير
للمؤسسات وبالتالي مساعدة البلدان على
تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
تُ ِّ
مثل النساء والفتيات نصف سكان العالم ،وكما
يتضح من ازدياد أعداد النساء الحاصالت على
جائزة نوبل في السنوات األخيرة ،فإنهن ُي ِّ
مثلن
ً
أيضا نصف إمكاناته .تُ َّعد المساواة بين الجنسين،
والمساواة في الوصول إلى الفرص والموارد
والمناصب على جميع مستويات صنع القرار ً
ركنا
أساسيا لبناء مجتمعات تتسم بالسالم وتحفيز
ً
اإلنتاجية والنمو االقتصادي (.)UN, 2020
أقر القادة العالميون بالفعل بأهمية
لقد
ّ
المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة،
فالمساواة بين الجنسين هي أحد أهداف
التنمية المستدامة السبعة عشر لألمم المتحدة
ِّ
شكل أهمية قصوى لسلسلة
(الهدف  ،)5وتُ
من أهداف التنمية المستدامة األخرى ،خاصة
التعليم عالي الجودة (الهدف  )4والعمل الالئق
والنمو االقتصادي (الهدف  ،)8والحد من عدم
المساواة (الهدف  .)10أكدت دول مجموعة
وتكرارا على أهمية تمكين
مرارا
العشرين
ً
ً

المرأة إلى جانب التزامها تجاه توصيات التنمية
المستدامة لألمم المتحدة (على سبيل المثال،
G20, 2017; G20, 2018; G20, 2019; G20,
.)2020
على الرغم من اإلقرار السياسي واسع النطاق
للمساواة في الحقوق والفرص بين الرجل
طويال لتحقيقه .وال
والمرأة ،فال يزال الطريق
ً
تزال أوجه عدم المساواة بين الجنسين الرئيسية
قائمة في جميع بلدان مجموعة العشرين ،وهي
واحدة من األسباب الجذرية إلخفاق مجموعة
العشرين في تحقيق أهداف األمم المتحدة
لعام  2030على المستوى القطري (UN
ِّ
شكل
 .)Women, 2016على سبيل المثال ،ال تُ
نسبة المرأة سوى  7%من المدراء التنفيذيين
في شركات الواليات المتحدة فورتشن ،500
و 9%من الرتب التنفيذية في أهم  160شركة
ألمانية ،و 3%من كبار المدراء التنفيذيين في
أهم  50شركة سعودية .على الصعيد العالمي،
تُ ِّ
مثل المرأة حوالي  14%من المدراء التنفيذيين
وحوالي  5%من الرؤساء التنفيذيين (Noland
;and Moran, 2016; Handelsblatt, 2019
 .)Aqdemi Saudia, 2020; W20, 2020تستمر
المرأة في أداء الغالبية العظمى من األعمال
غير مدفوعة األجر على الرغم من تزايد تواجدها
في الحياة العامة :ما يقرب من  80%من العمل
تقوم به المرأة ،وتستثمر  3.2أضعاف الوقت
في العمل غير مدفوع األجر مقارنة بالرجل (ILO,
 .)2018في هذا السياق ،قال األمين العام لألمم
المتحدة أنطونيو غوتيريش في عام :2018
““إن

تحقيق

المساواة

بين

الجنسين
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وتمكين النساء والفتيات هو العمل الذي
تحد في مجال
لم يكتمل في عصرنا ،وأكبر ٍ
حقوق اإلنسان في عالمناUN( 2020a ( ”.
بالنظر إلى الفوائد االقتصادية للمساواة بين
الجنسين ،ال يزال من المحير سبب عدم تقدم
تمكين المرأة بشكل متكامل .وهناك العديد
من الدراسات التي تُ ظهر أن فرق العمل التي
تتألف من كال الجنسين باتزان والمتنوعة
والقيادة الشاملة تزيد من أداء الشركة (على
سبيل المثالWoolley et al, 2010; Badal ،
 ،)and Harter, 2014وأن زيادة معدل مشاركة
المرأة في القوى العاملة لها تأثير إيجابي
كبير على إنتاجية الدولة  -على سبيل المثال،
إزالة الحواجز المهنية لألقليات العرقية
والمرأة يمكن أن يفسر  15-20%من إجمالي
نمو اإلنتاجية بين عامي  1960و  2008في
الواليات المتحدة بسبب تخصيص المواهب
بشكل أفضل ( .)Hsieh et al, 2013وبالتالي،
متساو بين الجنسين،
عندما يوجد توازن غير
ٍ
فإن ذلك ُيشير إلى أن المواهب البشرية
المتاحة لم يتم استخدامها بعد بالطريقة
المثلى.

رؤى تجريبية :التنوع بين الجنسين
واألداء المؤسسي
تزايدت األبحاث حول التنوع بين الجنسين واألداء
المؤسسي بسرعة خالل السنوات الماضية.
وفي دراسة متعمقة ،قامت مجموعة من
خبراء االقتصاد الدوليين بتقييم مجموعة من
البيانات التي تتألف من نحو  22ألف شركة تضم
 130ألف عضو من أعضاء مجالس اإلدارة من
أكثر من  90دولة .وأظهرت التحليالت أن وجود
حسن األداء
المرأة في المناصب القيادية ُي ِّ
المؤسسي .ذكر المؤلفون:
“االنتقال من عدم وجود المرأة في قيادة
الشركات ( )...إلى نسبة  30%من الحصة
النسائية ( )...يترجم إلى زيادة بنسبة 15%
في الربحية”
)Noland and Moran (2016

مع ذلك ،حقيقة األمر أننا ما زلنا نالحظ وجود
فوارق كبيرة في التكوين الجنساني للقوى
العاملة والمناصب القيادية في جميع دول
مجموعة العشرين .مع األخذ في االعتبار
الجهود الهائلة لمجموعة العشرين واألمم
المتحدة واإلجراءات السياسية المختلفة بما
في ذلك موجة من اللوائح التي تم ّ
سنها
ً
حديثا بشأن المساواة بين الجنسين على
المستويات الوطنية ،باإلضافة إلى االهتمام
األصلي للشركات باستخدام جميع الوسائل
لتحسين أدائها في هذا الصدد ،نفترض أنه
ليس االفتقار إلى اإلرادة السياسية هو
الدافع وراء عدم المساواة بين الجنسين
بل هو إخفاق منهجي للعمليات (التي
تكمن وراء اإلصالحات القانونية).
بالتالي ،فإن أحد السبل الواعدة لتعزيز
التمكين االقتصادي للمرأة هو فحص
العوامل المعيقة في عمليات الموارد
البشرية التقليدية ،حيث تُ شير مجموعة كبيرة
من الدراسات إلى أن السبب الجذري الستمرار
عدم المساواة بين الجنسين هو التحيز
الالواعي ،بمعنى عدم إدراك منهجي بأن
قرارات الموارد البشرية تستند إلى تقييمات
وعمليات حدسية شخصية مشوهة.

رؤى تجريبية :عمليات إزالة التحيز
تخصصت مجموعة صغيرة من المؤسسات
مؤخرا في تطهير عمليات الموارد البشرية
ً
من التحيزات الواعية وغير الواعية بين
الجنسين ،وذلك باستخدام تقنيات مختلفة،
حيث تُ ظهر أنه يمكن استعادة العدالة
فعال عن طريق إزالة التحيز.
اإلجرائية بشكل ّ
توضح األدلة األولية من المنصات اإللكترونية
وبرامج القيادة الفرق بين العمليات التقليدية
والعمليات غير المتحيزة.
على سبيل المثال:
تفوت عمليات التوظيف القياسية
• ّ
حوالي  60%من المرشحين األنسب
•العمليات غير المتحيزة...
•تجذبالمزيدمنالمرشحينبما يصل إلى
 4مرات
•تقليل وقت التوظيف بحوالي 60%
•زيادة معدل االحتفاظ بالموظفين
تقريبا
بنسبة 40%
ً
سنويا
تقريبا
•زيادة المبيعات بنسبة 30%
ً
ً
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،2030 نرحب بجهود مجموعة العشرين المستمرة لدعم جدول أعمال األمم المتحدة
 والتزاماتها ومبادراتها المتكررة،10 و8 و5 و4 وخاصة أهداف التنمية المستدامة
 في ضوء عدم المساواة بين الجنسين، ومع ذلك.نحو تحقيق المساواة بين الجنسين
بناء على
 ندعو قادة مجموعة العشرين إلى العمل،المستمرة والمنتشرة
ً
مجموعة كبيرة من األدلة التي توضح الفوائد االجتماعية واالقتصادية الكبيرة
لتمكين المرأة والتصدي بشكل استباقي للرواية العامة القائلة بأن المساواة
.بين الجنسين هي عمل من أعمال الخير
: فإننا نقدم التوصيات التالية،فيما يتعلق باإلجراءات السياستية الملموسة

على مجموعة العشرين تكليف شبكة تبادل المعارف الخاصة بالرؤى1.
ً
حديثا بمراجعة األدلة المتعلقة بالعدالة اإلجرائية في
السلوكية المنشأة
عمليات الموارد البشرية بشكل منهجي وجمع أفضل الممارسات لتطهير
بدءا من التوظيف وتنمية المواهب
األنظمة الحالية وتأكيد
ً ،خلوها من التحيز
ّ
 ويجب أن تصادق مجموعة العشرين على التوصيات.إلى التعويضات والتقاعد
الرئيسية لهذا التقييم لتوجيه تنظيم سوق العمل في المستقبل الذي من شأنه
ّ
. ومن ثم إطالق إمكانات المواهب الكاملة،فعال
أن
ّ يمكن المرأة بشكل

ترسخ تعاونها مع تحالف تمكين ودعم التمثيل
ّ على مجموعة العشرين أن2.
” ومنظمة التعاون والتنمية االقتصادية ومنظمةEMPOWER“ االقتصادي للمرأة
العمل الدولية بهدف توسيع المؤشرات الجنسانية الحالية لقياس تصورات
 كما يجب أن يصنف مثل هذا اإلجراء الدول على أساس مدى.عدم المساواة
 ويجب أن يتبع القياس النهج المركب.المساواة بين القطاعين العام والخاص
 بحيث تخصص أعلى الدرجات اإلجمالية للدول التي،يطبقه مؤشر إدراك الفساد
ّ الذي
صفرا والتي تتساوى فيها
الجنسين
بين
لألجور
المتصورة
الفجوة
فيها
تساوي
ً
) ألعلى مستويات صنع القرار في القطاعين العام50%( نسبة شغل كال الجنسين
 يجب استخدام المؤشر لفحص التغيير، كخطوة تالية.والخاص على حد سواء
 أي تأثير اللوائح الحكومية الجديدة في،الملحوظ في تمكين المرأة بانتظام
 وتوزيع أعمال الرعاية غير، واستيعاب العمالة،معالجة فجوة األجور بين الجنسين
. على سبيل المثال، والحصص وغيرها من قوانين مكافحة التمييز،مدفوعة األجر

التوصيات

المراجع
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ُي َّعد السلوك المسؤول للموظفين ذا أهمية
مما يضمن
قصوى لجميع المؤسسات،
ّ
توفير السلع والخدمات بكفاءة وجودة
عالية .نستعرض هنا كيف أدت المبادرات
األخيرة في القطاعين العام والخاص إلى
نتائج عكسية شديدة ،وصنعت عواقب غير
مقصودة وضارة للمؤسسات ،وندعو
مجموعة العشرين إلى وضع “العامل
البشري” في االعتبار في السياسات واللوائح
الوطنية المستقبلية.
مع إنفاق نحو  12%من الناتج المحلي اإلجمالي
على المشتريات العامة في دول منظمة
التعاون االقتصادي والتنمية (،)OECD, 2020
فإن فهم أوجه الخلل الوظيفي في المؤسسات
ومعالجتها ُي ِّ
شكالن أهمية قصوى بالنسبة
للتنمية االقتصادية .وعلى الرغم من تشديد
وتكرارا على أن الفساد
مرارا
مجموعة العشرين
ً
ً
ً
عائقا للنمو ( ،)G20, 2014-2020لم يتم إيالء
اهتمام كبير ألشكال الخسائر المالية األخرى
الناجمة عن السلوك والسلوك المؤسسي.
على الرغم من أن السلطات العامة قد استثمرت
مبالغ كبيرة لتحسين اإلدارة في العقود
الماضية ،إال أن بعض األساليب الوقائية ّ
خلفت
آثارا جانبية غير مرغوب فيها .تُ ظهر األدلة من
ً
مجال ناشئ في البحوث اإلدارية أن المؤسسات
العامة تهدر بشكل سلبي كميات هائلة من
الموارد التي من المحتمل أن تضاهي حجم
الضرر الذي ُيلحقه الفساد عدة مرات (على
سبيل المثال)Bandiera et al, 2009 ،؛ ويعود
السبب في ذلك إلى أن اللوائح الصارمة وقواعد
غالبا ما تزاحم الدوافع
التفويض سيئة اإلعداد
ً

الجوهرية للموظفين الحكوميين وموظفي
الخدمة المدنية ،بحيث تتوزع مسؤولية إنفاق
الميزانيات بكفاءة تحت رقابة ورصد صارمين،
مما يؤدي إلى آثار سلبية وخسائر مالية.
ّ

رؤى تجريبية :الهدر المالي في
السلطات العامة
إن تقديرات الهدر المالي في المشتريات
العامة مثيرة للقلق ،حيث تتراوح بين 9%
الم َ
نفقة .من
إلى  20%من إجمالي الميزانية ُ
خالل تحليل البيانات التي تمثل  2.5%من الناتج
المحلي اإلجمالي إليطاليا ،وجد مجموعة من
الباحثين ً
دليل ً
بارزا على أن الهياكل اإلدارية هي
سبب رئيس للهدر المالي :تهدر المؤسسات
العامة ذات التسلسل الهرمي الصارم من
القمة إلى القاعدة ما يصل إلى  40%من
ميزانيات المشتريات الخاصة بها مقارنة
بالمؤسسات التي يتولى فيها الموظفون
قدرا أكبر من المسؤولية
المدنيون
ً
واالستقالل.
)Bandiera et al. (2009
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يتمثل أحد الحلول الواعدة لمواجهة هذه اآلثار
الجانبية في إصالح العمليات اإلدارية وتزويد
الموظفين الحكوميين بمسؤولية أكبر في
صنع القرار ،حيث يزداد الحافز وتحديد الوظائف
وملكية المشاريع والنتائج عندما يحظى
الموظفون بسلطة تقديرية أكبر في اتخاذ
سيما في المجاالت الهامة
قراراتهم ،ال
ّ
للمشتريات (.)Graf Lambsdorff, 2015
قد يكون لهذا المنطق انعكاسات مباشرة
سيما في
على أنظمة اإلدارة السليمة ،ال
ّ
مجال المساعدات الدولية .فعلى سبيل المثال،
تنص منظمة الشفافية الدولية (Transparency
 )International, 2014: 144على ما يلي“ :عدم
إعطاء حرية التصرف الكاملة للقادة المحليين
[ .”]...تُ شير األدلة المذكورة أعاله إلى أن مثل
هذه المطالب تستند إلى صورة غير كاملة
للواقع الذي يتسم بالتعقيد ،وتظل مستويات
وسن اللوائح األكثر صرامة
الرقابة المتزايدة
ّ
حيويا باعتبارها وسيلة الحتواء الفساد،
أمرا
ً
ً
الفعال.
لكنها يمكن أن تؤثر على اإلنفاق
ّ
باإلضافة إلى ذلك ،قد يفوق الهدر المالي
السلبي الخسائر الناجمة عن الفساد؛ وبالتالي،
يجب دراسة كال األثرين بشكل مشترك عند
للحد من الفساد.
إعداد أدوات السياسة
ّ

من بين األسباب األخرى التي قد تجعل
ً
مبال ويسيئون
سلوكا غير
الموظفين ُيبدون
ٍ
التصرف في مؤسسات القطاعين العام
والخاص هو الترخيص األخالقي ،حيث يعوض
السلوك اإليجابي عن السلوك السلبي في وقت
الحق .يناقش بينابو وتيرول بأنه:
“قد يشعر األشخاص الذين “أحسنوا األداء”
مؤخرا في أحد األبعاد بأنهم محصنون ضد
ً

االستنتاجات السلبية (االجتماعية أو الذاتية)،
تقييدا
وبالتالي يتصرفون فيما بعد بشكل أقل
ً
أخالقيا” (ُ Benabou and Tirole (2010: 6يشير
ً
الترخيص األخالقي إلى جانب مظلم من السلوك
يقوض الربحية وجودة
الذي -بمجرد تفعيله-
ّ
الخدمة .وعلى الرغم من صعوبة قياس وجود
الترخيص األخالقي وحجمه في السياقات
المؤسسية ،فقد وجد جون ليست وفاطمة
مؤخرا طريقة منمقة لتحليل العالقة
مؤمني
ً
بين مبادرات المسؤولية االجتماعية للشركات
ً
فوفقا لدراستهم ،يمكن
والسلوك المؤسسي.
أن تأتي مبادرات المسؤولية االجتماعية
مما يؤدي
للشركات بنتائج عكسية بالفعلّ ،
إلى ضعف أداء الموظفين والتنصل (List and
.)Momeni, 2020

رؤى تجريبية :عندما تأتي
المسؤولية االجتماعية للشركات
بنتائج عكسية
من خالل مالحظة سلوك أكثر من  1500عامل،
ّ
حلل ليست ومؤميني التفاعل بين المسؤولية
االجتماعية للشركات والترخيص األخالقي ،فوجد
المؤلفان أن طبيعة “األداء الجيد” للمسؤولية
االجتماعية للشركات تزيد بشكل كبير من سوء
سلوك الموظفين في المجاالت األخرى .وذكرا
أن“:أكثر من  24%من الموظفين يتصرفون
بشكل ضار تجاه شركتهم من خالل التنصل
من واجبات وظيفتهم األساسية عند تقديم
المسؤولية االجتماعية للشركات”.
)List and Momeni (2020
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المراجع

التوصيات

نرحب بالدعم المتواصل الذي تقدمه مجموعة العشرين لتعزيز النمو واإلدارة السليمة
في جميع أنحاء العالم ،باإلضافة إلى التزامها المالي لتسهيل التعافي السريع
لالقتصاد العالمي أثناء جائحة كورونا وبعدها .مع ذلك ،فإننا نشعر بالقلق من أن
العمليات الحالية التي تحكم منح األموال يمكن أن تؤدي إلى قدر هائل وغير مسبوق
من الهدر المالي .لذلك ،فإننا ندعو مجموعة العشرين إلى أن تأخذ في الحسبان
“العامل البشري” بشكل مناسب في وضع اإلجراءات المستقبلية .على وجه
الخصوص ،نقترح التوصيات التالية على قادة مجموعة العشرين:
ً 1.
أخذا بعين االعتبار المفاضلة بين اللوائح الصارمة والسلطة التقديرية في
المشتريات العامة ،ندعو مجموعة العشرين إلى:

أ .توسيع خطة العمل القادمة لمكافحة الفساد  2021-2023من أجل تضمين
التقييمات الوطنية للهدر المالي السلبي والبحث عن طرق لتقليل التكاليف
اإلجمالية للميزانيات العامة إلى أدنى حد ممكن ،أي الخسائر الناجمة عن الفساد
(الهدر النشط) والخسائر الناجمة عن الهدر السلبي.

ب.تكثيف تعاونها مع منظمة التعاون االقتصادي والتنمية لتحديد
المجاالت المشتركة لسوء االستخدام في المشتريات العامة وإدارة البنية
التحتية ،ودراسة أسبابه ووضع خطة وقائية ونظام مسؤول محورهما اإلنسان
.2إقرارا باالنتشار المتزايد لمبادرات المسؤولية االجتماعية في مؤسسات القطاعين
ً
العام والخاص ،ندعو مجموعة العشرين ً
أيضا إلى تكليف شبكة تبادل المعارف الخاصة
بالرؤى السلوكية لمجموعة العشرين بإعداد أول استقراء لحجم اآلثار العكسية
المحتملة وخسائر األداء الناجمة عن مثل هذه المبادرات .ونوصي كذلك بمنح
ً
تفويضا للتعاون مع كيانات القطاع الخاص لتطوير التدخالت السلوكية واختبارها
الشبكة
بشكل مشترك ،األمر الذي يمكن أن يقلل من اآلثار الجانبية السلبية للترخيص األخالقي
داخل المؤسسات.
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