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 الحديثة لقيادة التغيير داخل املنظمة دارةاإل 

 (  الجزائر1جامعة باتنة ) -  ، أ. باديس لونيسأ / وليـد حمــــــادي ،أ/ ساعـــد همـــــاش 

Saad.hemache@gmail.com 

 

 البحثية:ملخص الورقة 
  

ضرورة ال مناص منها ملختلف املنظمات  املعرفة وتقنياتها املتطورة إدارةمسايرة التكنولوجيات الحديثة ونظم  تعد

تساعدها على االندماج والتكيف، وال يتأتى ذلك إال بإتباع  عصرية استراتيجيات، مما يوجب عليها إتباع بشتى أصنافها

 أخرى والبحث عن األفضل وكل ما هو جديد. إلىأساليب إدارية حديثة كمدخل ومنطلق لقيادة التغيير واالنتقال من مرحلة 

فإن هذه الورقة البحثية  بحداثة  وتسيير املوارد البشرية رةداانطالقا من فكرة التغيير ومسايرة التكنولوجيات إل و  

الحديثة لقيادة التغيير داخل املنظمة بنوع من التفصيل والتحليل وفق طرق وقواعد حديثة، حيث  دارةتطرح موضوع اإل 

تأثيره على املوظفين وموقفهم واستراتيجياته ومراحل  الحديثة وقيادة التغيير داخل املنظمة وعوامله دارةستتطرق ملفهومي اإل 

منه، ثم تبيين املبادئ واملراحل الحديثة للتغيير الناجح في ظل ما تشهده املنظمات باختالف أصنافها من تطورات وتقنيات 

 معرفية وتكنولوجيات حديثة.

صنافها، أال وتكمن أهمية هذه الورقة البحثية في كونها تطرقت ملوضوع جد مهم بالنسبة للمنظمات على اختالف أ 

الحديثة وما له من أهمية بالغة وبعد تنظيمي سواء بالنسبة  دارةوهو موضوع قيادة التغيير داخل املنظمة بإتباع أساليب اإل 

للمنظمة ككيان اجتماعي واقتصادي، أو بالنسبة للمورد البشري كجزء ال يتجزأ من املنظمة، وستنتهج الورقة البحثية 

وصف والتحليل لتوصيف وتفسير هيكلها البحثي املكنون أساسا من عناصر محورية ترتكز على منهجا وصفيا وفق عنصري ال

الحديثة وقيادة التغيير وعوامله، مراحل تأثيرات التغيير على املورد البشري، إستراتيجيات، مبادئ ومراحل  دارةمفهومي اإل 

 قيادة التغيير. 

 

 املفتاحية:الكلمات 

 الحديثة، قيادة التغيير، املنظمة، املورد البشري )املوظف( دارةاإل 
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 مقدمة:

ُيعبر التغيير في الحياة الشخصية لكل إنسان عن مجمل مراحل النمو ومختلف العمليات التي يتجسد من خاللها 

أخرى، كما يعكس التغيير أيضا مجمل  إلىالتكيف الطبيعي مع البيئة املحيطة له، فهو إذن مرور من حالة أو وضعية 

التغيرات في السلوك البشري، في أنظمة التسيير أو حتى في البيئة املحيطة، فاإلنسان بطبعه يخي ى التغيير للوهلة األولى دون 

 أن يعي ما إن كان تغييرا نحو األفضل أو العكس، غير أن هذا أمر طبيعي جدا، وتختلف هذه الخشية بدرجات متفاوتة من

حد املقاومة، ونستطيع مرافقة التغيير من خالل بذل كل الجهود  إلىآخر فتتراوح بين الحزن والكآبة لتصل حتى  إلىشخص 

قصد توعية وتكييف مجمل املوارد البشرية مع ما جاء به التغيير من استراتيجيات جديدة، وذلك قصد القضاء على كل 

والتي تحول دون تقبلهم ملا جاء به التغيير من سياسات جديدة تخدم  املخاوف الوهمية التي تطبع في نفوس الفاعلين

 املصلحة العامة للمنظمة.

 إلىبينما نستطيع قيادة التغيير من خالل االنتقال بأشخاص أو بمجموعات عمل من وضعيات عملية غير مناسبة 

ات من تحقيق لألهداف املنشودة وضعيات عمل أكثر تكيفا ومالءمة ومردودية مع ما تتطلبه سياسات مختلف املؤسس

 بكفاءة و فاعلية.

ولإلشارة فإن هذه الورقة البحثية مستوحاة من دورة تكوينية في إطار برنامج دعم السياسة القطاعية في مجال 

تحت إشراف  6112أكتوبر  01و  62في الفترة املمتدة ما بين  11بجامعة قسنطينة  (PAPSالتعليم العالي والبحث العلمي )

 .Albert giméno(1)ملكون ا

ل مفهوم قيادة التغيير، بحثي ُيفص جية الوصف والتحليل واعتماد هيكلحيث سنحاول من خاللها وفق منه

 راته ومبادئه ومراحله، وذلك وفق التقسيم التالي :ياستراتيجياته وتأث إلىوالعوامل املؤدية إليه باإلضافة 

 فاهيم(.املالتعريف بموضوع الدراسة )إشكالية الدراسة، أهمية الدراسة وأهدافها، منهجية الدراسة، ضبط  املحور األول :

 عوامل التغيير )العامل التقني، العامل الوظيفي، العامل التنظيمي أو الهيكلي(. املحور الثاني :

مراحل تأثير التغيير على املوظفين وموقفهم من التغيير )مراحل تأثير التغيير على املوظفين، موقف املوظف من  املحور الثالث:

 .(التغيير)تحليل شخصية املوظف حيال التغيير

نية، العقال اإلستراتيجية املحافظة،  إستراتيجيةالحديثة لقيادة التغيير داخل املنظمة ) دارةاإل  استراتيجيات املحور الرابع:

 القرارات الفعالة(. إستراتيجيةالعالقاتية، اإلستراتيجية 

 التغيير( وخطوات قيادة)مبادئ وأسس قيادة التغيير، مراحل التغيير املبادئ واملراحل الحديثة لقيادة املحور الخامس: 

 

 

 
                                                           

( PAPSدورة تكوينية حول املوارد البشرية في إطار برنامج دعم السياسة القطاعية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي )ألبرت جيمينو : (1

 .2911جامعة قسنطينة، الجزائر، 
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 الدراسة:اإلطار التصوري والتعريف بموضوع  :األول املحور 

 الدراسة: إشكالية-1

قيادة التغيير داخل املنظمة، ثانيهما الحديثة و  دارةاإل أولهما تتمحور إشكالية الدراسة حول متغيرين أساسين  

هي عالقة الدور والوظيفية، بمعنى  املتغيرين األساسيين التغيير وقيادة التغيير، والعالقة بين إدارةبحيث يجب التفريق بين 

ومبادئ ومراحل حديثة تساير  واستراتيجياتالحديثة وأساليبها في ترشيد عملية قيادة التغيير وفق أسس  دارةدور ووظيفة اإل 

 التطور والتنظيم اإلداري الحديث، ولتبين وتوضيح ذلك سنحاول اإلجابة على التساؤالت التالية :

 التغيير داخل املنظمة ؟ إلىفيما تتمثل العوامل األساسية املؤدية  -

 التغيير على املوظفين من جهة، وما موقفهم من التغيير من جهة أخرى؟ كيف يؤثر  -

 ما هي االستراتيجيات الحديثة املتبعة لقيادة التغيير ؟ -

 الحديثة ؟ دارةفيما تتمثل مبادئ ومراحل التغيير وفق أسس وقواعد اإل  -

 أهمية الدراسة وأهدافها:  -6

جد مهم بالنسبة للمنظمات على اختالف أصنافها، أال وهو  تكمن أهمية هذه الدراسة في كونها تطرقت ملوضوع 

الحديثة وما له من أهمية بالغة وبعد تنظيمي سواء بالنسبة  دارةموضوع قيادة التغيير داخل املنظمة بإتباع أساليب اإل 

يمسه التغيير  للمنظمة ككيان اجتماعي واقتصادي، أو بالنسبة للمورد البشري كجزء ال يتجزأ من املنظمة وكعنصر فعال

تفصيل وتبيين األساليب اإلدارية الحديثة الناجعة إلنجاح عملية قيادة التغيير وفق مجموعة  إلىباإلضافة ، مباشرةبصفة 

 من االستراتيجيات واملبادئ) األسس( واملراحل )الخطوات(.

 تحقيق مجموعة من األهداف أهمها : إلىكما تصبو الدراسة  

 إدارةالحديثة وقيادة التغيير داخل املنظمة، وإبراز الفرق بين مصطلحي  دارةفهومي اإل التعرف أكثر وبدقة على م -

 التغيير وقيادة التغيير. 

 عملية التغيير داخل املنظمات. إلىتحديد العوامل األساسية واألسباب الداخلية والخارجية املؤدية والداعية  -

وظفين( من جهة، وموقفهم باعتبارهم جزء ال يتجزأ من املنظمة تبين مراحل تأثيرات التغيير على املورد البشري )امل -

 اتجاه التغير من جهة أخرى.

 عرض مختلف االستراتيجيات الحديثة املعتمدة في قيادة التغيير داخل املنظمة. -

تحديد املبادئ واألسس من جهة، واملراحل والخطوات الحديثة  من جهة أخرى املعتمدة في عملية قيادة التغيير  -

 اخل املنظمة.   د

 منهجية الدراسة :  -0

من الناحية املنهجية يمكن اعتبار هذه الدراسة من حيث نوعيتها أو نمطها ضمن الدراسات والبحوث الوصفية، 

وتندرج بدورها ضمن الدراسات التحليلية في مدلولها العام وحقلها الشامل، لكونها بحثا وصفيا وتحليليا لكيفية قيادة 

محاولة  إلىباإلضافة ، الحديثة بما تتضمنه من إستراتيجيات ومبادئ ومراحل دارةاملنظمة وفقا ألساليب اإل  التغيير داخل

الحديثة وعملية قيادة التغيير، وما تحدثه هذه األخيرة من تأثيرات على املورد البشري، وكيف  دارةاكتشاف العالقة بين اإل 

 يكون موقفه من هذا التغيير.
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املؤسس على وصف الظاهرة كما هي في الواقع، وتحليلها تحليال كميا وكيفيا، املنهج الوصفي  وانتهجت الدراسة 

: قة كيفية للتعرف على مفهوم كل منوبما أن هذه الدراسة ضمن الدراسات النظرية األساسية فقد استعين بهذا املنهج بطري

مبادئ قيادة التغيير داخل املنظمة واملراحل األساسية التغيير، قيادة التغيير، ولتوصيف أسس و  إدارةالحديثة،  دارةاإل 

توصيف وتحليل تأثيرات مراحل التغيير على املورد البشري وموقف هذا  إلىوالخطوات املنتهجة لقيادة التغيير، باإلضافة 

 األخير من عملية التغيير.

 ضبط مفاهيم الدراسة : -4

التغيير، وقيادة التغيير،  إدارةضبط املفاهيم املكونة للدراسة وجب أوال التفريق بين مصطلحي  إلىقبل التطرق  

وقبل ذلك وجب التمييز أيضا بين مصطلحي التغيير والتغير، فالتغيير يأتي بفعل فاعل، أما التغير فيأتي تلقائيا وعشوائيا 

 نتيجة مجموعة من العوامل والظروف.

 تعريفاتتخدم هذا املصطلح لوصف عملية التنفيذ، وقد وردت في األدبيات اإلدارية عدة التغيير فيس إدارةأما 

أن التغيير عملية تستخدمها املنظمة لتصميم وتنفيذ وتقييم  1881التغيير منها على سبيل املثال تعريف ريكوردو سنة  دارةإل 

أن  1889التغيير قيادة، ويرى هاربر  إدارةرجية، هذا وتتطلب املبادرات املالئمة للتعامل مع املتطلبات التي تفرضها البيئة الخا

 .(1)وهج جديد، وصياغة رؤية جديدة والدفع بشكل مستمر لتحقيقها  قيادة التغيير تتعلق بنشر

وبالتالي يكون املقصود بصفة عامة من موضوع الدراسة : االستراتيجيات واملبادئ واملراحل الحديثة املتبعة وفقا  

 لقيادة عملية التغيير داخل املنظمة.  وكمدخل لحديثةا دارةلل 

 الحديثة :  دارةاإل  -أ

يختلف معناه حسب طبيعة ومجال االستخدام، لذلك فإنه مصطلح عريق ومتعدد االستخدامات،  دارةمصطلح اإل  

 .دارةمن الصعب وضع تعريف محدد وشامل لل 

 لل إال أنه وفي ضوء ما تقدم فإن أكثر التعريفات 
ً
التعريف الذي ساهمت به مارى باركر فوليت عام  دارةانتشارا

"، دارةبساطة هذا التعريف إال أنه ركز على جوهر اإل  هي فن تحقيق األشياء من خالل اآلخرين"، وبـالرغم مـن دارةاإل  "1819

بأنها "تلك العملية التي يتم القيـام بها  دارةذلك التعريف لدونيللى وزمالئـه والذي يصف اإل  دارةومن التعريفات املعاصرة لل 

من خالل شخص واحد أو عدة أشخاص لتنسيق األنشطة واألعمال التي يقوم بها اآلخرون بغرض تحقيق نتائج معينة ال 

 (2) ".يمكن إنجازها بواسطة فرد واحد

املوارد البشرية واملادية نحو توجيه  إلىة التي تهدف بالخطوات املتتالية واملتعاق كذلك :"مجموعة دارةويقصد باإل 

 (3) الترتيب الهادف لعناصر اإلنتاج"و تحقيق األهداف املنشودة، وذلك عن طريق تنسيق الجهود 

 عملية التخطيط والتنظيم والقيادة والرقابة للمجهـودات الخاصـة بأعضـاء":هـي دارةويرى ستونر وفريمان أن اإل  

 .(4)األخرى لتحقيق أهداف محددة لهذه املنظمة" باستخدام كافـة املـوارد التنظيميـةاملجهودات الخاصة  املنظمة، وكذلك

عملية ذهنية وسلوكية متكاملة تنطوي على التخطيط  دارةفي هذه الدراسة هو أن اإل  دارةواملقصود بمصطلح اإل 

و البيئات التنظيمية، وإذا أضفنا والتنظيم والقيادة والرقابة، يمكن تطبيقها على أي نوع أو صنف من أصناف املنظمات أ

                                                           
 .1، ص2991الثالث، السعودية،  درايالتغيير، امللتقى اإل  إدارةسعد بن مرزوق العتيبي : دور القيادة التحويلية في  (1
 .12، ص 2999األعمال، جامعة بنها، مصر،  إدارةمحمد بكري عبد الحليم: مبادئ  (2
ة ة بين حتمية التغيير ومعوقات التطبيق، دراسة حالة الجزائر، مذكرة ماجستير، جامعدرايرفيق بن مرسلي : األساليب الحديثة للتنمية اإل  (3

 .24، ص 2911تيزي وزو، الجزائر، 
 .13محمد بكري عبد الحليم، مرجع سابق، ص  (4
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الحديثة هي استخدام وتطبيق الطرق واألساليب اإلدارية الحديثة في  دارة، فاملقصود باإل دارةمصطلح اإل  إلىمصطلح الحديثة 

 عمليات التخطيط والتنظيم والقيادة والرقابة داخل املنظمة.

 قيادة التغيير :  -ب

يقوم به الفرد حين يوجه نشاط جماعة نحو  السلوك الذي " :القدرة على التأثير في اآلخرين، وهي  "هي: القيـادة

 .(1)هدف مشترك

فاملقصود به تلك كما ذكرنا سابقا :" العملية التي تستخدمها املنظمة لتصميم وتنفيذ وتقييم املبادرات  التغييرأما 

 ، (2)املالئمة للتعامل مع املتطلبات التي تفرضها البيئة الخارجية"

وذلك بغرض  عملية تشمل سلوك األفراد ، وهياكل التنظيم ، ونظم األداء وتقويمها ، والتكنولوجيـا ، "ويعتبر أيضا 

 واقع آخـر منشـود إلىعملية التحول من الواقع الفردي للفرد ، أو املؤسسة ،  " :التفاعل ، والتكيف مع البيئة املحيطة،وهو 

وقصيرة املدى كي تعود  يرغب في الوصول إليه خالل فترة زمنية محددة ، بأساليب ، وطرق معروفة ، لتحقيـق أهـداف طويلة

 بالنفع على الفرد ، 
ً
 (3) .أو املؤسسة ، أو كليهما معا

تحقيق األهداف املنشودة للتغيير، من خالل  إلىقيادة الجهد املخطط ، واملنظم للوصول  "هي: قيادة التغيـير

 .(4)التوظيف العلمي السليم للموارد البشرية، واإلمكانات املادية، والفنية املتاحة في املنظمة

وتعني أيضا :" كيفية استخدام أفضل الطرق اقتصادا وفعالية إلحداث التغيير، وهي عملية ابتكار الرؤية البعيدة 

العليا  دارةوتحقيق التعاون واستنهاض الهمم للعمل، ويمثل قائد التغيير اإل اإلستراتيجية الرحبة وصياغة الهدف ووضع 

 .(5)هذا يكون قائد التغيير هو أول من يطلق فكرة التغيير داخل املنظمة"باملنظمة، والتي تستشعر الحاجة للتغيير، وعلى 

واملقصود بقيادة التغيير في هذه الدراسة هو استخدام كل اإلمكانيات وتطبيق مختلف األساليب والطرق الحديثة، 

ملوارد املنظمة املادية أهداف وتحقيق غايات من خالل التوظيف العلمي والفعال  إلىوبذل الجهد املخطط واملنظم للوصل 

 والبشرية، خاصة املورد البشري.

 املنظمة :

عديدة وكثيرة، ذلك حسب مجال وميدان استخدام هذا املصطلح، وكيف ينظر إليه من الجانب  تعريفاتللمنظمة  

 االجتماعي واالقتصادي والتنظيمي والسلوكي وحتى التكويني...الخ.

 إدارةتحقيق أهداف محددة وبالتالي تتولى  إلىتنظيمية تسعى  علـى أي وحـدةيطلق لفظ منظمة في الواقع العملي "

عناصر مختلفة اإلنتاج من موارد بشرية ومادية ومالية ومعلومات. وهي بالتالي قد تكون أي مشروع أو شركة أو منشأة أو 

 إلىقديم خدمات عامة أو ال تهـدف ت إلىالربح أو تهدف  إلىمؤسسة تتولى إنتاج سلعة أو خدمة معينـة، سواء كانت تهدف 

"
ً
 أو خيريا

ً
 أو دينيا

ً
 أو سياسيا

ً
 أو اجتماعيـا

ً
 (6).الربح وهكذا، فقد يكون طبيعة نشاط املنظمة اقتصاديا

                                                           
، 2998تركي بن كديميس العيبي : قيادة التغيير في الجامعات السعودية، ندوة القيادة ومسؤولية الخدمة، إمارة املنطقة الشرقية، السعودية،  (1

 .9ص 
 .4سعد بن مرزوق العتيبي : مرجع سابق ص  (2
 .9تركي بن كديميس العتبي، مرجع سابق، ص  (3
 .9املرجع نفسه، ص  (4
ة درايالعامة والتنمية اإل  دارةهدى بنت عبد هللا الحديثي، هيفاء بنت محمد املطيري : قيادة التغيير نماذج وتطبيقات، املؤتمر الثاني ملعاهد اإل  (5

 . 421في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ص 
 .11محمد بكري عبد الحليم، مرجع سابق، ص  (6
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"وهي أيضا وحدة اجتماعية ألنهـا تضـم جماعـات مـن األفـراد يستخدمون هذه األدوات والطرق والوسـائل ويقومـون  

بتشـغيل املعـدات واآلالت. وأن هؤالء األفراد يقيمون عالقات متنوعة فيها بينهم تتعلق بالعمل أو باهتمامات أخرى شخصية 

 .(1)تحقيقها" إلىدف أو أهداف محددة تسعى واجتماعية وإنسانية . وهذه الوحدات لها ه

ويقصد باملنظمة في هذه الدراسة الكيان االجتماعي والوحدة التنظيمية التي تضم جماعات )أفراد( يستخدمون  

أدوات وطرق ووسائل لتحقيق أهداف وأغراض معينة، تربطهم عالقات واهتمامات اجتماعية وإنسانية، حيث قد  تكون 

تقديم خدمات عامة  إلىالربح أو تهدف  إلىمؤسسة تتولى إنتاج سلعة أو خدمة معينـة ، سواء كانت تهدف  شركة أو منشأة أو 

 الربح ...الخ. إلىأو ال تهـدف 

 (2)املحور الثاني : عوامل التغيير داخل املنظمة : 

يعد ضرورة و حتمية ال مفر منها وإهماله أو عدم إيالئه األهمية الالزمة قد تنجر عنه نتائج  املنظمةالتغيير داخل 

 وخيمة، فاملنظمات بمختلف أصنافها قد تواجه جملة من العوامل التي تلزمها على التغيير تتمثل أساسا في:

 

 

 

 

 

 

 

 

دورة تكوينية حول املوارد البشرية في إطار برنامج دعم السياسة القطاعية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي ألبرت جيمينو : املصدر :

(PAPS ،جامعة قسنطينة )بتصرف، 6112 

فحسب ما يوضحه هذا الشكل فإن هناك جملة من العوامل )تكنولوجية ، سياسية ، اقتصادية، اجتماعية ...الخ( 

ذلك ما ينعكس على مختلف و ا واستراتيجياتها، التي قد تدفع املنظمة بل وتجبرها بطريقة أو بأخرى على التغيير في سياساته

نشاطات العمل املجسدة من طرف العاملين،  إال أن التغيير قائم أساسا على ثالثة عوامل رئيسية مبينة فيما يعرف بمثلث 

 التغيير و الذي يضم أساسا :

 

 

 

 

 

 

 

 املصدر : ألبرت جيمينو : مرجع سابق، بتصرف

                                                           
 .11محمد بكري عبد الحليم، مرجع سابق ، ص  (1
 .مرجع سابق، بتصرفألبرت جيمينو : (2

 المنظمة

عوامل 

 تكنولوجية

عوامل 

 ذهنية

عوامل 

عوامل  سياسية

 ديموغرافية
عوامل 

 إجتماعية

عوامل 

 التبادل

 عوامل ثقافية
عوامل 

 إقتصادية

مثلث 

 التغيير

 التقني العامل

 العامل التنظيمي أو الهيكلي العامل الوظيفي
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 العامل التقني:  -1

يتمثل في مجمل التكنولوجيات الحديثة من أجهزة ومعدات معالجة معلومات متطورة أو مختلف الوسائل التقنية 

، باختالف نشاطاتها من املؤسساتاملدخلة على نشاط مختلف املؤسسات، إذ أن لهذا العامل تأثيرا بالغا في سياسات كثير 

ليها مع ما تفرضه هاته التكنولوجيات الحديثة من حداثة حتى تضمن السعي وراء التكيف بأداء عام إلىاألمر الذي يدفعها 

 منها.االستفادة القصوى 

 الهيكلي:التنظيمي أو  العامل-6

إن أي تغيير يمس هيكل املنظمة يكون سببا مباشرا في حتمية التغيير، األمر الذي يستوجب تغييرا في طريقة التسيير 

 الفاعلين.في السياسات التي تحكم العالقات مع باقي  وبالتالي تغييرا دارةمن طرف اإل 

 الوظيفي: العامل-0

تغييرا في طرق العمل داخلها حتى يكون أداء العاملين فيها أكثر توافقا  وتوجهاتها يستلزمالتغيير في أهداف املنظمة 

 جديدة.وما تنتهجه املؤسسة من استراتيجيات 

واجب على صناع القرار داخلها األخذ بعين  نشاطها، وإن اختلف لمؤسساتلفأمام كل هاته البيئة املفتوحة 

كل املستجدات التي تفرضها العوامل الكثيرة املتطرق إليها سابقا حتى تضمن  وكضرورة ملسايرةاالعتبار التغيير كحتمية 

 إلىتحافظ من خاللها على الحيوية في مواصلة حلقة نشاطها والوصول  والديناميكية التياملؤسسة حدا معينا من القوة 

 تطويره. 

 

 (1):التغييراملحور الثالث: مراحل تأثير التغيير على املوظفين وموقفهم من 

 املوظفين:تأثير التغيير على  مراحل-1

حكيمة تضمن تجسيده هي ضرورة وعي وإدراك  إدارةو التغيير  إدارةإن أولى الخطوات الواجب إتباعها قصد ضمان 

وذلك من خالل تشخيص وفهم كل  ،مختلف املراحل من حيث التأثير على سلوكيات األفراد العاملين داخل املؤسسات

أخرى بدءا بالصدمة  إلىمرحلة يمر بها الفرد أثناء تلقيه للتغيير حتى يتم التصرف بحكمة تضمن االنتقال السلس من مرحلة 

 .واالندماج االلتزام إلى ووصوال 

فكمبدأ عام، املورد البشري وخالل تلقيه للتغيير الذي يعتبر واقعا جديدا مفروضا يحمل في طياته سياسات عمل 

 مراحل. وتصرفاته بعدةجديدة، يمر بسلوكه 

لدى البشر، فهذه الصدمة نابعة من جهل الفرد ملا  وشعورا طبيعياالتي تعتبر سلوكا  الصدمةأولى هاته املراحل هي 

الفكرة دون تفكير معمق  يرفضآثار سلبية ال تخدمه بالدرجة األولى في املستقبل، وكحكم أولي من قد يحمله هذا التغيير 

جاه واتوالعنف اتجاه التغيير  الغضبإفصاح صريح معلن عنه بنوع من  إلىليتطور هذا الرفض من حكم داخلي وجداني 

 لفقدان مكاسب، عالقات اجتماعية داخل املنظمة أو جزء من السلطة. الخوفأقره، ليدخل في حالة من  من

مع السلطة صاحبة القرار،  مساومةو كمحاولة للخروج من هذا الوضع غير املريح يباشر في تجسيد سياسة  

وفقد  حزن وباعتبار أن ما جاء به التغيير من سياسات غير قابلة للنقاش واملساومة فإن الفرد العامل يدخل في حالة من 

الوضع  قبول لألمل في ما قد يحمله التغيير من مكاسب إيجابية، ليجد الفرد العامل نفسه مجبرا على اتخاذ القرار الحاسم في 

لذي هو عليه بما قد يحمله في املستقبل و بذلك يتجلى له املعنى الخفي الذي كان يجهله عن مقاصد سياسات الجديد ا

 الجديدة . االستراتيجياتالسياسات و  عفي األخير م ليندمجبها بمحض اإلرادة   فيلتزمالتغيير التي تم إقرارها 

                                                           
 .مرجع سابق، بتصرفألبرت جيمينو : (1
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بين هذه  االنتقالإذ تختلف سرعة ،التغييرإذن فهذه عموما مجمل املراحل التي يمر بها املورد البشري اتجاه 

 آخر لذا وجب احترام ذلك . إلىاملراحل من شخص 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 املصدر : املصدر : ألبرت جيمينو : مرجع سابق، بتصرف

 

 (1):(حيال التغييرموقف املوظف من التغيير)تحليل شخصية املوظف  -6

إن أي سياسة جديدة جاء بها التغيير داخل املنظمة تحمل في طياتها آثارا قد تكون إيجابية وقد تكون عكس ذلك، 

إذ نجد أن كل فاعل داخل هذه املنظمة يقوم وعلى املستوى الشخص ي بتجسيد تحليل وتشخيص ذاتي قائم على قدر من 

ر، وبالتالي اتخاذ موقف محدد منه، إذ أن هذا التشخيص لدى العقالنية لديه بغية تحديد الفائدة التي جاء بها التغيي

تخدم  إستراتيجيةاملوظف مبني على مدى تقارب أو تباعد ما جاء به هذا التغيير من سياسات، وما هو مرجو منه من أهداف 

 تحقيقه من أهداف ومنافع شخصية. إلىاملنظمة، مع ما يصبو املوظف 

وظف قائم على ما هو متوقع من مكاسب جراء ما قد يأتي به التغيير، فكلما وعليه فإن التحليل الشخص ي لدى امل

مقاومة التغيير، بينما يندمج  إلىالفرد بسلوكه  املنظمة مالكانت املكاسب املتوقعة أقل مما يضمنه الوضع الحالي السائد في 

 مما يوفره الوضع الحالي داخل املؤسسة.  مع السياسات الجديدة التي أقرها التغيير عندما تكون املكاسب املتوقعة أكبر 

وعلى هذا األساس وكنتيجة للتشخيص الذاتي ملكاسب التغيير فإنه يمكن التمييز بين أربعة أنواع من األفراد من 

 املنظمة:حيث سلوكياتهم اتجاه تلقي التغيير داخل 

 املرتاب:-1

حيال التغيير في سياسات العمل داخل املنظمة  نتيجة لعلمه  باالضطراب واالرتيابهذا النوع من األفراد يتسم 

بأنه سيكون جزء ال يتجزأ من حلقة فاعلي التغيير )تجسيدا وتأثرا( هذا من جهة، ومن جهة أخرى لعدم رغبته حتى في فهم 

ق لديه نوع من املقاصد والدوافع وراء إقرار خطط عمل وسياسات واستراتيجيات جديدة، فهذا االضطراب لدى الفرد يخل

                                                           
 .مرجع سابق، بتصرفألبرت جيمينو : (1

 هذا مستحيل
 التصديق ال أستطيع

كيف أستطيع الخروج 

 هذه الوضعية من

هذا ليس ما كنت أتوقع 

، لكن سأرى ما 

 القيام به أستطيع

لقد اندمجت 

 وانطلقت

 التغيير
 الصدمة

 الرفض

 الغضب

 الخوف

 المساومة

 الحزن

 القبول

 اكتشاف المعنى

 االلتزام

 االندماج
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اتجاه كل من ساهم من قريب أو بعيد في تجسيد التغيير واتجاه مقصد التغيير في حد ذاته، و بالتالي فإنه يوجه  العدوانية

 من أجل أن يبقى االستقرار في طرق العمل وفي املكاسب داخل املنظمة . يقاومأن  إلىكل جهده 

 السلبي:-6

الترويج له من مكاسب ومقاصد قد تحصل في حالة ما إذا انتهجت في كل ما تم  بالشكيتميز هذا النوع 

من فقدان مكانة أو  الخوفاستراتيجيات عمل جديدة داخل املنظمة، إذ أن هذا الشك املتراكم لدى الفرد يخلق بداخله 

وقف عند تكوين درجة املقاومة بل يت إلىمكسب قائم بقيام الوضع ما قبل التغيير، غير أن هذا النوع ال يصل به خوفه 

 عامة.سلبي عن التغيير بصفة  معتقد شخص ي

 املتفتح:-0

التي يراها  الشروطللتغيير ببعض  تقبلهيتميز هذا الصنف بنوع من املرونة في تقبل التغيير وهذا من خالل ربط 

كفولة قبل إقرار كفيلة بأن تضمن له مكاسب إضافية جديدة أو حتى على األقل تحافظ على املكاسب القديمة التي كانت م

 التغيير.

 املندفع:-4

التام نحو كل ما تم إقراره من خطط عمل أو  االندفاعيمتاز هذا النوع عن سابقيه بالتقبل املطلق غير املشروط و

 دون عناء. مستعد لكل ش يءدون خوف،  محب للمجهول تردد،للتجسيد دون  متسرعفهو صنف  جديدة،استراتيجيات 

 

 نتيجة التحليل الذاتي

 السلبي  املرتاب

  مميزة:خصائص 

 االضطراب. -

 العدوانية. -

 املقاومة. -

   مميزة:خصائص 

 الشك. -

 الخوف. -

 املعتقد الشخص ي. -

 املندفع  املتفتح

  مميزة:خصائص 

 

 التقبل للتغيير بشروط. -

   مميزة:خصائص 

 .والتسرع االندفاع -

 حب املجهول. -

 لكل ش يء. االستعداد -

 

 للمرتابفعند تشخيص سلوكيات األفراد داخل املنظمة حيال التغيير حسب هذا التقسيم نجد أن التغيير بالنسبة 

لجملة من املكاسب، أهمها فقدان الراحة أثناء العمل ناهيك عن الخضوع للرقابة،  خسارة و فقدانهو عبارة عن  السلبيو

م الثقة في امتالكهما للكفاءة املطلوبة التي تؤهلهما لتجسيد التغيير، ما فعادة ما يتميز هذان الصنفان )املرتاب+السلبي( بعد

 داخل املنظمة كحتمية واردة الحصول . الفشلالتصرف بشكل سلبي وبالتالي الالمباالة أثناء العمل ليكون  إلىقد يدفعهما 

ب المتيازات جديدة نتيجة دائما عبارة عن ربح ومكس للمندفععادة و للمتفتحبينما نجد بأن التغيير بالنسبة 

، في الذات وما تملكه من كفاءة ومؤهالت تسمح بتجسيد كل ما هو جديد من استراتيجيات الثقةالمتالكهما قدرا معينا من 

 كفء. و النجاح في تحقيق أهدافها بشكل فعال  إلىمع أي وضع يفرضه التغيير، األمر الذي سيصل باملنظمة  التأقلموكذا 
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قوة مقاومة للتغيير وقوة املنظمة )هذه الثنائية من القوى السلوكية لدى األفراد العاملين داخل  وعليه وأمام

مختلف مراحل تجسيده بغية إيجاد انسجام بين القوتين من  ومرافقته فيمن الضروري قيادة التغيير  (، باتمستعدة له

أن يتم  إلىوكذا القوة التي تكبح آثاره الجانبية التي قد ال تخدم أهداف املنظمة  ،خالل استغالل القوة التي تحفز التغيير

 تحقيق األهداف املنشودة بكفاءة و فاعلية.  إلىالوصول و بشكل تام وسلس 
 

 (1)الحديثة لقيادة التغيير داخل املنظمة :  دارةاإل  تيجياتالرابع:استرااملحور 

العوامل التي تفرضه داخل املؤسسات من تكنولوجيات حديثة وطرق  ومهما اختلفتمهما كانت طبيعة هذا التغيير 

داخل  مورد وأهمعلى أرض الواقع هو العامل البشري باعتباره أهم فاعل  واألخير بتجسيدهعمل مبتكرة، يبقى املكلف األول 

 كل املنظمات. 

 املؤسسة؟التي ٌيدار بها التغيير داخل  االستراتيجياتفما هي مختلف  -

 يلي:التغيير وتتمثل أساسا فيما  دارةاستراتيجيات ٌتنتهج إل  هناك أربعفي الحقيقة أن 

 :(--)املحافظة  إستراتيجية-1

التي تقوم على إظهار موقف دفاعي من التغيير داخل املؤسسة وكذا السعي وبقدر املستطاع وراء اإلستراتيجية وهي 

اإلستراتيجية التقليل من اآلثار التي قد تنجم عن هذا التغيير دون وعي ما قد يحمله من منافع للمؤسسة، إذ تمارس هذه 

 املؤسسة وال مراعاة جانب املردودية. والعالقاتي داخلدون مراعاة الجانب االجتماعي  الوضع وديمومتهقصد ضمان استقرار 

ونجد مثل هذه الثقافة في املنظمات الحكومية وكذا املنظمات الكبرى وحتى في بعض املؤسسات الصغيرة 

 الحكم االستبدادي. واملتوسطة ذات

 (:  -العقالنية) + اإلستراتيجية -6

وبقوة على الفكر العقالني، وكذا العلمي في تحقيق أهداف املؤسسة، من  تعتمدالتغيير  إدارةفي اإلستراتيجية هذه 

خالل ما يفرضه التغيير من سياسات جديدة يجب أن يتم التفكير فيها جيدا قبل مباشرتها، أي أن كل االهتمام من وراء هذه 

 سسة.املؤ  والعالقاتي داخلينصب على مردودية العمل ويهمل الجانب االجتماعي اإلستراتيجية 

 .والتسيير دارةعلوم اإل  واملتخصصين فيهذا النوع من االستراتيجيات ٌينتهج عادة من طرف املهندسين  

 

 

                                                           
 .مرجع سابق، بتصرفألبرت جيمينو : (1

 عبارة عن مكسبالتغيري 

 

 النجاح

 التغيري عبارة عن خسارة و فقدان

 
 الفشل
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 + (: -العالقاتية ) اإلستراتيجية -0

داخل املؤسسات ينصب غالبا اهتمامه في السعي وراء تحقيق االندماج لدى األفراد اإلستراتيجية إن من ينتهج هذه 

وذلك من خالل تطوير وسائل تسمح بالفهم السريع  ،سياسات وأنماط العمل التي جاء بها التغيير العاملين مع مختلف

والدقيق ملقاصد ومكاسب التغيير وأهميته باعتباره حتمية ال مفر منها، األمر الذي سيوفر جو اجتماعي مريح بالنسبة لألفراد 

 .اإلستراتيجية مام لدى منتهجي هذه العاملين، غير أن جانب املردودية ينال قسطا أقل من االهت

 مرتبط بنوع محدد من املنظمات. وهو غير عادة ما ينادي به علماء النفس،  االستراتيجياتهذا النوع من  

 القرارات الفعالة ) + + ( : إستراتيجية-4

ات حاسمة يعد من أنجع االستراتيجيات ذلك كونه قائم على ضرورة اتخاذ قرار  االستراتيجياتهذا النوع من 

، ما يساهم بضمان جو اجتماعي قائم والهيكلي، آخذين بعين االعتبار الجانبين االجتماعي املنظماتبخصوص التغيير داخل 

 على تلبية مختلف مطالب العمال وكذا الحرص على تحقيق املردودية الالزمة التي تجسد أهداف املؤسسة بكفاءة وفاعلية.

 الفائقة، وكذا شركات الخدمات الصغيرة.  تالتكنولوجيا منظماتمن طرف اإلستراتيجية تنتهج عادة هذه 

 (1)التغيير:املحور الخامس: مبادئ ومراحل قيادة 

 التغيير:قيادة  مبادئ-1

من وراء قيادة التغيير ال يتمثل في الضغط على القوى التي ترفضه أو تقاومه قصد  واملقصد األساس يإن الهدف 

إجبارها على تقبله، وإنما يكمن في فهم وتحديد ما يعرقل ميكانيزمات التأقلم واالندماج لألفراد العاملين مع مختلف 

 الجديدة التي انتهجتها املنظمة.اإلستراتيجية السياسات 

 يلي:ة التغيير بشكل سليم يجب أن تكون مبنية على جملة من املبادئ تتمثل أهمها فيما وحتى تتم عملية قياد

  ومسبباته خالل التعرف على خلفيات هذا الشعور  وذلك منوضع حد لحاالت االنزعاج لدى األفراد العاملين

وفوائده الظاهرة والباطنة على  لتتم بعدها مرحلة تبديد هذا االنزعاج من خالل شرح أسباب التغيير  أولى، كخطوة

 عام.بشكل  وعلى املؤسسةالفرد 

  للمسؤوليات الجديدة التي سيتوالها مختلف الفاعلين داخل املنظمة، وتذكيرهم باألهمية  وبشكل دقيقالتحديد

 عنه.التي يتمتعون بها داخل املؤسسة باعتبارهم مورد هام ال يمكن االستغناء 

  ات لدى الفاعلين داخل املؤسسة وذلك من خالل التذكير بكل النجاحات التي تم تعزيز وتأكيد الثقة في القدر

 سابقا.تحقيقها 

  توضيح نوعية املهارات التي يجب اكتسابها وذلك من خالل تطوير برامج التكوين التي تضمنها املؤسسة ألفرادها

 العاملين.

 التغيير: مراحل قيادة-6

تم االستفادة تعلى من كلف بتجسيد التغيير أن يراعيها وأال يهملها حتى  التغيير جملة من املراحل واجبلقيادة  

فهم املراحل التي يمر بها الفرد اتجاه التغيير فهما دقيقا مع تحديد مقدار ، ووجب املثلى ملقاصد سياسات التغييرو  القصوى 

 آخر. إلىسرعة االنتقال بين هاته املراحل من شخص 

                                                           
 .مرجع سابق، بتصرفألبرت جيمينو : (1
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أخرى واالكتفــــاء بتشخيص ردود الفعل األولية مع العمل  إلىيجب تجنب إجبار الفرد على املـرور بسلوكه من مرحلة  -11

 على أال يتفاقم الوضع السيما في بداية مـراحل مقـاومة التغيير نظرا ملا تتسم به هذه الفترة من حساسية.

نت كـدافع ومحرك لردود الفعل املتجسدة في مقاومة التغيير التحديد الدقيق الحتياجات األفراد العاملين والتي كا -16

 )مثلث ماسلو(.

 املحددة الحتياجات ورغباتالتركيز وفقط على االستجابة، ويجب أن يكون هذا التركيز في أحسن اآلجال واألوقات  -10

 فريق العمل ككل.

قصد الوقوف على توجهات  ،قدالتحلي بالوضوح التام بخصوص ردود األفعال حيال التغيير ومناقشتها بدون ع -14

 وتصورات كل فرد داخل املؤسسة.

أخرى ، وذلك من خالل االستماع  إلىالتأهب التام ألي طارئ قد يحدث أثناء انتقال األفراد العاملين من مرحلة  -12

 الدائم ملختلف آراء اآلخرين.

 تشجيع الجهود.و قشة النتائج املحققة املحققة في مختلف مراحل تجسيد التغيير مع منا وتثمين النجاحـاتتعـــــزيز  -12

 خاتمة:

من خالل ما تم استعراضه، يتضح أن التغيير داخل املنظمة يكون في أغلب األحيان ضرورة وحتمية يجب القيام بها   

ملسايرة حداثة وتطور املنظمات بمختلف أصنافها، واالندماج والتكيف مع الوضع املتجدد باستمرار، واالنخراط ضمن 

 املنظمات الحديثة التي تتخذ من طرق التسيير والقيادة الحديثة ركائز وأسس تعتمد عليها لتحقيق أهدافها وغاياتها.

الحديثة لقيادة التغيير، واالعتماد على األساليب  دارةولكي تنجح املنظمة في عملية التغيير وجب عليها االستعانة باإل   

لتحقيق املبتغى من التغيير، وعملية التغيير في حد ذاتها تعتبر التكنولوجيات املتجددة وفق واالستراتيجيات اإلدارية الحديثة 

هاجسا للمورد البشري، فتختلف مواقف املوظفين من التغيير كل حسب شخصيته وفكرته حول التغيير، فالواجب على 

 آلجال للمض ي في التغيير وقيادته.الجهة املعنية بقيادة التغيير معرفة حاجات ورغبات املوظفين واستغالل الفرص وا

وقيادة التغيير ال تحدث تلقائيا أو عشوائيا بل لها مبادئ)أسس( تقوم وترتكز عليها، ولها مجموعة من الخطوات   

واملراحل الواجب إتباعها لتحقيق غاية التغيير، هذه املبادئ واملراحل حسب ما تطرقنا إليه تعد من أهم ما توصلت إليه 

 لقيادة التغيير داخل املنظمة.      واستراتيجياتحديثة من أساليب وطرق وتقنيات ال دارةاإل 
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