املركسالجهوي ملهن التربية و التكوين  -ورزازات
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ـ مقدمة:
 .Iـ مفهوم استراتٌجٌة لٌادة التغٌٌر.
 .IIـ أنواع استراتٌجٌة لٌادة التغٌٌر.
.IIIـ العوامل المإثرة فً اختٌار استراتٌجٌة لٌادة التغٌٌر.
.IVـ استراتٌجٌات لٌادة التغٌٌر.
 .Vـ استراتٌجٌة معالجة أخطاء التغٌٌر
.VIـ تدبٌر الخالفات والصراعات.
ـ خاتمة:
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ٌعتمد مدى تمدم الدول والمإسسات بصورة جوهرٌة ،على منهج اإلدارة
الذي تتبعه وهً بصدد بلورة رإٌتها ،وصٌاغة رسالتها ووضع مهامها
وتصور أهدافها وتوظٌفها األمثل لمواردها ،ولد شهد عصرنا الراهن
تحدٌات كثٌرة نتٌجة التغٌرات والتطورات العلمٌة والتمنٌة السرٌعة
والمستمرة  ،وأمام هذه التحدٌات كلها أضحت اإلدارة التملٌدٌة بعملٌاتها
ووسائلها عاجزة عن جعل المإسسة لادرة على إحداث التغٌٌر المنشود،
األمر الذي ٌحتم على هذه المإسسات استخدام كل ما ٌتاح لها من أسالٌب
إدارٌة معاصرة تمكنها من ذلن .ولد وجد الباحثون ضالتهم فً عدة
استراتٌجٌات للتغٌٌر لكونها تمثل منهجا فكرٌا تتسم من خالل عملٌاتها
ووسائلها بالمدرة على زٌادة لدرات المإسسة لتطوٌر أدائها ،وتعمل على
زٌادة كفاءة ووحدة العاملٌن بها.
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ـ لغـــت :استراتٌجٌة مشتمة من الكلمة الٌونانٌة strategos
وتعنً المائد العسكري ،وتتكون من كلمتٌن strotoو agein
فاألولى تعنً الجٌش والثانٌة تعنً المٌادة .
ـ اصــطـالحا :مجموعة السٌاسات واألسالٌب والخطط والمناهج
المتبعة من أجل تحمٌك األهداف المسطرة فً ألل ولت ممكن
وبؤلل جهد مبذول.
ـ استراتيجيت التغيير :تبنً تصور ذو أبعاد عمٌمة واختٌار ذو
رإٌة واسعة النطاق ممتدة عبر الزمن لتستشرف آفاق
المستمبل المرجو تحمٌمه.
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ـ استراتيجيت إعادة البناء :تتناول هدم وإزالة النظام المدٌم العاجز عن الوفاء بمتطلبات
العصر سواء تغٌٌر جذري أو جزئً أو تدرٌجً أو انمالبً.
ـ استراتيجيت االرتقاء والنمى :وٌكون ذلن من خالل تهًٌء مناخ جدٌد ووضع األسس
الجدٌدة الستمبال النظام الجدٌد المادر على الوفاء بمتطلبات العصر.
ـ استراتيجيت الهيمنت :من خالل إلامة الهٌكل الرئٌس للنظام الجدٌد.

هنان عوامل عدٌدة تإثر فً لرار اختٌار االستراتٌجٌة المناسبة للتغٌٌر نذكر منها:
 .1ـ أهداف التغٌٌر.
 .2ـ الجهة المستهدفة.
 .3ـ الموارد المتاحة  :الموارد الالزمة للتغٌٌر
 .4ـ الفرص والتهدٌدات :وتحدد بعد التشخٌص والتموٌم الدلٌك للمإسسة.
 .5ـ وسٌط التغٌٌر :الجهة المبادرة للتغٌٌر.
 .6ـ ثمافة المإسسة.
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ٌستعمل المدٌرون ووسطاء التغٌٌر استراتٌجٌات
مختلفة لحشد الموة والسلطة وممارسة التؤثٌر فً
اآلخرٌن للحصول على إسناد ودعم العاملٌن
لجهود التغٌٌر المخطط .وٌمكن تمسٌم هذه
االستراتٌجٌات إلى ثالث استراتٌجٌات أساسٌة:
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/Aاسرتاتيجية قوةاملشاركة :
تستخدم طرق المشاركة فً اتخاذ المرار والتوكٌد علتى المتٌم المشتتركة لخلتك التغٌٌتر،
إنها تستلزم تمكٌن وإشران األفراد الذٌن ٌتؤثرون بالتغٌٌر بصدق وفاعلٌة فً التخطتٌط
واتخاذ المرار الرئٌس المتعلك بالتغٌٌرٌ .تطلب تطبٌك هذه االستراتٌجٌة تنمٌة اتجاهات
الدعم واإلسناد للتغٌٌر،من خالل المشاركة أو التمكتٌن والتتً تستتند بتدورها علتى بنتاء
المٌم الشخصٌة ومعاٌٌر الجماعة واألهداف المشتركة لكً ٌظهر الدعم واإلسناد طبٌعٌا ً
.
 /1اسرترترتاتيجية املشرترتاركة ةاسرترتطة ا رترتا  :وتتتتم عتتن طرٌتتك إشتتران العتتاملٌن بشتتكل
واسع فً عملٌة التخطٌط للتغٌٌر ،والستماح لهتم بلعتب دور فتً تحدٌتد مجتاالت التغٌٌتر
وطرٌمة تنفٌذ هو غالبا ما ٌستخدم هذا األسلوب عندما تكون مماومة التغٌٌر متدنٌة فً
المنظمة .
 /2اسرتاتيجية املشاركة املركٌزة :وتتضمن إشران نخبة معٌنة من األفراد المهمٌن
والمإثرٌن فً المنظمة نظرا ً لعدة أسباب منها :ضٌك الولت أو كبر حجم العتاملٌن ممتا
ٌصعب عملٌة إشتراكهم كلهتم وغالبتا ً متا تستتخدم فتً أجتواء مماومتة منخفضتة ودرجتة
إلحاح عالٌة على التغٌٌر
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 /Bاسرتاتيجية اإلق اع امل

ي :

تستخدم الحمائك والمعرفة الخاصة والحجج المنطمٌة إلحداث التغٌٌر .تفترض
االستراتٌجٌة أن الفرد العمالنً الرشٌد سٌمرر دعم ومساندة التغٌٌر من عدمه
مستندا ً على سالمة تفكٌره ومصلحته الذاتٌة .لذلن ال بد من لٌام وسٌط التغٌٌر بحشد
لدراته إللناع اآلخرٌن بؤن التغٌٌر سٌجعلهم أفضل من السابك.
/1اسرتاتيجية أسلوب اإلق اع (ا توعية) :وٌستخدم هذا األسلوب عندما تكون
درجة المماومة عالٌة ودرجة اإللحاح منخفضة ،هنا ٌكون الحاجز الرئٌسً أمام
التغٌٌر لٌس نمص المعلومات أو عدم توافرها ،وإنما عدم التناع األشخاص أو
المنظمات بضرورة التغٌٌر أو عدم رغبتهم فٌه أو خوفهم منه ،فٌحاول لائد التغٌٌر
أن ٌتغلب على هذه المماومة عن طرٌك التوعٌة والتثمٌف وإزالة المخاوف ،وتنمٌة
الوالء للتغٌٌر الذي ٌنوي إحداثه ،بحٌث ٌصبح األفراد لابلٌن للتغٌٌر وراغبٌن فٌه
بدال من مماومته ،ومن األسالٌب المستخدمة فً ذلن التدرٌب والذي ٌهدف إلى تغٌٌر
اتجاهات الفرد وموالفه.
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/2اسرتاتيجية ا رباعة ا يياديةٌ :ستخدم هذا األسلوب عندما تكون درجة
مماومة التغٌٌر منخفضة وال تعٌش المنظمة فً أزمة فٌبادر أحد األفراد المٌادٌٌن،
والذي ٌتمتع بالمدرة اإلدارٌة والحائز على ثمة العاملٌن ،لطرح فكرة التغٌٌر بتعزٌز
المدرة الدافعة له مع ضرورة التخطٌط والتوجٌه للوصول إلى الهدف المطلوب.
/3اسرتاتيجية ا تثييف ةا توعية املوجهةٌ :ستخدم هذا األسلوب عندما تكون
المنظمة فً أزمة ،وجمٌع العاملٌن فً المنظمة ٌدركون هذه األزمة مع مماومة
منخفضة ،هنا المائم على التغٌٌرٌدرن أن الناس ٌحملون فكرا عمالنٌا ،وأن العمل
هو الذي ٌمود تصرفاهم ولراراهم ،و ٌظن أنه بمجرد أن ٌعرض علٌهم المزاٌا
التً سٌحصلون علٌها من هذا التغٌٌر الممترح فمنطمهم وعملٌتهم ستإدي إلى
لبوله ،هنا نظرٌة التغٌٌر تموم على إٌصال المعلومات والرإى والتمسن بالمصالح
التً ستنجر من وراء هذا التغٌٌر الممترح ،خاصة لألفراد الذٌن هو بصدد
إلناعهم ،وهو متؤكد انهم سٌنضمون إلى فكرته إذا استطاع إلناعهم بمنطمٌتها .
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 /Cاالسرتاتيجية اإلكرايية أ ة ا يشرية:
تستخدم السلطة الرسمٌة والمكافآت والعموبات كحوافز أساسٌة لخلك التغٌٌر،وٌستجٌب
األفراد خوفا ً من العموبات أو رغبة فً الحصول على المكافآت.
/1اسرتاتيجية أسلوب اإلجبار :وٌستخدم هذا األسلوب عندما تكون هنان ضرورة
ملحة للتغٌٌر ،وهنان مماومة عالٌة للتغٌٌر ،ومفاد هذه االستراتٌجٌة البدء بتنفٌذ
عملٌة التغٌٌر من دون الرجوع إلى العاملٌن ،ولكن مع إجراء االتصاالت الالزمة معهم
لتوضٌح األهداف المشتركة.
/2اسرتاتيجية اإل زام :وٌستخدم هذا األسلوب عندما تكون المماومة للتغٌٌر
مرتفعة ،إال أن المنظمة فً هذه الحالة لٌست فً أزمة ،وهنا ٌوصى بإتباع أسلوب
اإلجبار ،بسبب عدم توفر متسع من الولت إلتباع أسلوب المشاركة الواسعة النطاق أو
اإللناع.
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 االسرتاتيجية اإلكرايية أ ة ا يشرية( :تابع)/3االسرتاتيجية ا ديكتاتورية (ا يشرية) :حٌث ٌتم استخدام كافة األسالٌب
والوسائل فً إحداث التغٌٌر ،فالتغٌٌر ٌفرض على اإلفراد وٌتم تنفٌذه بالموة
وٌتم كذلن التغلب على كافة أشكال المماومة باستخدام العموبات و الجزاءات لكل
من ٌخالف أو ٌماوم ،وهذه االستراتٌجٌة لد تكون فعالة فً بعض الظروف وفً
بعض الحاالت الطارئة ،ولكنها غٌر ممبولة وغٌر فعالة فً المدى البعٌد ال
تضمن والء العاملٌن ودعمهم للتغٌٌر .
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أوجذ إدساسا باإلنذاح
كيف تكافخ انكسم
وانزضى عن انذات

1

انتذانف انقائذ:
بناء تذانف نقيادة
مساعذي انتغييز

وضع رؤية
استزاتيجية
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مثان خ وات
ملطاجلة أخ اء
ا تغيري حشب
جون كوتر

3
4

توصيم رؤية
انتغييز

تزسيخ ثقافة
انتغييز

5
انتمكين
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توسيع نطاق
انتذول

6
انتصارات األجم
انقصيز

1

انخطوة األونى :أوجذ إدساسا باإلنذاح كيف
تكافخ انكسم وانزضى عن انذات

هنان تسعة عوامل لشٌوع الرضا عن الوضع الراهن فً المإسسات وعلٌن أن تعرف
كٌف تخلص مإسستن من هذا اإلحساس الذي ٌإدي إلى تواضع الطموحات:
 (1ـ ال توجد أزمة :ال ٌرى الموظفون أٌة تهدٌدات مرئٌة ومن تم ال ٌشعرون باإللحاح.
 (2ـ الموارد المادٌة واألرصدة المالٌة التً تمتل النجاح
 (3ـ تدنً معاٌٌر تمٌٌم األداء
 (4ـ الهٌاكل التنظٌمٌة التً تركز على أهداف وظٌفٌة محددة.
 (5ـ تزوٌد المإسسات بؤنظمة لٌاس جامدة.
 (6ـ ال ٌوجد رجع صدى لألداء الخارجً
 (7ـ عدم االلتفات للناصحٌن األمٌنٌن.
 (8ـ عدم اإلصغاء لألخبار السٌئة.
 (9ـ حدٌث اإلدارة عن اإلنجازات والخارلة واألخبار السعٌدة.
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انخطوة انثانية :انتذانف انقائذ :بناء تذانف نقيادة
مساعذي انتغييز:

عملٌة التغٌٌر تستلزم فرٌما من المادة ولٌس فردا واحدا ،ولكن لٌس أي فرٌك:
ـ أوجد الناس المالئمٌن.
ـ الثمة واألهداف المشتركة.
انخطوة انثانثة :وضع رؤية استزاتيجية

الرإٌة أمر مهم ألي عملٌة تغٌٌر ألسباب ثالثة:
ـ توضح االتجاه
ـ الرإٌة تحفز الناس
ـ الرإٌة تساعد على التنسٌك.
وتتسم الرإى الفعالة بست سمات أساسٌة على األلل:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

تنمل صورة متخٌلة عن المستمبل البعٌد
تخاطب مصالح الناس فً األجل الطوٌل
تتكون من أهداف والعٌة ٌمكن تحمٌمها.
واضحة بما ٌكفً إلرشاد عملٌة اتخاذ المرار
مرنة بما ٌسمح بالمبادرة الفردٌة.
من السهل شرحها.
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انخطوة انزابعة :توصيم رؤية انتغييز

المبادئ السبعة لالتصال الجٌد:
 .1كن بسٌطا :تجنب العبارات غٌر المركزة والمحشوة.
 .2استعن بالبالغة والحوار الذاتً.
 .3استعن بؤشكال مختلفة لتنوٌع البٌانات
 .4كرر وكرر ثم كرر
 .5كن لدوة
 .6الصراحة راحة.
 .7استمع واجعل نفسن موضع استماع.
انخطوة انخامسة :انتمكين

تمكٌن الموظفٌن من عملهم ومستمبلهم.
انخطوة انساد سة :انتصارات األجم انقصيز

ـ تحمٌك االنتصارات :فاالنتصارات المصٌرة لٌست ممكنة وحسب ولكنها مطلوبة  ،ومع
ذلن فإنها ال تحدث من تلماء نفسها فال بد أن تسعى إلى تحمٌمها.
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انخطوة انسابعة :توسيع نطاق انتذول

توظٌف لوة الدفع نحو مزٌد من التغٌٌر ومزٌد من اإلنجازات
انخطوة انثامنة :تزسيخ ثقافة انتغييز

غرس ممارسات جدٌدة فً ثمافة المإسسة
تغٌٌر الثمافاتٌ :تطلب عمال جرٌئا وصبرا طوٌال فعلٌن أن تبذل جهدا
مضاعفا لتشجٌع الناس على لبول الثمافة الجدٌدة.
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 اسرتاتيجيات إدارة اخلالفات ةا صراعات:ٌعنً تدبٌر الخالفات والصراعات  ،إدارة عملٌات النزاع من دون بلوغ حل
مثالً نهائً للنزاع  ،بحٌث ٌكون متعذرا خصوصا فً النزاعات العمٌمة الجذور،
بل ٌعنً فً الغالب التؤثٌر فً النزاع لٌصبح ألل تدمٌرا وضررا ،كما ٌعنً توضٌح
األهداف ،وتحسٌن التواصل ،والتحمك من الولائع ،وتحسٌن ممارسة العدالة
والدٌممراطٌة ،باعتبارها أمورا تحد من األضرار والنتائج السلبٌة ،وتحصر النزاع.
هنان عدة استراتٌجٌات إلدارة وتدبٌر الخالفات والصراعات ولكن سنمتصر على
خمس استراتٌجٌات حدٌثة تناولها كتاب  pmbokوهً على النحو التالً:
 /1اسرتاتيجية االنسحاب :تجنب الخالف ورفض التعاطً معه.
مزاٌاها :تخفف حدة النزاع مإلتا لكنها ال تحل المشكلة وٌنصح بها فً الحاالت التالٌة :
ـ إذا كانت التهدئة ضرورٌة
ـ إذا كان الطرف اآلخر غٌر متعاون
وال ٌنصح بها فً الحاالت التالٌة:
ـ إذا كان موضوع الخالف طارئ وال ٌحتمل التؤجٌل
1
ـ إذا كان موضوع الخالف ٌإثر مباشرة على19نجاح المشروع.

/2اسرتاتيجية التلطيف :التركٌز على نماط االتفاق وتجنب نماط الخالف  ،فهً
تنهً الخالف مإلتا لكنها ال تعطً حال نهائٌا.
ـ ٌعود الخالف للظهور على السطح لكن بشكل آخر.
ـ ٌنصح بها فً الحاالت التالٌة:
إذا كان التوافك بٌن األطراف أهم من موضوع الخالف.
/3اسرتاتيجية اإلجبار :استخدام السلطة لحل النزاع ،وتإدي إلى حالة رابح ـ
خاسر ،وتعد من أسرع الطرق لكنها ال تحدد أسباب الخالف وتترن آثارا سلبٌة،
وٌمكن اللجوء إلٌها كآخر خٌار.
ٌنصح بها فً الحاالت التالٌة:
ـ عدم وجود أرضٌة مشتركة بٌن األطراف المتنازعة
ـ األطراف المتنازعة غٌر متعاونة.
ـ الموضوع مستعجل والجدول الزمنً ضٌك.
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 /4اسرتاتيجية املشاركة  /حل املشكلة :طرٌمة فعالة عند الحاجة إلى الوصول
إلى حل وسط ٌرضً جمٌع األطراف.
ـ تضمن االستعانة بؤفكار ووجهات نظر متعددة .
ـ سهولة الحصول على إجماع واتفاق مشترن.
ـ غٌر فعالة عند إشران أطراف كثٌرة.
ـ ٌنصح بها فً الحاالت التالٌة:
ـ توفر الولت
ـ وجود الثمة المتبادلة بٌن الطرفٌن وإمكانٌة إرباح الطرفٌن.
/5اسرتاتيجية التسوية  /املساومة :التنازل عن الشًء ممابل الحصول على
شًء آخر.
ـ مرضٌة للطرفٌن إلى حد ما.
ـ ٌنصح بها فً الحاالت التالٌة:
ـ الحاجة إلى اتفالات مإلتته  ،هدنة فً لضاٌا متعددة.
ـ عندما تفشل استراتٌجٌة المشاركة أو المواجهة
ـ لد تإدي إلى خسارة الطرفٌن فً حال لمٌ 21حل النزاع.

1

نصائح البد منها لمماربة التغٌٌر بالمإسسات التعلٌمٌة:
ـ شروط التغٌٌر:
• ال ٌنبغً إحداث تغٌٌرات فً المدرسة إال إذا كانت هنان ضرورة وحاجة إلٌها.
• ٌنبغً للتغٌرات الشاملة أن تكون جذرٌة .
• ٌنبغً للتغٌٌرات الشاملة أال تصدم منظومة مثل ولٌم غالبٌة العاملٌن.
ـ استراتٌجٌات التغٌٌر:
 تبنً المماربة التشاركٌة كؤسلوب التخاذ المرار.
 تنظٌم أعمال تنمً الوعً بمشكالت المدرسة
 التمٌٌز بٌن الحلول اآلنٌة المستعجلة والحلول العمٌمة البعٌدة المدى
 التبنً الجماعً لمواعد العمل الجدٌدة
 تموٌة اإلعالم والتواصل بٌن الفاعلٌن.
ـ مزالك التغٌٌر:
 شعور المدٌر بالعزلة والتعب ،حٌث علٌه أن ٌحرن جمٌع الفاعلٌن وٌعمل على إلناعهم باستمرار.
 توهمه المٌام بتغٌٌرات جوهرٌة بٌنما هً فً حمٌمة األمر ثانوٌة.
 الشعور العام بالرضى عن األوضاع وعدم الحاجة إلى اإلصالح فً المإسسة.
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الئحة المراجع والمصادر:
عبد الرإوف عز الدٌن :إدارة التغٌٌر واستراتٌجٌات الموارد البشرٌة فً سوق
تنافسً
دمحم بن ٌوسف النمران العطٌات :إدارة التغٌٌر -والتحدٌات العصرٌة للمدٌر ،دار
الحامد ،عمان ،األردن2006 ،
خالصات كتب المدٌر ورجل األعمال العدد  27أبرٌل الشركة العربٌة لإلعالم
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