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تذكــير
 التؽٌٌر عملٌة تروم تحوٌل المإسسة من والع راهن ؼٌر
مرؼوب فٌه إلى والع آخر أفضل منشود؛
 هذا التؽٌٌر ٌشمل الموارد البشرٌة والمالٌة والمادٌة؛
ٌ شمل سلوكات العاملٌن ،وأسالٌب العمل ووسائله؛
ٌ شمل العاللة بالبٌئة المحٌطة بالمإسسة من أجل التفاعل
والتكٌؾ...

تذكــير
 لٌادة التؽٌٌر تعنً تحرٌن العاملٌن بالمإسسة نحو
هدؾ مخطط له من خالل التؤثٌر فٌهم وإلناعهم
بالرإٌة المتبناة؛
 المٌادة الفعالة للتؽٌٌر ،تصوغ األهداؾ ،وتضع
االستراتٌجٌات لتنفٌذ الرإٌة التؽٌٌرٌة؛
 المٌادة الفعالة للتؽٌٌر تكون فً الممدمة لٌتبعها
اآلخرون ،وال تكون فً الخلؾ لتسولهم؛

مقاومة التغيير  :مقدمة







االنتمال بالمإسسة من وضع سلبً مؤلوؾ إلى وضع جدٌد ال ٌكون
مرحبا به ؼالبا ،بل ٌظهر من ٌعارضه وٌرفضه؛
مماومة التؽٌٌر من لدن بعض العاملٌن ٌكاد ٌكون مالزما لكل جهد
تؽٌٌري فعال ،وعدم وجود مماومة ٌعنً أن الرإٌة الجدٌدة ال تحمل
جدٌدا؛
مماومة التؽٌٌر تتعدد أسبابها وأسالٌب التعبٌر عنها ،وتتنوع طرق
تصرٌفها؛
مماومة التؽٌٌر نتائجها منها السلبً ومنها اإلٌجابً؛
لائد التؽٌٌر الفعال هو من ٌتحكم فً مهارات واستراتٌجٌات التعامل
مع مماومً التؽٌٌر.

تعر يف مقاومة التغيير
 مماومة التؽٌٌر هً رفض العاملٌن إحداث التؽٌٌر فً والع
المإسسة والحرص على المحافظة على الوضع المائم
ألسباب معلنة أو ؼٌر معلنة.
والتعبٌر عن مولؾ الرفض ٌكون صرٌحا أو ضمنٌا ،وٌكون
بالمول أو بالفعل؛
ومماومة التؽٌٌر لد تكون فردٌة ولد تكون جماعٌة؛ ولد
مماومة داخلٌة من بعض المنتمٌن للمإسسة ،ولد تكون
خارجٌة تؤتً من طرؾ أو أطراؾ من خارج المإسسة.

أسباب مقاومة التغيير
األسباب التً تدفع أفرادا أو مجموعات إلى مماومة جهود
التؽٌٌر كثٌرة ،ومنها:
 عجز لائد التؽٌٌر عن شرح رإٌته لآلخرٌن وإلناعهم بها؛
 اعتماده التؽٌٌر من فوق وعدم إشران العاملٌن فً بلورة
الرإٌة التؽٌٌرٌة ووضع استراتٌجٌات التنفٌذ؛
 تروٌجه لفكرة «هذا مشروعً» بدل «هذا مشروعنا»؛
 التنفٌذ الخاطئ لعملٌة التؽٌٌر مما ٌإدي إلى نتائج عكسٌة؛
 الصراع وتضارب المصالح؛

أسباب مقاومة التغيير








تبنً منهجٌة واستراتٌجٌة ال تراعً التدرج فً التنفٌذ؛
عدم احترام األولوٌات بتمدٌم ما حمه التمدٌم من البرامج،
وتؤخٌر ما حمه التؤخٌر؛
ضعؾ أو عدم تشخٌص موالؾ العاملٌن ومٌوالتهم وشبكة
عاللاتهم ،مما ٌنتج عنه تنمٌط أسلوب التعامل معهم؛
الخوؾ من أن ٌإدي التؽٌٌر إلى ضٌاع مصالح أو إضافة
متاعب؛
الشعور بالٌؤس واإلحباط بسبب فشل تجارب سابمة للتؽٌٌر؛
...............

أساليب التعامل مع مقاومة التغيير
أسالٌب التعامل مع مماومة التؽٌٌر كثٌرة ،ومن أهمها:
اإللناع بالرإٌة :ال ٌنجح التؽٌٌر بمجرد وجود رإٌة وهدؾ ،بل البد
من التروٌج لهما بٌن العاملٌن بشرحهما بطرٌمة بسٌطة ،وإلناعهم
بجدواهما وإمكانٌة تحمٌمهما؛ فكم من فكرة رائعة لم تجد من ٌحسن
تسوٌمها؛
تحلٌل التؽذٌة الراجعة للتؤكد من التناع العاملٌن بالرإٌة فهمهم
األهداؾ؛
إشعار العاملٌن بؤهمٌتهم :فالمرإوسون ٌتبعونن حٌن تشعرهم
بؤهمٌتهم ،ولٌس عندما تشعرهم بؤهمٌتن؛
معرفة المائد ما ٌدور فً المإسسة كل ٌوم ،والعمل على إصالح
الوضع أو االستفادة منه؛

أساليب التعامل مع مقاومة التغيير







التروٌج لخطورة الوضع الحالً بالمإسسة لدفع العاملٌن إلى
تبنً مولؾ سلبً منه والتطلع لتؽٌٌره؛
التمدٌر :وٌكون بالثناء على العاملٌن والتركٌز على لدرتهم فً
إنجاح التؽٌٌر من خالل ما ٌملكون من معارؾ ومهارات ولٌم
تحتاج إلٌها المإسسة؛
التفاوض :وٌعنً التشاور مع مماومً التؽٌٌر للتوصل إلى تسوٌة
أو حل وسط ،أو إعطائهم شٌئا مما ٌرٌدونه ممابل بلوغ لائد
التؽٌٌر كل ما ٌرٌده؛
االستمطاب :استمطاب فرد أو أكثر من فرٌك المماومة وتكلٌفه
بمهمة ضمن فرٌك المٌادة فٌضمن المائد مصادلته على التؽٌٌر؛

أساليب التعامل مع مقاومة التغيير
« المحافظة على معدالت انضباط عالٌة»
 االستماع لمخاوؾ مماومً التؽٌٌر والعمل على تبدٌدها؛
 إشران العاملٌن فً عملٌة التؽٌٌر ،فالمائد ٌرسم الهدؾ
االستراتٌجً العام ،ثم ٌشرن اآلخرٌن فً وضع الخطط التنفٌذٌة
واإلجرائٌة؛ فاإلشران فً صناعة المرار تمنع المماومة أو تضعفها؛
 تماسم نتائج التؽٌٌر مع العاملٌن (اكتساب معارؾ ،مهارات،
عاللات ،مكافآت)...؛
التدرج فً تنزٌل خطط التؽٌٌر للتملٌل من الممومة كما ونوعا؛
السلطة واإلكراه :أي إجبار العاملٌن على االنخراط فً التؽٌٌر
وتنفٌذه ،مع ما ٌصحبه من زجر أو تهدٌد به.

أساليب التعامل مع مقاومة التغيير
ملحوظة:
 هذه األسالٌب تضعؾ مماومة التؽٌٌر منذ بداٌتها ،كماتضعفها بعد ظهورها وتملل من تؤثٌرها على نجاح
عملٌة التؽٌٌر؛
 -معظم هذه األسالٌب لها إٌجابٌات مثلما لها سلبٌات.

إ يجبيات مقاومة التغيير
مماومة التؽٌٌر لٌست سلبٌة دائما ،بل تكون لها فوائد ،منها:
 تكشؾ لمائد التؽٌٌر ضعؾ كفاٌته التواصلٌة مع الرإساء أو
المرإوسٌن؛
 تدفع لائد التؽٌٌر إلى شرح رإٌته وأهدافه ووسائله ونتائجه
بشكل أوضح وأدق؛
 ظهور المماومة ٌدفع لائد التؽٌٌر وفرٌك العمل إلى التدلٌك
أكثر فً نتائج التؽٌٌر المنتظر ،وتعمٌك التفكٌر فً
االستراتٌجٌة ووسائل العمل؛
 تكشؾ نمط الضعؾ فً عملٌة معالجة المشكالت واتخاذ
المرارات داخل المإسسة...

خاتمة
 كل فكرة إصالحٌة جدٌدة من الطبٌعً أن توا َجه بمماومة،
لد تكون ضارٌة ،لسبب من األسباب؛
 المائد الفعال المحنن ال ٌصطدم مع المماومٌن بل ٌستخدم
الوسائل واألسالٌب المالئمة حسب طبٌعة المماومة
ودوافعها ،فتضعؾ جٌوب المماومة وتنخرط فً مشروع
التؽٌٌر ،بل وتسخر طالاتها وتحولها لخدمة الفكرة الجدٌدة
التً تستهدؾ تؽٌٌر والع المإسسة نحو األحسن؛
 التؽٌٌر دائرة من المعاناة من رحمها تولد مشارٌع التؽٌٌر
العظٌمة جنٌنا لتنمو بالتدرج حتى تبلػ أشدها وٌعم
إشعاعها.

دائرة المعاناة أثناء التغيير
أفكار
جدٌدة
ؼضب

مساومة

تحوٌل

لبول

ضعؾ
المماومة
 فرانسٌس جوٌالرت جٌمس كٌلً (تحوٌل المنظمة()1995

المصادر والمراجع
 استراتٌجٌة المنظمة فً التعامل مع مماومة التؽٌٌر
https://m.mu.edu.sa/sites/default/files/content-files/10_14_0.pdf

 لراءة فً كتاب :فن المٌادة لــ( :رد ولٌام) و (أ .كوهٌن)
 كٌؾ تتعامل مع مماومة التؽٌٌر،عباس بدران:
https://www.youtube.com/watch?v=76e4om7b99c

اختبر(ي) فهمك
إذا كان اآلباء مسإولٌن عن لٌم
أبنائهم ،فإن المدٌرٌن مسإولون
عن لٌم مرإوسٌهم؛
ص ُ
ون أو تُهـ ِ ّدد ،تحمً أو
المٌم ت َ ُ
تُــبَـ ِ ّدد.
فرانسٌس جوٌالرت
 -جٌمس كٌلً (تحوٌل المنظمة ()1995

اختبر(ي) فهمك
 (1اشرح(ي) المولة أعاله بؤسلوبن الخاص؛
 (2فً إطار الحركة االنتمالٌة الخاصة بالمدٌرٌن عٌُن السٌد صالح مدٌرا لثانوٌة
تؤهٌلٌة ،عدد هٌئة التدرٌس فٌها ال ٌمل عن  80مدرسا ومدرسة ،وتعرؾ
تسٌُّبا ملحوظا وهدرا لزمن التعلم من لبل بعض المدرسٌن والمدرسات .ومن
أجل تؤمٌن حك المتعلمٌن والمتعلمات فً التعلم أصدر مذكرة داخلٌة تنص على
ضرورة االلتحاق بالماعات فور انتهاء االستراحة ،وعلمها بماعة األساتذة.
وبمجرد ما لرأها العاملون بالمإسسة علّك كثٌر منهم ساخرٌن إلى درجة
التنكٌت؛ ومن أجل التنزٌل الصارم للمذكرة كان المدٌر الجدٌد ال ٌتردد فً
التصفٌك بباب الماعة لٌلتحك المدرسون بماعاتهم.
لم ٌتؽٌر الوضع كثٌرا ،بل صار هذا المدٌر بعد مرور أسابٌع للٌلة ٌجالس
األساتذة وٌحتسً معهم كإوس الشاي والمهوة التً تعدها السٌدة العاملة
بالممصؾ.
 -حلل هذه الوضعٌة مبٌنا مدى نجاح المدٌر فً التؽٌٌر ،وأسباب فشله إن فشل.

