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ملخص

Abstract
This research paper aims to study
the phenomenon of resistance to
organizational change in enterprises and to
determine its basic contents, to address the
most important reasons that lead employees
to resist change, and finally to identifying
various methods to address this resistance.
This study has resulted, that change is an
ongoing process through which the
enterprise seeks to move from a current
situation to a better future one in different
fields. This process is controlled by several
internal and external forces, where the most
important elements are; deterioration of
employee morale, changing laws and
regulations,
changing
administrative
methods,
the
great
technological
development, and the need for improvement,
creativity and
innovation ...
etc.
Consequently, if the enterprise wants to
procure the benefits of change effectively, it
must improve its management process,
which is one of the most essential principles
upon which modern management is based,
and this matter enables the enterprise to
accompany the fluctuations and changes of
the environment and bring about the
required organizational development.
Keywords: organizational change, change
management, resistance to change, forces of
change
JEL Classification Codes: M10 , M19.

هتدف هذه الورقة البحثية إىل دراسة ظاهرة مقاومة
،التغيري التنظيمي يف املؤسسات وحتديد مضامينها األساسية
والتطرق إىل أهم األسباب اليت تؤدي باملوظفني إىل مقاومة
 هذا باإلضافة إىل حتديد خمتلف األساليب الكفيلة،التغيري
.مبعاجلة هذه املقاومة
وتوصلت هذه الدراسة إىل نتيجة مفادها أن التغيري هو
عملية مستمرة تقوم هبا املؤسسة وهذا سعيا منها لإلنتقال
من الوضع احلايل إىل وضع مستقبلي أحسن يف خمتلف
 وهذه العملية تتحكم فيها عدة قوى داخلية.اجملاالت
 تغيري، أبرزها تدهور الروح املعنوية للموظفني،وخارجية
 التطور، تغيري األساليب اإلدارية،القوانني واللوائح
 واحلاجة إىل التطوير واإلبداع،التكنولوجي الكبري
 وبالتايل إذا أرادت املؤسسة أن جتين مثار.إخل...واإلبتكار
 حيث أن،التغيري بشكل فعال عليها أن ححتسن عملية إدارته
عملية إدارة التغيري أصبحت من أهم املبادئ اليت ترتكز عليها
 وهذا األمر ميكن املؤسسة من مسايرة تقلبات،اإلدارة احلديثة
.وحتوالت احمليط وإحداث التطوير التنظيمي املطلوب
 مقاومة، إدارة التغيري، التغيري التنظيمي:الكلمات المفتاحية
. قوى التغيري،التغيري
.M19 ، M11 :JEL تصنيف
* المؤلف المرسل
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 .1مقدمة
تعيش مؤسساتنا اليوم على إختالف أنواعها حركة تغيري دائمة ومتسارعة يف كافة اجملاالت (اإلقتصادية
والسياسية واإلجتماعية والتكنولوجية ... ،إخل) ،وهذا ما حيتم عليها التأقلم وبسرعة ومسـايرة كل هاته
التطـورات والتغريات اهلائلة حيث أن ما كان معمول به يف املاضي من نظم و مبادئ إدارية مل تعد هي
األفضل يف وقتنا احلاضر .ولو ركزنا قليال فيما وصلت إليه الدول املتقدمة لوجدنا أن الفضل يف تقدمها يعود
إىل التغيري املستمر الذي تعمل به ،وإدارته بالكفاءة والفعالية الالزمتني ،كما أهنا تستعمل أفضل األساليب
و الطرق للتعامل مع التغريات وحتدياتـها املختلفة ،حبيث يكون اهلـدف هو الوصول إىل معدالت عاليـة من
األداء والقدرة على التنافس من أجل االستمرار والبقاء يف هذا احمليط املتغري.
وجيب على إدارة املؤسسات أن تسلم حبقيقة مفادها أن كل تغيري تصاحبه مقاومة من قبل األفراد
العاملني ،وهذه ردة فعل طبيعة من قبلهم ،ألهنم دوما خيافون من اجملهول ويتمسكون باملوروث احلايل للحفا
على استقرارهم الوظيفي ،واإلداري الناجح هو الذي ححيسن عملية إدارة التغيري من خالل توفري كافة متطلباته
ومستلزماته ،وهتيئة العاملني لربنامج التغيري وشرح دوافعه ،ومن مث ضمان مشاركة مجيع األطراف يف تنفيذ
هذا الربنامج  .وهذا ما دفعنا إىل دراسة ظاهرة مقاومة التغيري التنظيمي يف املؤسسات بشكل عام ،وحتديد
أسباهبا األساسية وطرق التغلب عليها ،وكل هذا مت من خالل أربعة حماور أساسية:
 ماهية التغيري التنظيمي. مقاومة التغيري التنظيمي ،أسباهبا ،وطرق معاجلتها. إدارة التغيري التنظيمي. -مراحل التغيري التنظيمي.
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 .0ماهية التغييـر التنظيمي
 1.0تعريف التغييـر التنظيمي
رمبا يكون من الصعب التوصـل إىل تعريف دقيـق للتعبري عـن التغيري التنظيمي ،وذلك التساع نطاق
حدوثه والذي قد يشمـل التكنولوجيا املستخدمة يف املؤسسـة أو السلـوك التنظيـمي ،أو االسرتاتيجيات
واخلطط ،أو إجراءات وقواعـد العمـل ،أو التوصيف الوظيفي ،أو سياسات االختيار والتعيني والرتقية أو نظم
االتصاالت املستخدمة ...أو غريها هبدف التكيف وحتسني األداء التنظيمي.
فالتغيري التنظيمي حسب إدريس هو "عملية ضرورية لكل املؤسسات طاملا أهنا تعمل يف بيئة تتصف
بالتغري املستمر والسريع يف القوى اليت تشتمل عليها واليت يصعب التنبؤ هبا أو التحكم فيها ،ولذلك فان
الطريق الصحيح لالرتقاء مبستوى األداء يف املؤسسات هو التغيري واالبتكار للتكيف مع البيئة احمليطة"(إدريس،
 ،2002/2002الصفحات.)262-263

أما العطيات ينظر للتغيري التنظيمي على أنه "عملية إدخال وحتسني أو تطوير املؤسسات حبيث تكون
خمتلفة عن وضعها احلايل ,وتتمكن من حتقيق أهدافها بشكل أفضل" (العطيات ،2006 ،الصفحة .)45

ويعرف أحمد ماهر التغيري التنظيمي على أنه "خطة طويلة املدى لتحسني أداء املؤسسة يف طريقة حلها
للمشاكل وجتديدها وتغريها ملمارساهتا اإلدارية ،وتعتمد هذه اخلطة على جمهود تعاوين بني اإلداريني ،وعلى
األخذ يف احلسبان البيئة اليت تعمل فيها املؤسسة ،وعلى التدخل من طرف خارجي ،وعلى التطبيق العلمي
للعلوم السلوكية" (ماهر ،2112 ،الصفحة .)685

ومن أجل فهم هذا التعريف فهما صحيحا ودقيقا يتوجب علينا القيام بشرح خمتصر للعناصر اليت حيتويها
وهي (ماهر ،2112 ،الصفحات :)688-685
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 خطة طويلة المدى :ال ميكن توقع تغيري يف أهداف وخطط وممارسات املؤسسات بني يوم وليلة ويعتمدالتغيري على اإلداريني ،فخطة التغيري هي عادة متتد ما بني ثالث إىل مخس السنوات وذلك حىت ميكن حتقيق
هذا التغيري.
 حل المشاكل وتجديد الممارسات :يهدف التغيري داخل املؤسسة إىل تقوية جهودها يف مواجهة كافةاملشاكل اليت قد تعرتضها ،وهذه املواجهة تتم من خالل تطوير أسلوب متميز للمؤسسة حلل املشاكل
والتكيف مع الظروف املتغرية للبيئة احمليطة هبذه املؤسسة .وهذا األسلوب املتميز يتشكل من األنظمة
واإلجراءات اليت تكفل للمؤسسة حتديد املشاكل واشرتاك األجهزة يف وضع حلول وأسلوب االختيار وتطبيق
املمارسات اجلديدة ،وخطط متابعة وتقيم املمارسات اجلديدة .
 مجهود تعاوني لإلداريين  :إن تعاون اإلداريني يف مجع البيانات عن املشاكل اليت تواجهها املؤسسةوحتليلها ،واقرتاح احللول الالزمة وذلك من خالل أنظمة مفتوحة لالتصاالت قد يساعد على جناح التغيري.
ومن ضمن هذه االتصاالت :االجتما عات واللجان والتقارير املشرتكة بني األقسام وبني اإلدارات وبني
األخصائيني.
 التأثر ببيئة المؤسسة  :أن وضع أسلوب مميز كل املشاكل ولتجديد ممارسات املؤسسة جيب أن يكونمستندا على فهم عناصر البيئة اليت تعمل فيها املؤسسة ،وعلى فهم كيف تؤثر البيئة يف ممارساهتا .ويقصد
ببيئة املؤسسة :املنافسون ،واملوردون ،واملستهلكون ،واملسامهون يف أنظمة اإلنتاج والتسويق والتمويل واألفراد،
وطبيعة األساليب التكنولوجية ،واملعايري السلوكية للعاملني ،واالجتاهات النفسية ،واملهارات اخلاصة هبم.
وغريهم ،فهذه العناصر املذكورة تؤثر على تطوير املؤسسة وتغيريها.
 التدخل الخارجي :من أجل حتريك ودفع عملية التغيري داخل املؤسسة ،البد من وجود أطراف خارجية؛كمكاتب االستشارات اإلدارية ،وأساتذة متخصصني يف هذا اجملال .حيث يعمل الطرف اخلارجي يف واحدة
أو أكثر من خطوات التغيري مثل تشخيص املشاكل ،وتدريب العاملني على تطوير أنفسهم وعلى حل
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مشاكلهم ،وعلى اقرتاح بعض أساليب التغيري والتطوير .ويعتمد مدى تدخل الطرف اخلارجي على عمق
املشاكل ،وكفاءة اإلداريني ،وعلى فلسفة اإلدارة يف االعتماد على الطرف اخلارجي.
 التطبيق العلمي للعلوم السلوكية :التطبيق العلمي يعين استناد املؤسسة يف جهودها للتغيري والتطوير علىمجع معلومات عن املشاكل واالعتماد على خربة االستشاريني اخلارجيني ،واالعتماد على مشاركة اإلداريني
يف وضع حلول ،ومجع معلومات مستمرة عن تطبيق أساليب التطوير اجلديدة وتقييمها وتعتمد برامج التغيري
والتطوير على االستفادة من مبادئ العلوم السلوكية واخلاصة بتطوير االجتاهات النفسية للعاملني ،وتطوير
مهاراهتم واستعداداهتم للتعلم وتقبل التغيري.
كما ميكن تعريف التغيري التنظيمي بأنه " إحداث تعديالت يف أهداف وسياسات اإلدارة ويف أي عنصر
من عناصر العمل التنظيمي وذلك بغرض (رزق اهلل وحممود ،ب س ن ،الصفحة :)283

 مالءمة أوضاع التنظيم وأساليب عمل اإلدارة ونشاطاهتا مع تغيريات وأوضاع جديدة يف البيئة احمليطةباملؤسسة وذلك بغرض التنسيق بني املؤسسة والظروف البيئية اليت تعمل فيها.
 استحداث أوضاع تنظيمية وأساليب وإجراءات إدارية وأوجه نشاط جديدة حتقق للمؤسسة نوع منالتقدم.
استنادا إىل التعاريف السابقة نالحظ بأن هناك نقاط مشرتكة جتمع بينها ،وكلها تأكد على أن التغيري
التنظيمي هو االنتقال من مرحلة أو حالة غري مرغوبة إىل مرحلة أو حالة أخرى مرغوبة يفرتض فيها أن تكون
أكثر اجيابية وتلقى قبوال لدى أغلبية العاملني يف املؤسسة.
 222القوى المؤثرة في إحداث التغيير التنظيمي
إن التغيري أمر حتمي وضروري ،ألنه عملية مستمرة ومتجددة ،وهو بذلك يتناسق مع طبيعة األمور
واألشياء فاحلياة يف طبيعتها متجددة ومتغرية ،ومن مث فإن املنطق يفرض علينا التغيري باعتباره أحد مظاهر
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احلياة؛ أي أنه قاعدة طبيعية وليس استثناء ،فعامل اليوم سريع التغري يف كافة اجملاالت ،وتتأثر حضارة الدول
املتقدمة والنامية هبذا الواقع السريع التغري(عبد الباقي ،2111 ،الصفحة 2)316

ويف هذا الصدد يؤكد ( (Wind & Mainأنه من الصعب أن توجد مؤسسات تعمل يف الوقت احلاضر
كما كانت تعمل يف الثمانينات ،ألن الكثري حياول التكيف والتعامل مع التغيري والتطور السريع ،إال أن
القليل منها استطاع أن ينجح يف ذلك ويرجع السبب الرئيسي يف إخفاق الكثري منها إىل غياب الكفاءات
وأن املسريين يف تلك املؤسسات مل يستطيعوا توفري املتطلبات الرئيسية لعملية التغيري والتعامل معه بالشكل
الصحيح (عالوي ،2112 ،الصفحة .)12

وبالتايل فإ ن البدء يف التحضري لعملية التغيري وتنفيذها تستدعي تفاعل عدة قوى داخلية وخارجية
نوضحها على النحو التايل:
أ -القوى الداخلية المحركة إلحداث التغيير التنظيمي:
وهي قوى ناشئة من داخل املؤسسة نظرا للعمليات احلاصلة والتفاعالت املوجودة فيها ،ومن بني هذه
القوى نذكر:
 التغري يف أهداف املؤسسة ورسالتها ،ألنه عندما تقرر املؤسسة وضع أهداف جديدة لعملها ويتبع ذلكإنشاء وحدات عم ل جديدة لتلبية متطلبات أهداف التنظيم احلديثة ،ميكن استنادا لذلك استخدام أفراد
جدد هبدف حتقيق تلك األهداف (رمضان ،2116/2112 ،الصفحة .)23

 احلاجة إىل حتسني التعاون والتنسيق يف العالقات بني مجاعات العمل يف املؤسسة(الشماع وعبود،2111 ،الصفحة .)325
 -التغيري يف األساليب واإلجراءات املتبعة يف العمل(القريويت ،2111 ،الصفحة .)262
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 حدوث أزمة داخلية طارئة ،واليت عادة ما يصاحبها تدين يف األرباح (خملويف وبلعرايب،2116 ،الصفحات.)615-296

 السياسات املدمرة للعمل والصراع التنظيمي ،وما يصاحبهما ظهور العديد من املشاكل منها (رمضان، ،2116/2112الصفحة :)22

* مشاكل سلوكية :ارتفاع معدل الدوران ،والغياب واإلضرابات والتخريب.
* مشاكل تتعلق بالعمليات :إخفاق يف االتصال واختاذ القرارات.
 التغيريات يف وظائف اإلنتاج والتسويق والتمويل واألفراد هذا من جهة ،ومن جهة ثانية التغيريات يفأساليب التخطيط والتنظيم والدفع والرقابة(ماهر ،2112 ،الصفحات .)691-689

ب -القوى الخارجية المحفزة على التغيير التنظيمي:
إن القوى اخلارجية هي األعظم تأثريا على املؤسسة من القوى الداخلية جبانب أهنا أصعب يف التنبؤ
بآثارها وأبعادها ،فاملؤسسة يف تفاعل مستمـر مع القوى اخلارجية ،واليت تشمل البيئة االقتصادية والسياسية
والتكنولوجية واالجتماعية والقانونية اليت تعمل فيها املؤسسة .وقد ختتلف درجة التغيري من مؤسسة إىل
أخرى ،ولكن مجيعها حتتاج إىل التكيف .وتتمثل القوى اخلارجية يف:
 المنافسة :تزايد املنافسة بني املؤسسات يف وقتنا احلايل بشكل كبري ،واملؤسسات الناجحة سوف تكونتلك اليت استطاعت أن تتغري ،حبسب ظروف املنافسة اليت تواجهها ،وهذا بأن تكون متيقظة وقادرة على
تطوير منتجات جديدة  ،وتسويقها بشكل سريع  ،وبذلك سوف يكون اعتمادها على دورات إنتاج قصرية
األجل ،وكميات مستمرة من املنتجات اجلديدة؛ مبعىن أخر ،أهنا سوف تكون مرنة ،كما ستكون حباجة إىل
فريق عمل مرن قادر على االستجابة السريعة والتكيف املستمر مع الظروف املتغرية(رمضان،
 ،2116/2112الصفحة .)26
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 التطورات التكنولوجية :يشهد عصرنا احلاضر تطورات تكنولوجية هائلة تسمح بتقدمي منتجات جديدة،أو جتعل املنتجات احلالية منتجات متقادمة .وهذه التطورات تتمثل يف االنفجار العلمي والتقين املتسارع،
وزيادة االكتشافات واالبتكارات والتقدم يف أساليب وطرق اإلنتاج ،وتقدم وسائل االتصاالت(حافظ
وآخرون ،2112/2111 ،الصفحة .)398

 القوى التشريعية  :وتتضمن تغيري يف التشريعات احلالية أو ظهور تشريعات جديدة تؤثر على سياساتاملؤسسة (إدريس ،2002/2002 ،الصفحة.)262

 القوى االقتصادية :ميكن أن تكون سببا للتغيري ،فمثال التضخم أو معدل البطالة ميكن أن يؤثرا يف تركيبةالقوى العاملة يف املؤسسة ،كما أن ارتفاع أو اخنفاض معدل سعر الفائدة يؤثر سلبا أو إجيابا على قدرة
املؤسسة يف متويل التوسع (شريف ،2113/2112 ،الصفحة .)318

 القوى االجتماعية :إن ما يسود اجملتمع من نزعات أو اجتاهات اجتماعية واليت متس كل فرد يف اجملتمعاتالصغرية والكبرية ،أسهمت بشكل مضطرد ،وخاصة خالل السنوات األخرية يف حتول منط احلياة االجتماعي
املرتكز على النزعة الفردية إىل النزعة والنظرة اجلماعية .والشك أن العمل يتأثر هبذه النزعات ،واليت تؤثر
بدورها يف احتيا جات وسلوكيات األفراد املختلفة ،لذا ينصح املديرون والقادة مبجاراة ومتابعة التغريات املستمرة
واليت تطرأ على حياة األفراد ومعرفة أسباهبا.
وإن القراءة واالطالع على املوضوعات االجتماعية واالستفادة منها ،سيكون عامال مساعدا عند
إحداث التغيريات املختلفة بفعالية ،كما أهنا متكن من التنبؤ مبا قد ينتج عنها من آثار بدرجة كبرية(العطيات،
 ،2006الصفحات .)88-89

 القوى السياسية :وتتضمن تغيري السياسة العامة للدولة ،أو تغيري السياسة احلزبية احلاكمة ،أو وجود تغيريسياسي مفروض نتيجة التغريات السياسية العاملية (إدريس ،2002/2002 ،الصفحة .)262
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 طبيعة قوة العمل  :تواجه املؤسسات اليوم وبشكل متزايد البيئة الديناميكية وذلك يتطلب التكيف ،حيثأصبح مطلوب من أغلب املؤسسات اليوم أن تتكيف مع البيئة املتعددة الثقافات ،كما جيب تغيري سياسات
وممارسات إدارة املوارد البشرية لكي ميكن جذب واحملافظة على قوة عمل أكثر تنوعا كما أنه على العديد
من املؤسسات أن تنفق مبالغ طائلة على التدريب ،لتحسني مهارات القراءة والرياضيات واستخدام
الكمبيوتر ،ومهارات أخرى لدى العاملني (العطية ،2113 ،الصفحة .)326

بناء على هذه األسباب أو القوى الدافعة للتغيري تتحدد أهداف هذا التغيري ،أي أن أهداف التغيري يتم
حتديدها بناء على طبيعة املسببات الداخلية أو اخلارجية ،ويؤدي حتديد اهلدف إىل التأثري على قرارات هامة
مثل :من يقوم بالتغيري؟ ،وما هو الشيء الذي سيتم تغيريه؟ ،وبأي أسلوب سيتم التغيري؟
 3.7أهداف برنامج التغيير التنظيمي:
بالرغم من أن األهداف التفصيلية للتغيري التنظيمي ختتلف من مؤسسة ألخرى تبعا لتشخيص مشكالت
كل مؤسسة يف عالقتها مع البيئة احمليطة هبا ،إال أن هناك جمموعة من األهداف العامة اليت تنطبق على مجيع
املؤسسات بصفة عامة وهي:
 زيادة مقدرة املؤسسة على التكيف مع بيئتها احلالية أو املتوقعة (سيزالقي ووالس ،1991 ،الصفحة.)622

 إرساء قواعد الثقة بني األفراد املكونني للجماعات ،وبني اجلماعات املتفرقة يف مجيع أرجاء املؤسسة،وعلى مجيع مستوياهتا التنظيمية ،هذا باإلضافة إىل حتقيق نوع من اإلحساس لدى العاملني بامللكية واألهداف
التنظيمية ،وزيادة قدراهتم على الرقابة الذاتية والتوجيه الذايت(حافظ وآخرون ،2112/2111 ،الصفحة
.)399

 إجياد املناخ املناسب حلل املشكالت بدال من إخفائها أو حتميلها لخآخرين وزيادة اإلحساس بديناميكيةاجلماعة وتأثريها على األداء(حافظ وآخرون ،2113 ،الصفحة .)398
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 إن التغيري املخطط ميكن أن يوجه حنو مدى واسع من عناصر املؤسسة حيث يشمل (حمسن،2115 ،الصفحة :)11

* غرض المؤسسة :وذلك من خالل توضيح أو خلق رسالة املؤسسة وأهدافها.
* اإلستراتيجية :وذلك من خالل توضيح أو خلق اخلطط اإلسرتاتيجية والتشغيلية لتحقيق األهداف.
* الهيكل  :حتديث تصميم املؤسسة وآليات التنسيق فيها وقد تشمل إعادة حتديد عالقات السلطة
وتغيري درجة املركزية ونطاق اإلشراف والسياسات واإلجراءات والقواعد.
* األفراد  :تغيري االجتاهات والتوقعات والسلوك من خالل حتديث ممارسات وتطبيقات االستقطاب
واالختيار والتعيني وحتسني أساليب التدريب والتنمية.
* أهداف ومعايير األداء :وذلك من خالل وضع أهداف جديدة لألداء أو تعديل األهداف احلالية.
* الثقافة :وهذا عن طريق توضيح أو خلق املعتقدات والقيم الرئيسية للمؤسسة.
* تصميم الوظائف :أي حتديث تصاميم وظائف األفراد واجلماعات.
* التكنولوجيا  :وهذا من خالل حتقيق املعدات والتسهيالت ،وحتسني تدفقات العمل بتغيري فعاليات
العمل وطرق إجنازه.
 4.7أهمية التغيير التنظيمي:
تواجه املؤسسات املعاصرة العديد من املتغريات البيئية املعقدة ،منها متغريات البيئة الداخلية (كاهليكل
التنظيمي ،طبيعة العمل ،األفراد العاملني مبختلف مواقعهم الوظيفة...اخل) .ومتغريات البيئة اخلارجية
كاملتغريات االجتماعية واالقتصادية والسياسية والتكنولوجية(عباس والزاملي ،2112 ،الصفحة .)12

لذلك على كل مؤسسة أن تدرس هذه املتغريات وتستعد ملواجهتها حىت تضمن النجاح إلدارهتا يف جمال
األعمال ،واستعداد املؤسسات ملثل هذه التغريات يكون بعمل تغيريات يف أنظمة وممارسات إدارة املؤسسة،
حبيث يضمن هلا التكيف والتأقلم مع األوضاع اجلديدة (ماهر ،ب س ن ،الصفحة .)532
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واقتداء املؤسسات يف الدول النامية بالنماذج الغربية أو بالدول املتقدمة عموما هو أسهل الطرق لتحقيق
التطور وإدخال التغيري املطلوب على أنظمتها ،ولكن التغيري ال يعين النقل العشوائي أو غري املخطط من
الدول املتقدمة حبيث تفقد الدولة هويتها ،أو تتحول إىل وضع التبعية .وإمنا هو النقل املتوازن وانتقاء ما هو
مالئم لتطبيقه حتت مظلة اجتماعية وأخالقية تتناسب وما هو شائع يف الدولة ،واالنطالق من القيم األساسية
وإتباع املراحل اليت مرت هبا الدول املتقدمة يف تطورها(عبوي ،2115 ،الصفحة .)22
وعلى العموم هناك ثالث عناصر أساسية جعلت لعملية التغيري أمهية كبرية وهي(العطيات،2006 ،
الصفحات :)64-62

أ -أهمية التغيير بالنسبة للعاملين :وذلك من خالل:
* املساواة يف املناخ التنظيمي حبيث حيقق هلم التأثري املتبادل يف عالقاهتم داخل املؤسسة؛ ألهنم يرون
املؤسسات تبىن على هياكل تنظيمية طويلة ومتعددة الطبقات وتضع حواجز اجتماعية وإدارية بني املراكز
الوظيفية ،بتعدد قنوات إصدار األوامر والتعليمات.
* العاملون يريدون وظائف ومهام تتحدى مهاراهتم ،وهذا من اجل تنمية شخصياهتم وتوسيع خرباهتم.
* رؤية العامل للعمل الذي يقوم به ،ومدى احرتام املؤسسة لكرامتـه اإلنسانية ،هذا يكون بالدرجـة
األوىل ،إال أن املمارسات اإلدارية مازالت تؤكد على أن التحفيز املادي واحلفا على الوظيفة  ،وتنسى
باقي االهتمامات .
* العاملون يريدون املزيد من االهتمام باملسائل االجتماعية يف املؤسسة ،وخاصة حتقيق الذات للفرد،
والثقة املتبادلة بني أعضاء املؤسسة ،واإلحساس بالدفء االجتماعي.
ب -أهمية التغيير بالنسبة للعمالء :إن العميل يريد من املؤسسة أن تقدم له منتجات خالية من العيوب،
وأن تسلمها له يف الوقت املناسب وبالكمية املناسبة ،وبالتايل فإن رضا العمالء احتل مكانة الصدارة يف
إسرتاتيجيات املؤسسة وأصبح له تأثري كبري عليها .وحسب هذا التطور فقد انتهجت بعض املؤسسات

247

ليلى بن عيس ى

محمد قريش ي

راضية مغزي لعرافي

سياسة اشراك العمالء يف وضع سياسات وإجراءات وخطط املؤسسة ،لدرجة أصبح البعض يتكلم عن جودة
اخلدمة املادية واملعنوية وأصبحت اجلودة تعرف بأهنا كل ما يليب رغبات واحتياجات العمالء.
ج -أهمية التغيير بالنسبة للمؤسسة (الجودة الشاملة) :املؤسسة ،وباختالف أنواعها وطبقا لنظرية
النظم ،هي نظام مفتوح ،ومتفاعل مع البيئة اخلارجية يتأثر هبا ويؤثر فيها ،ولذلك فهي ليست يف حالة
سكون أو ثبات ،وإمنا تتغري باستمرار وبالتايل عليها العمل بكل ما لديها من أجل مواجهة هذا التغري والتأقلم
معه .وهذا طبعا كله يتم من خالل مدخل واحد أال وهو اجلودة الشاملة ،الذي يعترب من أهم مداخل التغيري
اهلادف إىل التحسني املستمر يف مستوى األداء.
 .3مقاومـة التغيير التنظيمي :أسبابهـا ،وطرق معالجتهـا
يف هذا اجلزء سوف نتطرق إىل دراسة مقاومة التغيري التنظيمي من حيث مفهومها ،واألسباب املؤدية
إليها ،مع عرض خمتلف الطرق اليت تعاجل هذه املقاومة.
 0.3مفهوم مقاومة التغيير التنظيمي
قبل البدء يف تطبيق التغيريات املطلوبة فإنه يتعني تفهم مجيع املعنيني هبذا التغيري لدواعيه حىت ميكن
ضمان تعاوهنم مع اإلدارة يف حتقيق التغيريات املطلوبة ،أو على األقل حتييد املقاومة .وعادة يكون هناك ردود
أفعال ممن يتأثرون بالتغيري ،قد تتمثل يف عدم التصديق أو عدم القبول ،ويتطلب ذلك جمهودا من مسريي
املؤسسات املسؤولني عن ختطيط عملية التغيري من أجل إقناع العاملني به.
وميكن التمييز بني عدة مراحل متر هبا ردود األفعال وذلك كما يلي (ماهر ،2112 ،الصفحات -691

:)691
 الصدمة :وهي تشري إىل شعور حاد بعدم االتزان ،وعدم القدرة على التصرف. -عدم التصديق :وهو شعور بعدم واقعية أو عدم موضوعية السبب يف ظهور التغيري.
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 الذنب :وهو شعور الفرد بأنه قام خبطأ ما يتطلب التغيري الذي حدث. اإلسقاط :وهو قيام الفرد بتأنيب فرد أخر على التغيري الذي حدث. التبرير :وهو قيام الفرد بوضع أسباب للتغيري. التكامل :وهو قيام الفرد باحتواء التغيري وحتويله إىل مزايا يتمتع هبا. القبول :وهو عبارة عن خضوع أو حتمس الفرد للوضع اجلديد بعد التغيري.وعليه ،فإنه إذا مل يتم التغيري بالشكل املطلوب ينتج عنه مقاومة ،حيث يتمسك أفراد التنظيم باألوضاع
اإلدارية السائدة ،وميلهم إىل االلتزام بالسلوك الوظيفي الذي تعودوا عليه ،وهذا خلشيتهم االنتقال إىل أوضاع
أخرى(العنزي ،2112 ،الصفحة .)28

عادة مقاومة التغيري لديها أبعاد عديدة ،فقد تأخذ الصفة الفردية مبعىن أن اجتاهات األفراد العاملني قد
تكون مؤيدة للتغيري أو معارضة له وذلك تبعا للرؤية الشخصية للفرد .أو الصفة اجلماعية مبعىن أن مقاومة
التغيري تأخذ طابع مجاعي .وقد تكون املقاومة سرية أو ظاهرة مع األخذ باالعتبار أن التعامل مع املقاومة
الظاهرة يكون أفضل بكثري من التعامل مع املقاومة السرية  ،وذلك لصعوبة تصدي اجلهة املسؤولة هلذا النوع
من املقاومة الذي ال ميكن معرفة أفراده أو اسرتاتيجياته(البلوي ،2116 ،الصفحة .)55

 0.3أسباب مقاومة التغيير
عادة األفراد يقاومون التغيري وذلك لألسباب التالية:
أ -التخوف من التأثير السلبي في األمان الوظيفي :وهذا بسبب ما يتضمنه من احتماالت تقليص عدد
األفراد وذلك هبدف خفض التكاليف أو زيادة الكفاءة ،فما هو جيد للمؤسسة ليس جبيد دائما لألفراد
العاملني هبا من جهة ،ومن جهة أخرى التغيري قد يعين احلاجة ملهارات وخربات جديدة قد ال ميتلكها األفراد
حاليا  ،وهذا التخوف حيدث عادة عند إدخال تكنولوجيا جديدة(الشماع ،2112 ،الصفحة .)222
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ب -التقييم المختلف للموقف  :فقد يرى البعض أن املوقف ال حيتاج تغيري ،يف حني البعض اآلخر يرى
أن التغيري ضروري(حسن ،2113 ،الصفحة .)363

ج -التغيير في المواقع الجغرافـية للعمل :كأن يتم نقل موظفني من أماكن عملهم احلالية إىل أماكن
أخرى ال تتيسر هلم فيها نفس التسهيالت أو سترتتب عليهم مصاريف أو تغيريات ال حيبذوهنا أو غري
مستعدين هلا(القريويت ،2111 ،الصفحة .)252

د -المس بمداخيل األفراد  :مصدر آخر للمقاومة الفردية ،هو التخوف من أن يؤدي التغيري الخنفاض
الدخل ،إذ أن تغيري مهمات العمل ،أو تغيري روتني العمل ،يؤدي للتخوف االقتصادي إذا ما اعتقد األفراد
أهنم سوف لن يتمكنوا من أداء املهام بنفس كفاءهتم يف أداء مهامهم السابقة ويظهر ذلك بشكل خاص
حينما يرتبط األجر باإلنتاجية بشكل مباشر(العطية ،2113 ،الصفحات.)363-362

ه -الجماعات غير الرسمية :هذه اجلماعات حترض يف اجتاه معاد للتغيري خوفا على مصاحلها من الضياع،
بعد أن رتبت األمور لصاحلها(بن حبتور ،2111 ،الصفحة .)356

باإلضافة إىل تلك األسباب ،هناك أسباب أخرى ملقاومة التغيري يوجزها "أمحد ماهـر" يف النقاط التالية
(ماهر ،2112 ،الصفحة :)392

 عندما تكون أهداف التغيري غري واضحة ،هذا ما يؤدي إىل البلبلة وعدم التأكد عما قد حيدث يفاملستقبل.
 عندما يكون إقناع اآلخرين بالتغيري يعتمد على أسباب شخصية ،فحينها يشعر املتأثرون بالتغيري أنه يتمملصلحة أشخاص معينني.
 عندما يتم جتاهل تقاليد وأمناط ومعايري العمل والعادات اليت تعود عليها األفراد وأقسامهم مييلون إىلمقاومة التغيري.
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 عندما يكون هناك اتصال ضعيف أو مفقود عن موضوع التغيري. عندما يكون هناك خوف من فشل التغيري ،حيث يشعر الكثري من الناس بقلق حيال احتمال عدم جناحالتغيري.
 عندما تكون تكلفة التغيري أكرب من العائد منه. 3.3أساليب معالجة مقاومة التغيير
هناك مجلة من األساليب املقرتحة ميكن استخدامها للتعامل مع مقاومة التغيري ،أمهها:
أ -التعليم واالتصال  :ميكن تقليل املقاومة من خالل االتصال بالعاملني ملساعدهتم على التعرف مبنطق
التغيري ،ويفرتض هذا األسلوب أن مصادر املقاومة تكمن يف عدم توفر املعلومات أو سوء االتصال .فإذا ما
استلم العاملون احلقائق الكاملة ،ومت توضيح أي سوء فهم ،فإن ذلك يؤدي إىل تقليل املقاومة .وميكن حتقيق
االتصال من خالل املناقشات املباشرة ،أو املذكرات ،أو التقارير ،أو العرض اجلماعي .وحيقق هذا األسلوب
النتائج املطلوبة إذا ما كان سبب املقاومة عدم كفاية االتصال ،وتتميز العالقات بني اإلدارة والعاملني بالثقة
واملصداقية ،وإذا مل تتوفر هذه الشروط ،فإن هذا األسلوب لن حيقق النتائج املطلوبة (العطية،2113 ،
الصفحة.)366

ب -المشاركة  :يصعب على األفراد مقاومة قرار التغيري الذي شاركوا يف اختاذه .وبذلك ،وقبل إدخال
التغيري ،ميكن جلب هؤالء الذين ححيتمل أن يعارضوا التغيري وإشراكهم يف عملية التغيري .وعلى افرتاض أن
املشاركني ميتلكون اخلربة اليت متكنهم من املشاركة ،فإن انغماسهم قد يؤدي إىل تقليل مقاومتهم ،واحلصول
على التزامهم ،وحتسني نوعية قرار التغيري .ولكن مقابل هذه املزايا فهناك بعض املساوئ اليت قد تظهر نتيجة
للمشاركة باختاذ قرار التغيري ،إذ قد يؤدي ذلك لقرارات سيئة ،كما أن عملية اختاذ القرار تتطلب فرتة زمنية
طويلة (مرزوق ،2115 ،الصفحة .)22
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ج -التسهيل والدعم  :ميكن ملستشار التغيري من تقدمي دعم كبري لتقليل املقاومة ،وحينما تكون درجة
اخلوف عالية بني العاملني ،فإن تقدمي النصح والتدريب على مهارات جديدة ،أو إجازة قصرية قد تساعد
على عملية التكيف .ومن مساوئ هذا األسلوب ،أن هذه العملية تستغرق فرتة زمنية طويلة ،هذا باإلضافة
إىل كلفتها ،كما أهنا ال تضمن حتقيق النجاح (مرزوق ،2115 ،الصفحة .)22

د -المفاوضات  :وهي الطرق األكثر رمسية إلقامة احلوار وخلق التعاون ،فإجراء مساومات مجاعية خاصة
بني النقابات واإلدارة ميكن أن يساهم ذلك يف دعم مشاريع التغيري .فإذا كانت مقاومة التغيري نابعة من
معلومات خاطئة أو ناقصة أو مهولة لخآثار السلبية احملتملة نتيجة التغيري ،فانه يفرتض على اإلدارة أن تعتمد
على برنامج لالتصاالت والتثقيف يركز على أهداف وفوائد التغيري(العامري والغاليب ،2112 ،الصفحة
.)211

ه -المناورة والكسب :تشري املناورة إىل حماوالت التأثري غري الظاهرة من خالل التالعب باحلقائق وتغيريها،
مبا جيعلها أكثر جاذبية ،وحجب املعلومات الغري مرغوب فيها ،وخلق إشاعات كاذبة للتأثري على العاملني
لقبول التغيري ،وهذه كلها أمثلة على أساليب املناورة .أما الكسب فهو أسلوب يشمل كال من املناورة
واملشاركة ،ويهدف لشراء قادة اجلماعات املقاومة عن طريق منحهم دورا أساسيا يف قرار التغيري .حيث
تطلب نصيحة القادة ليس بغرض الوصول لقرار أفضل ،ولكن للحصول على تأييدهم لقرار التغيري .إن كال
من املناورة والكسب ،هي طرق غري مكلفة نسبيا وسهلة احلصول على دعم املعارضني ،لكن ميكن هلذا
األسلوب أن يؤدي إىل نتائج سلبية ،إذا ما أدرك اهلدف أنه خمدوع ،ويستخدم كوسيلة إلدخال التغيري .ويف
حالة اكتشاف ذلك الغرض ،فان ذلك سوف يؤدي إىل اخنفاض مصداقية القادة املسؤولني عن التغيري إىل
الصفر(العطية ،2113 ،الصفحة.)365
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و -اإلجبار  :هو األسلوب األخري الذي تلجأ إليه اإلدارة لتقليل املقاومة ،ويشتمل هذا األسلوب على
التهديد أو استخدام القوة ضد مقاومي التغيري ،وإجبارهم على قبوله كـواقع حال(العامري والغاليب،2112 ،
الصفحة .)212

 .4إدارة التغييـر التنظيمي
إذا كان التغيري ال خيرج عن كونه استجابة خمططة ،أو غري خمططة من قبل املؤسسات للضغوط اليومية
اليت يرتكها التقدم والتطور الفين امللموس وغري امللموس يف املاديات واألفكار ،فان إدارة التغيري التنظيمي ما
هي إال التأكد من املعاجلة الفعالة لتلك الضغوط من خالل املمارسات اإلدارية املختلفة.
 1.4مفهوم إدارة التغيير التنظيمي
يرى العامل اإلداري "ستيف مسث"( )Steve Smithأن إدارة التغيري التنظيمي هي "عملية حتويل املؤسسة
من خالل تطبيق منهج مشويل عملي متدرج من الواقع احلايل إىل الواقع املراد الوصول إليه ،من خالل تطوير
األعمال والسلوك وهذا بإتباع أساليب عملية لتعزيز التغيري املراد إحداثه"(العطيات ،2006 ،الصفحة .)85

يف حني عامر

()3883

نظر إىل إدارة التغيري التنظيمي على أهنا تعرب عن" كيفية استخدام أفضل الطرق

اقتصاديا ،وفعالية إلحداث التغيري املطلوب بقصد خدمة األهداف املنشودة"(عامر ،1991 ،الصفحات
.)51-61

وبرأي العطيات

()2006

فان إدارة التغيري هي "االستعداد املسبق من خالل توفري املهارات الفنية

والسلوكية واإلدارية واإلدراكية الستخدام املوارد املتاحة (بشرية ،قانونية ،مادية ،وزمنية) ،بكفاءة وفعالية
للتحول من الواقع احلايل إىل الواقع املستقبلي املنشود خالل فرتة حمددة بأقل سلبيات ممكنة على األفراد
واملؤسسات ،وبأقصر وقت وأقل جهد وتكلفة""(العطيات ،2006 ،الصفحة .)84
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وتظل إدارة التغيري من أهم التحديات اليت تواجه القيادات يف منظمات األعمال ،باعتبار ما تتطلبه
عمليات التخطيط هلا وحشد املوارد املتنوعة لتنفيذ هذه املخططات ،للتمكن من التفاعل االجيايب مع التغريات
املستمرة على مستوى بيئيت العمل الداخلية واخلارجية ،عن طريق اغتنام الفرص والتقليل من تأثري التهديدات
اخلارجية ،وترشيد استغالل نقاط القوة ،وإجياد احللول املناسبة والسريعة لنقاط الضعف(قامسي،2116 ،
الصفحات .)51-63

إذن تأسيسا على ما سبق يتبني أن عملية التغيري تالقي صعوبة كبرية ،وذلك راجع إىل املقاومة احملتملة
للتغيري لعدم إملام املتأثرين به وخبطواته ،وما ينطوي عليه مستقبلهم بعد أن يصبح التغيري واقعا ملموسا ،وعلى
املؤسسات قبل أن تبدأ يف تنفيذ عمليات التغيري والتطوير أن تقوم بعمليات التخطيط والتنظيم له.
إن املقصود بالتخطيط لعمليات التغيري هو الوصف الدقيق ملا جيب اجنازه ،وحتديد األدوات والوسائل
املستخدمة لتحقيق ذلك .وخطة التغيري ال بد أن تكون قادرة على اإلجابة عن العديد من األسئلة املتعلقة
بعناصرها ،ومنها(السبيت ،2116 ،الصفحة :)12

 ما هي مشاكل املؤسسة على كافة املستويات اإلدارية والتنظيمية؟ كيف ميكن مجع املعلومات الالزمة عن هذه املشاكل وتشخيصها وحتديد البدائل واختيار احلل األمثل؟ من هم املستهدفون بالتغيري (املهام ،األفراد ،اهليكل التنظيمي ،التكنولوجيات)؟ من سيقوم بعملية التغيري ،وما هو دور املستويات اإلدارية يف املسامهة يف عمليات التغيري؟ ما هي مراحل التغيري ،وما هي املدة الزمنية املرتبطة بكل مرحلة؟وباالنتقال إىل عملية تنظيم التغيير  ،والذي يقصد به من يقوم؟ ،ومىت؟ ،وكيف تتم عملية التغيري؟ .أما
عن من "يقوم بعملية التغيير" فتعين املستويات التنظيمية أو اإلدارية اليت ستشارك يف مجع املعلومات
وتشخيص املشاكل وتطبيق احللول .كما تعين من األفراد داخل هذه املستويات الذين سيشرتكون يف هذه
اخلطوات ،وما هي درجة املشاركة .وميكن التمييز بني ثالث حاالت :األوىل أن تنفرد اإلدارة العليا بسلطة
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التغيري ،والثانية على طرف النقيض وهي أن تقوم بذلك اإلدارة الدنيا بتفويض من اإلدارة العليا ،والثالثة هي
حالة وسط بني احلالتني السابقتني ،حيث تشرتك كل من اإلدارتني العليا والدنيا يف التغيري.
أما عن "متى تتم عملية التغيير " فيجب على املشرتكني يف وضع نظام التغيري أن يضعوا خطة زمنية
حتدد خطوات ومراحل عملية التغيري بالتفصيل ،حيث يكون ذلك مرشدا للتنفيذ وملزما للمنفذين بإتباعه.
أما "كيف تتم عملية التغيير" فإننا نتناول فيها األدوات اليت ستستخدم إلحداث التغيري ويتحدد ذلك
حبسب طبيعة املشكلة ،وحبسب الشيء الذي سيخضع للتغيري" :هل هو األفراد ،أو املهام ،أو اهليكل
التنظيمي ،أو التكنولوجيا" (ماهر ،2112 ،الصفحات .)692-693

وال يتوقف األمر عند النقاط اليت ذكرناها يف األعلى فقط ،فباإلضافة إىل ذلك جيب أن يؤخذ اجلانب
اإلنساين يف احلسبان ،إذ أن دراسة السلوك اإلنساين واستجابته لعمليات التغيري تلزمنا مبراعاة احلذر ومعاجلة
األمر بنوع من التخطيط والتنظيم بالشكل الذي يقلل من املقاومة للتغيري ،وبالشكل الذي يزيد من احتمال
تقبله له.
 0.4خصائص إدارة التغيير التنظيمي
تتصف إدارة التغيري بعدة خصائص يتعني اإلهلام هبا ومعرفتها واإلحاطة جبوانبها املختلفة ،لكي يتمكن
قادة التغيري يف املؤسسات من القيام بالتغيري املطلوب .وأهم هذه اخلصائص ما يلي (مرزوق،2115 ،
الصفحات

:)22-23

أ -االستهدافية  :فالتغيري حركة تفاعل ذكي ال حيدث عشوائيا ،بل يتم يف إطار حركة منظمة نتيجة إىل
غاية مرجوة و أهداف حمددة  ،و من هنا فإن إدارة التغيري هتدف إىل حتقيق هدف  ،و تسعى إىل غاية
معلومة و موافق عليها و مقبولة من قوى التغيري .
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ب -الواقعية :جيب أن ترتبط إدارة التغيري بالواقع العملي الذي تعيشه املؤسسة ،وأن يتم يف إطار إمكانياهتا
و مواردها و ظروفها اليت متر هبا.
ج-التوافقية :جيب أن يكون هناك قدر مناسب من التوافق بني عملية التغيري وبني رغبات واحتياجات
القوى املختلفة لعملية التغيري.
د-الفاعلية :يتعني أن تكون إدارة التغيري فعاّلة ،أي متلك القدرة على احلركة حبرية مناسبة ،ومتلك القدرة
على التأثري على اآلخرين ،وتوجيه قوى الفعل (العمل) يف األنظمة والوحدات اإلدارية املستهدف تغيريها.
ه-المشاركة :حتتاج إدارة التغيري إىل التفاعل اإلجيايب ،والسبيل الوحيد لتحقيق ذلك هو املشاركة الواعية
للقوى واألطراف اليت تتأثر بالتغيري وتتفاعل مع قادة التغيري.
و -الشرعية :جيب أن يتم التغيري يف إطار الشرعية القانونية و األخالقية يف آن واحد ،وملا كان القانون
يتعني أوال تعديل و تغيري القانون قبل إجراء التغيري،
القائم يف املؤسسة قد يتعارض مع اجتاهات التغيري ،فإنه ّ
و هذا من أجل احلفا على الشرعية القانونية.

ز -اإلصالح :حىت تنجح إدارة التغيري جيب أن تتصف باإلصالح ،مبعىن أهنا جيب أن تسعى حنو إصالح
ما هو قائم من عيوب ،ومعاجلة ما هو موجود من اختالالت يف املؤسسة.
ح -الرشد :وهو صفة الزمة لكل عمل إداري ،وبصفة خاصة يف إدارة التغيري ،إذ خيضع كل قرار وكل
تصرف العتبارات التكلفة والعائد ،فليس من املقبول أن حيدث التغيري خسائر ضخمة يصعب تغطيتها بعائد
يفوق هذه اخلسائر.
ط -القدرة على التطوير واالبتكار :وهي خاصية عملية الزمة إلدارة التغيري ،فالتغيري يتعني أن يعمل على
إجياد قدرات تطويرية أفضل مما هو قائم أو مستخدم حاليا ،ومنه فالتغيري يعمل حنو االرتقاء والتقدم وإالّ
فقد مضمونه.
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ي -القدرة على التكيف السريع مع األحداث :إن إدارة التغيري هتتم أمهاما كبريا بالقدرة على التكيف
السريع مع األحداث ،ومن هنا فإهنا ال تتفاعل مع األحداث فقط ولكنها أيضا تتوافق وتتكيف معها وحتاول
السيطرة عليها والتحكم يف اجتاهها ومسارها ،بل وقد تقود وتصنع األحداث بذاهتا لإلبقاء على حيوية
وفعالية املؤسسة.
 .5مراحل التغيير التنظيمي
يعترب كيرت ليفين " "Kurt Levinمن أشهر من تناول مراحل التغيري ،حيث طور منوذجا إلحداث
التغيري وحظي باهتمام كبري ،ويعتقد الكثري من الكتاب والباحثني بأن النموذج الذي قدمه كريت واملراحل
اليت حيددها تساعد كثريا على إحداث التغيري بشكل فعال ،إذا ما طبق النموذج ومراحله بصورة سليمة،
وتلك املراحل هي (العنزي ،2112 ،الصفحة :)22
 مرحلة إذابة الجليد "،"Unfreezing مرحلة التغيير"،"Changing -مرحلة إعادة التجميد "."Refreezing

هذه املراحل يبينها الشكل ( )3التايل:
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الشكل ( :)1نموذج ليفين لمراحل التغيير
المرحلة األولى

المرحلة الثانية

المرحلة الثالثة

إذابــة الجليد

التغييــر

إعـادة التجميد

 إجيـاد شعـور باحلاجةللتغيري.

تغييـر األفـراد واألعمال.-تغيري البناء التنظيمي.

 -تقليص املقاومة للتغيري.

-تغييـر التكنولوجيا.

 تعزيـز النتائـج. تقييــم النتائـج. -إجراء تعديالت بناءة.

المصدر( :البلوي ،2116 ،الصفحة .)39

وفيما يلي سيتم شرح كل مرحلة على حدة:
أ -مرحلـة إذابة الجليد ( :)Unfreezingمتثل هذه اخلطوة حماولة إثارة ذهن أفراد ومجاعات املؤسسة من
عاملني وأقسام ومديرين لضرورة احلاجة إىل التغيري .وهي حماولة جلذب انتباههم إىل تلك املشاكل اليت
تعرقلهم يف العمل وهي إثارة لدوافعهم للبحث عن حلول ذاتية وإبداعية حلل مشاكلهم ،وال ميكن للمؤسسة
أن يتم ف يها ذلك ما مل تقم بتهيئة األفراد واملدريني ،ويطلق على عملية التهيئة باإلذابة ،حيث يتم حترير
املوقف الذي يتعرض له األفراد واألقسام واملؤسسة ككل من أي متغريات قد تؤدي إىل ثبات هذا املوقف.
ومن ضمن أساليب هتيئة وإذابة املوقف "إذابة اجلليد" ما يلي (ماهر ،2112 ،الصفحات :)511-519

 منع أي معززات ألمناط السلوك اليت متثل نوعا من املشاكل اليت جيب تغيريها ،وذلك لتوضيح أن أمناطالسلوك السيئة هي شيء غري مرغوب فيه.
 انتقاد التصرفات والسياسات وأساليب العمل اليت تؤدي إىل مشاكل ،وقد يصل األمر باالنتقاد إىل زرعاإلحساس بالذنب.
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 جعل العاملني يشعرون باألمان جتاه التغيريات اليت قد حتدث مستقبال ،ويتم ذلك بالقضاء على مسبباتمقاومة التغيري.
 نقل الفرد من بيئة العمل اليت تشجع أساليب العمل والتصرفات غري املرغوبة ،وذلك لكي يشعر مبدىعظمة املوقف ،وقد يكون ذلك النقل مؤقتا إىل أحد األقسام األخرى أو إىل دورة تدريبية تدور حول املشكلة
املعنية.
 تغيري بعض الظروف اليت حتيط بالتصرفات السيئة ،فإذا كانت هذه التصرفات عبارة عن التأخري والتوقفعن األداء قبل مواعيد العمل الرمسية ،فان التغيريات اليت تشعر العاملني بسوء هذه التصرفات قد تكون مثل
تغيري مواعيد احلضور واالنصراف ،وعدد ساعات العمل والراحة.
إن تفكيك أو إذابة املوقف يسهل لألفراد والقائمني على التغيري من التبصر والوعي بوجود مشاكل يف
العمل تتطلب التغيري واحلل .ولزيادة هذا التبصر والوعي بوجود مشاكل ميكن مقارنة أداء كافة أجزاء املؤسسة
بعضها ببعض ،ودراسة تقارير األداء والرقابة بشكل دقيق ،وكذلك القيام بالدراسات امليدانية داخل العمل
من أجل معرفة درجة الرضاء وتغيري قيم العمل ،ومشاكل العاملني ،وإجراءات العمل ،واإلنتاج ،واألساليب
الفنية ،وغريها من الدراسات.
بعد التطرق إىل أساليب هتيئة وإذابة املوقف ،جيب أن تكون هناك مناقشة خمططة بني األفراد ومجاعات
العمل ،والقائمني على برنامج التغيري والتطوير ،وهتدف هذه املناقشات للتعرف على ما يلي (رزق اهلل
وحممود ،ب س ن ،الصفحة :)296

 ما هي األعراض واملشاكل اليت تعاين منها املؤسسة؟ هل هناك أكثر من مشكلة؟ ما هو ترتيب هذه املشاكل حبسب تأثريها على العمل؟ -هل ميكن حل هذه املشاكل؟
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 ما هي حدود املؤسسة وإمكانياهتا يف حل املشاكل؟ب -مرحلـة التغيير ( :)Changingيف هذه املرحلة يتم إحداث التغيري املطلوب من خـالل مكونات التنظيـم
(العنصر البشري ،املهام ،اهليكل التنظيمي ،التكنولوجيا)  ،والبد من مالحظة أن جناح هذه اخلطوة يعتمد
بالدرجة األوىل على جناح املرحلة السابقة ،وتوفري احلوافز املناسبة لذلك ،ويشري ليفني ( (Levenإىل ضرورة
عدم الدخول هبذه املرحلة بسرعة ،وأخذ الوقت املطلوب واستخدام اسرتاتيجيات التغيري املناسبة ،وذلك
لتجنب حدوث مقاومة للتغيري من قبل العاملني(البلوي ،2116 ،الصفحة .)38

ج -مرحلـة إعادة التجميد ( :)Refreezingيف هذه املرحلة يكون من الالزم بعد التوصل إىل النتائج
والسلوك املطلوب أن يتم جتميد ما مت التوصل إليه ،أو ميكن القول بأن هذه املرحلة هتتم حبماية التغيري الذي
مت حتقيقه ،أي حماولة التثبيت واحلفا على املكاسب واملزايا اليت مت حتقيقها من التغيري.
للحفا على عملية التغيري ميكن أن نتبع بعض الطرق اآلتية (رزق اهلل وحممود ،ب س ن ،الصفحات
:)292-295

 املتابعة املستمرة لنتائج التغيري ،ومقارنة هذه النتائج الفعلية بالنتائج املخططة واملطلوبة ومناقشة االحنرافاتاحملتملة ،وحماولة عالجها.
 توفري سبل اتصاالت متفتحة بني املشاركني يف التغيري ،مع توفري كافة املعلومات املرتبطة به. بناء أنظمة حوافز تشجع األقسام واألفراد الناجحني يف املسامهة يف عمليات التغيري. االستمرار يف تدريب العاملني واملشاركني يف تطوير األسس واملبادئ العلمية للتغيري. تكرمي األشخاص ومجاعات العمل واملديرين املسامهني يف التغيري. االجتماعات واملناقشات املستمرة لعملية التغيري ومشاكلها وحتديد سبل العالج. يف حالة االعتماد على مستشارين خارجيني .جيب إهناء دورهم بالتدريج ،وإنشاء نظام داخلي حيل حملهم. -احلفا على العالقة مع املستشارين اخلارجني بشكل يتيح الزيادة حىت ميكن متابعة نتائج التغيري.
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 .6خاتمة:
لقد تطرقنا يف هذه الورقة البحثية إىل دراسة وحتليل اإلطار العام ملقاومة التغيري التنظيمي ،وتوصلنا
إىل أن التغيري هو سنة احلياة ،حيث ال يوجد عصر ال حيدث فيه التغيري ،ففي وقتنا احلاضر هناك تزايد
مستمر على مستوى القوى املؤثرة يف إحداث التغيري ،ويف السرعة اليت جيب أن تستجيب هبا املؤسسات
للتغيري من أجل االستمرار والبقاء يف سوق املنافسة .وعليه إذا مل يتم التغيري بالشكل املطلوب ينتج عنه
مقاومة ،حيث يتمسك أفراد املؤسسة باألوضاع اإلدارية السائدة ،وميلهم إىل اإللتزام بالسلوك الوظيفي الذي
تعودوا عليه ،وهذا خوفا من اإلنتقال إىل أوضاع أخرى غامضة.
إضافة إىل ذلك ،توصلنا إىل نتيجة مفادها أن إدارة التغيري ستظل واحدة من أهم التحديات اليت
تواجه القيادات يف منظمات األعمال ،باعتبار ما تتطلبه عمليات التخطيط هلا وحشد املوارد املختلفة لتنفيذ
هذه املخططات ،وذلك للتمكن من التفاعل االجيايب مع التغريات املستمرة على مستوى بيئيت العمل الداخلية
واخلارجية.
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Abstract
This research paper aims to study the phenomenon of
resistance to organizational change in enterprises and to
determine its basic contents, to address the most important
reasons that lead employees to resist change, and finally to
identifying various methods to address this resistance. This
study has resulted, that change is an ongoing process
through which the enterprise seeks to move from a current
situation to a better future one in different fields. This
process is controlled by several internal and external forces,
where the most important elements are; deterioration of
employee morale, changing laws and regulations, changing
administrative methods, the great technological
development, and the need for improvement, creativity and
innovation ... etc. Consequently, if the enterprise wants to
procure the benefits of change effectively, it must improve
its management process, which is one of the most essential
principles upon which modern management is based, and
this matter enables the enterprise to accompany the
fluctuations and changes of the environment and bring
about the required organizational development.
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