
 الثالث عشر المحاضرة
 التغيير تمكين استراتيجيات

 مقدمة
 مستفٌدة وجودها فترات برع   المنظمة تستخدمها الفّعالة والقرارات   الخطط من مةز  ر عن عبارة االستراتٌجٌة

ًّ  التطور من  العملٌة هذ رّ وتم   لتحقٌقه، تطمح الذي تقبلالمس   واستشراف لحماٌتها وسائل فٌرتو   لأج   من العلم
 .اإلدارٌة والهٌاكل التنظٌمٌة الثقافة تغٌر اهمّ أه بمراحل
 هو التغٌٌر باستراتٌجٌة فالمقصود االستراتٌجً والتغٌٌر التغٌٌر، استراتٌجٌة بٌن زٌّ م  ن أن   البداٌة فً وٌجب
  المستقبل آفاق لتستشرف الزمن عبر ممتدة النطاق واسعة vision رؤٌة ذو واختٌار عمٌقة أبعاد ذو تصّور تبّنً

 إلعادة تعددةم   ومسارات خٌارات بٌن من اختٌار فإّنها ناه ن  وم الزمان، من عاما عشرٌن خالل تحقٌقه المرجو
ر الواقع ٌاغةص    .تقبلس  الم   الآم   لتحقٌق الحاض 
ع على ٌتم تنفٌذي وفعل Action تّصرف إال هو ما االستراتٌجً التغٌٌر أنّ  حٌن فً   الهٌكل لتغٌٌر نطاق أوس 

 .وجذرٌا كلٌا ٌكون ٌكاد وبشكل المستقبل، فً النشاطً واتجاهها األساسً وعملها بالمنظمة الخاص
  اإلدارة فوظٌفة لالستراتٌجٌة؛ جدٌدا مفهوما jary Hambl هامبل جاري قّدم الجذري التغٌٌر قٌادة كتابه وفً
لٌا  سٌاق لرعاٌة صالحة خالّقة وثقافة مناخ ذات مؤّسسة بناء بل االستراتٌجٌات، وتطوٌر بناء لٌست الع 

ٌاغة مجّرد ولٌس متواصل، استراتٌجً  الذٌن المدٌرٌن ٌنتقد ثم ومن بّراقة، ألفاظ ذات استراتٌجٌة ص 
 المناسبة األحوال تهٌئة من بدالا  وذلك بها، العاملٌن وإلزام استراتٌجٌة سٌاسات ورسم خطط تصمٌم ٌحاولون

 .ٌرونها الّتً والتغٌٌر التطوٌر دروب وٌسلكون بأنفسهم طرقهم ٌشقون العاملٌن تجعل التً
 ثقافة خلق على العمل من بدال االستراتٌجٌة، تطوٌر على ٌعملون وهم وقتهم معظم ٌقضون المدٌرٌن إنّ 

ٌّة  .الجدل أو االحتماالت ٌقبل ال وتلقائٌا داخلٌا فعالا  والتمٌز النموّ  استراتٌجٌات تجعل ابتكار
 

 التغيير استراتيجيات  :اوال
 ووضع االستراتٌجٌات افضل اختٌار من تمكن معمقة دراسة التغٌٌر بدراسة القٌام المنظمة ادارة على ٌجب

 .المناسبة البرامج واقتراح المالئمة، الخطط
 القسرية القوة استراتيجية -1
 بالقوة التغٌٌر ٌفرض حٌث التغٌٌر، احداث فً والوسائل االسالٌب كافة استخدام ٌتم االستراتٌجٌة لهذه وفقا 

 .المعنٌة الجهات على
 ٌقاوم او ٌخالف من لكل والجزاءات العقوبات باستخدام المقاومة اشكال كافة على التغلب ٌتم . 

 : وهما بأسلوبين االستراتيجية تلك تنفيذ ويتم
 سلطاته مستعمال بتنفٌذه وٌأمر القرار القائد ٌتخذ حٌث مباشر بشكل القوة استعمال االول : االسلوب 

 .التهدٌدات او تالمحفزا ببعض مصحوبا الرسمٌة
 وحجبها الموارد على والسٌطرة بالتفاوض المصحوبة السٌاسٌة المناورة الى اللجوء الثاني : االسلوب 

 .الضرورة عند
 والء تتضمن ال ألنها البعٌد المدى فً فعالة وغٌر الطارئة، الحاالت فً فعالة االستراتٌجٌة هذه تكون 

 .للتغٌٌر ودعمهم االفراد
 الميدانية العقالنية استراتيجية -2

 التعلٌم والبحوث الى تنظر وبالتالً الوعً، وعدم الجهل هو للتغٌٌر الرئٌسً العدو ان االستراتٌجٌة هذه تفترض
 المتدربٌنتزود  تدرٌبٌة برامج بتصمٌم المنظمات تقوم حٌث التغٌٌر، علٌها ٌقوم رئٌسٌة كأداة العلمٌة

 .العلمٌة والدراسات والبحوث البعثات تشجٌع مع بالمعلومات،
 والتوعية التثقيف استراتيجية -3
 االفراد اقتناع عدم بل المعلومات، نقص لٌس التغٌٌر امام الرئٌسً الحاجز ان االستراتٌجٌة هذه تفترض 

 االفراد ٌعتقد عندما خاصة والبراهٌن، واالدلة والحجج المنطق استخدام ٌتم لذا التغٌٌر، بضرورة والوحدات
 .به ٌقبلون وال ٌقاومونه وبالتالً ومعتقداتهم قٌمهم مع ٌتضارب او مصالحهم ٌهدد التغٌٌر ذلك ان



 وازالة والتثقٌف التوعٌة طرٌق عن المقاومة على ٌتغلب ان التغٌٌر قائد ٌحاول االستراتٌجٌة هذه ضمن 
 التً الوسائل اهم التدرٌب وٌعد ومقاومته، رفضه بدل قبوله الى ٌؤدي بما للتغٌٌر، الوالء وتنمٌة المخاوف

 .التغٌٌر قضاٌا تجاه ومواقفهم االفراد اتجاهات تغٌٌر خاللها من ٌمكن
 

 المتدرج التغيير استراتيجيات  :ثانيا
 الطارئة. الظروف تحتمه الذي التغٌٌر او له، المخطط التغٌٌر مع للتعامل الفعالة االستراتٌجٌات تعتبر أن 

 منها : عديد بعوامل االستراتيجية وتتأثر هذه
 العاملٌن وقدرات مهارات. 
 المستمر والتشجٌع بالمشاركة العاملٌن رغبة. 
 المنظمة ثقافة. 
 التالٌة االستراتٌجٌات استخدام ٌمكن اإلطار هذا ضمن: 
 االفراد بٌن والمشاركة التعاون على االستراتٌجٌة هذه تقوم : النطاق واسعة المشاركة استراتيجية -1

 .التغٌٌر وفرضٌات واهداف قٌم وتحدٌد والمنظمة

 المشاركة االطراف بحجات واالخذ واالشراف والتمكٌن المشاركة قواعد على االستراتٌجٌة هذ تقوم 
 .واهدافها

 المتأثرٌن لألفراد ٌسمح حٌث منخفضة، التغٌٌر وضرورة منخفضة، التغٌٌر مقاومة تكون عندما تستخدم 
 من والرفع االفراد تحفٌز من ٌمكن كما .احداثه وكٌفٌة التغٌٌر وحجم نوع تحدٌد من بالمشاركة بالتغٌٌر
 .بفاعلٌة لتنفٌذه حماسهم

 منخفضة، مقاومته ودرجة عالٌة التغٌٌر الحاح درجة تكون عندما تستخدم : المركزة المشاركة استراتيجية -2
 بمشاركة ٌسمح حٌث العاملٌن، جمٌع ٌشرك بحٌث الكافً الوقت القائد او المدٌر لدى ٌوجد ال الحالة هذه فً
 .المنظمة افراد بقٌة مع الحقٌقً االتصال مع االفراد، اهم

 فً ٌوصً حٌث منخفضة، االلحاح ودرجة عالٌة المقاومة درجة تكون عندما تستخدم : االقناع استراتيجية -3
 رؤٌة خلق خالل من قبوله بضرورة بالتغٌٌر المتأثرٌن االفراد إقناع االستراتٌجٌة هذه خالل من الحالة هذه

 .المنشودة للحالة مشتركة
 ٌدرك معها للتغٌٌر، عالٌة ومقاومة للتغٌٌر ملحة ضرورة هناك تكون عندما تستخدم : االجبار استراتيجية -4

 .طوٌال وقتا تأخذ أنها او االقناعٌة الطرق من االستفادة امكانٌة عدم المدٌر
 

 البنيوي التغيير استراتيجية  :ثالثا
 ولنجاح وظائفهم، ٌفقدهم او العاملٌن امن ٌهدد قد الذي البنٌوي، التغٌٌر إلحداث عالٌة بدقة التخطٌط ٌجب
 : التالٌة االستراتٌجٌات اتباع ٌمكن التغٌٌر هذا
 ٌبادر هنا منخفضة التغٌٌر ومقاومة ازمة، فً المنظمة تكون عندما تستخدم : القيادية البراعة استراتيجية -1

 والتً التغٌٌر، فكرة طرح الى العاملٌن ثقة على والحائز اإلدارٌة بالقدرة ٌتمتع الذي القٌادٌٌن االفراد أحد
 .المطلوبة الغاٌة الى الوصول بهدف والتوجٌه التخطٌط من كبٌر بقدر تتبع

 االزمة، لتلك العاملٌن جمٌع إدراك مع ،ازمة فً المنظمة تكون عندما تستخدم : االقناع استراتيجية -2
 الى بالتغٌٌر القائم ٌعمد هنا االزمة، تلك لتخطً سرٌع بعمل القٌام من والبد منخفضة، التغٌٌر ومقاومة
 .أفضل مستقبلً وضع فً العاملٌن نفوس فً واالمل الثقة غرس

 للتغٌٌر، مرتفعة مقاومة وجود مع ازمة فً المنظمة تكون ال عندما تستخدم : االلزام استراتيجية -3
 النطاق واسعة للمشاركة الكافً الوقت نقص بسبب االجبار اسلوب بإتباع ٌوصً حٌث. 
 كافة بٌن الثقة خلق ٌقتضً مما العاملٌن بٌن االتحاد محققا التغٌٌر حالة ٌنفذ ان القائد على ٌجب 

 .االدارٌة المستوٌات
 فً الوقوع على المنظمة وتوشك قوٌة التغٌٌر مقاومة تكون عندما تستخدم : الديكتاتورية االستراتيجية -4

 .المنظمة وانقاذ التغٌٌر إلحداث االنسب االسلوب هً االستراتٌجٌة هذه تكون حقٌقة، كارثة
 للعاملٌن المعنوٌة بالروح تضر قد انها اال البقاء، اجل من سرٌعة نتائج احراز ألجل ٌتم القسوة استخدام. 

 



  
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 والتغيير التنظيمية الثقافة

 المنظمة ثقافة تعريف  :اوال
 .االعمال ادارة ادبٌات فً نسبٌا الحدٌثة المفاهٌم من التنظٌمٌة الثقافة مصطلح ٌعد
 بأنها التنظيمية الثقافة تعرف: 
 المنظمة اعضاء فٌها ٌشترك التً والقٌم االعتقادات من مجموعة. 
 المنظمة فً االفراد سلوك اطار وتشمل المنظمات، باقً عن المنظمة بها تتمٌز التً الممٌزات مجموعة. 
 هي المنظمة ثقافة في المؤثرة العوامل اهم : 

 المنظمة الٌه تنتمً الذي القطاع وطبٌعة االعمال بٌئة. 
 التجربة خالل من وافتراضات افكار من تحمله وما االدارٌة القٌادة. 
 المشكالت حل فً وخبراتهم المنظمة فً االفراد تجربة. 

 
 التغيير بإدارة التنظيمية الثقافة عالقة  :ثانيا
 المنظمة فً المعتمدة التغٌٌر باستراتٌجٌات وسلوك قٌم من تشمله بما التنظٌمٌة الثقافة تتأثر. 
 ثقافة بٌن تبادلٌة عالقة وجود ٌعنً مما التغٌٌر وعملٌات استراتٌجٌات على التنظٌمٌة الثقافة تؤثر كما .

 .التغٌٌر واستراتٌجٌات المنظمة
 الخارجً التغٌٌر عملٌات مع المنظمة تكٌف تحقٌق الى الثقافً التغٌٌر ٌهدف. 
 

 المنظمة في الثقافي التغيير اليات  :ثالثا
 :ٌلً ما الثقافً التغٌٌر الٌات مناهم

 سلوكٌات مستوى على تغٌٌرات احداث الى والتكوٌن تدرٌب ال خالل من المنظمة تسعى : والتكوين التعليم -1
 .محٌطها فً الحاصلة والتغٌٌرات ٌتالءم بما االفراد ومعارف

 منظمة داخل العام الجو تهٌئة خالل من التغٌٌر إلحداث الفعالة االلٌات احد االتصال ٌعتبر : واالتصال اللغة -2
 .المنظمة تعترض التً المشكالت واكتشاف المعلومات نقل وتسهٌل التغٌٌر لتقبل االعمال

 االخرى المنظمات باقً عن بالتمٌٌز للمنظمة تسمح التً الثقافٌة الرموز مناهم اللغة تعتبر كما. 
 التنظٌمٌة الثقافة تغٌٌر ٌعنً مما جدٌدة قٌما تحمل جدٌدة ومصطلحات مفردات ادخال الى التغٌٌر ٌؤدي. 

 
 اخترعت اسلوب TOYOTAشركة  فمثال بالمنظمة، الحاصلة والتغٌٌرات التعدٌالت تخص التً المناهج : -3

 .وغٌرها المرجعٌة المقارنة ابتكرت اسلوب XEROXالمحدد، وشركة  الوقت فً االنتاج

 استراتيجية االجبار المشاركة الواسعة استراتيجية

 اإلقناع او االجبار استراتيجية المشاركة المركزة استراتيجية

 مرتفعة
 

 درجة
 

 االلحاح
 

 )الحاجة(
 

 منخفضة

منخفضة           درجة المقاومة             مرتفعة    



 رؤٌة وامتالك التنبؤ على بالقدرة بها المدٌر ٌتمٌز التً تلك هً الناجحة المنظمات  : المعياري التوقع -4
 .مستقبلٌة

 
 الثقافي التغيير مداخل :رابعا

 مناجل المنظمة فً شًء لكل اٌجابٌة تغٌٌرات احداث على قائم اداري نظام هً : الشاملة الجودة ادارة -1
 .تكلفة بأقل المخرجات فً جودة اعلى الى مكوناتها كل وتطوٌر تحسٌن
 الشاملة الجودة ادارة تطبيق متطلبات اهم من TQM : 
 العلٌا االدارة دعم. 
 ًالعمٌل على الترك. 
 الفرٌق وروح التعاون. 
 المناسب القٌادي النمط ممارسة. 
 الجودة لضبط اإلحصائٌة االسالٌب استخدام على مبنً للقٌاس نظام وجود. 
 االتصاالت نظام فعالٌة. 

 فً العملٌات تصمٌم وإعادة جذري بشكل التفكٌر اعادة فً التنظٌمٌة الهندسة اعادة تتمثل : الهندسة اعادة -2
 .افضل اداء مستوى وتحقٌق جذرٌة تحسٌنات احداث بهدف معٌن عمل مجال
 الهٌاكل تغٌٌر خاصة التفكٌر طرٌقة فً الجذري التغٌٌر تعنً كما . 
 والموظفٌن المدراء وسلوك التنظٌمٌة. 
 لمنتج المنظمة بإطالق قت الو وتوفٌر التكالٌف وتخفٌض االدارٌة، االجراءات تخفٌض ذلك عن ٌنتج 

 .وظائفهم ٌخص فٌما القرارات بعض كإصدار للموظفٌن الحرٌة من نوع وإعطاء السوق، فً جدٌد
 التنظيمية الهندسة اعادة تطبيق مبادئ من : 
 ًالحدٌثة الطرق وتبنً القدٌمة االسالٌب عن التخل. 
 المعلومات تكنولوجٌا توظٌف. 
 العملٌات تصمٌم اعادة. 

 

 

 اخوكم / البرهي


