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دورا لقيادة التحىيليت في إدارة التغيير

مقدمة
ونح ــن ن ــد ل الق ــرن الواح ــد والعيـ ـرينة قص ــبب التغيي ــر وكيفي ــة قيادت ــة بنج ــاح م ــن قه ــم
المواضــيا التــي تيــغل عقميــة القيــادات اإلداريــة .وذلــك نســباي مقنعــةف قن التغييــر يحــدث فــي كــل
مكــانة وقن ســرعتة فــي ازديــاد وتعقــدة وقن مســتقبل نجــاح منظماتنــا يعتمــد عمــى كيفيــة قــدرة القــادة
عمــى قيــادة التغييــر .وربمــا تكــون القيــادة والتغييــر مــن قعظــم التحــديات التــي تواجــة المنظمــات فــي
الوقت الحاضر .وقد يتفق اغمي البـاحثين فـي مجـال القيـادة والتغييـر مـا ) Burn (1978فـي قن
مهام القائد الرئيسية تحقيق التغييـر وقن التغييـر يتطمـي قيـادة .قن القـدرة عمـى التعامـل مـا التغييـر
بأســموي فعــال يتطمــي قســموي قيــادية قطمــق عميــة  Burnمســمى القائــد التحــويمي .وفقــا لد ارســة
الجمعيـة انمريكيــة لـ دارة  )1994فــان القيــادة تمثــل المفتــاح انساســي لنجــاح التغييــرة ومــن هنــا
قص ــبب موض ــوع دور وقهمي ــة قي ــادة التغيي ــر مح ــور اهتم ــام الدارس ــين والب ــاحثين طـ ـوال العق ــدين
الماضـ ــيين .وال يـ ــك قن االهتمـ ــام بمفهـ ــوم القيـ ــادة التحويميـ ــة ييـ ــكل عنص ـ ـ ار قساسـ ــيا لمم سسـ ــات
والي ــركات ف ــي المممك ــة العربي ــة الس ــعودية صوص ــا ف ــي ظ ــل التح ــديات والتغيـ ـرات المتس ــارعة.
ولمواجهة هذة التحديات فأن منظمات انعمال في المممكة العربية السعودية تحتاج لنمـوذج جديـد
قادر عمى قيادة التغيير.
ولهذا يهدف هذا البحث إلى دراسة دور القيادة التحويميـة فـي إدارة التغييـر .حيـث يحـاول
البحث قن يبرهن قن مفهوم القيـادة التحويميـة مـن قكثـر مفـاهيم القيـادة مقيمـة لقيـادة التغييـر .ولـذا
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يتم تقسـيم البحـث إلـى قربعـة قجـزاي رئيسـة.ويتناول الجـزي انول إدارة التغييـرة بينمـا يتنـاول الجـزي
الثــاني القيــادة التحويميــةة ثــم الجــزي الثالــث يــتم اســتعراض دور القيــادة التحويميــة فــي إدارة التغييــرة
وفى الجزي الرابا يتم عرض ال اتمة.

إدارة التغيير
يهدف هذا الجزي مـن البحـث إلـى اسـتعراض بعـض المفـاهيم والمسـميات المرتبطـة بد ارسـة
إدارة التغييــر .وقبــل البــدي فــي الحــديث عــن موضــوع إدارة التغييــر البــد مــن مراجعــة كيــف عرفــة
الدارسون والباحثون .يعد مفهوم إدارة التغيير موضوع مثير لمجـدل بـين البـاحثين والممارسـين فـي
مجــال اإلدارةة ويرجــا ذلــك لعــدة قســباي منهــا قن ـة ال يوجــد تعريــف محــدد إلدارة التغييــرة كمــا قن
هنــاك عــدة قن ـواع م ــن التغييــرة لكــل منه ــا مســمى م تمــفف التغيي ــر الم طــط و التغييــر الط ــار
)Wilson, 1992ة التغييــر االسـتراتيجي والتغييــر الغيــر اســتراتيجي )( Pettigrew, 1987ة
التغيير الجذري والتغيير التدريجي ) .(Burnes, 1996
ويســت دم مصــطمب إدارة التغييــر لوصــف عمميــة التنفيــذ .وقــد وردت فــي اندبيــات تعــاريف
ع ــدة إلدارة التغيي ــر منه ــا عم ــى س ــبيل المث ــال تعري ــف ) Recordo (1995قن التغيي ــر عممي ــة
تست دمها المنظمة لتصميم تنفيذ وتقييم المبـادرات المقيمـة لمتعامـل مـا المتطمبـات التـي تفرضـها
البيئة ال ارجية.
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هـذا وتتطمـي إدارة التغييـر قيـادة .ويـر ) Harper (1998قن قيـادة التغييـر تتعمـق بنيـر
وهــج جديــدة وصــياغة ر يــة جدي ـدة والــدفا بيــكل مســتمر لتحقيقهــا .وفــى ا جهــد لمتغييــرة يمثــل
تنفيذ التغيير مصدر لتحقيق الميزة التنافسية(Tushman and Anderson, 1997) .
ويوضب ) Tushman and Anderson (1997قن إدارة التغييـر تتضـمن االنتقـال بالمنيـأة مـن
وضـعها الحــالى إلـى وضــا ر ــر مرغـوي فيــة ــقل فتـرة انتقاليــة .وفــى إدارة جهـود التغييــر تظهــر
الحاجة إليجاد حالة من عدم الرضا عن الوضـا الحـالي) ( Kotter, 1997ورغبـة جـادة لقنتقـال
لوضا مسـتقبمي واالحتكـام إلـى اسـتراتيجية واضـحة لتحقيـق الر يـة ) .(Kotter, 1997ولمقيـادة
قيضا دور فعال وبارز في التغيير التحويمي ) ( Transformational changeوذلك من ـقل
تحديــد طريــق لمســيرة المنظمــةة وايجــاد ز ــم لمتغييــر حتــى وان لــم يــتم تحدي ـد الوضــا المســتقبمي
لممنياة.

القيادة التحويلية
قصبب مصطمب التحويمي واالجرائى ) (Burns, 1978, Bass, 1990قسـاس لد ارسـة القيـادة وقـد
اســت دم فــي الغالــي لمتمييــز بــين اإلدارة والقيــادة .وقــد ظهــر مصــطمب القيــادة التحويميــة عمــى يــد
) Burns (1978في كتابة القيادةة وذلك لمتمييز بين قولئك القادة الذين يبنـون عققـة ذات هـدف
وتحفيزيــة مــا مر وســيهم مــن قولئــك القــادة الــذين يعتمــدون بيــكل واســا عمــى عمميــة تبــادل المنــافا
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لمحصول عمى نتائج .وعرف ) Burns (1978:20القيادة التحويمية عمى قنها " عممية يسعى من
قلهــا القائــد والتــابعين إلــى النهــوض بكــل مــنهم ان ــر لموصــول إلــى قعمــى مســتويات الدافعيــة
وان قق" .وتسعى القيادة التحويمية إلى النهـوض بيـعور التـابعين وذلـك مـن ـقل االحتكـام إلـى
قفكــار وقــيم ق ققيــة مثــل الحريــة والعدالــة والمســاواة والســقم واإلنســانية ) .(Bass, 1985فســموك
القي ــادة التحويمي ــة يب ــدق م ــن الق ــيم والمعتق ــدات الي ص ــية لمقائ ــد ول ــيس عم ــى تب ــادل مص ــالب م ــا
المر وســين ) .(Bass, 1985فالقائــد التحــويمي يتحــرك فــي عممــة مــن ــقل نظــم قيميــة ارس ـ ة
كالعدال ــة واالس ــتقامةة ويس ــمى  Burnsتم ــك الق ــيم الق ــيم الدا مي ــة .والق ــيم الدا مي ــة ق ــيم ال يمك ــن
التفــاوض حولهــا قو تبادلهــا بــين اإلف ـراد .ومــن ــقل التعبيــر عــن تمــك المعــايير الي صــية يوحــد
القائد التحويمي قتباعة ويستطيا قن يغير معتقداتهم وقهدافهم .وقد ميز  Burnsبين نوعين من
القيادة القيادة اإلجرائية والقيادة التحويمية .فالمبدق الرئيس لنمط القيادة اإلجرائيـة تبـادل المنـافا بـين
الرئيس والمر وس .حيث ي ثر كل منهم في اآل ر وذلك بـأن يحصـل كـل مـن الفـريقين عمـى يـي
ذو قيمة .وبعبارة ق ر ة فالرئيس يقدم لممر وسين يى يريدون الحصول عمية عمـى سـبيل المثـالة
زيــادة فــي المكأفــات وفــى المقابــل يحصــل ال ـرئيس عمــى قيــياي يرغبــون بهــا كزيــادة اإلنتاجيــة عمــى
سبيل المثال.
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ويعتقــد ) Tichy and Devanna (1990قن القيــادة التحويميــة تيــارك فــي عمميــات تتضــمن
ط ـوات متتاليــة .وتيــمل االعت ـراف بالحاجــة لمتغييــرة إيجــاد ر يــة جديــدةة وجعــل التغييــر عمــل
م سســي .وفــى مراجعــة )( House, 1995ندبيــات القيــادة والتغييــر التــي تتضــمن قيضــا القيــادة
الجاذبيــة والقيــادة ذات الر يــة قوضــب قن " قغمبيــة النمــاذج تتيــارك بوجــة عــام عمــى قهميــة إيضــاح
الر يةة اإلسراع في قبول قهداف الجماعةة وتقديم الـدعم الفـردية وقن القائـد الفعـال يسـعى لتغييـر
القــيم انساســية واتجاهــات التــابعين وبالتــالي يكــون لــديهم االســتعداد نداي مســتويات عاليــة تفــوق
المستويات التي حددتها المنظمة"( Podsakoff et al. 1996:260).
وقـد طــور ) Bass and Avolio (1994اسـتبانة متعــددة العناصـر " Multifactor
 "Leadership Questionaireبنيت عمى نظرية قن القيادة التحويمية تتضمن قربعة قبعادف
 .8الجاذبي ــة الت ــأثير المث ــالي) حي ــث تص ــف س ــموك القائ ــد ال ــذي يحظ ــى بإعج ــاي واحتـ ـرام
وتقـدير التـابعين .ويتطمــي ذلـك الميـاركة فــي الم ـاطر مـن قبــل القائـدة وتقـديم احتياجــات
التابعين فبل االحتياجات الي صية لمقائدة والقيام بتصرفات ذات طابا ق ققي.
 .4الحفز االلهامى .يركز هـذا البعـد عمـى تصـرفات وسـموكيات القائـد التـي تثيـر فـي التـابعين
حــي التحــدي .وتمــك الســموكيات تعمــل عمــى إيضــاح التوقعــات لمتــابعينة وتصــف قســموي
االلتزام لألهداف التنظيميةة واستثارة روح الفريق من قل الحماسة والمثالية.
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 .1االستثارة الفكرية .وفيها يعمـل القائـد التحـويمي عمـى البحـث عـن انفكـار الجديـدة وتيـجيا
حــل الميــاكل بطريقــة إبداعيــة مــن قبــل التــابعينة ودعــم النمــاذج الجديــدة وال ققــة نداي
العمل.
 .2االعتبار الفردي .وتظهر هذة الصفة من قل قسموي القائد الذي يستما بمطـفة ويـولى
اهتمام اص الحتياجات التـابعين وكـذلك انجـازتهم مـن ـقل تبنـى اسـتراتيجيات التقـدير
واإلطراي.

دور القيادة التحويلية في إدارة التغيير
ضــمن قدبيــات القيــادةة هنــاك اعت ـراف واضــب باالرتبــاط الوثيــق بــين القيــادة والثقافــة فــي
عممية التغيير ) .( Afsaneh, 1993; Kotter, 1998; Schein, 1992وكما قوضب Kotter
)" (1998:166يمكن لمي ص ومن قل القيادة فقط وبصورة صادقة إيجاد ورعايـة بيئـة تتكيـف
مــا التغييــر " .ونــاقش ) Schein (1992وبيــكل مطــول الوســائل التــي يمكــن مــن قلهــا القائــد
التأثير عمى الثقافة .وتيـمل هـذة انسـاليي سـموك القيـادة التحويميـة مثـل توجيـة االهتمـام لألحـداث
الحرجةة االستجابة لقزماتة دور المثال الـذي يقتـدي بـةة روايـة القصـص وال ارفـات وانسـاطير.
وضــمن  Scheinكــذلك الرمــوز المرتبطــة بمعــايير توزيــا المكأفــات وا تيــار وتس ـريب المــوظفين.
وحدد  Scheinكذلك الثقافة التحويمية مثل تصميم الـنظم واالجـرايتة وتصـميم البنـاي التنظيمـية
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وتصــميم الم ارفــق .ويعتقــد ) Kilmann (1985قن القيــادة قساســية قثنــاي تطــوير وتغييــر الثقافــة
التنظيميـة حيـث تحتـاج لممتابعـة .م كـدا هـذا انتجـاةة يعتقـد ) Bass (1998قن بقـاي ا منظمـة
يعتمد توجية الثقافة التي قوجدتها القيادة الفعالة .وهذا انمر صحيب اصة عندما تواجة المنظمة
مرحمــة تغييــر .ويــر كــل مــن ) " Kotter and Heskett (1992:48قن مــن قكثــر انمــور
وضوحا في التمييز بين التغيرات الثقافة الناجحـة وتمـك الفايـمة هـو القيـادة فـي المسـتويات العميـا "
فالقيــادات التــي تمهــم التـابعين وتســاعد فــي تكــوين ثقافــة تتكيــف مــا المتغيـرات ة تمتمــك كمــا يطمــق
عميهــا  Kotter and Heskettصــفات القيــادة التحويميــة .وحــدد Kotter and Heskett
) (1992:146الق ــادة الن ــاجحين بأولئ ــك الق ــادة ال ــذين ل ــديهم الق ــدرة عم ــى إيص ــال ر ي ــتهمة تس ــمب
لألفراد بتحدي ومسائمة رسـالتهم وتحفـز اإلدارة الوسـطي بتـولي زمـام انمـور القياديـة .و تعـود تمـك
كل هذة الصفات لمقيادة التحويمية.
ويعتبر تحقيق التغيير سـمة قساسـية لمقيـادة التحويميـة .ففـي قدبيـات القيـادة الحاليـةة تحديـد
التغيير الذي يجمبة القائـد التحـويمي يرتكـز عمـى قسـموبين مـن التغيـرات .وقـد ركـز )Bass (1985
وبيكل قساسي عمى التغيير الذي يتم قحداثة في سموكيات واتجاهـات التـابعين .باإلضـافة إلـى قن
 Bassقوجز قيضا في دور القائد التحـويمي فـي تغييـر الثقافـة التنظيميـةة إال قن التركيـز انساسـي
كان في تفصيل دور القائد التحويمي في تحفيز التابعين .قما )Tichy and Devanna (1986
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فقــد ركـ از بيــكل قساســي عمــى التغيـرات التنظيميــة واعتبـ ار قن التغيـرات فــي ســموكيات التــابعين احــد
المتطمبــات الجوهريــة المرتبطــة بعمميــة التغييــر التنظيمــي .قمــا ) Burns (1978فقــد قت ــذ موقفــا
متوازن ــا ف ــي نظريت ــة لمقي ــادة التحويمي ــة والت ــي ربطه ــا بتغيـ ـرات ف ــي الجوان ــي التنظيمي ــة باإلض ــافة
لمتغيرات في فكر وحفز التابعين .وتتطمـي القيـادة الفعالـة تـوافر مجموعـة مـن الكفـايات الجوهريـة.
وقـد حـدد ) Higgs and Rowland (2001مجموعـة مـن الكفـايات انساسـية لمقيـادة الفعالـةة
وتتضمن تمك الكفايات مايمىف
 إيجــاد حجــة مقنعــة لتبن ــى التغييــر-حيــث ييــرك القائ ــد جميــا العــاممين فــي إدراك حاج ــة
المنياة لتبنى التغيير.
 إحــداث تغييــر فــي البنــاي التنظيمــي -التأكــد مــن قن التغييــر بنــى عمــى قســاس تفهــم عميــق
الحتياجات المنياة ودعم بمجموعة من االدوات والعمميات.
 مياركة وادماج العاممين جميا العاممين في المنياة لبناي االلتزام بعممية التغيير.
 التنفيــذ والمحافظــة عمــى التغيي ـرات -بنــاي وتطــوير طــة فعالــة لتنفيــذ التغييــر والتأكــد مــن
إيجاد طة لممتابعة.
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 تطــوير القــدرات -التأكــد مــن تطــوير قــدرات انفـراد لمعمــل عمــى مواجهــة متطمبــات التغييــر
ودعمهــم ومســاندتهم ــقل م ارحــل التغييــر .ومــن ــقل مراجعــة قدبيــات القيــادة والتغييــر
يمكن ال روج بإطار لدور القيادة التحويمية في عممية إدارة التغيير.

صياغة الرؤية
تتطمــي القيــادة ر يــةة وتمثــل الر يــة القــو التــي تــوفر معنــى وغايــة لمعمــل الــذي تقــوم بــة المنيــاة.
وقادة التغيير قادة لهـم ر يـةة والر يـة قسـاس لعممهـم .وييـكل صـياغة وايصـال ر يـة واضـحة عـن
الوض ــا المس ــتقبمي المرغ ــوي في ــة ط ــوة جوهري ــة إلنج ــاح التغيي ــر  .(Kotter, 1996ويعتب ــر
صياغة وايصال الر ية من قبل القادة احد العناصر انساسـية إلدارة التغييـر النـاجب (Kanter,
).1992; Kotter, 1995حيث يحتاج انفراد لمعرفة كيفية قسباي تبنـى التغييـر وقثـارة المحتممـة.
واقترح ) kotter (1996قن نقطة البداية لعمميـة التغييـر النـاجب إيجـاد حاجـة ممحـة لتبنـي التغييـر
وابراز قهميتة .ويقول  Kotterقنة من الضروري إيجاد حالة من عـدم الرضـا عـن الوضـا الحـالي
لتفهم الحاجـة لمتغييـر .وفـى سـبيل إيجـاد الحاجـة لمتغييـرة فـان عمـى القائـد قن يقتـرح بعـدم مقيمـة
الوضا الحالي لمواجهة التحديات القادمة .حيث يقوم القائد بطرح قفكار ونماذج تسـاعد عمـى حـل
الميكقت التي تواجة المنيأة .وعند طرح القائد لمر ية البد قن يضا في االعتبـار قن تكـون ذات
مغ ــز وق ققي ــة وذات ط ــابا اله ــامى .والر ي ــة الفعال ــة بحس ــي قر ) (Kotter, 1996يمك ــن
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ت يمهاة يرغي في تحقيقهاة يمكن ر يتهاة ومرنةة ويمكن إيصالها .وتعتبر الر ية الميتركة قساس
لمتغييـر الفعـال .وي كـد ) ( Kotter, 1997قهميـة الر يـة الميـتركة لمتغييـر التنظيمـية ويقـول قن
الر يةف
 توضب االتجاة لمتغيير.
 تحفز انفراد الت اذ التصرفات السميمةة حتى في ضوي قن التغيير في صورتة انولية قـد
يسبي انلم لبعض انفراد.
 تساعد لربط انفراد ببعضهم البعضة وتوحيد جهودهم بأسموي فعال.

االستراتيجية
قوضحت قدبيات التغيير ) ( Nadler, 1989; Kotter, 1995قهمية إضفاي الطابا
االستراتيجى عند تنفيذ التغييرة فإدارة التغيير يجي قن ترتبط بالر ية وانهداف االستراتيجية
لممنيأة .فعممية التغيير في ظل غياي االستراتيجية تيبة الحمم الذي يستحيل تحقيقة.
فاالستراتيجية عبارة عن قداة لتحقيق الر ية والرسالة .وال طط االستراتيجية عبارة عن طط
الطريق التي تحتاجها الر ية ) .(Covey, 1992وتستمزم القيادة الفعالة القدرة عمى البناي
وااللتزام لتنفيذ استراتيجيات عققنية لألعمال عمى ضوي احتماالت مستقبمية الحتياجات المنيأة.
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وقوضــب ) Nadler (1989قنــة لكــي يكــون التغييــر ناجحــاة يجــي قن يــتم ربطــة بيــكل
واضب بالمواضيا االستراتيجية لممنيأةة ويجي قن تقمس الر ية بعض النقاط انساسيةف
 العققنية -لوصف لماذا نحتاج لمر يةة قو لماذا نحتاج لمتغيير.
 قصحاي المصالب -مناقية قصحاي المصالب في المنيأةة وماذا سيقدم لهم التغيير.
 قهداف انداي -تحديد القيم والمعتقدات انساسية التي تدفا المنياة لمتغيير.
 العممي ــات والبن ــاي التنظيم ــي -كي ــف س ــيكون البن ــاي التنظيم ــي لممني ــاةة قو كيفي ــة العم ــل
لتحقيق الر ية.
 قســموي التيــغيل -المناقيــة لتحديددد ضعددع العناصدددر لكيفيددت أداء األفددراد للعوددو وفيفيدددت
تفاعلهن هع ضعضهن البعع.
وتستمزم االســتراتيجية الفعالــة لمتغييــر إيجــاد تحــالف مــا مجموعــة مــن انف ـراد واعطــائهم
سمطة لقيادة التغيير والعمل بصورة جماعية كفريق عمـل .وقـد ركـز  Kotterقيضـا عمـى الحاجـة
السـت دام كــل الوســائل الممكنــة إليصـال ويــرح الر يــة الجديــدة واالسـتراتيجية والتأكيــد عمــى قهميــة
إيجاد قداة تيكل نموذج لتوجية السموك المتوقا لجميا العاممين.

االتصال
يعتبر االتصال احد العناصر الرئيسة لنجاح تنفيذ التغيير ( Kotter, 1995; Stace and
) .Dunphy, 1994حيث تحتاج المنيأة التي تمر بعممية تحول لعممية االتصال إليضاح
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الوضا المستقبمي فيما يتعمق بكل ما هو وثيق الصمة باحتياجات ومتطمبات العاممين في م تمف
المستويات اإلدارية .فقد كتي ) " Stace and Dunphy (1999:120قن قهم المهام انساسية
لمقادة صياغة ر ية جديدة لقيادة المنياة لممستقبل المأمول .وهناك حاجة لمتأكد بأنة تم االتصال
بأسموي فعال إليصال الر ية لكي يتم تحويمها لتصرفات من قبل جميا انفراد في المنياة .حيث
البد لمقائد قن يهى نفسة بحيث يقرن ققوالة بأفعالة .وان يتصرف بأسموي يتطابق ما الرسالة
التي تحتويها الر ية".وال يمكن تجاهل قهمية دور القيادات في االتصال قل تنفيذ المراحل
الم تمفة لمتغيير لم تمف المستويات اإلدارية .حيث تيكل قناعة الموظفين قل المراحل
انولية لمتغير قساس لتقبمهم لمتغيرات القحقةة ويعتمد ذلك بصورة جوهرية عمى قدرة القيادات
عمى تبني استراتيجية االتصال الفعال والمستمر ما قصحاي المصالب دا ل المنيأة و ارجها.
قن الفيل في تبنى استراتيجية لقتصال يقمل الفرصة في تسهيل تفسير انفراد لمتغيير ومن ثم
يضعف الفرصة لتقبل التغيير ) .( Reger, et al. 1994; Smith, 1998ولكي يكون االتصال
فعاالة ال بد من توافر عناصر قساسيةة حددها )( Kotter, 1996:90-91ة فيما يميف
 البساطة  -Simplicityالبعد عن المصطمحات الفنية المعقدة.
 است دام البقغة والمثال  – Metapher, Analogy and Exampleالتركيز عمى
است دام الصور المفضية في عممية االتصال.
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 تنوع الطرح والنقاش .Multiple Forums
 التكرار.
 القدوة الحسنة واظهار المصداقية.
 التغذية العكسية.

التزام وقناعة القيادة
يتوقف نجاح التغيير عمى مد التزام وقناعة القيادة اإلدارية في المنيأة بضـرورة الحاجـة
لتبني برنامج لمتغييرة من قجل تحسين الوضا التنافسي لممنيأةة وهذة القناعة يجي قن تترجم في
ي ــكل دع ــم ومـ ـ ازرة فعال ــة م ــن ــقل توض ــيب الر ي ــة وايص ــالها لجمي ــا الع ــاممين ف ــي المني ــأةة
والحصــول عمــى والي والتـزام المــديرين فــي المســتويات الوســطي لتنفيــذ التغييــر .وقكــد Nadler,
) )1989قن التغيير الفعال يتطمي االستثمار في الموارد فيما يتعمق بالوقت والجهد والمالة حيـث
قن تحقيــق التغييــر بيــكل فعــال يتطمــي انعــداد وبــذل اإلمكانيــات الماديــة والبيـرية لــدعم التغييــر.
وير ) ( Nadler, 1998; Morris and Roben, 1995قهمية تحديد وتـوفير المـوارد البيـرية
والمادية وعممية التدريي والتطوير قل م تمف مراحل التغيير .وقحد قهم اندوار لمقيادات ـقل
عمميــة التغييــر تتمثــل فــي مســاعدة المتــأثرين بــالتغيير لمتكيــف مــا بيئــة وظــروف عــدم التأكــد التــي
ي مقها التغييرة ويتحتم عمى القيادات في نفـس الوقـت العمـل عمـى التأكـد قن التغييـر يسـير حسـي
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ال طــة .فقــد قكــدت الد ارســات ) .( e.g Maurer, 1996; Strebel, 1994قن قســباي فيــل
العديد من مبادرات التغيير يرجا لمقاومة التغيير .لذا يبرز دور القيادات في ت فيـف حـدة مقاومـة
التغيير.

التحفيزواأللهام
يعمــل القائــد الفعــال عمــى تحفيــز والهــام التــابعين إلنجــاز العمــل .وفــى ا عمميــة تغييــرة
يجــي قن يكــون قائــد التغييــر ذو مصــداقية .ويقــول

) )Kouzer and Posner, 2002قن

المصداقية تأتى من اليعور بأمانة وكفاية القائد ومن قدرتة عمـى اإللهـام .وينيـأ التحفيـز واإللهـام
م ــن ــقل رب ــط قه ــداف المني ــأة باحتياج ــات انفـ ـراد وق ــيمهم واهتمام ــاتهم واالحتك ــام لمغ ــة ققن ــاع
ايجابية .وينيـأ التحفيـز كـذلك مـن ـقل تحقيـق انتصـارات عمـى المـد القصـير .ويسـتمزم تحقيـق
االنتصــارات االعتـ ـراف بيــكل واض ــب ومكأف ــات انف ـراد ال ــذين جعمـ ـوا تحقيــق االنتص ــارات ممكنن ــا
) .(Kotter, 1995aوقحد مظاهر القيادة التحويمية تتمثل في القدرة عمى تحفيز والهام التابعين.
وقـد ركـز ) ( Nadler, 1998; Kotter, 1995aعمـى قهميـة مسـاعدة العـاممين ـقل مرحمــة
التغيير عن طريق التقدير واالعتراف ومكافأة الميـاركين فـي التغييـر .ويقـدم )( Spitzer, 1996
العديــد مــن انســباي لفيــل المكاف ـ ت فــي تحقيــق التــأثير الســموكي المــأمول .ومــن تمــك انســباي
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االعتماد بيكل رئيس عمى المكاف ت الماليـةة وغيـاي التقـدير واالعتـرافة ومكافـأة قصـحاي انداي
الضعيف.

تمكين العاملين
قحد السمات الجوهرية لمقيادة التحويميـة التمكـين .واالفتـراض الـرئيس فـي فكـرة التمكـين قن
ســمطة ات ــاذ القـرار يجــي قن يــتم تفويضــها لممــوظفين فــي الصــفوف انماميــة لكــي يمكــن تمكيــنهم
لقس ــتجابة بص ــورة مبايـ ـرة لطمب ــات العم ــقي ومي ــاكمهم واحتياج ــاتهم .ويتض ــب قن فكـ ـرة التمك ــين
تتطمي الت مـي عـن النمـوذج التقميـدي لمقيـادة الـذي يركـز عمـى التوجيـد إلـى قيـادة تـ من بالميـاركة
والتيـ ــاور .وهـ ــذا بـ ــدورة يتطمـ ــي تغييـ ــر جـ ــذري فـ ــي قدوار العمـ ــل ومـ ــن ثـ ــم العققـ ــة بـ ــين المـ ــدير
والمر وسـين .بالنســبة لـدور المــدير يتطمــي التحـول مــن الـتحكم والتوجيــد إلــى الثقـة والتفــويضة قمــا
بالنســبة لــدور المر وســين فيتطمــي التحــول مــن قتبــاع التعميمــات والقواعــد إلــى الميــاركة فــي ات ــاذ
الق ـ اررات .ويبــرز دور القيــادة التحويميــة حيــث يمثــل تمكــين العــاممين قحــد ال صــائص التــي تميــز
القيــادة التحويمي ـة عــن القيــادة التبادليــة .حيــث يتميــز القيــادة التحويمي ـة بأتبــاع قســاليي وســموكيات
تيـ ــجا عمـ ــى تمكـ ــين العـ ــاممين كتفـ ــويض المس ـ ـ ولياتة تعزيـ ــز قـ ــدرات المر وسـ ــين عمـ ــى التفكيـ ــر
بمفـردهمة وتيـجيعهم لطـرح قفكـار جديـدة وابداعيـة ) .) Dvir et. Al., 2002ويـر

Bennis

) and Nanus ( 1985قن القائـد العظـيم يعمـل عمـى تمكـين اآل ـرين لمسـاعدتهم عمـى تحويـل
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ر يتهم إلى حقيقة المحافظة عميهـا .حيـث ي كـد الكاتبـان قن القـادة الـذين يتمتعـون بسـموك تحـويمي
لــديهم القــدرة عمــى إمــداد مــر وســيهم بالطاقــة واإللهــام لتمكيــنهم مــن التصــرف عــن طريــق إمــدادهم
بر يــة لممســتقبل بــدال مــن االعتمــاد عمــى قســموي العقــاي والمكأفــات .فالقيــادات التــي تممــك الر يــة
يمكــن قن ت م ــق من ــاخ المي ــاركة وتهي ـ الظ ــروف المس ــاعدة لمتمك ــين التــي ع ــن طريقه ــا يس ــتطيا
الم ــوظفين قن يأ ــذوا عم ــى ع ــاتقهم الس ــمطة الت ــاذ القـ ـ اررات الت ــي تعم ــل عم ــى تحقي ــق الر ي ــة.
وبجانــي إمــداد المــوظفين بالر يــةة فالقيــادة التحويمي ـة تتميــز بقــدرتها عمــى مــق الســموك اإللهــامي
الــذي يعــزز الفاعميــة الذاتيــة لمعــاممين لموصــول إلــى الهــدف ).( Bass and Avolio,1993
وتتميـ ــز القيـ ــادات التـ ــي لـ ــديها توقعـ ــات وطموحـ ــات عاليـ ــة بقـ ــدرتها عمـ ــى تعزيـ ــز الفاعميـ ــة الذاتيـ ــة
لمموظفين وتحفيزهم لبناي المبادرة الفردية لتحقيق الهدف .) Eden, 1992

الخاتمة
قوضحنا في مقدمة الورقة االتجاة المتزايد نهمية قيادة التغيير .وبينا قن هذا عائد لسرعة
التغيرات التي تتعرض لها المني ت .وندعو المنيات في المممكة العربية السعودية لقستجابة
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بصورة سريعة لتمك التغيرات .وال يمكن قن ييكل قسموي القيادة التقميدي النموذج القادر عمى
قيادة التغيير.
قن مفهوم القيادة التحويمية ودورها في إدارة التغيير جدير بالبحث والدراسةة ولكن التحدي
الحقيقي الذي يواجة قيادتنا اإلدارية كيفية وضا هذا المفهوم موضا التطبيقة حيث قظهرت
الدراسات قن فاعمية القيادة التحويمية يعتمد عمى توافر عناصر قساسية .االعتقاد البارز قن مفهوم
القيادة التحويمية من قكثر مفاهيم القيادة مقيمة لقيادة التغيير .وق ي ارة يتضب قن نجاح القيادة
التحويمية مرتبط بعناصر ومواصفات سموكية ومعرفية وق ققية.
و تمنا الورقة بإبراز دور القيادة التحويمية في إدارة التغيير.
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