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مقدمة المحرر

بــددت جائحــة كورونــا حالــة الركــود النســبي داخــل املؤسســات الحكوميــة وغــر الحكوميــة والخاصــة ،نتيجــة
لزخــم التحديــات والفــرص التــي أفرزهــا الواقــع الجديــد وحتميــات التغيــر املؤســي يف األنشــطة والعمليــات
وأداء املهــام .وكانــت القيــادات يف صــدارة الكتائــب التنفيذيــة الســاعية ملواجهــة ارتــدادات الجائحــة واإلفــادة مــن
الفــرص التــي أفرزتهــا األزمــة.
ويــأيت تصاعــد أدوار القيــادات يف عمليــات التغيــر املؤســي يف خضــم اتجاهات التغــر املتواصل والتنافســية
والتعقيــد وعــدم اليقــن حــول املســتقبل وهــو مــا أدى لظهــور جيــل جديــد مــن القيــادات يعتمــد عــى االبتــكار
والتطويــر وإعــادة هندســة املؤسســات ،وتفكيــك البريوقراطيــة ،واإلنجــاز ،والربحيــة.
ويف ظــل هــذه الســياقات شــديدة التعقيــد ،تتصــدر القيــادات عمليــات إدارة التغيــر واالبتــكار يف املؤسســات
لتتكيــف مــع حتميــات واقــع جديــد تغلــب عليــه التغــرات الفجائيــة الخاطفــة يف الســياقات املحيطــة ،وتحــوالت
تفضيــات العمــاء ،وضغــوط التنافســية الرشســة ،واألزمــات املاليــة واالقتصاديــة والصحيــة املتتابعــة ،التي تضغط
عــى القــدرة االســتيعابية للمؤسســات ،وتضيــق نطاقــات البدائــل املتاحــة أمامهــا ،وتجعل حســابات التكلفــة والعائد
املنطقيــة شــديدة الصعوبــة إن مل تكــن مســتحيلة ،ناهيــك عــن تعــر تنفيــذ املهــام املختلفــة.
وتتــوىل القيــادة عمليــة تفكيــك الهيــاكل املؤسســية املتصدعــة وطــرح اســراتيجيات غــر تقليديــة ورؤى محفــزة
للعاملــن للتحــرك لألمــام تســتهدف إلهامهــم بحيويــة التغيــر ملســتقبل املؤسســة وعوائــده املبــارشة عليهــم .كــا
يُجــر املنتمــون للمؤسســة عــى اإلبــداع واالبتــكار واملبــادرة والعمــل بأقــى طاقــة لتنفيــذ الغايــات األساســية
املتوافــق عليهــا.
وال تقتــر أدوار القيــادة عــى إصــدار األوامــر والقيــادة بالســلطة ،وإمنــا تكــون القيــادة “بالنمــوذج” ،بحيــث
يكــون القائــد يف قلــب املؤسســة يشــارك بعــزم يف مراحــل دورة العمــل كافــة ،بدايــة من طــرح األفكار واملبــادرات،
مــرورا ً بالتنفيــذ واإلنتــاج ،وانتهــاء بالرتويــج والتســويق وتقييــم رضــا العمــاء عن املؤسســة.
ويف هــذا اإلطــار يقــدم “رايــان هوليــداي” ( )Ryan Holidayيف كتابــه “العقبة هــي الطريــق” (The Obstacle
 )Is the Wayمنــاذج متعــددة عــى القيــادات االبتكاريــة يف رشكات التكنولوجيــا التــي غــرت مــن الفهم التقليدي
ملهــام القيــادة وخصائــص القائــد ،وهــو مــا يرتبــط بأدبيــات متعــددة حــول “منــوذج وادي الســيلكون” يف القيــادة
وإدارة األعــال ومــا يتســم بــه مــن جديــة شــديدة ورصامــة بالغــة يف التخلــص مــن كل مــا هــو “تقليــدي ومعتــاد
وممكــن” بحثـاً عــن “غــر التقليــدي وغــر املعتــاد وغــر املمكــن” ،ويف هذا الصــدد ميكــن اإلشــارة إىل مجموعة
اتجاهــات رئيســية تحكــم دور القيــادة يف التغيري املؤســي تتمثــل يف اآليت:
 -1تصــدع النــاذج املركزيــة والهرياركيــة :فرضــت التحــوالت العامليــة الكثيفــة اســتبعاد أمنــاط اإلدارة الهرياركيــة
واملركزيــة والتــدرج الوظيفــي وسلســلة األوامــر نتيج ـ ًة لتهديــدات البقــاء التــي تواجههــا املؤسســات .ويف املقابــل
أضحــت الشــبكات وفــرق العمــل املرنــة والالمركزيــة هــي األمنــاط األكــر تفضيـاً لــدى املؤسســات لتحفيــز اإلبــداع
واالبتــكار واملبــادرة الفرديــة والتواصــل بــن أعضــاء فــرق العمــل.
 -2نهايــة “اإلدارة مــن املكاتــب” :فرضــت جائحــة كورونــا نهايــة العمــل مــن داخــل املكاتــب ليصبــح العمــل عــن
بعــد ومــن خــارج املقــار الرئيســية للــركات هــو النمــط الســائد والوضــع العــادي الجديــد الــذي يتكيــف الجميــع
معــه .وقــد أدى ذلــك لتطبيــق فلســفة دمــج القيــادة داخــل املؤسســة عــر التواصــل الدائــم بــن القيــادة وفــرق
العمــل وخطــوط االتصــال والتفاعــل املفتوحــة عــى مــدار الســاعة.
 -3تبنــي “بيئــة العمــل املفتوحــة” :لقــد ســقطت الحواجــز املفرتضــة بــن األقســام املتعــددة داخــل املؤسســة
وبــن املؤسســة والبيئــة الخارجيــة ،بحيــث باتــت املؤسســات مبنزلــة نطاقــات مفتوحــة للتأثــرات املتبادلــة ،ســواء

بــن اإلدارات واألقســام داخــل املؤسســة أو بــن املؤسســة واملؤسســات األخــرى والبيئــة املحيطــة واملجتمــع ،وهــو مــا
يرتبــط بالتدفقــات املعلوماتيــة غــر املســبوقة والتطــورات التكنولوجيــة وصعــود التواصــل واملســاحات االفرتاضيــة،
وعــى الرغــم مــن التهديــدات التــي قــد ينطــوي عليهــا هــذا االنكشــاف غــر املعهــود لــدى املؤسســات التقليديــة،
فإنــه يتضمــن فرص ـاً متعــددة للتواصــل متعــدد املســتويات وإيجــاد مــوارد مــن مصــادر غــر تقليديــة وتحقيــق
الصــدارة العامليــة واملنافســة يف عــامل مفتــوح مــن دون حواجــز.
 -4تنامــي ثقافــة التغيــر املؤســي :متكنــت الــركات العامليــة الكــرى مــن صياغــة ثقافــة تنظيميــة جديــدة
تقــوم عــى الجــرأة واملخاطــرة يف طــرح التغيــر باعتبــاره فرصــة ينبغــي االســتفادة منهــا بــدالً مــن اعتبارهــا تهديدا ً
لألوضــاع املؤسســية الســائدة ،وتركــز هــذه الثقافــة عــى عــدة قيــم يتمثــل أهمهــا يف التنافــس الــرس واإلنجــاز
والتطويــر املســتمر والرسعــة يف األداء والجديــة يف العمــل بأقــى طاقــة وقبــول املخاطــرة واملبــادرات املتواصلــة
وتقبــل الضغــوط املتزايــدة واعتبارهــا الوضــع الطبيعــي الــذي يجــب التعايــش معــه داخــل املؤسســة ،باإلضافــة إىل
التعلــم املســتمر والتدريــب املتواصــل واالســتثامر يف الــذات وتقبــل قواعــد رسعــة التعيــن واالســتغناء عــن العاملــن
( )Hire & Fireيف حــال تعرثهــم يف تنفيــذ املهــام يف التوقيــت املحــدد بالجــودة املطلوبــة.
 -5صعــود القيــادات الواقعيــة :عــى نقيــض االتجاهــات التقليديــة التــي تتســم باليوتوبيــا يف تنــاول الخصائــص
الشــخصية للقيــادات الناجحــة واملبالغــة يف تقديــر صفــات شــخصية مثاليــة ،فــإن مناذج الــركات العامليــة الصاعدة
قــد كشــفت عــن أن الجيــل الجديــد مــن القيــادات متكــن مــن التعايــش مــع الخصائــص الشــخصية غــر املثاليــة،
حيــث رصــدت أدبيــات إدارة األعــال أن القيــادات الذاتيــة تحقــق نجاحـاً أكــر مــن غريهــا بســبب تركيزهــا عــى
اإلنجــاز وتحقيــق الــذات وتحقيــق النجــاح بــأي تكلفــة ،كــا تتمكــن بعــض القيــادات الحازمــة مــن تحقيــق الصــدارة
يف قطــاع األعــال بســبب متتعهــم بقــدرة غــر محــدودة عــى املخاطــرة لتحقيــق مكاســب قياســية يف ظــل التمتــع
بثقــة مطلقــة يف الــذات وقابليــة اســتثنائية للتعايــش مــع الضغــوط والتعامــل مــع التهديــدات.
 -6مركزيــة العوائــد غــر املاديــة :مل تعــد املؤسســات الناجحــة تركــز عــى مكافــأة إجــادة األفــراد مــن خــال
املحفــزات املاديــة والوظيفيــة فقــط وإمنــا باتــت تبنــي نهجـاً أشــمل يف دعــم املنتمــن إليهــا بالرتكيــز عــى العوائــد
املعنويــة التــي تشــمل فــرص أكــر لتحقيــق الــذات واالعــراف باملكانــة املتميــزة لبعــض العاملــن وإســهامهم
يف نجــاح املؤسســة ونقــل املتميزيــن إلدارات تســمح بقــدر أكــر مــن اإلبــداع واالبتــكار والتعلــم الــذايت وتراكــم
الخــرات ،باإلضافــة إىل اســتقطاب بعــض املتميزيــن إىل الدوائــر القريبــة مــن القيــادة ومنــح بعضهــم فرص ـاً
للمشــاركة يف مجالــس إدارة املؤسســة لإلفــادة مــن خرباتهــم ومنــع انتقالهــم ملؤسســات منافســة .ويف هــذا الصــدد
تركــز مؤسســات األعــال عــى حاميــة اســتثامرها يف قــدرات املتميزيــن مــن خــال الحــرص عــى بقائهــم داخــل
املؤسســة ألطــول فــرة ممكنــة ومنــع انتقالهــم للمنافســن بالوســائل املمكنــة كافــة.

ويف هــذا اإلطــار ،يتنــاول العــدد الجديــد مــن سلســلة دراســات املســتقبل قضيــة “قيــادة التغيــر املؤســي” عرب
دراســة منوذجيــة أعدتهــا د .صدفــة محمــد محمــود ،وهــي خبــرة متخصصــة يف العالقــات الدولية ولديهــا العديد
مــن املؤلفــات املنشــورة والدراســات املحكمــة يف الدوريــات املتخصصــة ،باإلضافــة ملــا اكتســبته من خــرات نتجت
عــن انخراطهــا املمتــد يف العمــل األكادميــي والبحثــي ،حيــث تقــدم عــر الورقــة رؤيــة متكاملــة لكيفيــة قيــام
القيــادة بــإدارة عمليــة التغيــر املؤســي يف بيئــة ضاغطة.
وتتنــاول الورقــة األطــر النظريــة املفــرة ألدوار القيــادة والتباينــات بــن أمنــاط وأدوار القيــادة ووظائفهــا
ومهــارات القيــادة الناجحــة ،باإلضافــة لتحليل عملية التغيــر املؤســي وأركانها ومرشوطياتهــا ودوافعهــا ،والعوائد
املتوقعــة منهــا ،ثــم تتطــرق الدراســة تفصيـاً لتحديــات قيــادة التغيــر ومعوقاتهــا ،وتختتــم الدراســة بطــرح عــدة
آليــات وأســاليب مواجهــة تحديــات التغيــر املؤســي داخــل املؤسســات املختلفــة وكيفيــة قيــام القائــد بتحييــد
العقبــات التــي تواجــه محــاوالت التغيــر.
المحرر

المحتويات:
أوال :االتجاهات النظرية في دراسة القيادة وإدارة التغيير
ً
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 -1الجدل النظري حول القيادة
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 -2أنماط التغيير المؤسسي
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 -3إدارة وقيادة التغيير
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 -4االتجاهات والنماذج النظرية لقيادة التغيير
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ً
ثانيا :سمات وأنماط قيادة التغيير في العالم
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 -1مستويات التغيير اإلداري
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الفعال
 -2المراحل الرئيسية لقيادة التغيير
ّ
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 -3مهارات قائد التغيير الناجح
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 -4أساليب وأنماط القيادة

18

ً
ثالثا :دوافع وعوائد قيادة التغيير داخل المؤسسات
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 -1السياقات المحفزة للتغيير
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الفعال
 -2العوائد المتوقعة من التغيير
ّ
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ً
رابعا :التحديات الرئيسية لقيادة التغيير
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 -1األخطاء الشائعة في قيادة عملية التغيير
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 -2التفسيرات األخرى إلخفاق التغيير
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 -3دوافع مقاومة جهود التغيير
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ً
خامسا :آليات مواجهة تحديات التغيير المؤسسي
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 -1العوامل المحددة لنجاح قيادة التغيير
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 -2كيفية التعامل مع مقاومة التغيير
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خاتمة :إدارة القيادات للتغيير المؤسسي في “عالم كورونا”
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