


بسم الله الرحمن الرحيم

1439هـ - 2018م

تأليف
دونالد أندرسون

 ترجمة
منصور بن عبدالعزيز المعشوق

راجع الترجمة
د. عبد المحسن بن فالح اللحيد



معهد اإلدارة العامة، 1439هـ

فهرسة مكتبة امللك فهد الوطنية أثناء النرش.

تطويــر املنظامت عملية إدارة التغيــر التنظيمي. دونالد 
أندرسون - د. منصور بن عبدالعزيز املعشوق؛ عبداملحسن 

اللحيد - الرياض، 1439هـ

704 ص؛ 17سم × 24سم.

ردمك:  9960-14-276-0

أ- املنظــامت والهيئــات - تنظيــم وإدارة  أ. املعشــوق، منصور 
عبدالعزيز )مرتجم( ب. اللحيد، عبداملحسن )مراجع( ج. العنوان    

ديوي 658٫401       1439/7612

ح

 رقم اإليداع:  1439/7612

 ردمـــــــك:  9960-14-276-0

بـطـاقـة الـفـهـرسـة



3 تطوير املنظامت عملية إدارة التغيري التنظيمي

هذا الكتاب ترجمة لـ

Organization Development

The Process of Leading Organizational Change

 

Third Edition

Donald L. Anderson

University of Denver



تطوير املنظامت عملية إدارة التغيري التنظيمي4



الفهرس املفصل

5تطوير املنظامت عملية إدارة التغيري التنظيمي

فهرس الكتاب املخترص

الصفحةالعنوان

13مقدمة ..........................................................................................................................................................

19الفصل األول: ما هو تطوير املنظامت؟ ..........................................................................................

43الفصل الثاين: تاريخ بدايات تطوير املنظامت .............................................................................

79الفصل الثالث: القيم األساسية، وأخالقيات تطوير املنظامت ...............................................

115الفصل الرابع: أسس التغيري التنظيمي ............................................................................................

151الفصل الخامس: أخصايئ تطوير املنظامت وعملية تطوير املنظامت .................................

181الفصل السادس: الدخول والتعاقد ...................................................................................................

205الفصل السابع: جمع املعلومات ........................................................................................................

255الفصل الثامن: التحليل والتغذية املرتدة .......................................................................................

299الفصل التاسع: مقدمة يف الحلول ......................................................................................................

331الفصل العارش: الحلول املتعلقة باألفراد .........................................................................................

371الفصل الحادي عرش: حلول الفريق ..................................................................................................

439الفصل الثاين عرش: املنظمة بكاملها والحلول املتعددة يف املنظمة ......................................

541الفصل الثالث عرش: استمرارية وثبات التغيري، والتقويم وإنهاء االرتباط ............................

567الفصل الرابع عرش: قضايا عاملية يف تطوير املنظامت ...............................................................

609الفصل الخامس عرش: مستقبل تطوير املنظامت .......................................................................

649املراجع .........................................................................................................................................................

700التعريف باملؤلف ....................................................................................................................................

الفهرس املفصل



تطوير املنظامت عملية إدارة التغيري التنظيمي6

الفهرس املفصل

6

13مقدمة ........................................................................................................................................................................

16متارين ونشاطات .................................................................................................................................................

16عوامل مساعدة ....................................................................................................................................................

19الفصل األول: ما هو تطوير املنظامت؟ ..........................................................................................

20تعريف تطوير املنظامت: ...............................................................................................................................

22الضغط املستمر للتغير ....................................................................................................................................

23ما مضمون تطوير املنظامت؟ .......................................................................................................................

31 ما ال يصدق عليه مصطلح )تطوير املنظامت( ...................................................................................

34ملن هذا الكتاب؟ ..................................................................................................................................................

35استعراض عام لكتاب تطوير املنظامت ....................................................................................................

37تحليل الحاالت الدراسية ..................................................................................................................................

42امللخص ......................................................................................................................................................................

43الفصل الثاين: تاريخ بدايات تطوير املنظامت .............................................................................

44التدريب املختربي ومجموعات التدريب ................................................................................................

54املامرسات اإلدارية ..............................................................................................................................................

61الجودة وانخراط / مشاركة املوظفني ........................................................................................................

65الثقافة التنظيمية .................................................................................................................................................

67إدارة التغير، التغير اإلسرتاتيجي، وإعادة الهندسة ..........................................................................

69التعلم التنظيمي )املعرفة التنظيمية( ......................................................................................................

73الفاعلية التنظيمية وارتباط/التزام املوظفني ..........................................................................................

الفهرس املفصل



الفهرس املفصل

7 تطوير املنظامت عملية إدارة التغيري التنظيمي

76امللخص .......................................................................................................................................................

79الفصل الثالث: القيم األساسية، وأخالقيات تطوير املنظامت ...............................................

80تعريف القيم .........................................................................................................................................................

80ملاذا القيم ذات أهمية بالنسبة ألخصايئ تطوير املنظامت؟ .........................................................

82القيم األساسية لتطوير املنظامت ................................................................................................................

91 التغيرات املتعاقبة يف قيم تطوير املنظامت ومناقشتها ................................................................

94التحديات حول التمسك بقيم تطوير املنظامت: ................................................................................

96أخالقيات تطوير املنظامت .............................................................................................................................

97امللخص ......................................................................................................................................................................

98امللحق ........................................................................................................................................................................

الحالة الدراســية )1(: تحليل لفرص لتطوير املنظامت - العمل يف الخدمات القانونية 

108ملقاطعة الشامل ...................................................................................................................................................

115الفصل الرابع: أسس التغيري التنظيمي ............................................................................................

117مستويات وخصائص التغير التنظيمي ....................................................................................................

125مناذج من التغير التنظيمي تتفق مع مدخل نظرية النظم ..........................................................

136املنظمة كبناء اجتامعي ....................................................................................................................................

149امللخص ......................................................................................................................................................................

151الفصل الخامس: أخصايئ تطوير املنظامت وعملية تطوير املنظامت .................................

152العالقة االستشارية وأنواع االستشارات ....................................................................................................

156منوذج االستشارة يف تنظيم التطوير ...........................................................................................................

159أخصائيو تطوير املنظامت: من هم؟ وأين يعملون؟ ........................................................................

163مهنة املشورة يف تطوير املنظامت ...............................................................................................................

169عملية املشورة يف تطوير املنظامت والبحث التجريبي ...................................................................



الفهرس املفصل

تطوير املنظامت عملية إدارة التغيري التنظيمي8

172املدخل الحواري لتطوير املنظامت ...........................................................................................................

177امللخص ......................................................................................................................................................................

181الفصل السادس: الدخول والتعاقد ...................................................................................................

183الدخول ......................................................................................................................................................................

187التعاقد .......................................................................................................................................................................

203امللخص ......................................................................................................................................................................

205الفصل السابع: جمع املعلومات ........................................................................................................

206أهمية جمع البيانات .........................................................................................................................................

207عرض املشكالت واختفاؤها ............................................................................................................................

208عملية جمع البيانات...........................................................................................................................................

209طرق جمع البيانات ............................................................................................................................................

236وضع إسرتاتيجية لتجميع البيانات واقرتاح مدخل )للجمع( .........................................................

242امللخص ......................................................................................................................................................................

............................ Aerotech 244الحالة الدراسية )2(: اقرتاح إسرتاتيجية تجميع البيانات- رشكة

255الفصل الثامن: التحليل والتغذية املرتدة .......................................................................................

257التحليل: االكتشاف والتقدير والتحليل والتفسر ................................................................................

260إيجاد مناذج عن طريق تحليل البيانـات .................................................................................................

261التحليل االستنتاجي: استخدام مناذج يف التحليل ................................................................................

269تفسر البيـانات .....................................................................................................................................................

271اختيار وتحديد أولويات األفكار ...................................................................................................................

273التغذية املرتدة ......................................................................................................................................................

278املقاومة .....................................................................................................................................................................

289قضايا أخالقية يف التحليل واإلفادة بالتغذية املرتدة ..........................................................................



الفهرس املفصل

9 تطوير املنظامت عملية إدارة التغيري التنظيمي

290امللخص ......................................................................................................................................................................

292الحالة الدراسية )3(: الفرز عرب البيانات من مدرسة لوجان Logan االبتدائية ........................ 

299الفصل التاسع: مقدمة يف الحلول ......................................................................................................

301تعريف الحلول .....................................................................................................................................................

304ملاذا تفشل الحلول؟ ............................................................................................................................................

311االعتبارات يف اختيار إسرتاتيجية الحل الصحيحة ...............................................................................

320تصميم وتخطيط حلول للنجاح ...................................................................................................................

323دور أخصايئ التغير يف الحل ...........................................................................................................................

324القضايا األخالقية يف الحلول ...........................................................................................................................

326نظرة عامة حول أساليب الحل .....................................................................................................................

328امللخص ......................................................................................................................................................................

331الفصل العارش: الحلول املتعلقة باألفراد .........................................................................................

333التغير املتعلق باألفراد وردة الفعل للتغير ...........................................................................................

343التدريب العميل ...................................................................................................................................................

348التوجيه الوظيفي .................................................................................................................................................

350التغذية املرتدة 360 ...........................................................................................................................................

353التخطيط للمسار الوظيفي ............................................................................................................................

364الحالة الدراسية )4(: النوع الفردي لألساليب يف إدارة الحدائق .................................................

371الفصل الحادي عرش: حلول الفريق ..................................................................................................

373تعريف الفرق ........................................................................................................................................................

374ما الذي يصنع فريًقا ناجحاً؟ ..........................................................................................................................

376أنواع خاصة من الفرق: .....................................................................................................................................

381تطوير الفريق ........................................................................................................................................................



الفهرس املفصل

تطوير املنظامت عملية إدارة التغيري التنظيمي10

382حلول بناء الفريق ................................................................................................................................................

414الحلول املتبادلة بني املجموعات .................................................................................................................

422امللخص .....................................................................................................................................................................

........................... Doc Systems Billing )Inc( حل تحديات الفريق يف رشكة :)424الحالة الدراسية )5

439الفصل الثاين عرش: املنظمة بكاملها والحلول املتعددة يف املنظمة ......................................

441خصائص الحلول املعارصة ذات الحجم الكبر ....................................................................................

448تصميم املنظمة والهيكل .................................................................................................................................

470الحلول املوجهة .....................................................................................................................................................

487حلول الجودة اإلنتاجية ....................................................................................................................................

494الحلول يف االندماجات والحيازات ..............................................................................................................

500تطوير املنظامت يف حاالت )M&A( الدمج والحيازة والتوحيد ...............................................

515تطبيق تطوير املنظامت الحواري بنجاح ...............................................................................................

522امللخص ......................................................................................................................................................................

526الحالة الدراسية )6(: إعادة تنظيم املوارد البرشية يف الـ Asp للربمجيات ...............................

............................. )Cross Roads Center( مستقبل مركز مفرتق الطرق :)536الحالة الدراسية )7

541الفصل الثالث عرش: استمرارية وثبات التغيري، والتقويم وإنهاء االرتباط ............................

542استدامة التغير بعد الحل ..............................................................................................................................

549التقويم ......................................................................................................................................................................

560إنهاء االرتباط: االنفصال والخروج ...............................................................................................................

564امللخص ......................................................................................................................................................................

567الفصل الرابع عرش: قضايا عاملية يف تطوير املنظامت ...............................................................

570تحديات تطوير املنظامت يف بيئة عاملية .................................................................................................

573أبعاد االختالف الثقايف عاملياً ..........................................................................................................................



الفهرس املفصل

11 تطوير املنظامت عملية إدارة التغيري التنظيمي

574تباين السلطة .........................................................................................................................................................

587قيم تطوير املنظامت، والحلول والثقافة .................................................................................................

591حاالت أمثلة ونتائج البحث ............................................................................................................................

602امللخص ......................................................................................................................................................................

604الحالة الدراسية )8(: رشاكة عاملية يف Gfac االستشارية .................................................................

609الفصل الخامس عرش: مستقبل تطوير املنظامت .......................................................................

609التعقيد املتزايد يف التغير ................................................................................................................................

612التغير الدميغرايف يف القوى العاملة ............................................................................................................

619التغير يف طبيعة العمل ....................................................................................................................................

625املوقف الراهن لتطوير املنظامت: مواطن القوة والضعف والفرص ........................................

633الخامتة: مستقبل تطوير املنظامت ...................................................................................................

634امللخص ......................................................................................................................................................................

636متارين ونشاطات .................................................................................................................................................

649املراجع .........................................................................................................................................................

700التعريف باملؤلف ....................................................................................................................................



الفهرس املفصل

تطوير املنظامت عملية إدارة التغيري التنظيمي12



13 تطوير املنظامت عملية إدارة التغيري التنظيمي

مقدمة

مقدمة:
إن الفكر الســائد اليوم، يف عامل الــرشكات الكربى هو أن تطوير املنظامت أصبح غر ذي 

معنى. وهناك العديد من األسباب التي تدعم هذا الرأي، بعضها معقول قياًسا عىل مامرسات 

تاريخيــة، والبعض اآلخر غر معقول أيًضا قياًســا عىل فرضيات غر دقيقة عن ماهية تطوير 

املنظامت أو قياسات عىل معتقدات قدمية قد ال تتوافق مع ظروف اليوم، وإنني ال أعتقد أن 

األمر سيكون كذلك بعد قراءة هذا الكتاب. وآمل أن يشاركني القارئ هذا الرأي.

لقد كتبت هذا الكتاب - مع استمراري يف تحديثه - ألنني أعتقد اعتقاًدا جازًما أن تطوير 

املنظامت – بوصفه مجااًل للبحوث والتطبيق - يتضمن الكثر من املعطيات ويوفرها لألفراد 

يف املنظــامت العرصية التي تعاين كثرًا جًدا من حجم التغير الذي ال يصدق. لقد أصبحت 

أســاليب اإلدارة غر مالمئة اليــوم الحتياجات مواقع العمــل، وال للعاملني بها. لقد ظهرت 

أســاليب تنظيمية جديدة متناغمة مع خطــوات التغير املتزايدة، ومــع العوملة، والتقنية 

الحديثــة، والضغــوط االقتصادية، وتوقعات القــوى العاملة. ويحــاول املديرون جاهدين 

تشــجيع املوظفني برغم التهديدات املتواجــدة دوًما جراء تحجيم املنظــامت واللجوء إىل 

العاملــة الخارجية. ويف مثل هذه البيئة فإن كثرًا من املوظفني يجدون العمل دون إشــباع 

حاجاتهم الشخصية كام كان ذلك يف السابق.

ويــدرك أصحاب املهارة من املامرســني ديناميكيَة النظم اإلنســانية؛ إذ بإمكانهم إيجاد 

الحلول من أجل تشجيع قيام بيئة مهنية وذات فاعلية وإنتاجية. ولكن لسوء الحظ أصبحت 

هــذه االتجاهات تنطوي عىل تحدٍّ لكثر من الطلبــة لتطوير هذه املهارات التي هي عادة 

بحاجــة إىل انتقالها إىل إدارة خاصة للتطوير اإلداري )عىل أمل الحصول عىل موجه وظيفي 

لديــه املهارة، إضافًة إىل التعلم الكثر بقدر اإلمــكان عن طريق مناهج أكادميية أو التنمية 

الذاتية )أي اكتشــاف الذات(. وبينام يحرص املديــرون التنفيذيون عىل أداء مهام الوظيفة 

بانتظام فإن أمامهم فرًصا بسيطة لتطوير مهاراتهم باعتبارهم أيًضا قادة للتغير.

إنني آمــل أن يقدم هذا الكتاب خلفية نظرية وعملية يف مجال تطوير املنظامت فضاًل 

عــن تزويد القارئ مبقدمة للعمليات األساســية لتطوير املنظــامت والتغير. كام أنه – أي 

الكتاب – سيتيح للقارئ فرًصا ملعرفة أين ميكن تطوير مهاراته يف بيئة آمنة.
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مقدمة

لقد عملت يف هذه الطبعة الثالثة عىل تحديث أقسام كثرة من الكتاب بحيث تستفيد 

من البحوث الحديثة والتطورات املتقدمة يف املامرسة مع املحافظة عىل املداخل الكالسيكية 

والنظريات األساسية التي ينبغي أن يكون املامرسون عىل دراية بها. إن أبرز ما ورد يف هذه 

الطبعة ما ييل:

• فصل جديد يشمل حالة دراسية حول قضايا عاملية يف تطوير املنظامت.

• تغطية شاملة آلخر نظريات ومامرسات املدخل الحواري لتطوير املنظامت.

• تغطية شاملة ملقاومة التغير.

• تغطية إضافية للمنح الدراسية التنظيمية اإليجابية واالستعالم املقبول.

• تغطية إضافية للحلول اإلدارية ملشكالت التنظيم الطارئة واملتجددة.

• قسم بنهاية الكتاب يحوي نشاطاٍت ومتارين ومتثياًل لألدوار . 

• قراءات حديثة يف نهاية كل فصل متى كان ذلك مناسباً.

هــذا وأود التعبر عن تقديري ألولئك الذين قاموا مبراجعــة الكتاب وزودوين بالتغذية 

املرتدة حول ذلك وأنا أقوم بإعداد هذه الطبعة.

Dr. Lize )A.E.( Booysen, Antioch University

Gerry D.Bouey, Lewis University

Jim Kerner, Athens State University

Kerner, Athens State University 

Muyia Helen Machuma, Texas A & M University College Station Ely 

Weitz, Tel Aviv University 
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مقدمة

كــام أقدم شــكري املتواصل لطلبة جامعــة دنفر )Denver( والعمالء الذين شــاركوين 

بجهدهــم يف تحقيــق التغير يف العمــل. ووفًقا لعــاديت الدامئة؛ أتقدم بتقديــري لعائلتي 

وأصدقايئ، وبخاصة زوجتي جنيفر والتي كانت دامئًا وأبًدا تشجعني وتدعمني.

دونالد أندرسون 
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مقدمة

تمارين ونشاطات )تدريبية(:

يحتــوي امللحق يف هذا الكتاب عىل متارين ونشــاطات )تدريبيــة( ومتثيل أدوار ميكن 

استخدامها ملامرسة املهارات وتطبيق املفاهيم التي يتم تطويرها يف العديد من فصول هذا 

الكتاب. والجدول التايل يفصل تلك التامرين والنشاطات التي تصاحب كل فصل وموضوع.

موضوع الفصلالتمرين

الفصل )6(: الدخول والتعاقدالتعاقد 

الفصل )7(: جمع البياناتجمع البيانات

 الفصل )8(: التحليل والتغذية املرتدةالتغذية املرتدة ومقاومة التغير

 الفصل )10( الحلول األحاديةالحلول )املؤثرات( األحادية التدريب العميل

الفصل )11(: حلول الفريقحلول الفريق )التسهيالت وتطوير الفريق(

الفصل )12(: حلول كامل املنظمة واملتعددةحلول كامل املنظمة )تصميم املنظمة(

عوامل مساعدة:

موقع تدريس المدرب:

Www.Sagepub.Com/ تتواجــد كلمــة املــرور لحاميــة دليــل املــدرب يف موقــع

Anderson3e، وهذه الحامية ملساعدة املدربني ليك يخططوا ويقوموا بتدريس مناهجهم. 

وقــد تم تصميم هذه املوارد ملســاعدة املدربني يك يجعلوا الفصول الدراســية أكرث واقعية 

وممتعة للطلبة. 

وإن نظرة عامة للمدرب تقدم للمؤلف تبصرًا حول كيف ميكن اســتخدام هذا الكتاب 

بفعالية أكرث يف منهج حول موضوع تطوير املنظامت.
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مقدمة

تحتوي  رشائح العرض عىل املفاهيم الرئيسية واملصطلحات لكل فصل بغرض استخدامها 

يف املحارضات ومراجعة الدروس.

وتوفــر خامتة كل حالة دراســية معلومــات إضافية حول املنظامت والســيناريو املوضح 

بالكتاب، وتوحي أسئلة املناقشة مبوضوعات إضافية لتشغل الطلبة أثناء املناقشات والنشاطات 

الدراسية وتقدم عينات املناهج مناذج لتصميم املنهج الذي يخصك "والخطاب للقارئ".

ويحتوي بنك االختبار عىل أسئلة اختيارية وإجابات قصرة وأسئلة امتحان مقالة.

موقع دراسة الطالب:
Www.Sagepub. ميكن الحصول عىل موقع مفتوح ألســئلة الطالب ودراسته يف املوقع

Com/Anderson3e ويتضمن املوقع فيديو للمؤلف وهو يناقش املراحل الرئيسية لتطوير 

املنظامت، وترتبط الشــبكة بأدوات إضافية وأمثلــة للنقاش، واالطالع عىل مقاالت صحفية 

تابعة ل Sage، مع إمكانية االســتفادة من مقاالت حديثة ذات عالقة باملقاالت الكاملة من 

مجالت )دوريات( وبحوث رئيســية من دار النرش Sage. وإن كل مقالة من هذه املقاالت 

تدعم توســع يف املفاهيم التي يطرحها الكتاب. وتقدم هذه الخاصية أيًضا أسئلة للمناقشة 

بغرض الرتكيز عىل فهم الطالب ملا يطلع عليه.

_____________________________________________________

 .Isbn )878 -1 -4/ 29- 87773 -8( يرافق هذا الكتاب حاالت دراســية ومتارين يف مجال تطوير املنظامت والتغير

هذا وإن مجموعة من هذا الكتاب ســوى مع الحاالت الدراســية والتامرين بالكتاب هي أيًضا متواجدة يف املوقع 

.)Isbn 978 -1- 4833 -1908 -7(
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ما هو تطوير المنظمات؟ 

حاول التفكري للحظة يف املنظامت التي تنتمي إىل إحداها، ومن املحتمل أن مس��ميات 

كث��رية تصدق عليها، مثل الرشكة التي تعمل بها، املدرس��ة، ورمبا تكون منظمة تطوعية أو 

ن��ادي ق��راءة. وبالتأكيد فإنك تأثرت بكثري م��ن املنظامت األخ��رى يف حياتك مثل منظمة 

للرعاية الصحية أو عيادة طبيب أو مستش��فى أو مجموعة دينية أو مدرسة أطفال أو بنك 

أو مجلس محيل يف مدينة أو إدارة حكومية. وإذا اس��تخدمنا تعريًفا موسًعا للمنظمة فإنك 

س��وف تستطيع أن تضم )للتعريف( عائلتك ش��خصًيا أو مجموعة من األصدقاء باعتبارهم 

منظ��امت تنتمي أنت إليها أيًضا وبالتأمل للحظات قالئ��ل فيها فإنه من املحتمل أن تكون 

قادًرا عىل تسمية عدد كبري من املنظامت التي تنتمي إليها أو أنها ذات تأثري عليك.

واآلن اف��رض أن منظمة عملت بها س��ابًقا وال تنتمي إليها حالي��اً، لكنك مل تكن راضًيا 

عنه��ا يف مرحلة م��ا يف املايض. ما هو اليشء الذي جعل تجربت��ك يف املايض غري مرضية مع 

تلك املنظمة. رمبا تكون قد تركت وظيفتك بس��بب أنك مل تجد الفرصة ليك تسهم بالشكل 

الذي ترغب فيه، وقد يكون الس��بب أيًضا أن مناخ الفريق الذي تنتمي إليه مل يكن مرضياً، 

ر للوق��ت والجهد الذي تقدمه يف الوظيفة  أو أن��ك مل تكن ش��خًصا مرغوًبا فيه، أو غري ُمقدَّ

وقد يكون تغيريًا يف مسئولياتك يف الفريق أو يف طرق إجراءات عمل املنظمة. ويرسد بعض 

األفراد أس��باًبا أخ��رى، منها أنهم مل يش��عروا بالهدف أو أي معنى لعمله��م، وأنهم مل تكن 

لديهم صالحية أو استقاللية يف عملهم، أو أنهم مل يجدوا طريًقا مقبواًل للنمو وتطوير املسار 

الوظيفي. كام يحتمل أن تكون قد عملت وش��اهًدا عىل أداء يف منظمة فش��لت لسبب ما. 

وقد تكون هذه املنظمة قد أفلس��ت أو أنها انحلت بس��بب أنها مل تكن قادرة عىل تحقيق 

أهدافها. ويحتمل أن تكون لك أيًضا تجارب متميزة يف بعض املنظامت، كام ميكن أن تكون 

قد ش��غلت وظيفة ذات قيمة عالية يف تلبية رغبات��ك أو أنك تكون قد تعلمت فيها الكثري 

وكان ل��ك فيه��ا زمالء عمل أصبحوا أصدق��اء عمل جيدين. ورمبا تك��ون املنظمة التطوعية 

املحلية التي عملت بها قد س��اعدت العديد من األش��خاص من خالل مساهامت املتربعني 
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املنتظمني ونش��اطات اجتامعية أخرى. ويحتمل أن تكون ق��د التحقت أو بدأت يف تكوين 

مجموعة اجتامعية محلية للقي��ام بحملة ناجحة ضد قرار اتخذه مجلس املدينة املحيل أو 

مجلس إدارة املدرسة.

كل ذلك يوضح بداهة ما سبق أن قررنا من أننا نقيض معظم حياتنا العملية يف املنظامت 

أو يف كل م��ا يتص��ل أو يتأثر بها. وتعمل بعض تلك املنظ��امت بكفاءة يف حني أن منظامت 

أخ��رى تجاهد وص��واًل إىل الكفاءة، كام أن لبعضها بيئات جيدة ومش��جعة ميكن العمل أو 

اإلس��هام فيها. إال أن��ه يف بعض املنظامت يكون أعضاء التنظي��م محبطني وغري معرف بهم 

وغري مبالني بالعمل.

إن اله��دف م��ن هذا الكتاب هو تقدمي��ك أو تعريفك يف حقل تطوي��ر املنظامت وهو 

مج��ال لدراس��ة أكادميية ومامرس��ة مهنية تركز ع��ىل جعل املنظامت أفض��ل – مبعنى أن 

تكون أكرث فعالية وإنتاجاً ويف الوقت نفس��ه ذات بيئة عمل مشجعة ومرضية ومكان عمل 

يك��ون العمل واملس��اهمة فيه ممكن��ة ومتاحة؛ وأنك مبعرفتك يف حق��ل تطوير املنظامت 

وباإلجراءات العملية التي يدار بها تكون أنت قد أصبحت مش��ارًكا فعااًل يف إحداث التغيري 

داخل املنظامت التي تنتمي إليها.

تعريف تطوير المنظمات:
ُيعرف تطوير املنظامت بأنه مجال متعدد مصادر املعرفة ويتضمن مدخالت معرفية من: 

إدارة األع��امل، علم النفس الصناعي، التنظيمي، إدارة املوارد البرشية، االتصاالت، االجتامع، 

وأنواًع��ا أخرى كثرية من التخصصات. وليس من املس��تغرب عن��د وجود حقل )إداري( ذي 

ج��ذور فكرية متعددة يف مجال تطوير املنظ��امت، أن تكون له الكثري من التعريفات. وقد 

تكون هذه التعريفات مضيئة إذ تشري إىل اتجاه يقدم لنا مفهوًما مشرًكا للمناقشة الشاملة، 

إال أن ذل��ك ق��د يكون معوًق��ا حيث إن بعض املفاهي��م قد تم تقييده��ا بحدود وضعت 

الستبعاد بعض النشاطات. وما يهم هنا كتطوير تنظيمي يعتمد عىل املامرس وعىل التعريف 

نفس��ه. إن هذه التعريفات قد تغريت عرب الزمن، فقد جاء يف دراس��ة ل� 27 تعريًفا لتطوير 

املنظامت املنش��ورة منذ عام )2002( ل� إيج��ان )Egan( أنه يوجد أكرث من )60( متغريًا يف 
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تلك التعريفات. وبرغم ذلك فإن هناك بعض نقاط التقارب بني التعريفات ولعل التعريف 

األكرث استخداًما هو ما جاء عن ريتشارد بيكارد )Richard Beckard )1969, P.9 وهو من 

أوائ��ل من تخصصوا يف مجال تطوير املنظ��امت حيث )ورد عنه ما ييل(: "تطوير املنظامت 

مجهود )1( مخطط )2( يش��مل كامل املنظمة )3( يدار م��ن أعىل الهرم )4( ليك يزيد من 

فعالية املنظمة واملناخ الصحي. عن طريق )5( الحل املخطط له يف عمليات املنظمة وذلك 

باستخدام علم السلوك التنظيمي".  

وتضمن تعريف بيكارد Beckard كثريًا من النقاط التي بقيت عرب الزمن مثل تركيزه عىل 

فعالية املنظمة واس��تخدام معارف العلوم الس��لوكية، وضم الحلول املخطط لها يف وظائف 

املنظمة. ويش��ري بعض النقاد إىل تركيز هذا التعريف ع��ىل التغيري الذي يخضع للتخطيط، 

وإن كث��ريًا من التغيريات التنظيمية وبالتايل جه��ود تطوير املنظامت، ما هي إال ردود فعل 

لتهدي��دات بيئية مل يخطط لها بعناي��ة. إضافًة إىل تركيزها عىل الحاجة إىل أن يكون التغيري 

التنظيمي قد جاء من قبل اإلدارة العليا، مع أن كثريًا من نشاطات تطوير املنظامت املعارصة 

ليس بالرضورة أنها تتم يف مستوى اإلدارة العليا، وذلك بسبب أن كثريًا من املنظامت تعمل 

عىل تطوير هياكلها بجعلها مبستويات هرمية قليلة.

هذا وقد برز مؤخرًا تعريف بريك وبراد فورد )Burke & Bradford )2005 منطلًقا من 

عدة عوامل هي:

)1( مجموعة من القيم والتي غالًبا هي إنس��انية )2( استخدام علوم السلوك التنظيمي 

)3( نظرية النظم املفتوحة، ويرى أن تطوير املنظامت كنظام، يعترب عملية تغيري مخطط له 

يهدف إىل التحس��ني الش��امل لفعالية املنظمة وذلك عن طريق التطابق بني أبعاد تنظيمية 

رئيس��ية مثل البيئ��ة الخارجية، الرس��الة، اإلس��راتيجية، القيادة، ثقافة املنظم��ة، الهيكلة، 

 )P.12( املعلومات، ونظم املكافآت وسياسات وإجراءات العمل

وأخريًا فإنني أقدم تعريًفا ثالًثا هو:

"تطوير املنظامت عملية تهدف إىل زيادة الفاعلية التنظيمية وتس��هيل التغيري الشخيص 

والتنظيمي من خالل تدخل اإلدارة املعتمد عىل علم السلوك التنظيمي واالجتامعي".
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وتتضمن هذه التعريفات عدًدا من األفكار الثابتة عن عنارص تطوير املنظامت وتضمنت 

التعريفات أن أحد مخرجات نشاطات تطوير املنظامت هو الفاعلية التنظيمية وإن كاًل من 

هذه التعريفات تركز عىل تطبيقات املعرفة الناتجة عن علوم االجتامع والعلوم الس��لوكية 

والتي ميكن تطبيقها يف ش��تى األوض��اع التنظيمية مثل )علم االجت��امع – إدارة األعامل – 

اإلدارة – علم النفس وأكرث من ذلك(.

الضغط المستمر للتغيير: 
م��ن املحتمل أن تك��ون النقطة التي تلتقي فيه��ا معظم التعريفات ه��ي أن الخلفية 

والغرض من تطوي��ر املنظامت هو إحداث التغيري. وكام هو معروف فإن التغيري التنظيمي 

الش��امل يف معظم األحوال ليس باألمر البسيط ويواجه بالش��كوك والردد، وكام كتب بير 

س��نج وزمالؤه )Peter Senge )1999: إن معظمنا يدرك من الوهلة األوىل أن برامج التغيري 

تفشل. وقد رأينا كثريًا من الربامج تتدحرج من اإلدارة العليا لتبقى أبد الدهر )P.6 ( وبسبب 

تأثريها عىل ثقافة املنظمة ومتانة إمكاناتها يف النجاح، فإن التغيري التنظيمي أصبح موضوًعا 

يحوز اهتامًما متكررًا لكل من األكادمييني وكبار املفكرين يف مجال اإلدارة. وحيث إن الهدف 

من تطوير املنظمة هو التغيري فإن املامرسني يف تطوير املنظامت قد قاموا بتطوير إجراءات 

للحل بحيث إن التغيري يتطور ويضمن يف جميع نشاطات املنظمة باعتبار أنه نشاط رئييس.

ول��يك تك��ون املنظ��امت ذات فعالي��ة وإنتاجية وت��ؤدي إىل رضا املعني��ني فإن هذه 

املنظ��امت بحاجة ليك تتغري. وإنه ليس باألمر املس��تغرب للمراق��ب يف منظامت اليوم أن 

يكون التغيري جزًءا مهاًم يف حياة املنظمة. والتغيري مطلوب عىل مس��توى املنظمة بس��بب 

رغب��ة العم��الء يف التغيري، وألن التقني��ة تتطور برسع��ة وخاصة املنتجات عالي��ة التقنية 

)Wilhelm,Damaran&Li,2003( كام أن املستثمرين يطالبون بالنتائج وهذا يتطلب أن 

تعمل املنظامت عىل تطوير إسراتيجيات جديدة وكذلك هياكل اقتصادية وتقنية وهياكل 

تنظيمي��ة وعمليات جيدة. ونتيجة لذلك فإن التغيري أيًض��ا مطلوب يف األفراد، فاملوظفون 

يجب أن يتعلموا مهارات جديدة بسبب تغيري الوظائف أو زوالها وال بد أن يتكيفوا مبرونة 

م��ع االتجاه��ات الحديثة. ولذلك فإن أفض��ل الكتب املباع��ة يف إدارة األعامل هو كتاب: 

)?Who Moved My Cheese( )م��ن ح��رك قطع��ة الجنب الخاص��ة يب؟( إذ تؤكد قصته 
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الرموزية عىل أن مهارات الفرد يجب أن تساير العرص وأن القناعة بالوضع الراهن والردد 

بالتكيف والتغيري أمر قاتل، وإنه بالنس��بة ملنسويب وموظفي املنظمة فإن التغيري قد يكون 

أمرًا مضيًئا ومثريًا وميكن أيًضا أن يكون يف الوقت نفسه مؤذًيا ومصدر ضغط وإحباط.

وس��واء اتفقنا أو اختلفنا عىل القيم التي تؤكد أن التغيري عامل ثابت فإنه من املحتمل 

أن يستمر الوضع عىل ما هو عليه يف املستقبل املنظور.

 Zorn, Christensen&( وبينام يس��تنكر البعض املبالغة يف التغيري يف املنظ��امت مثل

Cheney 1999( فإن هناك من يالحظون أن التغيري هو الس��مة البارزة يف منظامت العرص 

وه��و الذي يرفع من كفاءته��ا وأن التغيري التنظيمي مهم وه��و ذو خاصية متيز املنظامت 

.)Lawler & Worley  2006( الناجحة عن غريها

 إن إيج��اد وإدارة التغيري يجعل املنظ��امت ذات أداء عال يعمل فيها أفراد ميكن تنمية 

وتطوي��ر قدراتهم. إن التغيري موضوع محوري يف مجال تطوير املنظامت وإننا حني نتحدث 

عن تطوير املنظامت فإننا نش��ري إىل إدارة أنواع معين��ة من هذا التغيري، خصوًصا يف كيفية 

جعل األفراد ينفذون التغيريات ويتأثرون بها.

ما مضمون تطوير المنظمات؟ 
قد يكون من امليس��ور معرفة ما هو تطوير املنظامت لو أننا أدركنا الصيغة التي ميارس 

بها، وفيام ييل خمسة أمثلة لحاالت دراسية واقعية نرشت عن تطوير املنظامت.

المثال )1( تعزيز مشاركة الموظفين في تطوير المنظمات في منظمة بالقطاع العام:

الح��ظ كل من ك��ورام وبرين��ز )Coram & Burns, 2001( أن منظامت القطاع العام 

كث��ريًا م��ا يواجه تحديات خاص��ة إضافية يف مج��ال إدارة التغيري وإن الهي��اكل )األجهزة( 

البريوقراطي��ة تواجه الكثري من الصعوبات والحلول املؤثرة من جانب الحكومات اإلقليمية 

واملرشعني، كام أنها تواجه أيًضا الكثري من الضغوط السياسية والسياسات الترشيعية وذلك 

يف تنفيذ عمليات وتغيريات جيدة يف مجال املامرسات التنظيمية. ومثال لذلك ما حدث يف 

جمهورية أيرلندا حيث كانت هناك مبادرة خاصة تهدف إىل خفض اإلجراءات البريوقراطية 
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بالقطاع العام لتحقيق الكفاءة، وتحسني خدمة العميل، وكذا تحسني التنسيق بني املصالح 

الحكومية )O'brien, 2002( وقد تم تنفيذ العديد من الربامج املامثلة يف منظامت أخرى، 

وذلك مبوجب تعليامت صادرة من اإلدارة العليا مام تس��بب يف حدوث إحباط وضعف يف 

التزام املوظفني والذين قاموا من جانبهم مبقاومة )التغيريات التي جاءت يف األوامر العليا(. 

إح��دى املصال��ح أرادت إنجاز األعامل بطريق��ة مغايرة وذلك يف مكات��ب لدائرة خدمات 

الرعاي��ة االجتامعية الت��ي يعمل بها )4000( موظف. وتم اختي��ار مكتبني يف مدينة دبلن 

يعم��ل يف كل منهام )50( موظًفا ليكونا مكاًنا له��ذه التجربة. أصبح املكتبان محور ارتكاز 

هذه التجربة ولجأ املكتبان إىل إرشاك املوظفني يف تطوير مبادرة من شأنها تحسني ظروف 

العم��ل باملصلحة فضاًل عن دعم ق��درات املوظفني يف إدارة ه��ذه التغيريات. وتم تكوين 

فريق اس��تطالعي للمرشوع وبدأ الفريق عملهم بإجراء مسح إداري للتعرف عىل عالقات 

العمل، وتطوير املستقبل الوظيفي، التدريب، التقنية واإلدارة. وتم تجميع بيانات املتابعة 

باللجوء إىل مجموعات الركيز وإجراء مقابالت مع املوظفني. وكان معدل االستجابة عظياًم 

حي��ث تجاوز )90( يف املائة ومن خالل إجابات الفريق االس��تطالعي التي تجمعت فإنهم 

يش��عرون بدرجة إيجابية عن عملية املس��ح للعينة وأن نتائج الدراسة أشارت إىل أن كثريًا 

من التحسينات ال تزال رضورية وأن الكثري من املوظفني أيًضا كانوا يشعرون أنهم ال يلقون 

التقدير الكايف وال يوثق بهم وأنهم ليس��وا ضمن دائرة القرارات واالهتاممات الرئيس��ية أو 

أنه��م قد تأث��روا بالتغيريات. كام أن العالقة بينهم وبني اإلدارة مل تكن جيدة. كذلك أش��ار 

املوظف��ون أيًضا إىل أن فرص االتصال بينهم وب��ني اإلدارة ضعيفة وأن العمل أصبح روتينًيا 

ومماًل.

وإزاء ذلك الوضع )التجريبي( قام الفريق االستطالعي بدعوة متطوعني من بني املوظفني 

ومديريهم لدراس��ة عدد من املستجدات الرئيس��ية. وقام فريق بدراسة مشكلة االتصاالت 

وتق��دم بالكثري م��ن املقرحات للتغيري والتي فيام بعد تم تطبيقها مبا يف ذلك إعادة تصميم 

شكل املكتب لتحس��ني دوران العمل واالتصال بني املوظفني. وأثناء استمرار املناقشات بني 

املوظفني فإنهم بدؤوا التس��اؤل حول املامرسات الروتينية ودراسة أسباب عدم الكفاءة. مع 

التقدم مبقرحات إلدخال تحسينات أدت فيام بعد إىل عمل قامئة تتضمن 30 إجراء ميكنهم 

اتخاذه. واستمع املديرون ملقرحات املوظفني وأعجبوا بآرائهم وكام ذكر أحد املديرين )لقد 
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تعلمت أن تشجيًعا بسيًطا ميكن أن يكون ذا أثر بعيد املدى يجعل ألفراد قادرون للحصول 

 )O'brien,2002 ,P.450( عىل إنجاز عمل أكرث من عملهم الروتيني اليومي

وق��د بدأت فرق العمل املش��ركة ب��ني اإلدارة واملوظفني بتعزيز التع��اون والتامزج أو 

التفاعل بني املجموعتني اإلدارة واملوظفون، بحيث إن كاًل منهام أمكنه الحصول عىل انطباع 

ع��ن الطرف اآلخ��ر ونتيجة لزيادة املش��اركة ظهر هناك قبول لعملي��ة التغيري مع مطالب 

باتصاالت أفضل وزيادة يف املش��اركة يف موضوع التطوي��ر وتغيري يف العالقات مع املرشفني 

.)O'brien,2002 P.451( وتحسني يف فرص التدريب والتطوير

:Vaphone المثال )2( اإلدارة العليا: التدريب العملي في شركة فودافون

ُتَع��دُّ رشكة فوداف��ون منظمة عاملي��ة تتعامل ببالي��ني الدوالرات يف مج��ال تقنية 

االتصاالت وتقع رئاس��ة الرشكة باململكة املتحدة، وُتَعدُّ رشكة فودافون سباقة يف سوق 

الهوات��ف املحمولة )Eaton & Brown 2002( وقد أدركت الرشكة حني واجهت درجة 

متصاعدة من املنافسة أنها ليك تستمر يف السوق وأن تكون ذات مبادرات خالقة وذات 

ريادة أيًضا يف س��وق تنافسية فإنه من الرضوري تطوير ثقافة الرشكة بحيث تتواءم مع 

)الس��وق(. وأدرك كبار املديرين بصفة خاصة أن ثقافة األم��ر والرقابة والنهي وتوجيه 

اللوم ولعبة السياس��ة – عدم الثبات – هذه الثقاف��ة )اإلدارية( تعيق إحداث التعاون 

واملحاس��بة املشركة التي من شأنها تش��جيع نرش ثقافة التمكني وتفويض الفريق ليك 

تتخذ بذاتها القرارات وتش��ارك يف التعلم والتطوير وتحمل املسئولية. كل ذلك تحتاجه 

الرشكة ملواجهة منافسة السوق.

وقامت الفرق بإدخال عدة مبادرات ثقافية مبا يف ذلك تطوير قيم مشركة، إدخال نظم 

تقنية املعلومات )It( التي من ش��أنها تبادل املعلومة عرب األقس��ام الرئيسية والتي سبق أن 

تسببت يف التعلم الوظيفي، وبرنامج بناء الفرق.

 Va ولتعزيز هذه املبادرات س��وًيا مع تش��جيع أس��لوب إدارة تعاونية جدي��دة فإن رشكة

Phone أدخلت برنامًجا يف القيادة ويف التدريب العميل ش��ارك فيه كبار املديرين بغرض تعلم 

مه��ارات يف إدارة مقابالت تقويم األداء ومس��اعدة املوظفني يف تحدي��د األهداف ويف تدريب 
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الفرق عملياً. وتبع الربنامج مشاركة يف دورات أحادية عملية لكل مدير One-On-One نفذها 

مدرب عميل محرف عمل مع املش��اركني ومس��اعدتهم يف تقييم أه��داف التدريب العميل مبا 

يعكس كيف أنهم نجحوا يف تطبيق املهارات التي تم اكتسابها يف الربنامج.

ونتيج��ة له��ذا الربنامج فقد بدأ املدي��رون يف زيادة التفويض ما أن ب��دأت الفرق تحل 

مش��كالتها ذاتياً. كام أن الفرق بدأت تثق بنفس��ها يف اتخاذ قراراتها. ويذكر كل من إيتون 

وبراون )Eaton & Brown 2002( أن عدة نجاحات الحقة حققتها الرشكة من هذا الربنامج 

م��ع مالحظة أنه أمر صعب أن يدمج برنامج التدريب العميل مببادرات أخرى للتغيري التي 

تدعمه��ا اإلدارة، ويؤك��د إيتون وب��راون Eaton & Brown أن التغيري يس��تغرق وقًتا وأن 

االتجاهات التقليدية نحو اإلدارة ال تتالىش بني عشية وضحاها )P.287( وعىل كل فقد أشار 

الكاتبان أن تحواًل تدريجًيا قد حدث وأن قيم الثقافة الجديدة هي اآلن املقياس.

المثال )3( بناء الفريق في مركز للسرطان:

يع��اين العاملون يف مجال الرعاية الصحي��ة تحدًيا يف االهتامم باملرىض أصحاب الحاالت 

ا مقارنًة  الصحي��ة الحرجة والذين يعانون ضغوًطا وإرهاًقا عاطفًيا وعملًيا بدرجة عالية جدًّ

بالعاملني يف مجاالت مهنية أخرى وإنهم – أي هؤالء العاملني – إن مل يجدوا دعاًم اجتامعًيا 

من األصدقاء والعاملني اآلخرين، فإن كثريًا منهم يس��عى لرك العمل أو املطالبة بتخفيض 

س��اعات العمل ليخفف ذلك من اإلره��اق العاطفي يف مهنة ذات ضغوط. وقد وجد كثري 

م��ن الباحثني أن العاملني يف العناية بالصحة خاصة بحاج��ة إىل أدوار وظيفية واضحة مع 

منحهم اس��تقاللية مهني��ة وبدعم اجتامعي للتقليل من اإلرهاق الجس��دي وعاقبته )ترك 

الخدمة(.

وقد ح��اول إداري كبري يف مركز للرسطان بكن��دا )Black & Westwo, 2004( معالجة 

بعض ه��ذه االحتياجات بتكوين فريق قيادي ميكنه إدارة عمله يف بيئة ذات فرق متعددة 

الفروع والتخصص، بحيث إن أعضاء الفريق تكون لديهم اس��تقاللية مهنية وأنهم يقدمون 

دع��اًم اجتامعًيا لبعضهم البعض. وتطوع البعض لقيادة الفريق أو أنه تم اختيارهم من كل 

تخص��ص رئييس باملركز مثل الجراحة، التمريض وغري ذلك من التخصصات. وقد متت دعوة 

املستش��ارين يف تطوير املنظامت إلدارة ورش عمل ميكن للفريق من خاللها تطوير عالقات 
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متامس��كة ميكن الوثوق بها ويتفق الفريق عىل بيئة العمل التي من شأنها تخفيض احتامل 

نشوء رصاع بني التخصصات.

وقد شارك الفريق يف عدد من النشاطات املهمة، وذلك يف سلسلة من ورش العمل لكل 

منها ملدة 2-3 أيام عىل امتداد ثالثة أشهر. وقاموا بتمثيل أدوار ومتارين مثرية وقام كل من 

املشاركني بدور اآلخر ليعرف رأي اآلخر يف دوره )الكل يتعرف عىل دور الكل( وكيف ينظر 

إليه اآلخرون. وأكملوا املسوحات الخاصة بأساليبهم الشخصية يف العمل بغرض التعرف عىل 

أساليبهم السلوكية ويف االتصال. وقد تعلم الفريق أساليب حل املشكالت وأوضحوا أدوارهم 

ووضعوا أهدافا جامعية. وبعد ثالثة أشهر من قيام آخر ورشة عمل فإن أخصائيي وتسهيل 

املهمة اجروا تقومًيا ملس��ار املجموعة، وقد أفاد جميع املش��اركني بشعور باالنتامء وبالثقة 

واألمان مع الفريق وإدراك أفضل عن ذواتهم وآخرين عملوا معهم. وقد قال أحد املشاركني 

عن زميل له: "ش��عرت أن الورش ربطتني كش��خص آخر مع زمي��ل يل أكرث مام يحدث من 

خالل أي فرصة أخرى يف موقع عمل عادي )Black & Westwo, 2004, P.584 ( كام الحظ 

املستشارون أن املشاركني أرادوا استمرار تطوير الفريق عىل أساس دائم.

المثال )4(: مؤتمر لبحث مستقبل مجتمع بشمال كاليفورنيا:

تقع مقاطعة سانتا كروز Santa Cruz يف شامل كاليفورنيا بحوايل ساعة من جنوب سان 

فرانسس��كو، وكان عدد سكان املقاطعة عام 1960 نحو )25,000( يف منطقة زراعية يعيش 

فيه��ا عدد من املتقاعدين. وقامت جامعة كاليفورنيا بس��انتا كروز بفت��ح أبوابها يف أواخر 

الس��تينيات، ويف س��نوات الحقة بدأت املقاطعة الدخول يف تجربة تحول يف تركيبة سكانها 

حي��ث بدأ الناس ينتقلون إىل املنطقة مام أدى إىل ارتفاع أس��عار العقار بش��كل تصاعدي 

ورسيع فارتفع عدد السكان بحلول 1990 إىل )250.000( كام ارتفعت أسعار العقارات مام 

يعني أن كثرياَ من السكان ال يستطيع العيش يف املنطقة. مع العلم أن إمكانية الحصول عىل 

السكن كانت مشكلة خاصة باملجتمع الزراعي. وقامت مجموعة محلية قيادية بتنظيم عدة 

مؤمترات لكنهم مل يتفقوا عىل مدخل لحل ملشكلة السكن. وقرر مجموعة من القيادات يف 

منتصف التسعينيات ميثلون مختلف الطبقات باملجتمع تقيص املشكلة بإقامة مؤمتٍر لبحث 

املستقبل )Blue Sky Pruction1996(، فلهذا الغرض؛ دعوا اثنني وسبعني مواطًنا إىل مؤمتر 
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مدت��ه ثالثة أيام ليس فقط للتقيص يف إمكانية إيجاد املس��اكن لك��ن أيًضا للتصدي لعالج 

مش��كالت أخرى يواجهونها س��ويًّا. ومتثل مجموعات املواطن��ني مبختلف قطاعات املجتمع 

من مختلف األعامر، مديرين ومزارعني ووكاالت للخدمات االجتامعية. وتم اختيار الحضور 

بحيث يعكس��ون املجتمع وميثلون املجتمع رأسًيا وأطلقوا عىل املؤمتر: نتحد سويًّا كمجتمع 

حول موضوع اإلسكان: البحث عن مستقبلنا يف مقاطعة سانتا كروز.

وتح��رى املجتمعون يف املؤمتر عن ماضيهم املش��رك كأفراد وكس��كان باملقاطعة. حيث 

ناقش��وا تاريخ املقاطعة وموقعهم فيها. ثم رشحوا حالة املقاطعة واملشكالت التي يعملون 

عىل حلها حالًيا من مجموعات أصحاب املصالح الحضور. وكانت العملية تعاونية مش��ركة 

كام قال أحد الحضور: عندما يثري مشارك موضوًعا ميثل مشكلة ثم يضيف إليه آخر وتتواىل 

اإلضاف��ات. وكانت هن��اك بالطبع مفاجآت خاصة عندما تقدم بع��ض املعلومات. وقد قال 

أح��د موظفي املقاطعة العاملني يف الخدمات االجتامعية "إن هناك ش��يئني ش��اركت بهام 

وكنت أتصور أن كل شخص يف املقاطعة عىل علم بها". ولكنني استمعت إىل أفراد مشاركني 

يفندون مدخاليت، ومن ثم تولَّد لدي الس��ؤال ع��ن صحة مدخاليت، وأخريًا اتفق املجتمعون 

عىل املواضيع التي يبحثونها يف مجموعات متخصصة.

ورشحوا كيف س��تكون املقاطعة مس��تقباًل بعد 10 س��نوات ووضعوا سيناريوهات 

يف ش��كل خالق مثل اس��تعراضات أفالم التلفزيون الخيالي��ة واجتامعات مجلس إدارة 

املرشفني. وقد التزم أعضاء املجموعات بخطط العمل مبا يف ذلك أهداف قريبة وبعيدة 

امل��دى، وبعد ميض )18( ش��هرًا متك��ن الحضور من تحقيق عدد م��ن األهداف املهمة 

التي متت مناقش��تها يف املؤمتر. وليس فقط ذل��ك بل متكنوا من زيادة التمويل لربنامج 

متويل سكان املزارعني وكذا إيجاد صندوق مساعدة لإليجار لكنهم أيًضا كانوا يف طريق 

تنفيذ مرشوع بناء عقاري مببلغ 5.5 مليون دوالر يخصص إلسكان ذوي الدخل املحدود 

وزيادة عىل ذلك فقد قاموا بتنفيذ التدريب املتنوع ملجموعات أصحاب املصلحة ومن 

السكان الذين يتبعونهم، كام أقاموا مجموعة عمل من املواطنني ودعوا أعضاء املجتمع 

اآلخرين للمش��اركة يف فرق عمل إضافية ووضعوا خطة إلحياء منطقة وس��ط املدينة. 

وتس��اءل أحد املش��اركني هل سيكون املؤمتر يف البحث مس��تقباًل عملًيا؟ وكانت إجابة 
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أحد املشاركني التعليق بالقول: ليس هناك أدىن شك يف ذلك "إن ذلك يقدم منوذًجا حًيا 

للدميقراطية".

المثال )5( عملية تغيير إستراتيجية طويلة األجل:

قام��ت رشكة Aba التجارية األملانية، والتي يعمل به��ا )15000( موظف، مببادرة تغيري 

إسراتيجي بسبب املنافسة القوية التي تواجهها الرشكة. وقد أدى التوسع العاملي للرشكة إىل 

إعادة هيكلها التنظيمي )Rehart Friesl 2009( لتتكون من ثالثة أقس��ام )رئيسية(، األمر 

الذي نتج عنه قيام منوذج لخدمات مش��ركة غري مركزية يتكون من )14( مجموعة جديدة 

من إدارات ميكن أن تساند األقسام الداخلية. ودعاًم لثقافة املنظمة الجديدة قام املديرون 

بتطوير رسالة ورؤية الرشكة بحيث ميكن من خاللها رشح قيم الرشكة الجديدة والطلب من 

املديرين نقل هذه الرسائل ملوظفيهم. وتم البدء يف هذا العمل ودعمه وإدارته من اإلدارة 

العليا للمنظمة.

واتصل مدير املراكز الجديدة للخدمات املشركة مبستشارين من خارج الرشكة ظًنا منه أن 

اتصااًل بس��يطاً للموظفني لن يأيت بالتغيريات السلوكية املطلوبة يف الهيكل التنظيمي الجديد. 

وإن املجموعات اإلدارية الجديدة ستكون أمامها تغيريات ملموسة للقيام بعمليات وإجراءات 

عدة وأن املديرين القادة لكل من ال� 14 مجموعة جديدة س��وف يحتاجون مس��اعدة لنقل 

القيم الجديدة واملعتقدات إىل أرض الواقع وتطبيقها. واقرح املستش��ارون القيام مبس��ح يف 

صفوف املوظفني لقياس معتقدات وشعور املوظفني ثم إيجاد آلية اتصال ألعىل الهرم اإلداري، 

وتم توفري نتائج املسح للمديرين يف كل مركز وقام املستشارون بتدريب بهم عملًيا عن طريق 

ترجمة نتائج االستكشاف الذايت والتطوير الذايت. وعمل املستشارون الذين من داخل الرشكة 

مع املديرين لكل من املراكز الجديدة لتسهيل إدراك نتائج املسح وقراءته مع املوظفني واتخاذ 

اإلج��راء الذي يلبي حاجة كل مجموعة. كام قام املستش��ارون بتنظيم ورش عمل للمديرين 

ملساعدتهم يف تطوير قدراتهم القيادية الذاتية ومهاراتهم يف االتصال وكانت املوضوعات التي 

وردت يف املس��ح تس��اعد جميع املديرين عىل تطوير قدراتهم. وتم تكرار أس��ئلة املسوحات 

خالل أربع س��نوات مس��تخدمني متغريات األسئلة الواردة يف مس��وحات املوظفني، والتغذية 

املرتجعة وورش التطوير اإلداري وما يستجد من موضوعات جديدة يف كل مرة.
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وقد أبانت املقابالت واملس��وحات التي متت مؤخراً يف املس��ح أنه كان لدى املوظفني 

عموًما ش��عور إيجايب عن التغيري. فقد الحظ املديرون القادة وجود شعور أقوى بالثقة يف 

العالق��ات بني املوظفني ومديريهم متيزت باالتصاالت األك��رث انفتاًحا. واخذ مديرو املراكز 

املبادرة بإجراء تحس��ينات بش��كل مس��تمر يف وحداتهم وقد الحظ )س��اكمن وزمالؤه( 

)Sackmann&Et-All )2009 الحاج��ة إىل تغي��ري رئي��يس آخر يتضمن حل��والً متعددة 

ومستهدفة. 

لق��د خضعت هذه املنظمة لتجربة تغيريات يف اإلس��راتيجية والهي��كل وأدوات اإلدارة 

والقي��ادة وتوجيه املوظفني ومحتوى ثقافة املنظمة والت��ي اقتضت القيام بإجراء مجموعة 

عريضة من املس��تهدفني والتدريب العميل والورش لدعم الثقافة الجديدة. وقد س��اعدت 

هذه النشاطات الداعمة للتغيري ساعدت يف تنفيذ التغيري بتأثري دائم.

وك��ام يبدو من هذا املث��ال وما قبله ف��إن تطوير املنظامت يختص مبجموعة مس��ائل 

متغايرة وذلك لعالج مشكالت تخص املنظامت أو الفرق واألفراد وأن تطوير املنظامت أيًضا 

ميك��ن إجراؤه يف مختلف املنظامت مبا يف ذلك املنظ��امت بالحكومات الفيدرالية وحكومة 

الوالية واملحلية والتي هي ضمن أكرب الجهات املوظفة يف الواليات املتحدة، وذلك حس��ب 

إحصائي��ات مكتب العمل بالواليات املتح��دة، وكذلك منظامت القط��اع العام حول العامل 

ومنظامت الرعاية الصحية ومؤسس��ات التعليم واملنظامت غ��ري الربحية والقطاع الخاص. 

الحلول اإلدارية ميكن أن تشمل شخًصا واحًدا وفريًقا صغريًا، مثل فريق مركز الرسطان الذي 

س��بق رشحه، والفرق املتعددة أو كامل املنظمة. وميكن أيًضا أن تكون من أهداف متعددة 

للتغي��ري مثل مبادرات رشكة فوداف��ون Va Phone والتي غطت لي��س فقط تغيري الثقافة 

بدرج��ة كبرية لكنها أيًضا أدخلت نظام الفري��ق والتدريب العميل لألفراد. وميكن أن تعالج 

أيًض��ا مجموعة منظامت متعددة مثل ما حدث يف مقاطعة س��انتا كروز، كام أنها ميكن أن 

تعال��ج مجموعة منظامت حكومية وطنية. إن الغاية م��ن التغيري ميكن أن يكون كام يبدو 

أمرًا س��هاًل مثل زيادة مش��اركة املوظفني وتطوير عالقات زمالء العمل أو أنه من املمكن أو 

أن يكون ذات عالقة لوضع رؤيا أو إس��راتيجية لكل املنظمة أو لتوثيق مس��تقبل مقاطعة 

كبرية لعرش سنوات قادمة.
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ما ال يصدق عليه مصطلح )تطوير المنظمة(:

برغم ما قد يبدو تعريًفا مسهًبا لتطوير املنظامت وتعدد املسائل واملشكالت التي ميكن 

أن يعالجها إال أنه أيًضا محدود الجوانب فيخرج عنه ما ييل:

االستشارة اإلدارية:
ميك��ن متيي��ز تطوير املنظامت عن االستش��ارة اإلدارية يف مجاالت مح��ددة مثل املالية 

والتس��ويق، وإسراتيجية الرشكة أو إدارة سلسلة اإلمدادات. وهي أيًضا تتميز عن تطبيقات 

تقني��ة املعلومات. وبرغم ذلك ف��إن تطوير املنظامت يطبق يف أي من تلك املجاالت. وحني 

تح��اول املنظامت إجراء تغيري منهجي س��واء كان إدخال نظ��ام جديد إلدارة املعلومات، أو 

تغيريات يف اإلسراتيجية ويف األهداف واالتجاه أو التكيف مع قائد جديد للفريق فإن تطوير 

املنظامت يقدم وس��ائل وأس��اليب فنية لتكون عملية التغيري ذات فعالية. كام أن أخصايئ 

تطوير املنظامت ليس من املحتمل أن يس��تخدم خربت��ه الفنية يف واحد من تلك املجاالت، 

مثاًل أفضل املامرس��ات يف النظم املالية، أو يف العالقات مع املوردين أو تحليل السوق املتاح 

ليقوم بتقديم توصيات حول كيفية قيام املنظمة بذلك النشاط.

وبدياًل عن ذلك فإنه من املحتمل أن يساعد أخصايئ التطوير املنظمة يف تطبيق نوعية 

التغيريات التي من املحتمل أن يويص بها مستش��ارو اإلدارة. وهكذا فإن تطوير املنظامت 

ميي��ز بني الرشاكة م��ع العميل حيث يقدم املستش��ار محتوى النصيح��ة وأولئك يقدمون 

النصيح��ة وتأيت املش��ورة حني يقدم امل��امرس مقرحاته التي تقع تحت موضوع املش��ورة 

اإلدارية يف حني تطوير املنظامت يقدم املشورة حول اإلجراءات والخطوات للوصول للغاية. 

كام أن معظم املش��ورات اإلدارية أيًضا ال تقوم عىل منهج وقيم تطوير املنظامت، وس��وف 

نتناول بالتفصيل هذا املوضوع يف الفصل الثالث، ويف الفصل الخامس سوف نناقش مشورة 

تطوير املنظامت بصفة خاصة ومنيزها عن مشورة النشاطات اإلدارية والتي رمبا تكون أنت 

معتاًدا عليها.
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التدريب والتطوير: 
بينام ُتَعدُّ معرفة الفرد واملنظمة جزًءا من تطوير املنظامت وذات قيمة رئيسية، وهو 

ما سنناقش��ه يف فصل ق��ادم، فإن تطوير املنظامت ليس مقصورًا فقط عىل النش��اطات 

التدريبي��ة. إن تطوير املنظامت ليس يعني عىل وجه العموم أن معرفة التطوير اإلداري 

التنظيمي واإلحاطة بها الهدف األوحد مثل تعلم مهارة جديدة أو نظم عمل أو إجراءات، 

إنه يتعامل مع جهود التغيري التنظيمي والتي قد يشمل أو قد ال يشمل أعضاء املنظمة 

الذي��ن بحاجة لتعلم نظم ومه��ارات جديدة محددة. إن كثريًا من املحرفني يف التدريب 

والتطوي��ر ينجذبون نحو تطوير املنظامت باعتباره وس��يلة لصقل مهاراتهم يف التعرف 

ع��ىل العنارص التنظيمية التي هي بحاجة إىل تغيري لتعزيز التدريب واكتس��اب مهارات 

جدي��دة ليكون التطوي��ر ذا فاعلية. وإن الجوانب األخ��رى يف التدريب ومهنة التطوير 

ليس��ت عىل كل حال محورية بالنس��بة لوظيفة أخصايئ تطوير املنظامت كام هو الحال 

بالنسبة لتحليل االحتياجات، تطوير الربامج التدريبية، استخدام التقنية أو التدريب عىل 

مهام الوظيفة.

وإضاف��ة إىل ذلك فإن معظم برامج التدريب يتم تطويرها ملجموعة كبرية من الحضور دون 

اعتب��ار يف الغال��ب ما إذا كان س��يتم تطبيق الربنام��ج يف أي منظمة ما. وبين��ام يتضمن بعض 

مدخ��الت تطوير املنظامت برامَج تدريبية وبناء املهارات فإنه يركز أساًس��ا عىل املحتوى املنظم 

الذي يجعل برنامج التدريب ناجًحا مثل مس��اندة اإلدارة، دور الوظيفة، توضيح طرق التدريب، 

تصميم التدريب، إجراءات التدريب وغري ذلك. وكام كتب بريك )Burke )2008 " ال ميكن فصل 

تطوي��ر الفرد عن تطوير املنظامت، لكن ليك يكون تطوي��رًا تنظيمًيا فإن تطوير الفرد يجب أن 

.)P.23( يكون يف خدمة فاعلية تغيري التنظيم املوسع باعتباره جانًبا من تعريف تطوير املنظامت

قصير المدى: 
الغرض من تطوير املنظامت هو معالجة التغيري عىل املدى الطويل حتى ولو يف الحاالت 

الت��ي تكون املدخالت فيها تم عملها عرب فرة قصرية، مثل الورش املتعددة ليوم واحد التي 

تم تنفيذها يف مركز الرسطان كام تم رشحه مسبقاً، فإن الغرض من التغيري يفرض أن يكون 

لفرة طويلة وعماًل مستمراً.
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إن الغ��رض من جهود تطوير املنظامت ه��و تطوير تغيريات منهجية تبقى لفرة طويلة 

وأنه يف البيئة املعارصة التي تحدث فيها التغيريات باستمرار فإن ذلك بالذات ميثل تحدياً.

تطبيق الحقيبة التدريبية: 
يتح��دث كثري من أخصائيي تطوي��ر املنظامت عن الحقيب��ة التدريبية يف مجال تطوير 

املنظ��امت، ويف الحقيقة إن تطوير املنظامت يتضمن أحياًن��ا تطبيق حقيبة تدريبية كأداة 

منوذجي��ة للتدري��ب وه��ي يف الواقع أكرث من ذل��ك، إن خلط تطوير املنظ��امت بالحقيبة 

التدريبي��ة يعني النكران أن له��ا أيًضا قيمة أخرى تكمل العملي��ة العلمية وإن كل عملية 

 :)Feyerherm & Worley, 2008( لتطوي��ر املنظامت له��ا تطبيقات خاصة بها وكام ق��ال

"يس��أل كث��ري من العمالء )كيف أقوم بعمل X( أو )م��ا األدوات املتواجدة لتغيري Y؟( وإن 

كث��ريًا من األخصائيني يف محاولة إلرضاء العميل يقدمون ل��ه ما يرغب فيه بداًل مام يحتاج 

إلي��ه. إن الركيز عىل األداء يتجاهل التقييم واملخاطر ويقدم حلواًل أولية رسيعة للمنظامت 

.)P.4( دون معالجة للمشكالت األساسية

إن الطلبة الذين يدرس��ون تطوير املنظامت والذين يبحثون عن األدوات دون أن يكون 

لديهم معرفة بعمليات تطوير املنظامت واألس��باب يف اس��تخدام األدوات من املحتمل أن 

يجدوا أنفس��هم قد تعلموا كيف يس��تخدمون املطرقة ونتيجة لحامس��هم )واندفاعهم( ال 

يجدون املس��امر. فقط ليك يكتشفوا أنه ليس كل مشكلة تشابه األخرى أي استخدام نفس 

املسامر وكام قال شني Schein, 1999:" إن معرفة أنواع كثرية من الحلول التنظيمية املؤثرة 

ال يع��وض عن توقع معرفة الحاجة الفعلية حاالً. وحقيق��ة إن حيازة مجموعة جاهزة من 

املهارات التنظيمية ال يعني الرضا عن واقع الحال ألن اإلنسان يتوق دامئًا الستخدام املهارات 

." )P.245( والقدرات التي ميلكها ويجيدها

إن تطوي��ر املنظ��امت هو أكرث من إج��راء صارم لنقل املنظم��ة أو الفريق أو الفرد من 

نقطة أ إىل نقطة ب. إنها تضمن التناغم مع الحركة االجتامعية والشخصية للمنظمة والتي 

عادًة تتطلب املرونة يف حل املش��كالت وإنها ليس��ت مجموعة إج��راءات وأدوات جامدة. 

وسوف نناقش يف الفصل الثالث القيم التي يتضمنها تطوير املنظامت لندرك أفضل املفاهيم 
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األساس��ية التي ترشح كيف وملاذا يقوم أخصائيو وتطوي��ر املنظامت بوضع الخيارات التي 

يحددونها. 

لمن هذا الكتاب: 
إن ه��ذا الكتاب مخصص للطلبة وللمامرس��ني واملديرين الذين يس��عون للتعلم أكرث عن 

عملية التغيري التنظيمي متبعني يف ذلك قيم ومامرس��ات تطوير املنظامت. وس��وف نستخدم 

مصطل��ح تطوير املنظامت والذي يفضل اس��تخدامه معظم جمه��ور األكادمييني عىل مصطلح 

التطوير التنظيمي، والذي يبدو أنه يسيطر عىل استعامالت املامرسني من غري األكادمييني، سواء 

كان ذلك كتابًة أم شفاهًة. كام سنشري إىل أخصايئ تطوير املنظامت واملستشار وأخصايئ التغيري 

يف هذا الكتاب بس��بب أن ه��ذه املصطلحات تدل عىل أن تطوير املنظامت ميارس بواس��طة 

مجتمع كبري ميكن أن يضم أكرث من املستشارين املوظفني سواٌء من داخل أو خارج املنظمة. 

إن تطوير املنظامت يشمل – وباألحرى هذا الكتاب موجه لهؤالء املشمولني - أيَّ شخص 

يج��ب أن يقود التغيري التنظيمي كجزء من دوره يف املنظمة. وبالنظر لحجم وتواتر التغيري 

التنظيم��ي الذي يجري اليوم ف��إن ذلك يتضمن العديد م��ن األدوار املختلفة وأنه مجتمع 

متزايد التعدد والنمو.

إن املامرس للتطوير التنظيمي ميكن أن يش��مل املستشار الداخيل والخارجي كام ميكن 

أيًض��ا أن يش��مل املديرين والتنفيذيني، واملوارد البرشية واملدربني املحرفني، كذلك يش��مل 

مدي��ري الجودة ومديري املرشوع��ات وتقنية املعلومات وخرباء التعلي��م ومديري الرعاية 

الصحي��ة ومديري املنظامت غري الربحية والقادة يف حكومات الواليات والحكومات املحلية 

واألجه��زة الفيدرالية وغريه��م. كام أننا كثريًا ما س��وف نناقش منس��ويب التنظيم بداًل من 

املوظفني، ويشمل يف تعريفه كذلك املتطوعني يف املجموعات غري الربحية وغريها ممن لهم 

صل��ة وظيفية باملنظامت، وكذا الذين لهم صلة غري وظيفية. والغرض من املصطلح أيًضا أن 

يضم ليس فقط القي��ادات واملديرين التنفيذيني واملديرين لكن يضم أيًضا املوظفني يف كل 

املستويات التنظيمية.
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 استعراض عام لكتاب تطوير المنظمات: 
يستعرض هذا الكتاب موضوع تطوير املنظامت متضمًنا النظريات والنامذج املستخدمة 

من قبل خرباء التغيري وأخصائيي تطوير املنظامت )املامرس��ني(، كام أنه يسرب العملية التي 

مي��ارس تطوير املنظامت بواس��طتها والهدف من الكتاب أيًضا ه��و التعريف مبجال تطوير 

املنظامت وطرق وأس��اليب إجراء االستشارات يف مجال تطوير املنظامت والهدف من ذلك 

هو تطوي��ر مهاراتك التحليلية ومهارات��ك كأخصايئ بحيث ميكنك تطبي��ق مفاهيم تطوير 

املنظامت املواقف الحقيقية. وس��وف نقوم مبحاكاة هذه املواقف االستش��ارية عن طريق 

حاالت دراس��ية تفصيلية والتي تأيت بعد الكثري من الفصول الخاصة بتطوير املهارات والتي 

من خاللها سوف تكون قادرًا فوراً عىل مامرسة ما قد تعلمته يف الفصل.

وسوف نبحث يف الفصول الثاين حتى الخامس يف أساسيات تطوير املنظامت مبا يف ذلك 

الناحية التاريخية والقيم، ونستعرض املفاهيم األساسية واألبحاث املطروحة يف مجال التغيري 

التنظيمي، كام س��وف نتعرف يف هذه الفصول األربعة عىل بداية تطوير املنظامت كمجال 

للدراس��ة، وكيف تطور عرب العقود املاضية وكيف يرى املامرسون اليوم هذا املجال. كام أننا 

س��وف نناقش يف الفصل الثالث القيم املضمنة واملعتقدات األخالقية املؤثرة عىل الخيارات 

التي يجب أن يقوم بها املامرسون وهم يعملون مع العمالء.

أما الفصل الرابع فإنه يقدم أساًسا يف البحث يف التغيري التنظيمي من منظور النظم، وهو 

طريقة تفكري متعارفة عن املنظامت، كام أننا س��وف نناق��ش التغيري التنظيمي من منظور 

بناء اجتامعي. كام سوف يتم يف هذا الفصل أيًضا تعريف القارئ بنامذج من نظم املنظامت 

والتغيري التنظيمي التي كان لها األثر يف تطوير الكثري من تداخالت تطوير املنظامت وسوف 

نعرف يف الفصل الخامس دور املستش��ار يف تطوير املنظامت ومنيز بني املستش��ار يف تطوير 

املنظامت وبني املستشارين يف مجاالت أخرى، ثم نرشح سلبيات وإيجابيات مستشار تطوير 

املنظامت يف حالة كون املستشار من داخل املنظمة أو أنه من خارجها. وابتداًء من الفصل 

الس��ادس فإن الكتاب يطبق أسلوب البحث العميق والنموذج االستشاري، والتعاقد، وجمع 

البيانات، وتحليل البيانات، والتغذية املرتدة، والتقويم. وس��وف نناقش العمليات الرئيسية 

التي يتخذها األخصايئ يف كل من هذه املراحل ونرشح السلبيات املحتملة لكل من املستشار 
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الداخيل والخارجي، ويرشح الفصل الس��ادس املراحل األوىل لعملية االستش��ارة مبا يف ذلك 

املدخل واالتفاق بني العميل واملستشار.

وس��وف نعرف كيف يتعاقد املستش��ار مع العميل ويستكشف املش��كالت التي يواجهها، 

وكيفية إدارة هذه املشكالت، وكيفية إعادة تعريف املشكالت للعميل. وسوف نغطي يف الفصل 

الس��ابع كيف يجمع األخصايئ البيانات وكيف يتم فهم الس��لبيات واإليجابيات ملختلف طرق 

تجميع البيانات عن املنظمة. أما الفصل الثامن فإنه يرشح ماذا يفعل املامرسون بالبيانات التي 

قاموا بتجميعها عن طريق استكش��اف ديناميكية التغذية املرتدة وعمليات التحليل املشرك. 

وُتَعدُّ هذه املرحلة من العملية االستش��ارية خاصة، مهم��ة حيث إنها متثل النقطة التي يقوم 

فيها العميل واملستشار بتحديد الحلول األفضل ملعالجة املشكالت التي تم رشحها.

أما الفصل التاسع فإنه يبدأ برشح أكرث الجوانب وضوًحا يف عملية تطوير املنظامت وهو 

تقديم الحلول. وس��وف نناقش الحلول ونرشح القرارات التي يجب أن يتخذها املامرس��ون 

من أجل بناء الحلول التي تؤدي إىل فعالية مؤثرة وعالية.

وتعال��ج الفصول الع��ارش والحادي عرش والثاين عرش طرق تطوي��ر املنظامت التقليدية 

والتي ينبغي أن يكون معظم املامرس��ني عىل إملام بها، مبا يف ذلك الحلول الخاصة بتصميم 

املنظمة، التخطيط اإلس��راتيجي، الجودة، بناء الفريق، التغذية املرتدة – املراجعة امليدانية، 

األدوات الفردية، والتدريب العميل واملتابعة.

وتتضمن هذه الفصول أيًضا طرًقا أكرث حداثة تس��تخدم بدرج��ة متزايدة مثل البحوث 

الجيدة، البحث مس��تقباًل، ويتم تنظيم هذه الحلول بحس��ب الهدف من ذات الحل سواء 

بالنس��بة لكامل املنظمة أو ملجموعات متع��ددة، أو مجموعات فرديه أو أفراد. ويف الفصل 

الثالث عرش سوف نختم نقاشنا لعملية تطوير املنظامت مبعرفة كيف أن املختصني يف تطوير 

املنظامت يفصلون أنفس��هم م��ن عمليات العميل ويقيمون نتائج جهودهم. وإننا س��وف 

نفحص يف الفصل الرابع عرش عملية تطوير املنظامت يف ثقافات عدة ومواقع جغرافية وذلك 

مبناقش��ة كيف أن العوملة تؤثر عىل تطوير املنظامت. وينته��ي الكتاب يف الفصل الخامس 

عرش مبناقش��ة مس��تقبل تطوير املنظامت حيث إننا س��وف نناقش إمكانية تطبيق تطوير 

املنظ��امت وعالقته باملنظ��امت املعارصة واتجاهات معينة من الركيبة الس��كانية وظروف 
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العمل والبيئات التنظيمية. ويف نهاية الكتاب س��وف تجد متارين وأنش��طة ومحاكاة ولعب 

أدوار ميكن أن تساعد يف تطوير املهارات من أجل تطوير املنظامت من خالل سيناريوهات 

واقعية ميكن مامرستها يف بيئة آمنة.

ويبدأ كثري من الفصول باستهالل قصري وتساؤالت فكرية لوضع أرضية لهذه املوضوعات 

التي س��وف يتم مناقش��تها يف تلك الفص��ول. وقد يكون بعض هذا االس��تهالل عىل حاالت 

دراسية منشورة عن جهود ناجحة أو غري ناجحة يف تطوير املنظامت، وعند قراءة االستهالل 

يج��ب النظر يف العوامل التي جعلت الحالة أكرث نجاًحا أو أقل نجاًحا وتحديد الدروس التي 

يك��ون قد تعلمها املامرس ثم قراءة الحال��ة للحصول عىل مزيد من التفاصيل التي مل ترد يف 

االستهالل. إن قراءة الحاالت الدراسية املنشورة ميكن أن تساعد القارئ يف تطوير مفهوم أكرث 

عمًقا لتعقيدات عمل تطوير املنظامت وتتعلم من النجاحات والجهود التي مر بها اآلخرون. 

إن متابع��ة االتجاهات يف عامل الرشكات تؤكد أن املس��ائل األخالقية يف تطوير املنظامت 

تحوز عىل انتباه األكادمييني والعمالء واملامرسني. وبينام نحن نقوم مبناقشة القيم واألخالق 

يف الفصل الثالث؛ سنناقش هذه املشكالت واملسائل األخالقية يف كل موضع ذي عالقة بها يف 

كل الكتاب، ويف كل مقام يناسب الحديث عن عملية تطوير املنظامت ورشح ذلك وعرضه.

 تحليل الحاالت الدراسية: 
إن الغرض من الحاالت )الدراسية( التي يحتويها هذا الكتاب هو مساعدتك )القارئ( يف 

تعلم دور وعملية / أس��لوب تطوير مستشار تطوير املنظامت أو أخصايئ التغيري وذلك عن 

طريق أمثلة حقيقية وإنك بقراءة وتحليل الحاالت الدراس��ية سوف تشارك بهمة يف تطبيق 

نظرية ومفاهيم تطوير املنظامت يف مواقف حقيقية يف الحياة والتي يواجهها املستش��ارون 

كل يوم. 

وتقوم جميع هذه الحاالت عىل تجارب حقيقية مير بها املامرسون، وقد تم إغفال األسامء، 

وبع��ض التفاصيل تم تغيريها لحامية العميل واملامرس. وحني تضع نفس��ك مكان املامرس 

فإنك س��وف تواجه تحديات للتنازالت والخي��ارات التي يطلب القيام بها من قبل املديرين 

واملستش��ارين. وسوف تساعدك الحاالت الدراسية يف تطوير مهاراتك يف حل املشكالت ويف 
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التفكري التحلييل وهي مهارات أساسية لقيمة ما يقدمه املامرس للعميل وبشكل مثايل فإنه 

باإلمكان تبادل الرأي حول الحاالت مع آخرين، فهم أيًضا سبق أن قاموا بتحليلها، والجميع 

ميكنهم التعرف عىل املشكالت الرئيسية التي تتضمنها الحاالت مع تبادل الرأي حول أفضل 

املقرح��ات أو الحلول لها. كام ميكن بهذه الطريقة أن يتم اس��تيعاب املخزون املعريف حول 

املنظامت والتغيري، وديناميكية امل��وارد البرشية واملفاهيم والنظريات يف تطوير املنظامت. 

وس��وف يتم التعرف عىل املنط��ق وراء الخيارات التي يتخذها املديرون واملامرس��ون. كام 

س��وف يتم اكتساب خربة ومامرسة يجعل التفكري أكرث وضوحاً. هذا وسوف تعتمد الحاالت 

يف الكت��اب عىل بعضه��ا اآلخر يف البناء، لذلك فإنك بحاج��ة إىل تجميع كل حالة من خالل 

إملامك مبا جاء يف الفصول السابقة وأنت تقوم بتحليل كل حالة.

وق��د تم كتابة الحاالت الدراس��ية يف هذا الكتاب يف ش��كل متثيلي��ات صغرية أو مناظر 

بسيناريو تفصييل فني تستطيع من خالله أن تتخيل أن لك فيه دورًا عليك أن تقوم به وذلك 

عىل نقيض كثري من الحاالت الدراس��ية املتعارفة واملنش��ورة. التي تقدم رشًحا قلياًل وقصريًا 

لكل التفاصي��ل املتوافرة للتحليل. وحيث إن معظم عملي��ات وإجراءات تطوير املنظامت 

وإدارة التغيري تتضمن املالحظة واالس��تجابة لديناميكية البرش والعالقات يف املوقف، إضافة 

إىل مواضيع املهمة واملحتوى واملشكالت فإن هذا الكتاب يقدم االثنني )املهمة واملشكالت( 

من أجل تزويدك باملامرسة / التجربة وجعلك مراقًبا لألشخاص أثناء عملية التغيري التنظيمي 

كام أن الحاالت الدراس��ية يف هذا الكتاب طبقت يف عدد من أنواع املنظامت املختلفة التي 

مي��ارس فيها تطوير املنظامت مبا يف ذلك البيئات التعليمية، الرعاية الصحية واملنظامت غري 

الربحي��ة، واملنظامت الربحية يف إدارة األع��امل. وإن كاًل من هذه املنظامت تأيت بتحديات 

وفرص فريدة للمامرس يف تطوير املنظامت.

يف كل حالة دراس��ية نتعرف عىل جزء من حي��اة املنظمة مصاغ بطريقة تجعلك تتخيل 

أن��ك تقوم بدورك فيها لكن، هذا يتطلب منك تفكريًا وتصورًا واعياً. وتقدم الحاالت مواقف 

ذات خي��ارات كثرية. وكام ق��رر فيلت )Fillet )2007 أن الحالة الدراس��ية موضوع يأىب أن 

يرشح نفسه )P.19(. وتتطلب الحالة الدراسية اتخاذ دور نشط لرجمتها واكتشاف ما ترمي 

إليه من معنى. ولحس��ن الحظ فإنه ليس مثل مرور الوقت يف الحياة الحقيقية، يف الحاالت 
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الدراسية املكتوبة، فإن الحياة تتوقف للحظات لتمنحك الفرصة للنظر يف ردة الفعل. وبينام 

ليس أمامك فرصة لجمع بيانات إضافية أو أن توجه أس��ئلة عن املش��اركني )الذين تضمهم 

الحالة( فإن لديك املقدرة للرجوع لعدة صفحات للوراء، وأن تقرأ املوقف بتأمل مرة أخرى 

كام أنه باس��تطاعتك أن تنظر بعناية يف اتخاذ طرق بديلة للعمل وتقويم الفوائد واملثالب 

لكل طريقة، وأن توضح ملاذا أنت سوف تختار بدياًل دون اآلخر.

ونتيجة التخاذ هذه الخيارات فإنك س��وف تشحذ مقدرتك الستخدام منطقك يف اتخاذ 

قراراتك وإن زمالءك )زمالء الدراس��ة يف الفصل الدرايس( س��وف يتخذون خيارات مختلفة 

كل وفق رؤيته ومنطقه. كام أنك من خالل املناقشة سوف تشحذ مقدرتك لحل املشكالت 

وإدراك املبادئ وراء القرارات التي اتخذتها أنت وزمالؤك. وس��وف تدرك كيف أن تجاربك 

الخاصة تحدد فرضياتك وطرقك ومداخلك للمش��كالت. وسوف تواجهك تحديات يف تطوير 

مهاراتك لتقديم ش��اهد للمربرات التي اعتمدت عليه��ا وتدافع عن تحليلك وتوضح فكرك 

بطرق واضحة ومركزة للمامرسني الزمالء والعمالء عىل حد سواء. أو تجد أن هذه املناقشات 

توح��ي لك بتغيري رأيك حول املدخل الذي قد اتخذته، وتكون قد اقتنعت باقراح مس��بب 

بش��كل جيد تقدم به أح��د زمالء الفصل ال��درايس أو قد تكون وج��دت أن منطقك يقنع 

اآلخرين أن مدخلك هو األفضل.

وبرصف النظر )عام تقدم( فإنك س��وف تدرك أنه ليس هناك إجابة واحدة صحيحة يف 

نهاية الكتاب وميكن أن يشرك معك/ معها مدربك بعد كل هذا الجهد. وأنه بالنسبة لبعض 

الحاالت يف هذا الكتاب فإن مدربك قد يش��اركك فيام ح��دث بعد نهاية الحالة. وإن هذه 

املعلومات قد توفر دعاًم للمدخل الذي قد تكون اتخذته أو يجعلك تعيد التفكري يف املدخل 

الذي اتخذته. وعىل كل حال فإنه بديل عن البحث عن اإلجابة الصحيحة أو الخطأ فإنك قد 

تس��أل نفس��ك عام إذا كان اقراحك يسانده املنطق بشكل جيد- مع األخذ يف االعتبار- ألن 

ه��ذا أهم من معرفة نتيج��ة الحالة بالضبط، وبينام تكون لديك الفرصة لفعل ذلك، ميكنك 

أن تستغل مناسبة الحالة الدراسية واملناقشات لتجربة مختلف البدائل. هنا ميكن أن يكون 

اإلجراء / العملية األكرث أهمية من النتيجة.
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وفيام ييل بعض األفكار التي سوف تساعدك يف البدء يف تحليل الحاالت الدراسية.

1- اق��رأ كام��ل الحالة أواًل وتجنب اإلغراء بالوصول إىل نتيجة من املرة األوىل لقراءة الحالة، 

امنح نفس��ك أواًل فرصة لتجميع كل البيانات ذات العالقة عن الوضع قبل أن تقرح أي 

حلول أو أن تصدر أحكاًما حول ما يحدث أو ما يحتاج إليه العميل.

2- استخدم األدوات والطرق املوضحة يف كل فصل مام يساعدك يف التفكري يف حل املشكالت 

الت��ي توردها الحالة وس��وف تجد أوراق عمل ومناذج وما س��وف يس��اعدك يف تحديد 

وتصنيف املشكالت ويف اختيار وتحديد اولويات املدخالت وترتيب األفكار للتجاوب مع 

العميل. اس��تخدم جداول ورس��ومات لوضع خريطة للهياكل التنظيمية ووضع خطوط 

حول العبارات الرئيس��ية واملشكالت. اكتب أس��ئلة يف الهامش قد تجيء يف ذهنك. اقرأ 

الحالة مرات ومرات للتأكد أنك مل تسقط تفاصيل رئيسية مام قد توحي للعميل إنك مل 

توجه اهتامًما لصيًقا بها.

3- يج��ب أن تدرك كام هو الحال يف الحياة الحقيقية فإن الحاالت الدراس��ية تحوي الكثري 

جًدا من التفاصيل الزائدة والتي ترشح مش��كالت متعددة. إن الحياة التنظيمية معقدة 

وغري مرتبة، وأنه ليس كل هذه التفاصيل تس��اعد أو أنها رضورية بالنس��بة للمستشار 

أو لخبري التغيري، املستش��ار الذي يس��اعد الفريق يحدد مرة أخرى أدوارًا ومس��ئولياٍت، 

وقد يقوم بذلك يف بيئة قد تواجه فيها الرشكة منافًسا أو أن النتائج ربع السنوية كانت 

مخيبة لآلمال. إن جانًبا من دور املستش��ار هو غربلة املعلومات األساس��ية من الثانوية 

غري الرضورية أو معلومات ليس��ت رضورية للمش��كلة اآلنية. هذا جزء من قيمة هذه 

التامري��ن يف الحاالت وإنه من املنطق والحدس أنك س��وف تطورها مع تطور مهاراتك 

وخربتك. س��ائل نفسك ماذا يريد العميل أن يحقق، وما هي مطالبة وما هي املشكالت 

الرئيسية والحقائق األساسية.

4- وباملثل إنه عند أي اس��تجابة للعميل أو ردة فعل لحالة ما، قاوم الرغبة يف التعليق عىل 

كل يشء. إن أخصايئ تطوير املنظامت ميكن أن يس��اعد يف وضع أولويات املشاكل األكرث 

إلحاًحا ويس��اعد العميل بف��رزه التعقيدات التي تتخلل الحي��اة التنظيمية. وقد يكون 

بعض الس��بب ال��ذي جعل العميل يطلب املس��اعدة هو أن ع��دد االحتامالت املمكن 
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حدوثه��ا أمام العميل كبرية للغاية بحي��ث يصعب عليه اتخاذ قرار فيام ميكن بعد ذلك 

عمله.

5- حني تكون جاهزًا لكتابة اقراح أو تحليل فاسأل نفسك عام إذا كنت قد عالجت األسئلة 

الرئيس��ية الت��ي يف الحالة وع��ام إذا كنت فعاًل قد رشحت بوضوح املش��كالت للعميل. 

ومبج��رد أن تتم كتابة اقراحك، هل ميكنك إرس��الها بصيغته��ا الراهنة إىل العميل الذي 

ورد ذكره يف الحالة؟ ويف هذا الش��أن هل كتبت التحليل لنقله للعميل بطريقة احرافية 

وبرتي��ب جيد ودون غموض؟ وهل س��يدرك العميل كيف ومل��اذا وصلت لهذه النتائج 

واالستنتاجات؟

6- وأنت تكتب تحليلك اسأل نفسك كيف تعرف أن أي حقيقة أو تفسري هو حقيقة وهل 

لديك املربر الكايف يف ترجمة البيانات الواقعية. وبدياًل عن القول بكل جرأة إن املديرين 

ليسوا مدربني ألدوارهم فإنه بإمكانك القول فقط أن )2( من )10( من املديرين شاركوا 

يف برنام��ج تدري��ب يف اإلدارة يف الس��نوات الخم��س املاضية، مام ق��ادين إىل القول إن 

التدريب يف اإلدارة مل يجد أولوية عالية. إن كتابة تقرير يحمل معلومات دقيقة وتفسريًا 

واضًحا للمش��كلة قد يؤدي إىل رفض أو نقد العميل لنتائج التقرير والدفاع عن الوضع 

القائم، وهذا ال يعني أن املواجهة بالحقائق ليس��ت مالمئة لكنها ينبغي أن ُتستنتج من 

الش��واهد. هذا وس��وف نرشح بعمق يف هذا الكتاب االعتبارات الت��ي تتخذ يف عملية 

التغذية املرتدة.

7- وبعد أن تنتهي من تفكريك يف الحالة والكتابة عنها، وبعد أن كانت لديك الفرصة ملناقشة 

الحال��ة والخيارات مع زم��الء الفصل الدرايس خذ وقتك أي متهل يف كتابة مرئيات أصول 

التجرب��ة )Fillet.2007( م��اذا تعلمت منها؟ ما املبادئ التي ق��د تطبقها املرة القادمة 

وأنت تواجه مبثل هذه الخيارات؟. 
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الملخص:
تواجه املنظامت يف هذا الوقت تغيريات وتحديات كثرية. ويأيت تطوير املنظامت كمجال 

دراسة أكادميية ومامرسة مهنية مستخدًما معرفة علم االجتامع وعلم السلوك لتطوير الحلول 

أي العوامل املؤثرة التي تس��اعد املنظامت واألف��راد ليك يجروا التغيري بنجاح. إنه مجال تتم 

مامرسته يف جميع أنواع املنظامت التي ميكن أن تتخيلها من منظامت تعليمية ورعاية صحية 

وم��ن منظ��امت حكومية إىل منظامت صغرية وكب��رية يف إدارة األع��امل. إن التغيريات التي 

يعالجها املامرسون يف تطوير املنظامت هي أيًضا متعددة األشكال وتتضمن هياكل تنظيمية 

وإس��راتيجيات وفعالية الفريق )ومجاالت أخرى( أكرث م��ن ذلك. إن تطوير املنظامت ليس 

استش��ارة يف اإلدارة أو التدريب أو التطوير فحس��ب كام أنها ليس��ت تطبيقات ملدة زمنية 

قص��رية أو أنها فقط تطبيق قاع��دة إجرائية أو حقيبة تدريبية. إن��ه بإمكان مامرس تطوير 

املنظ��امت ضم الكثري م��ن األفراد من مختلف الفئات ممن يعت��رب التغيري التنظيمي أولوية 

لديهم، مثل املديرين والتنفيذيني ومديري املرشوعات و أعضاء التنظيم مبختلف أدوارهم.

قراءات إضافية:
- Beckhard, R. )1969(. Organization Development: Strategies and Mels. Reading, 

Ma: Addison-Wesley. 

- Burke, W. W. )2008(. A Contemporary View Of Organization Development. In 

T. G. Cummings )Ed.(, Handbook Of Organization Development )Pp. 13–38(. 

Thousand Oaks, Ca: Sage. 

- Egan, T. M. )2002(. Organization Development: An Examination Of Definitions 

and Depen¬Dent Variables. Organization Development Journal, 20)2(, 59–71. 

- Marshak, R. J. )2006(. Organization Development As A Profession and A 

Field. In B. B. Jones & R. Brazzel )Eds.(, The Ntl Handbook Of Organization 

Development and Cha Nge: Princi¬Ples, Practices, and Perspectives )Pp. 13–27(. 

San Francisco, Ca: Pfeiffer. 
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تاريخ بدايات تطوير المنظمات

 Oraganization Development "لو أنك س��معت لتوك باملصطلح "تطوير املنظامت

(Od)، وهو يس��تخدم حديثاً، فإن املفاجأة تكمن يف أن مامرس��ة تطوير املنظامت كمجال 

للتغيري هي اآلن يف العقد الس��ابع زمنياً، حيث إن بداية استخدام املصطلح نفسه كانت يف 

الس��تينيات (1960S) (انظرSaskin and Burke,1987). وإنه كام هو الحال يف بيئة إدارة 

األع��امل، والبيئة التنظيمية التي متارس فيه املنظامت نش��اطها ف��إن تطوير املنظامت قد 

تطور وتغري بش��كل كبري خالل هذه الفرتة الزمنية. وس��وف يلق��ي هذا الفصل الضوء عىل 

بعض البحوث واملامرس��ات التي توضح كيف كان تطوير املنظامت التقليدي يطبق وكيفية 

مامرس��ته اليوم. وإن مثانية مجاالت رئيس��ية يف بحوث ومامرسات تطوير املنظامت سوف 

يتم رشحها هنا يف هذا الفصل برغم أن ذلك املزيج من املجاالت يحل مع بعضه اآلخر. وإن 

األخطار يف هذه الفروع الثامنية ميكن قراءتها يف جميع الفصول الالحقة، وهي تتابع تاريخًيا 

الواحد تلو اآلخر، برغم أن هناك تخطًيا، وتأثريًا، وتقاطًعا من كل منهم لآلخر. كام أن جميع 

الف��روع ميكن ذكرها يف جميع الفصول الحق��اً. كام أن هذه الفروع يتبع الواحد منها اآلخر 

تاريخًيا كثريًا أو قلياًل، برغم أن هناك حاًل وتأثريًا بني كل واحد منهم واآلخر. 

 وبإدراك تاريخ تطوير املنظامت سنكون أكرث دراية بالكيفية التي تم تعريفه بها طوال 

تاريخه، وكذا التعريف بالتغيريات التي حدثت يف هذا املجال منذ نش��أته. وفضاًل عن ذلك 

فإننا س��نكون أكرث إدراًكا يف كيفية مامرس��ة تطوير املنظامت اليوم وهي التي قد خضعت 

للكثري من البحث واملامرسة وصواًل لوضعها الراهن. 

أما الف��روع الثامنية لبحوث ومامرس��ات تطوير املنظامت التي س��وف تناقش يف هذا 

الفصل فهي كام ييل: 

Laboratory Training Group 1 – التدريب املختربي ومجموعة التدريب

.Action Research 2– البحث التجريبي
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. Management Practices 3– املامرسات اإلدارية

.Quality and Employee Involvement (االنخراط) 4– الجودة ومشاركة املوظفني

. Organizational Culture 5– الثقافة التنظيمية

 Change Management, .Strategic 6– إدارة التغيري، التغيري اإلسرتاتيجي، وإعادة الهندرة

Change & Reengineering

. Organizational Learning 7– التعلم التنظيمي

 Organizational Effectiveness and Employee 8– الفعالي��ة التنظيمية، والتزام املوظف��ني

.Engagement

التدريب المختبري ومجموعات التدريب:
إن��ه من منظور معظم االعتبارات فإن ما أصبح يع��رف بتطوير املنظامت ميكن إرجاعه 

إىل جه��ود التدريب املختربي ومجموعات التدريب الذي بدأ يف األعوام (1946 – 1947) يف 

Bethel- Maine مب��ا يعرف مبخترب التدريب الوطني (Ntl) وذلك يف تطوير املجموعة. وأن 

 Kennetir Benne & مؤس��ي املخترب هم روالن��د ليبيت وليالند برادفورد ووكينث بين��ي

Leland Bradford & Roland Lippitt. وإن ال��ذي حفزه��م لتطوير Ntl هو ذلك العمل 

الذي كرس له ذاته عامل رابع هو كورت لوين Kurt Lewin والسابقون له. وإن كورت لوين 

Kurt Lewin مهاج��ر أملاين وص��ل إىل الواليات املتحدة يف أوائ��ل (1930) هارًبا من البيئة 

االجتامعية/السياس��ية يف وطنه – أملانيا – وكان لوين Lewin عاملًا نفسانًيا يف علم االجتامع، 

وكان أيًضا عضًوا يف هيئة التدريس بجامعة Iowa. وكان مركز اهتاممه هو دراسة أمناط سلوك 

املجموعة واملشكالت االجتامعية، وتأثري القيادة عىل املجموعة. كام أن تخصصه األسايس هو 

جهد لتفهم. وإحداث تغيري ش��خيص واجتامع��ي بهدف بناء وتنمية الدميقراطية يف املجتمع 

 Lewin وقد قام لوين .(See Benne, 1964, L.P.Bradford, 1974, Hirch, 1987 انظ��ر)

 (Ron Lippitt, Kleiner, 1996) مع مساعده الخريج رون ليبت وكليرن (1940S) يف أعوام

بدارسة أندية الصبيان، والسيام دراسة ردة فعل الصبيان ملختلف األساليب التي يطبقها قادة 

املجموع��ات. وق��د الحظوا من نتائج البحث أن قيادة املجموع��ة ذات تأثري كبري عىل أمناط 
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س��لوك األوالد، كام متت مالحظة ذلك يف س��لوك املجموعة. وحني يتغري سلوك القائد، كذلك 

 .(Kleiner 1996) تتغري أمناط الس��لوك يف املجموعة، ويكون ذلك بعد ف��رتة تعديل قصرية

وقام لوين Lewin 1945 مدفوًعا بتبعات هذه النتائج، س��نة 1945 بتأس��يس مركز أبحاث 

لديناميكية املجموع��ة (Research Center For Group Dynamics) وهذا تعبري جاء به 

 Massachusetts Institute):وذل��ك يف معهد (L.P.Bradford, 1974 انظر) Lewin لوي��ن

 (Of Technology) (Mit

ثم ظهرت يف صيف عام 1946 نتائج مهمة مل تكن متوقعة من قبل حّولت بش��كل مثري 

مجال البحث واملامرسة يف تطوير املنظامت يف ذلك الوقت، وتغرّيت املامرسات حينذاك إىل 

مجال "مجموعة التدريب" والتي س��بق ان اكتشفها لوين وطلبته. وهذا وقد طلب مجلس 

والية كَنتكت لألعراق (The Connecticut Interracial Commission) من كورت لوين

 Commission إقامة وتطوير ورش��ة عمل لقيادات املجتمع باالش��رتاك مع Kurt Lewin

وكان   On Community Interrelations Of The American Jewish Congress

الهدف من الورشة هو مساعدة قيادات املجتمع لتطوير وإيجاد حلول ملشكالت يواجهونها 

 Fair يف مجتمعاتهم، وبالتحديد ملعالجة املشكالت يف تطبيق قانون توظيف العاملة العادل

Employment Practices Act وقد ضم املامرس��ون ليس فقط قيادات املجتمع بل ضموا 

أيًض��ا رجال األعامل، وأخصائيي االجتامع واملدرس��ني ومواطن��ني آخرين ممن يهمهم األمر. 

وبداًل من جعل الحضور يستمعون بشكل سلبي إىل املحارضات والكلامت الطويلة وكلامت 

التبصري من الخرباء وما كان يتوقعه الكثريون، إال أن املنظمني للفعالية، قاموا بتأسيس ورشة 

عمل تتم فيها مناقش��ات املجموعة املش��اركة متبعني يف ذلك أس��لوب متثيل األدوار وعمل 

الفريق باعتبار أنهام النشاطان الرئيسيان (Hirsch,1987). وناقش رؤساء املجموعات: هل 

تتك��ون املجموع��ات الفرعية من تخصص واح��د أم هي خليط من امله��ن، مثل أن يكون 

جميعهم مدرسني، أو خرباء اجتامع (Lippitt, 1949) وهذان االعتباران (مشاركة املجموعة 

وتكوينها) يستمران كأسئلة رئيسية ألخصايئ تطوير املنظامت اليوم. 

 Research Center For Group Dynamics وإنه بالنس��بة للباحثني يف مركز أبح��اث

فق��د كانت فرصة غري عادية ملالحظ��ة عمليات املجموعة، ولتفهم كيف تعلم املامرس��ون 
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من تجاربهم بغرض تطوير واكتس��اب مهارات جديدة ميكنهم استخدامها حني يعودون إىل 

مجتمعاتهم. وزيادة عىل ذلك، فإن ورش��ة العمل تتناغم مع القيم التي اقرتنوا بها يف ذلك 

الوقت. وقد قال كينث بيني Kenneth Benne فيام بعد ما ييل:

لق��د رأيت ذل��ك مجهوًدا ملس��اعدة املتطوع��ني من مختل��ف أجزاء الوالي��ة كَنتكت 

(Conneticut) أن يب��دؤوا يف رؤي��ة ذواتهم كأداة للتغي��ري كمواطنني من خالل أدوارهم 

الرسمية وبدا يل أن ذلك بحٌث تم تصميمه ليخدم أغراض النشاط االجتامعي وأغراضاً أكرث 

 (L.P.Bradford, 1974, P.19 منقول من) تهذيباً، وطرقاً أكرث قوة يف تدريب األفراد للعمل

وكورش��ة عم��ل صممت لكل م��ن التغي��ري االجتامع��ي والبحث االجتامع��ي فإن كل 

مجموع��ة فرعية لديه��ا الباحث املكلف فيها بغرض تس��جيل املالحظ��ات واملراقبة. وكان 

الباحثون يجتمعون يف كل مساء بعد جلسة املناقشات للتداول حول أحداث اليوم ولتوثيق 

مالحظاتهم وتفاعلهم، وفهم س��لوك املجموعة. عندما علم بعض املش��اركني بورش��ة عمل 

الصباح باجتامعات الباحثني، وتس��اءلوا إن كان بإمكانهم حضور هذه الجلس��ات لالستامع 

واملالحظ��ة فقط. ووافق الباحثون عىل ذلك كام وافقوا عىل حضور مش��اركني آخرين ممن 

ليس لديه��م أي ارتباط لحضور الجلس��ات(1). وواصل الباحثون مناقش��ة نش��اط وفعالية 

جلس��ات ومشاركة املش��رتكني يف أعامل اليوم، يف حني يستمع املش��اركون فقط. وقال أحد 

الباحثني إنه ش��اهد إحدى الس��يدات يف إحدى الفعاليات كانت هادئة من قبل، أصبحت 

اآلن مساهمة وأكرث حيوية يف ذلك اليوم نتيجة أنها تلقت دورًا قيادًيا أثناء إحدى عمليات 

متثي��ل األدوار. وبدالً من تجاهل هذه املالحظة بدون تعليق، فقد دعا الباحثون املرأة، وقد 

كانت موجودة مس��اًء خالل املناقشة وهي تس��تمع إىل املالحظة التي شارك فيها اآلخرون 

وطلبوا منها مناقش��ة الفرضية وأن تش��ارك بفهمها للحدث. ووافقت املرأة عىل املش��اركة 

وكان��ت أكرث إثراًء وذلك كنتيج��ة تكليفها بدور قيادي حيث تفاجأت مبدى بدورها الحيوي 

1-  "إن الس��جل التاريخي يختلف عام إذا كان الباحثون متحمس��ني لهذا التطور. فقد كتب البعض أن 

املش��اركني قد ش��جعوا للجلوس بج��وار الباحث��ني (French & Bell, 1999, P.33) وبعضهم أبدى 

 Hirsh,1987,) مالحظة وبعضهم أش��ار إىل أن الطلب للجلوس فقط ه��و الذي متت عليه املوافقة

P.18) وآخرون ركزوا عىل رغبة قوية للحضور،  (L.P.Bradford 1974 p.35)  أعربوا عن شكوكهم 

(LIPPITT, 1949, P.114) أن الباحثني أحّسوا بالطلب (للحضور للجلسات)"
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بس��بب املناقش��ة وكيف أنها تغريت من بدايتها غري املريحة يف املشاركة وكيف أنها أصيبت 

باإلحباط حني انتهت املناقشات.

 (Lippitt, 1949) إن ه��ذا التب��ادل الفك��ري ق��اد إىل منط جديد بأم��ل أن يكون فيه 

الباحثون قد أفادوا مبالحظاتهم وأن املش��اركني قد استمعوا وفكروا ملًيا وشاركوا برتجمتهم 

لسلوكهم الشخيص.

وكان عدد الحضور يف جلس��ات املساء مرتفًعا يف األيام التالية حيث إن جميع املشاركني 

حرضوا، وقد أدى ذلك إىل وصول الباحثني إىل النتيجة التالية:

"إن أعض��اء املجموعة، إذا واجهوا بش��كل أو بآخر مبوضوعية ببيانات تخص س��لوكهم 

ال��ذايت وأثره، أو أنهم أيًضا ش��اركوا ب��دون دفاع فكري حول هذه البيان��ات، رمبا يحققون 

مس��تويات عالي��ة وذات معنى يف التعلم ومعرفة ذواتهم وع��ن تجاوب اآلخرين لهم وعن 

(Benne, 1964, P.83) "سلوك املجموعة وتطويرها بشكل عام

 ويبدو أن لوين Lewin أدرك ذلك بالغريزة. كام أنه ذو إمكانية قوية حيث أشار بالقول 

"إنن��ا قد نحصل عىل مبدأ هنا وميكن أن يكون له تطبيق واس��ع يف عملنا مع املجموعات" 

وهكذا ظهرت مجموعة التدريب 

Lippitt, 1949, P116, The Training Group Or (T Group) Was Born يف العام 

 National Training يف T Group التايل (1947) عقدت الجلسة األوىل ملجموعة التدريب

Laboratory In Bethel, Marine وصممت جلس��ات مجموعة التدريب بحيث تس��تمر 

لثالثة أس��ابيع وتتكون من (10-15) مشارًكا وواحد أو اثنني من املدربني. ومل يكن املدربون 

ق��ادة للمجموع��ة، بل كانوا أخصائيني لتس��هيل املهمة ومراقبني للعملي��ات التي تقوم بها 

املجموعة، فهم يطرحون األس��ئلة، ويقرتحون النشاطات، لكنهم يستمرون يف الوقت نفسه 

كمستمعني ويشجعون عىل املشاركة مع األمانة يف النقاش بداًل من توجيه سري وإدارة نشاط 

املجموع��ة (Hirsch,1987). وقد ت��م تطوير محتوى موضوع عم��ل املجموعة من حيث 

الغايات واألهداف التي تم اختيارهم لها. ومل تكن هناك أي مهام محددة لحل املش��كالت 

قد فرضت عىل املجموعة يف مجال تصميم عملهم غري املنظم، وحيث يكون االتصال املبارش 
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ذا قيمة يف الجلس��ات املفتوحة والنزيهة فقد أمىض أعضاء املجموعة الوقت يف تش��خيص 

وتحليل مساهامتهم وتلك التي تخص اآلخرين، وأيًضا أمضوا الوقت يف العمليات التي تقوم 

بها نفس املجموعة. وبرصف النظر عن أي إجراء قد تتبعه املجموعة، فإن الهدف العام لكل 

مجموعة تدير فريق التدريب هو إحداث تغيري بني األش��خاص عن طريق الس��امح لألفراد 

معرفة س��لوكهم وس��لوك اآلخرين، بحيث إن هذه املعرفة ميكن ترجمتها إىل س��لوك أكرث 

فعالية حني يعود املشاركون إىل وطنهم. وما إن انترشت املقالة عن فعالية مخترب املجموعة 

للتدريبية، وما إن حدث ذلك حتى بدأ املديرون والقادة يف الحضور ليتعلموا كيف يرفعون 

 Bussiness م��ن درجة فاعليتهم يف منظامتهم. وس��اعد يف ذلك الحضور مقالة ن��رشت يف

Week عام 1955 أدت إىل الرتويج إىل إطالق طاقات املوظفني وفرق العمل. 

 (What Make A Small Group Tick; 1955 P.40) ما الذي يجعل مجموعة صغرية تنطلق

ومبنتصف الستينيات (1960S) حدث أن أكرث من 20,000 رجل أعامل حرض الورشة (والتي تم 

 (Kleiner,1996) تخفيضها إىل جلسة ملدة أسبوعني) مام ُيعد أحد املبتكرات يف مجال اإلدارة

إن البحث الذي بدأه لوين Lewin منذ أكرث من 60 عاًما كان له األثر الكبري عىل تطوير 

املنظامت، وعىل القيادة، وعىل البحث يف مجال اإلدارة. وإن بحثه يف أساليب القيادة - مثل 

القيادة األوتوقراطية، الدميقراطية، والقيادة الحرة - قد شكل التفكري األكادميي والتجريبي 

 Benne, ح��ول املجموعات وقادتها. وإن تأثريه عىل تالميذه وهم بيني وبرادفورد وليبت

 .The National Training Laboratory (Ntl) أدى إىل إنشاء Radford&Lippitt

وقد ترك هذا العمل أس��طورة حية حتى اليوم حيث استمر املعهد (Ntl) يقدم دورات 

يف العالقات بني األفراد، وديناميكية (حركية) املجموعات، وتطوير القيادة وإن مجال بحوث 

املجموعة الصغرية وتطوير القيادة تدين بدرجة عالية إىل عمل لوين Lewin الرائد يف هذه 

املجاالت وبرغم أن مجموعة التدريب ال متثل اليوم االتجاه أو النش��اط الس��ائد يف مامرسة 

إال أننا نرى جذور هذه الطريقة اليوم ويف تطوير املنظامت يف بناء الفريق وحلول موضوع 

متت معالجته بالتفضيل يف الفصل الحادي عرش كام أن بحث لوين Lewin كان له األثر يف 

تقليد آخر يف تاريخ تطوير املنظامت هو البحث التجريبي ومسح التغذية املرتدة.
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البحث التجريبي، مسح التغذية المرتدة، والنظم االجتماعية والتقنية:
 Research Centre 1945 قد أنش��أ يف عام Kurt Lewin لعل��ك تذكر أن كورت لوين

For Group Dynamics ,1945 يف Mit ؛ بغ��رض تطوي��ر نتائ��ج البح��ث وترجمته��ا إىل 

عمل، ونش��اط معريف ميكن للمامرس��ني االس��تفادة منه يف مجال تحسني املجموعات وحل 

مش��كالتهم. وقد أطلق لوين Lewin عىل هذا النمط " البحث التجريبي" مبا تنطبق عليه 

فكرة أن مرشوعات البحث يف األس��اس تتكون دامئًا، من الجانب العميل والجانب النظري، 

وأنه باإلمكان استخدام الطرق العلمية الصارمة لتجميع البيانات عن املجموعات وأن تحل 

يف عملياتهم (Cunningham, 1993) وكانت هناك عمليتا تطوير مهمتان قد حدثتا يف تلك 

الفرتة هام عملية مسح التغذية املرتدة ومجال النظم االجتامعية والتقنية. 

مسح التغذية المرتدة:

 T (T Group) وزمالؤه يقومون بتطوير منهجية مجموعة التدريب Lewin حيث كان لوين

كان هناك جهٌد مهم يف جامعة ميتشيجان Michigan University حيث أنشئ مركز للمسح 

 Rensis يف عام 1946 تحت إدارة رينس��س ليكرت Research Center Survey يف البح��وث

Likert، وكان ليك��رت Likert ق��د ق��ام بتطوير مقياس من خمس نق��اط لقياس االتجاهات 

تضمنتها رس��الته للدكت��وراه بجامعة كولومبي��ا Columbia University عام 1932 (ويعرف 

هذا املقياس اليوم باسم مقياس ليكرت) (Likert Scale). وإن أحد األوائل من العمالء الذين 

جاؤوا ملتش��يجان هم مكتب بحوث البحرية األمريكية Office Of Naval Research قد ركز 

عىل املبادئ الضمنية لتنظيم وإدارة النش��اط اإلنساين وعىل تقنيات البحوث لزيادة اإلنتاجية 

والرضا الوظيفي (Frantilla, 1998, P21) وإن العقد مع Office Of Naval Research وفر 

لليكرت Likert متوياًل كان بحاجة إليه يف عمله حول املامرسات اإلدارية خاصة، انتهت بكتابه 

ع��ام New Patterns Of Management 1961 والذي نقل نتائج بحثه املمول. (هذه النتائج 

متت مناقشتها يف القسم الثاين).

وكان الهدف من مركز مس��ح التغذية املرتدة Feedback – Survey- هو إحداث محور 

 ،Expertise Research Survey لبحوث علم االجتامع، وبالذات مع خرباء مس��ح البح��وث

وشعورًا منهم أن هناك فرصة لتحسني منظامتهم، والحصول عىل نجاح اقتصادي وتطوير ميزة 
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تنافسية، فإن بعض املنظامت اقرتحت مرشوعات للمسح يف البحوث يلحق باملركز إال أن ذلك 

مل تتم املوافقة عليه بسبب أن املركز يهدف إىل الرتكيز عىل مرشوعات أكرب وذات أهمية كبرية 

ألكرث من منظمة واحدة وأن تشارك يف النتائج بشكل علني. وهاتان القاعدتان معالجة مسائل 

ذات أهمية كربى وجعل النتائج علنية للباحثني واملامرس��ني اآلخرين، كونتا األس��اس لعملية 

البحث التجريبي. أحد هذه املرشوعات الذي استوىف هذه القاعدة هو مرشوع مسح التغذية 

املرتدة يف Detroit Edison، حيث أجريت دراس��ة مس��حية استطالعية بني عام 1948 وعام 

1950 شملت الدراسة 8000 موظف ومدير متت إدارته بغرض فهم مرئيات، وآراء، واتجاهات 

مجموعة من الجوانب بالرشكة، مثل املسار الوظيفي والفرص يف الرتقية، واآلراء حول املديرين 

والزمالء، ومحتوى العمل وبيئة العمل. كام أن املس��ح تضمن س��ؤاالً عن املرشفني وبالتحديد 

ع��ن رأيهم حول إدارة الرشكة، وطلبوا من كبار الق��ادة واملديرين أن يقدموا مرئيات إضافية 

من منظور اإلدارة العليا. وبحث الباحثون ليس فقط معرفة كيف يشعرون حيال كبار القادة 

وكيف يشعر املوظفون يف Detroit Edison حيال منظمتهم، لكن أيًضا كيف أن النتائج من 

هذا املرشوع ميكن اس��تخدامها لفهم وإثارة وقيادة التغيري يف منظامت أخرى. وكانت هناك 

أربعة أهداف ملرشوع البحث: 

1- تطوير عن طريق الخربة العلمية واإلدراك باملشكالت إلحداث التغيري. 

2- تحسني العالقات. 

3- تحديد العوامل التي تؤثر عىل أبعاد وحجم التغيري. 

 (Mann,1957,P.158) .ً4- تطوير فرضيات عملية لبحوث الحقة أكرث توجًها وتحديدا

وتب��ع تجمي��ع البيانات األوىل أن تم تزوي��د القادة وأعضاء املنظم��ة بالتغذية املرتدة 

ح��ول نتائج املس��ح. ووصف م��ان Mann (1957) "العملية باملش��اركة يف هذه التغذية 

املرتدة كسلس��لة متش��ابكة م��ن املؤمترات (P.158) يت��م من خاللها املش��اركة مبدئًيا يف 

النتائج مع اإلدارة العليا، يس��اعدها عضو من فريق الدراس��ة، يناقش املشاركون النتائج يف 

هذا االجتامع، واألعامل/ أو النش��اطات املمكنة، وكيف تتم املش��اركة يف مناقش��ة النتائج 

مع املس��توى اإلداري التايل يف املنظمة. وبعد ذلك، قاد كل من املش��اركني مناقشة تغذية 

مرتدة مع فريقه وذلك حول نتائج البحث، كام أنه يقود مناقشة حول التخطيط التجريبي 
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Action Planning. وكيف تتم دراس��ة النتائج مع املستوى اإلداري التايل. واستمر العمل 

بهذا املنوال عىل مس��توى املنظمة ككل. وتم يف كل مس��توى مناقشة البيانات التي تخص 

كل مجموع��ة بالتحديد. وق��د الحظ مان Mann أن القادة يف كل حالة عليهم مس��ئولية 

تقديم البيان��ات، ووضع أوليات املهام، واتخاذ اإلجراء، وإبالغ رؤس��ائهم املرشفني متى ما 

واجهوا مشكلة معوقة وكانوا بحاجة إىل مساعدة إضافية إلحداث التغيري. والحظ الباحثون 

أن هذه السلس��لة من اجتامعات التغذية املرتدة لها تأثرٌي إيجايب يف البدء يف تنفيذ وقيادة 

التغيري باملنظمة، لكنهم مل يستطيعوا تعزيز هذه املالحظة ببيانات.

غري أن ذلك تغري يف عام 1950 حني متت دراس��ة ثانية عىل مثاين إدارات للمحاس��بة يف 

Detroit Edison والتي س��بق لها املشاركة يف املسح األول. وقام املديرون يف هذه املرحلة 

من البحث مع موظفني مبراجعة مجموعتني من نتائج املس��ح (املوظفون الذين ش��اركوا يف 

املس��ح األول يف عام 1948 وأولئك الذين شاركوا يف املس��ح الثاين عام 1950 )، ومرة أخرى 

قام��وا بالتخطيط التجريبي. (مع وجود) اختالف واحد عن الجولة األوىل، عىل أي حال، هو 

إنش��اء مجال للتجربة عىل الطبيعة. وإنه يف أربٍع من اإلدارات الثامين، بعد اجتامع التغذية 

املرتدة االبتدايئ، مل يتم اتخاذ أي إجراء يقوم عىل نتائج املسح (اثنتان عمًدا كإدارات للرقابة، 

واثنتان بس��بب تغيريات يف املوظفني، مل يكن من املمكن االس��تمرار ضمهام للتجربة). وقام 

املدي��رون يف تلك اإلدارات األربع بتطوير برامج للتخطيط التجريبي التي يختلف كل واحد 

منها عن اآلخر بدرجة كبرية. وأخذت بعض هذه الربامج (33) أس��بوًعا، وأخرى اس��تغرقت 

(13) أس��بوعاً؛ كام أن بعض اإلدارات كانت تجتمع بش��كل متكرر يصل إىل (65) مرة، بينام 

أخرى تجتمع قلياًل يف حدود (9) مرات. وش��ملت بعض الربامج التجريبية جميع املوظفني، 

بينام أخرى كانت محصورة يف فريق اإلدارة. هذا، وبعد سنتني تقريًبا من بداية الربامج، تم 

القيام مبس��ح ثالث يف (عام 1952) لتقويم أثر الربام��ج التي قام بتطويرها املدراء. وهكذا، 

مكنت التجربة الباحثني ملقارنه بيانات 1950 و1952 للمجموعات التي اتخذت إجراء كبريًا 

وتلك التي مل تتخذ أي إجراء.

ووج��د الباحثون أن من ب��ني املجموعات التي قامت بعمل / إج��راء يعتمد عىل نتائج 

املسح فإن املوظفني قاموا باإلبالغ عن تغيري إيجايب يف مفهومهم عن وظائفهم (مثل أهميتها 
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والرغبة فيها) وع��ن املرشفني (مثل مقدرة املدير عىل اإلرشاف وتوجيه الثناء) وبيئة العمل 

بالرشكة (مثل فرص الرتقية أو إنتاجية املجموعة) مقارنة باملجموعة التي مل تقم بأي نشاط 

/ أو عمل. وفوق كل ذلك فقد أشار مان Mann (1957) إىل:

 رأي املوظفني يف اإلدارات التي متت فيها التجارب أن التغيريات متت يف:

(1) كيف كان املرشفون أكفاء يف إداراتهم يف مجال التعاون مع بعضهم اآلخر؟ 

(2) كم هي املرات التي يعقد فيها املرشفون االجتامعات (مع املوظفني)؟ 

(3) كم هي فعالية هذه االجتامعات؟

.(P.16) (4) كيف كان املرشف يدرك نظرة وشعور املوظفني نحو األشياء؟

وأض��اف م��انMann أن التغري كان خاصة أك��رث قوة يف املجموعات التي ش��ملت كل 

املس��تويات واملوظفني يف عملية التخطيط التجريبي. وحينذاك يس��تطيع الباحثون الخروج 

بنتيجة أن منوذج التغذية املرتدة للمؤمتر التي قاموا بتطويرها كانت ذات فعالية حيث تم 

خاللها تجميع البيانات والتغذية املرتدة ألعضاء التنظيم الذين قاموا بالبدء يف التغيري القائم 

عىل البيانات واملناقشات حولها.

 Detroi واليوم، فإن البحث التجريبي، الذي يتبع النموذج املامثل ملا هو معمول به يف

Edeison، أصبح األس��اس والفلسفة الضمنية ملعظم نشاط تطوير املنظامت خاصة طرق 

ن األس��اس لعملي��ة تطوير املنظامت التي  مس��ح التغذية املرتدة. وإن هذا النموذج يكوِّ

س��وف نناقش��ها يف مزيد من التفصيل يف الفصل الخامس. إن املس��وحات بني املوظفني 

أصبحت اليوم إسرتاتيجية مهمة تقريًبا يف كل املنظامت الكبرية، وإن برامج التغذية املرتدة 

 (Church, Burke, للبحث التجريبي أصبحت أحد حلول تطوير املنظامت األكرث انتشارًا

(Van Eynde, 1994 & وس��وف نناقش اس��تخدام طرق املس��ح بالتحديد كإسرتاتيجية 

لتجميع البيانات مرة أخرى يف الفصل السابع. 

النظم االجتماعية التكنولوجية )التقنيَّة(: 
تطورت النظم االجتامعية التكنولوجية (التقنية) Socio Technical Systems(Sts) يف 

الخمسينيات (1950S) (مدفوعة إىل ذلك بفلسفة البحث التجريبي التي سبق رشحها وكان 
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 Surveyذلك يف نفس الوقت الذي كان يجري فيه مرشوع ديرتويت إديسون البحث املسحي

Research. ويرج��ع مفهوم النظم االجتامعية التكنولوجية (التقنية) إىل دراس��ة قامت بها 

 Trist and Bamforth مجموعات يف منجم فحم بريطاين كام أش��ار تريس��ت وبامف��ورث

 Tavistock Institute مبعهد Fred, Emery (1959) (1951) وتم التوسع فيه بشكل ريادي

 Trist and Bamforth يف لندن. وكانت دراسة تريست وبامفورث Of Human Relation

قد استعرضت التغريات االجتامعية والس��يكولوجية يف مجموعات العمل التي نشأت أثناء 

االنتقال إىل طرق أكرث ميكانيكية (مقابل الطرق/اليدوية) يف استخراج الفحم. وأشار الكاتبان 

أن دراس��ة عامل الفحم تش��ري إىل وجود نظامني: النظام التكنولوجي (امليكانييك) والنظام 

االجتامع��ي وهو العالقات بني مجموعات العمل يف املنظامت التي متارس الضغوط وتجهد 

العامل الفرد، وإن متانة النظام يجب أن تأخذ يف االعتبار هذين العاملني (أي النظام التقني 

والنظام االجتامعي). ويتكون النظام التقني ليس فقط من معلومات تقنية كام نظن اليوم 

لكنه يتكون أيًضا من املهارات، واملعرفة، واإلجراءات، واألدوات التي يس��تخدمها املوظفون 

ألداء مهام وظائفهم. ويتكون النظام االجتامعي من العالقات بني العامل زمالء العمل وبني 

املرشف��ني عليهم، كام أنه يتكون أيًضا من االتصاالت وتدفق املعلومات، والقيم واالتجاهات 

(الس��لوكية) والتحفيز. وبناًء عىل نظام (Sts) فإن حلول تطوير املنظامت تش��مل أكرث من 

النظام االجتامعي، بل إضافة لذلك فإن تنظيم األفراد، والتقنية إليجاد طرق إلعادة تصميم 

كل نظام لفائدة اآلخر يف إطار رسالة املنظمة واالحتياجات التنظيمية ليستمر بقاء املنظمة. 

Pasmore, Francis, Haldeman & Shani, 1982, P.1182)، يرشحون إحدى الطرق التي 

عن طريقها ميكن تحقيق أقىص درجة من التفاؤل هو مجموعة ذات استقاللية أو مجموعة 

عمل ش��به مس��تقلة، حيث يكون لدى األعضاء درجة من امللكية، والرقابة واملسئولية عن 

املهام التي مطلوب أداؤها. ولتحس��ني كل من النظام االجتامعي والنظام التقني للمنظمة، 

فإن ذلك يتطلب تفهاًم ملا ييل: 

1- العملي��ات االجتامعية التي تجري يف املنظامت ومختل��ف النظريات والطرق املوجودة 

التي تجعل استخدام املوارد البرشية أكرث كفاءة.

2- العمليات التكنولوجية املستخدمة من قبل املنظمة، واملحددات التي تضعها يف تصميم 

وإجراء عمليات النظام االجتامعي.
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3- نظرية النظم املفتوحة، ذلك أنه ليس هناك أي منظمتني تتامثالن متاًما أو أنهام يواجهان 

ذات املتطلبات البيئية.

4- إن ميكانيكي��ة التغيري يف كل من تنفيذ تصميم النظ��ام االجتامعي التقني األويل، 

ويف توفري م��ا تحتاجه املنظم��ة للتأقلم املتواص��ل للمطالب البيئية املس��تجدة. 

(Passmore & Sher Wo, 1978, P.3)

ومبج��رد اكتامل مرحلة الفحص املتكامل إلدراك النظ��ام االجتامعي والتقني، قد يقرتح 

األخصايئ (املامرس) حلول تش��مل "إعادة هيكلة طرق العمل، إعادة تنظيم التكنولوجيا، أو 

إعادة تصميم الهياكل التنظيمية االجتامعية". 

وألننا سنكون أكرث تفهاًم لذلك يف القسم التايل، فقد جاءت نتائج الدراسات التي أجريت 

يف ذلك الوقت ش��اهًدا عملًيا عىل أن االنخراط واملش��اركة يف كل من النظامني االجتامعي 

والتقني ُيسهامن يف تحفيز (وزيادة) إنتاجية املوظفني. 

إن نظرية النظم االجتامعية والتكنولوجية واملامرسات التطبيقية يتَّبعها أخصائيو تطوير 

املنظامت وأن العديد من النس��خ العاملية يف النظ��م االجتامعية والتقنية واملتغريات قد تم 

تطويرها حيث إن جهات عديدة قد فعلت ذلك: يف أمريكا الش��املية،  Sts، وإس��كندنافيا 

Sts وأسرتاليا Sts وهولندا Sts كل هؤالء متشابهون يف األساس لكن كالًّ منهم لديه املداخل 

والفلس��فة التي يتميز بها (Van Eijnatten, Shani, & Leary, 2008) وبرغم الحقيقة أن 

الدراس��ات األوىل لSts تكون ق��د ركزت عىل التصنيع أو بيئات اإلنت��اج املادي، فإن هناك 

إق��راراً متزايًدا أن مفاهي��م Sts لها دور مهم تلعبه يف إدراكنا ملعرف��ة العمل، أو كيف يتم 

الجم��ع بني تقنية املعلومات والتش��غيل اآليل وبني املامرس��ات االجتامعية التعاونية وذلك 

للتأثري عىل بيئات العمل.

الممارسات اإلدارية: 
اعت��امًدا إىل حد م��ا عىل نتائج مس��ح التغذية املرتدة، ومرشوع��ات النظم االجتامعية 

التكنولوجية، فإن عدة برامج بحوث يف الس��تينيات (1960S) أوحت للباحثني واملامرس��ني 

أن يتبعوا طرًقا مختلفة يف التفكري حول املامرس��ات اإلداري��ة. والغرض من الربامج البحثية 
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هو تقديم طرق بديلة يف اإلدارة عىل نقيض الطرق السائدة ذلك الوقت. وإن أربعة برامج 

أبحاث مشهورة تضمنت:

.Mac Gregory ماك جريجوري - (Y)و (X) 1- نظرية

  .Likert 2- نظم اإلدارة األربعة - ليكرت

.Blake and Mouton 3- الشبكة اإلدارية - بليك وموتن

.Herzberg 4- تحفيز العاملني - هرزبرج

 Lewin وزميل للوين ،Mit ع��امل يفDouglas Macgregor إن دوغ��الس ماكجريج��ور

حني كانا يف نفس املعهد، وقد تأثر كثريًا بتصوراته نحو املامرس��ات اإلدارية يف عام (1960) 

عندم��ا نرش كتابه بعنوان The Human Side Of Enterprise. وقد اقرتح يف ذلك الكتاب 

"إن االفرتاض��ات النظري��ة التي تحمله��ا اإلدارة حيال الرقابة عىل موارده��ا البرشية، هذه 

االفرتاض��ات هي التي تقرر طبيعة املؤسس��ة بالكام��ل" (P.Vii). وكان يعتقد أن املديرين 

يحمل��ون افرتاض��ات ضمنية ورصيحة، (أو نظريات الزواج) عن األفراد، س��لوكهم، وطبيعة 

ا أن تسمع هذه النظريات تركت أثرًا يف املديرين. ويف  العمل، وأنه الحظ أنه من السهل جدًّ

الواقع، فقد أعطى كل واحد من قرائه مهمة عىل النحو التايل:

إنك س��وف تحرض يف املرة القادمة اجتامًعا ملوظفي اإلدارة حيث تعرض للنقاش مش��كلة 

يف سياس��ة (املنظمة)، أو يف نش��اط يتم النظر فيه، حاول اتباع منهج للتس��لية واللعب، اكتب 

االفرتاضات (املعتقدات، واآلراء، والحجج والعموميات) عن الس��لوك اإلنساين خالل مناقشات 

املش��اركني. إن بعًضا من هذه اآلراء س��وف يتم طرحه رصاحة (نف��س املدير ينبغي أن يكون 

ذا كف��اءة فنية يف مجال معني ليك يس��تطيع إدارة مهنيني أو أخصائيني يف ذلك املجال) معظم 

األفكار س��تكون ضمنية، لكن ميكن االستدالل عليها بس��هولة إننا سوف نحتاج للقوى العاملة 

باملكتب إلعالن س��اعات الدوام كام يفعلون يف املصنع، ولكنها ال تعني كثريًا من الفرق س��واء 

املش��كلة التي تناقش إن كانت مشكلة إنس��انيه، مالية، أو فنية. اجعل أذنك مؤهلة لإلنصات 

لالفرتاضات حول السلوك اإلنساين، سواء كان ذلك يتصل بالفرد، أو مجموعة بذاتها أو الجمهور 

عموًما. إن طول الكش��ف والتنوع س��وف يثري إعجابك (Maggregor, 1960 P.P 6-7). ويرى 
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ماكجريجور Macgregor أن املديرين غالًبا ذوو وعي بالنظريات التي تأثروا بها (مع مالحظة 

أنهم من املحتمل أن ينكروا نظرياتهم لو متت مواجهتهم بها)، والحظ أيًضا أنه يف حاالت كثرية 

أن ه��ذه النظري��ات تناقض بعضها اآلخر. وليس كل أفعال وس��لوكيات املديرين تعكس هذه 

النظري��ات كام يعتقد ماكجريج��ور Macgregor لكن أدبيات اإلدارة والدراس��ات التنظيمية 

 Macgregor السائدة حينذاك هي أيًضا كانت تعكس تلك الفرضيات. وقد وضع ماكجريجور

تصنيًف��ا للعنارص األكرث تزاوًجا يف الفرضيات عن األف��راد والعمل وأطلق عليها حينذاك نظرية 

 .(Y) ونظرية (X)

وميكن تلخيص نظرية (X) كام ييل: 

1 – اإلنسان بطبعه وجبلته يستثقل العمل ويتجنبه إذا أمكن ذلك. 

2 – وبسبب هذه الخاصية يف اإلنسان بكراهيته العمل، فإن معظم األفراد يجب إجبارهم، 

ومراقبته��م، وتوجيههم، وتهديدهم بالعقاب لجعلهم يقدمون جهًدا كافًيا نحو تحقيق 

الغايات التنظيمية. 

3 – إن اإلنس��ان الع��ادي، يفض��ل أن يلقى التوجي��ه، ومييل إىل تجنب املس��ؤولية، ولديه 

طم��وٌح قليل، ويريد األمن قبل كل يشء (Macgregor, 1960, P.P 33- 34) وباملقابل 

لالفرتاضات حول التحفيز الش��خيص املضمن يف نظرية (X)، فإن نظرية (Y) تفضل ما 

ينظر إليه الكثريون كنظرة أكرث تفاؤاًل عن الناس والعمل: 

1 – إن استهالك الجهد البدين والعقيل يف العمل أمر طبيعي متاًما مثل اللعب أو الراحة. 

2 – إن الرقابة الخارجية والتهديد بالعقاب ليس هام الوس��يلتني لدفع الجهد نحو األهداف 

التنظيمية، وإن األفراد ميارسون التوجيه الذايت والرقابة الذاتية يف خدمة األهداف التي 

هم ملتزمون بها. 

3 – إن االلتزام باألهداف وظيفة يف نظام املكافآت تقرتن باإلنجاز. 

4 – يتعلم الشخص العادي، تحت ظروف سليمة، وليس فقط لقبول املسؤولية، بل السعي 

وراءها. 
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5 – إن املق��درة عىل مامرس��ة درجة عالية نس��بًيا م��ن الخيال، االبت��كار، واإلبداع يف حل 

املشكالت التنظيمية أمر واسع االنتشار وليس محدوًدا بني السكان. 

6 – إنه تحت ظروف الحياة املعارصة، فإن القدرات العقلية لإلنسان العادي مستغلة جزئًيا 

فقط وليس بالكامل.

وكت��ب ماكجريجور Macgregor أن تطبيق معتقدات نظرية (Y) هي رضورية إليجاد 

التق��دم الخ��الق يف املنتجات، والتقنيات، والحلول للمش��كالت القامئة، وأن املدراء س��وف 

يحتاجون الستبعاد بعضاً من فرضياتهم حول الرقابة عىل األفراد ملصلحة توجيه أكرث توسًعا 

وإنس��انية نحو سلوك اإلنس��ان يف املنظامت. واس��تمر ماكجريجور Macgregor يف عمله 

بتقدي��م التوصية بعدة طرق لتفعيل فرضيات نظري��ة (Y) وأيًضا لتوثيق وصف الوظائف، 

وإعادة هيكلة عملية تقويم األداء وإدارة الرتقيات والزيادات يف الرواتب بفعالية أكرث. 

وظه��ر ليكرت Likert يف نفس الفرتة تقريًبا الت��ي كان ماكجريجور  Macgregor يفنِّد فيها 

مجموع��ة جديدة من الفرضيات عن اإلدارة، وظهر ليكرت بني األعوام (1961، 1967)، وقد درس 

أربع طرق بديلة إلدارة األس��اس الذي يتطابق بش��دة مع عمل ماكجريجور  Macgregorواتفق 

ليكرت مع تقويم ماكجريجور Macgregor لحال اإلدارة القائم آنذاك ومقررًا "أن معظم املنظامت 

تبني القواعد التي تقوم عليها مامرساتها وإجراءاتها العملية تبنيها عىل نظريات تنظيمية تقليدية 

وتعتمد تلك النظريات عىل فرضيات رئيسية وضعها مامرسون يف اإلدارة معروفون جيداً. وتعكس 

هذه الفرضيات املبادئ العامة التي طرحوها" (P,1967 ,Likert.1) وقاد ليكرت Likert دراس��ة 

س��أل من خاللها املديرين أن يفكروا يف أكرث اإلدارات إنتاجي��ة وتلك األقل إنتاجية يف منظامتهم 

وأن يضع ذلك يف سلسلة تعكس مامرساتهم اإلدارية، والتي أطلق عليها النظام (1 – حتى 4). 

النظام 1: استغاللي سلطوي:

يستخدم املديرون (س��الح التخويف والتهديد واإلكراه وإرغام املوظفني لفعل األشياء)، 

وتأيت املعلومة من أعىل إىل أسفل وتحتوي عىل األوامر الصادرة للمرؤوسني. واالتصال األعىل 

فيه ُيحرَّف بس��بب الخوف من العق��اب. ويتم صنع القرارات يف قم��ة املنظمة. وال يوجد 

(أسلوب) عمل الفريق. 
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النظام 2: خيري سلطوي: 

يس��تخدم املديرون املكافآت والعقاب بحسب املقام والظرف، ويكون تدفق املعلومات 

م��ن أعىل غالباً. وتتخذ الكثري من القرارات يف املس��تويات األعىل، لكن بعض القرارات يتم 

اتخاذها يف مس��تويات أدىن وذلك يف حدود ضيقة ويف إطار من اإلرش��ادات. وينطوي عىل 

بعض أسلوب عمل الفريق. 

النظام 3: استشاري: 

يستخدم املديرون املكافآت وأحياًنا العقوبات. ويكون تدفق املعلومات باالتجاهني من 

أعىل ومن أس��فل وإىل االتجاهني، ويتم اتخاذ الكثري من القرارات يف القمة لكن يظل الباب 

مفتوًحا لصنع القرار يف املس��تويات األدىن. (يتم العمل كثريًا بأس��لوب الفريق) يتم تحديد 

األهداف بعد مناقشة املشكالت والحلول املمكنة لها. 

النظام 4: المجموعة المشاركة: 

يلج��أ املدي��رون إىل إرشاك مجموعة م��ن املوظفني يف وضع وقي��اس األهداف. وتدفق 

املعلوم��ات إىل أس��فل وإىل أعىل ويف االتجاهني وأفقًيا، ويت��م اتخاذ القرار يف املنظمة ككل 

بانخراط ومش��اركة كل مس��تويات املنظم��ة. حيث يقوم األعضاء بوض��ع أهداف وغايات 

صارمة. 

وقد اكتش��ف ليكرت Likert أن اإلدارات األكرث إنتاجية تدار بأس��لوب اإلدارة املشاركة 

للمجموعة وأن اإلدارات األقل إنتاجية يديرها مديرون يتبعون أس��لوب النظام االس��تغاليل 

الس��لطوي. وبرغ��م هذه النتيجة، فإن ليكرت Likert أش��ار أن معظ��م املديرين يطبقون 

 Likert (1967) األس��لوب الثاين وليس األول. وللرتكيز بقوة ع��ىل هذه النقطة، فإن ليكرت

اتب��ع بيانات هذا املفهوم ببيان��ات كمية أوضحت ارتفاًعا يف اإلنتاجي��ة بعد أن قام املدير 

باستخدام بكرثه للنظام أربعة سلوكيات اإلدارة املشاركة.

وهناك برامج بحث ثالث قدمه كل من بليك وموتون (Blake & Mouton 1969) ورشحا 

فيه مجموعة من القيم واملامرسات اإلدارية، وقد الحظا أنه باإلمكان رسم املامرسات اإلدارية 

يف رسم بياين حيث يبدي املدير "درجة من االهتامم لإلنتاج " "واهتامًما باألفراد" وأن كاًل من 
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ذلك ميكن عمله يف مصفوفه / أو خريطة تبدأ من (1) (أدىن) و(9) (أعىل) ويشري املقياس إىل 

اهتامم عاٍل باإلنتاج واهتامم أدىن باألفراد ويش��ار إىل هذا املقياس (بأس��لوب 9,1)). ويظهر 

املدير الذي يستخدم هذا األسلوب سلوكيات مثل مراقبة ومتابعة املوظفني، يصحح األخطاء، 

ويوضح السياسات واإلجراءات، ويحدد ميعاد إنجاز العمل، ويوجه قلياًل من الوقت للتحفيز 

ولتطوي��ر املوظف��ني. وينادي بليك وموت��ون مبدخل (9,9) لإلدارة التي يظه��ر فيها املديرون 

اهتامًما عالًيا لكل من اإلنتاج واألفراد مع مالحظة أن إحدى قيم هذا األس��لوب أنه ال يوجد 

رصاع ضمني بني السامح للمنظمة للوصول ألهدافها مع مامرسة أسلوب االهتامم باألفراد يف 

الوقت نفس��ه، ويجادالن بالقول إن أسلوب (9,9) يخلق بيئة صحية، بسبب أن األفراد ميكن 

أن يعملوا مًعا بش��كل أفضل يف حل املش��كالت والوصول إىل غايات اإلنتاج كفريق أو كأفراد 

حني تكون هناك ثقة ودعم متبادل أكرث مام أن يكون هناك عدم ثقه، وعدم احرتام، وتوترات 

.(Blake & Mouton, 1964 P.P158- 159).يف تفاعلهم فيام بينهم

قدمت ش��بكة برنامج تطوير املنظ��امت بليك وموت��ون Blake & Mouton، وذلك وارد 

بالتفصي��ل يف األجزاء التالي��ة (Blake & Mouton, 1968, 1978)، رشًحا لربنامج حيل يتكون 

من خمس مراحل يخضع فيها املديرون للتدريب عىل مفهوم الش��بكة، وكامل نش��اطات بناء 

الفريق، وأيًضا يتدربون عىل التنسيق بني املجموعات، وبناء وتطبيق املنظمة املثالية.

وكمثال رابع للبحث يف املامرس��ات اإلدارية، هن��اك برنامج بحث أُجري يف أواخر أعوام 

الخمس��ينيات (1950S)، ق��ام به هرزب��رج وفريدري��ك Frederick & Herzberg بهدف 

استكش��اف االتجاهات لدى األفراد حيال وظائفهم ليك يفهموا ماذا يحفز األفراد يف العمل. 

وقد حاولت العديد من الدراس��ات اإلجابة عن الس��ؤال " ماذا يريد العامل من وظائفهم؟ 

لقد كانت النتائج، طوال العقود السابقة، تحمل الكثري من التناقض. ويف ترجمته للدراسات، 

ي��رى أن الرضا الوظيفي ليس هو نقيض ع��دم الرضا الوظيفي. ومبعنى آخر، كان يعتقد أن 

عوامل مختلفة قد تؤثر حني يكون العامل راضني عن وظائفهم أكرث منه حينام يكونون غري 

راضني عن وظائفهم بحسب إفادتهم.

وقد قام هرزبرج Herzberg وفريق من الباحثني باالستقصاء يف األمر عن طريق سلسلة 

من املقابالت املتعمقة. وس��ألوا األفراد أن يفكروا ويس��رتجعوا أحداًثا مهمة حدثت لهم يف 
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وظائفهم – إيجابية وس��لبية – وسألوا املشاركني أن يرشحوا ما هي األحداث التي جعلتهم 

يشعرون بالرضا أو عدم الرضا يف وظائفهم. وقد أظهرت النتائج أن األشخاص يشعرون بعدم 

الرضا بالبيئة الس��يئة، وهي عوامل خارجية عن الوظيفة. لكنهم نادرًا ما يش��عرون بالرضا 

يف البيئة الطيبة، والتي أطلق عليها هرزبرج Herzberg الصحية وأن األش��خاص يش��عرون 

بالرضا بالعوامل الداخلية مبا يقومون بأدائه والتي أطلق عليها هرزبرج Herzberg الحوافز / 

املحفزات (Herzberg, 1993, Pp Xiii-Xiv). ورشح هرزبرج Herzberg يف الطبعة األوىل 

عام 1959 والدراسات التالية، رشح عوامل التحفيز الرئيسية التي تؤدي إىل اإلثراء الوظيفي، 

وهو ما أطلق عليه نظرية التحفيز – الصحية:

• اإلنجاز وجودة األداء.

• االعرتاف باإلنجاز والتغذية املرتدة عن األداء.

• املسئولية.

• التقدم (الرتقية)، والتطور (الوظيفي) والتعلم (اكتساب معرفه ومهارات جديدة).

 Herzberg, Mausner & وأش��ار يف الوقت نفس��ه س��نيدرمان وماوس��رن وهرزب��رج

Snyderman (1959) أن العوام��ل الصحي��ة ليس بالرضورة أن تس��هم يف الرضا الوظيفي، 

لكن ميكن أن تتس��بب يف عدم الرضا الوظيفي. وأنهم حني أفادوا بالشعور بعدم الرضا، فإن 

 (P.113) ذل��ك ليس له صلة بالوظيفة نفس��ها لكن لظروف خارجية تحيط ب��أداء الوظيفة

مثل (التايل): 

• اإلرشاف.  

• العالقات بني األشخاص.

• ظروف العمل املادية.

• الراتب.

• سياسات الرشكة ومامرسات اإلدارة.

• املزايا. 

• األمن الوظيفي.
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ويرشح سنيدرمان وماوسرن وهرزبرج Herzberg & Mausner & Snyderman أن بحثهم 

يف التحفي��ز يوضح ملاذا املديرون املعارصون يواجه��ون وقًتا صعًبا لتحفيز املوظفني. وحينذاك 

غطت برامج اإلدارة الش��ائعة للمرشفني وبرامج أج��ور الحوافز ملعالجة العوامل الصحية مثل 

اإلنجاز ونفس العمل الذي حًقا يحفز املوظفني. ويش��ري كل من ماك جريجور وليكرت وبليك 

موت��ون وهرزب��رج Mac Gregor, Likert, Blake Mouton & Herzberg إىل ف��رتة م��ن 

البحوث قام بها علامء ومامرس��ون بإعادة التفكري حول فرضيات عامة هناك متس��ك بها حول 

اإلدارة والس��لوك اإلنس��اين. وإنه يف كثري من األحوال فإن من املشهود به كيف أن نظرات ماك 

جريج��ور  Mac Gregorاملتفائلة حول طبيعة البرش والتحفيز يف نظرية Y عىل نقيض ملا كان 

يراه الرأي الس��ائد يف الرقابة اإلدارية كام هي واردة يف نظرية X ال تزال هي قامئة يف نقاشات 

اليوم كام كانت قبل 40 سنة مضت. وكان تطوير املنظامت يف ذلك الوقت مل يشق طريقه بعد 

يف املنظامت بدرجة كبرية. إن املديرين يحملون فرضيات س��لبية عن خصائص سلوك اإلنسان 

بحسب نظرية X ماك جريجور Mac Gregor ونظرية ليكرت Likert يف األسلوب االستغاليل 

الس��لطوي وإنه حينام كان يوجد ش��اهد مس��بق أنه هناك أس��اليب بديلة ذات فعالية أكرث، 

اس��تمر املديرون يف البح��ث عن براهني لفعالية تطوير املنظ��امت (Mirvis, 1988)، ونتيجة 

لذل��ك، بحث هؤالء الكتاب إلغراء مجتمع املامرس��ني أنه يوجد هناك بديل لإلدارة أكرث تفاؤاًل 

وإنس��انية. إن بعًضا من هذه الفرضيات التي يف صلب برامج البحوث الثالثة قد أصبحت هي 

التي تس��يطر يف مجال تطوير املنظامت وإن القيم األساسية التي يف أصل التوجه اإلنساين كام 

 Blake & Mouton) وأس��لوب بليك وموتون ،Likert  هو وارد يف اإلدارة املش��اركة لليكرت

9.9) ال ت��زال تؤثر بش��دة عىل مجال تطوي��ر املنظامت وتبقى هذه القي��م عالمات بارزة يف 

مامرسات تطوير املنظامت اليوم أنها سوف تخضع للمناقشة بتفصيل أكرث يف الفصل القادم. 

الجودة وانخراط / مشاركة الموظفين:
ويوج��د تقليد تاريخي رابع يف تطور مجال تطوير املنظامت ظهر حني بدأت املنظامت 

تطبق بش��كل متزايد بعًضا من أس��اليب اإلدارة الواردة يف القس��م الس��ابع تدفع بانخراط 

املوظف��ني بدرج��ة أك��رب يف إدارة وعملي��ات املنظمة، ب��دأت خاصة يف البيئ��ات الصناعية 

والتصنيع، وظهر هذا التطور بصورة أكرث قوة يف أواخر الس��بعينيات (1970S) والثامنينيات 
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(1980S) إذ أدركت رشكات الصناعة أن هناك تهديًدا يتزايد يف منافس��ة الصناعة للواليات 

املتح��دة نتيجة لتطورات يف الياب��ان (G.S,Benson & Lawler , 2003) وما أن أحس��ت 

الرشكات أن جودة املنتج كانت ذات تأثري قوي عىل الربحية واملنافسة من جانب املنظمة، 

حت��ى قاموا بااللتفات إىل أس��اليب اإلدارة الت��ي ترفع من مقدرة وتحفي��ز العامل بغرض 

تحس��ني املنتج. ونتيجة لذلك، فقد بدأت ال��رشكات يف إرشاك املوظفني يف مالحظة العيوب 

واتخاذ اإلجراء ملنعها أو لتصحيحها. بدأت اليابان بعد الحرب العاملية الثانية باالس��تثامر يف 

رف��ع قدراتها الصناعية من خالل برامج الج��ودة يف منظامتها (Cole,1999). وقد اخرتعت 

 (1950S) يف الخمس��ينيات (The Quality Circle) رشكات الصناعة اليابانية حلقة الجودة

والس��تينيات(1960S) كطريق��ة إلرشاك أو انخراط املوظفني يف تحس��ني الجودة مبنظامتها. 

ويرشح تومبس��ون Thompson – 1982 ذلك بقوله: "حلقة الجودة هي مجموعة صغرية 

م��ن املوظفني ومعهم امل��رشف عليهم وهم يف نف��س مجال العم��ل، يجتمعون متطوعني 

بانتظام لدراس��ة تقنيات رقابة الجودة وتحسني اإلنتاجية، ويطبقون هذه التقنيات لتحديد 

وح��ل مش��كالت تتعلق بالعمل، ويقدم��وا الحلول التي توصلوا إليه��ا إىل اإلدارة للموافقة 

عليه��ا، ويقوموا أيًضا مبتابعة تنفيذ تل��ك الحلول للتأكد أنها عملية". (ص.3) واالفرتاض هنا 

أن املوظفني يفهمون بدرجة مثالية العمل الذي يف مجالهم املبارش وأن لديهم املعرفة األكرث 

ع��ن كيفية تحس��ينه. وإن حلقات الجودة ترشك املوظفني يف كل من تحس��ني بيئة العمل، 

وج��ودة املنتج وذلك عن طري��ق تقديم مقرتحات لإلدارة األعىل حول مجاالت التحس��ني. 

واإلدارة حرة يف قبول املقرتحات أو رفضها. ويشرتك املوظفون مبحض إرادتهم لكنهم مينحون 

عادًة تعويًضا إضافًيا أو حوافز حني يساهمون بالفعل، وتشري البحوث حول فعالية حلقات 

الج��ودة إىل نتائج مختلطة من حيث اإلنتاجية والناتج (Cotton,1993)، لكنه من الواضح 

أن استخدام حلقات الجودة يف الرشكات األمريكية يعكس رغبة يف ارتفاع الجودة، والتحفيز، 

.(Manchusi,1983) واملشاركة عن طريق انخراط املوظفني

وبأخ��ذ العربة م��ن النجاح الياباين، ويف عام (1981)، وبعد دراس��ة ومالحظة أس��اليب 

 William اإلدارة الياباني��ة التي تبدو أنها أدت إىل إنتاجية وجودة أعىل، اقرتح وليام أوتيش

Ouchi نظرية (Z) " وهي مفهوم وضع عىل منط نظريات (X) و(Y) ل� مك جرجر واقرتح 

 (Ouchi,1981,P.4).إن مش��اركة املوظفني هو املفتاح لزيادة اإلنتاجي��ة " Ouchi أوت��يش
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ورشح كتاب أوتيش Ouchi لألمريكان كيف أن األسلوب الياباين يف اإلدارة هو عميل، يف حال 

الخدمة عىل املدى الطويل أو حتى الخدمة طوال حياة العامل يف العمل، ويف مراجعة األداء 

والرتقي��ات أو التحركات الوظيفية فقط بعد فرتة مالحظة طويلة، ومش��اركة يف صنع القرار 

واملسئولية. وهذه القيم هي مبارشة عىل نقيض تلك التي يتمسك بها املديرون األمريكيون 

مام جعل القيم األمريكية باملقارنة أكرث وضوحاً. وهكذا فإن حجج أوتيش (Ouchi) مواصلة 

لحجج املامرس��ات اإلدارية التي كانت سائدة يف العقود السابقة ولكنها استفادت من رغبة 

إدارة األعامل األمريكية يف التعرف عىل أس��اليب اإلدارة اليابانية، وتحس��ني املنافس��ة عن 

طريق مامرسات اشرتاك املوظفني.

إن حلقات الجودة جزء من منظومة مداخل عرفت مبامرس��ات مشاركة املوظفني. وإن 

انخراط / مش��اركة املوظفني ترشح عموًما أي محاول��ة إلرشاك العامل بغرض تطوير التزام 

أك��رب، وإنتاجية وجودة عن طريق منحهم – أي العامل – س��لطة اتخاذ القرار، واملعلومات 

 .(Cotton,1993) عن املنظمة (مثل األهداف واملالية) ومنحهم الحوافز

اس��تمر عرف الجودة لطوال (1980S) و(1990S)ك��ام يبدو ذلك يف برامج الجودة مثل 

Iso9000، وإدارة الجودة الش��املة، وكام ظه��رت Six Sigma يف أواخر (1990S) وبدايات 

(2000S). وإن مث��ل برامج الجودة هذه، نظرية الحيود الس��دايس (س��يجام). يف حني أنها 

ليس��ت دامئاً تتميز أنها م��ن برامج تطوير املنظامت لكنها مهمة بالنس��بة ألخصايئ تطوير 

املنظ��امت ذلك أنها دامئًا تتضمن درجة من التغيري الش��خيص والثقافة التنظيمية وكثريًا ما 

تقتيض من مامرس أو أخصايئ التغيري ليس��اعد يف تسهيل هذا التغيري. ونالحظ اليوم شاهًدا 

لهذا االتجاه يف تطوير املنظامت عن طريق االس��تخدام الواس��ع للفرق ذات التحكم الذايت 

التي متنح س��لطة الرقابة والحيازة لعملها، وكذلك متنح صالحية كيف يعمل الفريق وتكون 

إدارته. وسوف نناقش بعًضا من هذه الربامج يف الفصلني الحادي عرش والثاين عرش. 

وإىل ه��ذا الوقت م��ن تاريخ تطوير املنظ��امت فإن تطوير املنظ��امت ركز عىل حل 

 (Seo, املشكالت الداخلية باملنظمة، وعىل التغيري أواًل وقبل كل يشء عىل املستوى الفردي

Putnam & Bartuneik) (2004) هؤالء قاموا مبقارنة هذه املرحلة، والتي أطلقوا عليها 

الجيل األول ل�(Od)، مبرحلة الجيل الثاين ل�(Od) والتي قالوا إنها تتكون من مداخل أدت 
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إىل انتب��اه واضح للبيئ��ة التنظيمية وتناغم املنظمة معه��ا (P.85). وبداية يف الثامنينيات 

(1980S) وم��ع بيئ��ة عاملية تخضع كثريًا للتغيري الرسيع، س��وًيا مع تقدم يف التقنية، فقد 

اضطرت املنظامت للتكيف مع أحوال السوق الجديدة. ونتيجة لذلك، أصبحت الحلول تركز 

 (Seo&Et-All) بدرجة عالية عىل اهتامم بالنظم أكرث منه عىل األفراد. وكتب سيو وزمالؤه

أن مداخ��ل الجيل األول لتطوير املنظامت افرتضت أن تغيري األفراد (عن طريق مجموعة 

التدريب، وآلية مسح التغذية املرتدة، وتغيري افرتاضات املديرين، أو السلوكيات، أو زيادة 

مشاركة املوظفني يف الفرق) سوف يؤدي بالتدريج إىل التكاثر والتغيري عىل مستوى النظام، 

 1990 S 1980 والتس��عينيات S وأضاف��وا بقولهم "إنه بالبيئات املضطربة يف الثامنينيات

فإن تطوير الفرد واملجموعة أصبح أقل أهمية للفاعلية التنظيمية إال إذا استمرت املنظمة 

 Burnes & وقد الح��ظ برينز وكوك .(P.86) ككل يف التناغ��م م��ع بيئتها الرسيعة التغيري

Cook (2012) أن ه��ذه الفرتة متثل تحواًل من الرتكيز عىل تطوير املنظامت األكادميي إىل 

 (P.1405) تطوير املنظامت التطبيقي

ك��ام أن بعض الكتاب حتى يف الس��بعينيات (S 1970) ب��دأوا يف انتقاد منط "مجموعة 

التدريب االلكرتونية" باعتبارها أساًسا لعمل تطوير املنظامت، وأصبح تطوير املنظامت يركز 

 .(Mirvis, 1988)أكرث عىل التطبيقات يف أوضاع القطاع الخاص لتجديد أهداف إضافية

ومع التحديات التي دفعت بها بيئة جديدة يف الثامنينيات (S 1980)، فإن مداخل الجيل 

الثاين من تطوير املنظامت بدأت تس��تهدف تغيريات عىل مس��توى النظام بأكمله وتناولت 

بدرجة متزايدة نظرة (أو توجه) أخصايئ وتطوير املنظامت إىل خارج املنظمة إىل عالقاتها مع 

البيئة. وبدأت تجري تغيريات تحويلية يف الهيكل ومس��توى النظام. وأصبحت حلول تطوير 

املنظ��امت ذات توجه أكرث نحو التغيري اإلس��رتاتيجي مع أهداف محددة بالنس��بة للحلول، 

وذل��ك مقارن��ة بتلك التي كانت مفتوحة ومغلقة كام هو مش��اهد يف مجموعة التدريب يف 

األربعينات (S 1940) والخمس��ينيات (S 1950)، وأن هذا االتجاه نحو استخدام جهود ليك 

تؤدي إىل تغيري إس��رتاتيجي وزيادة يف اإلنتاج أصبح ش��اهًدا أكرث بروزًا يف تعميمها يف أوائل 

الثامنينيات (S 1980) وذلك كتقليد يف العمل ضمن الثقافة التنظيمية أو ثقافة الرشكة. 
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الثقافة التنظيمية: 
نرشت مجل��ة Business Week عام 1980 مقاالً جاء مبفه��وم "ثقافة الرشكة" تم 

ضمه إىل قاموس املديرين والرؤس��اء التنفيذيني الذين يبحثون عن الفائدة التي تعود 

 At & من املنافس��ة، ووص��واًل إىل ذلك متت مراجع��ة بعض الرشكات املعروف��ة مثل

T، Ibm، Pepsi Co وس��لطوا الض��وء عىل قيم الرشكة الت��ي أدت إىل نجاحاتهم وإىل 

الفكرة أن إسرتاتيجية الرشكة وثقافتها يجب أن تتناغم فيام بينها حتى تستطيع الرشكة 

تحقيق النجاح وترتبط عائ��دات الرشكة مبارشة بثقافتها. وانتهت املقالة إىل أنه إذا مل 

تكن اإلس��رتاتيجية تتناغم مع الثقافة، فإنه يجب تغيري إحداهام، إما اإلس��رتاتيجية أو 

.(Corporate Culture 1980) الثقافة

 ويع��ود مفهوم الثقاف��ة غالًبا إىل علم األجناس وإىل صور من الس��حر لعلامء االجتامع 

وه��م يالحظ��ون أقطارًا بعيدة وفئات اجتامعي��ة لها ثقافتها التي نؤمن به��ا. وباملثل، فإن 

املامرس��ني وأولئك الذين يدرسون ثقافات الرشكات أو ثقافات تنظيمية أطلق عليهم علامء 

أصول التنظيم (Smircich, 1985,P.65) ومهمتهم فك الرموز ليس فقط يف كيف يتم عمل 

األش��ياء هنا، وهذا تعريف عام للثقافة، بل أيًضا فك رموز املعاين الخفية واالفرتاضات التي 

متيز ترجمة أعضاء املنظمة لألحداث من معاين هنا "وكيف يفكر األفراد يف ذلك". 

ولق��د عرفت الثقاف��ة بالعديد من الط��رق، لكن معظ��م الكتاب يتفق��ون أن تعريًفا 

مخترًصا لها هو أنها: "االتجاهات املش��رتكة بني أفراد الوحدة االجتامعية أو املنظمة، والقيم 

 .(Walter, 1985, P.301) "واملعتقدات والعادات التي تجمعهم سويًّا

وكان تعريف ش��ني (Schein, 2004) للثقافة أكرث تفصياًل إذ ذكر أنها: "منط للمش��اركة 

يف افرتاضات أساس��ية تم تعلمها من مجموعة باعتبار أنها تحل مش��كالتها يف التكيف مع 

الخ��ارج والتأقلم داخلياً. وأن هذا النمط كان ذا فعالية مام أدى إىل اعتباره ذا قيمة ولذلك 

يتم تعليمه لألعضاء الجدد باعتباره الطريقة الصحيحة للفهم والتفكري واإلحساس بالشعور 

 (P.17) "بالنسبة لتلك املشكالت

وتتكون الثقافة من رموز وقواعد (أخالقية) يتكون منها مجموعة قالب فكري داخل املنظمة. 

مثال لذلك. إعالن أن أحد نواب الرئيس سوف يرتك الرشكة ظاهرًيا سعًيا وراء فرص أخرى، هذا 
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الخرب ميكن تفس��ريه من قبل أعضاء املنظمة إشارة إىل أن مستقبل الرشكة أصبح موضع تساؤل 

أو أن اإلدارة الت��ي يقودها نائب الرئيس مل تحق��ق أهدافها، أو تعزز الثقة بأن القيادات العليا 

هم أيًضا مس��ئولون، مام يدعم الروح املعنوية باإلدارة. وما يبدو أنه تفس��ري غريب من منظور 

ش��خص خارج املنظمة غالًبا ما يجعل املعنى س��لياًم بالنسبة ألولئك الذين يعرفون جيًدا القيم 

الثقافية وترجمة األمناط التي طبقها ش��خص من داخل املنظمة. وأنه من السهولة التعرف عىل 

ه��ذه األمناط الثقافية وقراءتها كلام قىض الش��خص زمًنا أطول باملنظم��ة. الثقافات خالدة من 

خ��الل التأقلم اجتامعي��اً، خصوًصا إذا حدث أن وجه اللوم إىل أعضاء جدد باعتبار أنهم اخرتقوا 

.(Schein,2004) القيم الثقافية أو أنهم منحوا مكافأة الستيعابهم القيم الثقافية

 وظه��ر كتابان عام (1982) اس��رتعيا االنتباه لفكرة الثقافة وأهميتها بالنس��بة للمديرين 

والرؤس��اء التنفيذي��ني. أوالهام كتاب البحث عن التمي��ز In Search Of Excellence ل�بيرتز 

وواترمان��س Peters & Waterman,S (1982) وق��د وثق/ دعم القيم الثقافية ألكرث الرشكات 

الناجح��ة يف ذلك الوقت باعتبار أنها – أي ال��رشكات – تنحاز للعمل واإلنجاز وأنها قريبة من 

العميل. وقد ناقشا ذلك ديل وكينيدي Deal and Kennedy (1982) يف كتابهام بعنوان ثقافة 

��ن اإلنتاجية واألرباح  الرشكات Corporate Cultures حيث قاال إن املنظامت ميكن أن تحسِّ

ع��ن طريق تغيري الثقافة، ويتم إنج��از ذلك بتغيري القيم الثقافية. وإن بعض القيم التنظيمية، 

مثل االعتقاد أن املنظمة ذات مناعة من التهديدات التنافس��ية، مام يؤثر عىل بعض سلوكيات 

التكي��ف (مثل الفحص البيئي الرسيع والدافعية نح��و التغيري التحويل) وإن تغيري القيم ميكن 

إجراؤه بدعم أمناٍط جديدة، وتطبيق أسلوب مغاير يف صنع القرار. 

إن منظور ثقافة النظرة العادية، وكأنها عدسة موجهة نحو الحياة التنظيمية، أخذ يسيطر 

عىل أدبيات املامرس واألكادميي. حيث أصبح املديرون واملستشارون يهتمون باإلسرتاتيجيات 

كمدخالت تغيري الثقافة التنظيمية. وبدأ املديرون يبحثون عن العنارص " السحرية " للثقافة 

(الصحيح��ة) الت��ي ميكن أن تكون املفتاح للنجاح، يف حني ناق��ش بعض الكتاب عام إذا كان 

تغي��ري الثقافة املتعمد ممكًن��ا (Martin,1985) أو أنه أخالقي (Deetz,1985). وإن منظور 

الثقافة، كام عرفت آنذاك يف أوساط املستمعني األكادمييني. انترش هذا املنظور برسعة بسبب 

أن��ه كان ذا رنني مع أولئك الباحثني غري الراضني عن الطرق الكمية والتجريبية، والذين كانوا 
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يرغب��ون يف طرق بديلة لتفهم املنظ��امت Eisenberg & Riley 2001,Ott, (1989)). هذا 

وقد انتقد البعض مفهوم الثقافة التنظيمية، حيث ناقش��وا أن اعتبار املنظمة وحدة ثقافية 

أحادي��ة متكاملة، بتجاهل الثقافات التنظيمية الفرعية، وهذا تفس��ري ممكن ملا يحدث من 

رصاعات داخل املنظمة (رصاع يف تفس��ري الثقافة ب��ني املنظمة ككل وبني فروعها التنظيمية 

(-أي إدارته��ا الت��ي تتكون منها تلك املنظم��ة-). وتتواجد الثقاف��ات التنظيمية أيًضا ضمن 

الثقاف��ات الوطنية واملحلية والتي لها تأثريات عىل س��لوكيات أعض��اء املنظمة. وبالتايل، فإن 

"الثقافة" كتفس��ري للسلوك أو أنها هدف للتغيري ميكن أن يكون أحد املحددات. مثال لذلك، 

مدير مهندس يف س��نغافورة يعمل إىل وقٍت متأخر يف الليل بس��بب أن ذلك هو كيف تسري 

األمور يف سنغافورة، وبسبب أن ذلك كيف تنجز األعامل يف تلك الرشكة بالذات، وبسبب أن 

ذلك كيف يعمل املهندسون، أو أن ذلك بسبب آخر؟ ويبدو أن مفهوم الثقافة مفيد كعدسة 

يتم النظر من خاللها ملا يحدث، لكنه من الواضح أنها ليس��ت هي التفسري الوحيد. وبالرغم 

من ذلك، بالنسبة ملستشار تطوير املنظامت فإن املالحظات الرمزية والثقافية حول املنظمة 

تبقى مصدرًا قوًيا للبيانات (سوف ننظر يف دور الثقافة يف جمع البيانات يف الفصل السابع). 

إن شحذ مهارة الشخص يف مالحظة وفهم ثقافة املنظمة يسمح ملستشار تطوير املنظامت أن 

يدرك بدرجة أفضل العقبات املمكنة ومجاالت املعارضة ألي تغيري. إنها تجعل املامرس يركز 

عىل االفرتاضات الضمنية واملعاين الخفية التي غالًبا ما يصعب عىل أعضاء املنظمة تحديدها 

بوضوح. وس��وف نناقش بش��كل تفصييل مفهوم تغيري الثقافة يف املنظامت يف الفصل الثاين 

عرش خصوًصا أن الثقافة أصبحت مفهوًما ذا عالقة يف حاالت االندماجيات والحيازات.

إدارة التغيير، التغيير اإلستراتيجي، وإعادة الهندسة: 

 (1980S) لقد تطور رسيًعا فرع س��ادس م��ن مجال تطوير املنظ��امت يف الثامنينيات 

والتس��عينيات (1990S). وعرف هذا الفرع بعدة مسميات مثل التغيري اإلسرتاتيجي وإدارة 

التغيري، وظهر ذلك جزئًيا يف مامرسة التغيري التحويل أو إعادة الهندسة، وبدأ مامرسو تطوير 

املنظامت يربطون عملهم ألهداف كبرية عىل مستوى املنظمة، بقاعدة صلبة من النظريات 

والبح��ث يف التغيري التنظيمي. لق��د أصبح التغيري دامئًا املوضوع املرك��زي يف مجال تطوير 

املنظامت، لكن حدث يف الثامنينيات (1980S)، حني بدأ البحث األكادميي والتجريبي يتزايد 
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يف تطبيق لغة التغيري اإلس��رتاتيجي. وإنه يف هذا الوقت قام املامرس��ون بالتحقق أن التغيري 

ه��و يف صل��ب اهتامم املنظامت. وإنه��ا يف الغالب األعم جزء من امل��داوالت بني املديرين 

التنفيذيني واملوظفني، وأصبح عالمة بارزة يف كيف تعمل املنظامت واتباع العقالنية يف كثري 

من القرارات. وقد الحظ الكّتاب واملامرسون مًعا أن أفضل إسرتاتيجية تنظيمية سوف تكون 

بفارق بس��يط إال إذا تم تطبيقها بفعالية. وقد أصبحت املقدرة لتطبيق التغيري بفعالية هو 

الفارق بني املنظامت الناجحة وتلك متوسطة النجاح.

 إن اس��تخدام نظري��ات ومفاهيم تطوير املنظامت كانت ذات معنى بالنس��بة ألولئك 

الذي��ن يعملون يف حقل التغيري اإلس��رتاتيجي. وإنه ليس فق��ط أن تكون املنظامت بحاجة 

للرتكيز عىل احتياجها من املس��ائل الخارجية مثل أحوال الس��وق، احتياجات العميل، املركز 

يف املنافسة، واالهتاممات املالية، لكن هم أيًضا يجب أن يقوموا بإدارة التغيري داخلًيا – أي 

داخل املنظمة. وتقليدًيا فإن التخطيط اإلسرتاتيجي يرجع تاريخًيا إىل االقتصاد واملال، وأنها 

يج��ب أن تركز عىل املنظمة والبيئة التي تعمل فيها. لقد أصبح تطوير املنظامت يركز عىل 

األف��راد يف إطار تاريخي يرجع إىل علوم االجتامع، وإن املامرس��ني بش��كل متزايد يف أعوام 

(1990S) و(2000S) رأ وا أن املجال��ني ل��كل منهام ما يضيفه لآلخ��ر، وإنه عندما يجب أن 

تحول املنظمة إس��رتاتيجيتها لوضع أفضل من حيث التنافس، فإن التغيري املطلوب سيكون 

خارجًيا وداخلياً، ذلك أن املوظفني يجب إحاطتهم علاًم مع تحفيزهم للمس��اعدة يف جعل 

هذا التحول ممكًنا (Worley, Hitchin, &Ross, 1996) وإنه حتى الكتاب الذين يوجهون 

عمله��م للمديرين التنفيذي��ني يف إدارة األعامل. والذين يركزون عىل اقتصاد اإلس��رتاتيجية 

أيًضا هم غالًبا ما يخصصون أقس��اًما عن االتصال والتعليم، واألهداف، والغايات واملكافآت، 

مقري��ن بذلك إنه حتى أفضل إس��رتاتيجية قليلة الفائدة إال إذا ت��م تنفيذها صحيحاً، وأن 

التناغم بني املوظفني واإلس��رتاتيجية مسألة مهمة.(R.S.Kaplan & Norton,2001). ويرى 

كثري من الكّتاب أن مجال تطوير املنظامت يقدم ملجال التخطيط اإلس��رتاتيجي القدرة عىل 

معالجة النواحي اإلنس��انية والش��خصية يف التغيري التنظيمي، يف ح��ني يتطلب الرتكيز عىل 

اإلسرتاتيجية من مامريس تطوير املنظامت أن يفهموا جيًدا العمل التجاري للمنظمة، داخلًيا 

وخارجياً، وبيئة التغيري.
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وقد ش��جعت حركة إدارة التغيري، املامرس��ني ملعالجة رؤية املنظمة، والرس��الة، واألهداف 

واإلسرتاتيجية. وربط املامرسون هذه الرؤية واألهداف بعنارص املنظمة االجتامعية، والسياسية، 

والتكنولوجي��ة والثقافي��ة (ربطوا هذه العن��ارص) للتأكد من الثبات وع��دم التذبذب، وإزالة 

املعوقات، وإرشاك عدة مس��تويات من املنظمة. وكان له��ذا اإلجراء تأثري كبري يف كيف ميارس 

تطوير املنظامت اليوم، بس��بب أن ذل��ك أدى إىل مطالبة مامريس تطوير املنظامت أن يفهموا 

البيئة وما تواجهه املنظمة من تحديات (سواء أكانت املنظمة مؤسسة تجارية، نظاماً تعليمياً، 

منظمة غري ربحية، أو وحدة حكومية). إن مناذج ونظريات التغيري التنظيمي هي أساس عمل 

تطوير املنظامت وإنها خلفية مهمة ملامرس تطوير املنظامت مام يقتيض أن نوجه كل اهتاممنا 

لها يف الفصل الرابع. وسوف نناقش حركة إعادة الهندسة بدقة أكرث يف الفصل الثاين عرش. 

التعلم التنظيمي )المعرفة التنظيمية(:
التعل��م والتنمية الذاتية كانت أحد موضوعات عم��ل تطوير املنظامت منذ بدأ العمل 

يف أول مجموع��ة التدري��ب يف األربعينيات (1940S). وكان الباحث��ون يكتبون عن التعلم 

التنظيمي منذ ذلك الوقت. وعىل سبيل الجدل فإن املساهم الرئيي ملجال التعلم التنظيمي 

هو ترشي��س أرجرييس Chris Argyris ويكتب أرجريي��س Argyris (2008) إن تعريف 

التعلم التنظيمي هو "الكش��ف وتصحيح الخط��أ P.53". وإن كثريًا من الناس يعرّف التعلم 

التنظيمي خطأ أنه حل للمشكالت. وليك تكون – القارئ – ذا معرفة يف ذلك فإن أرجرييس 

Argyris (1991) يناقش ذلك بالقول:

"إن��ه يجب عىل املديرين واملوظفني أن يوجه��وا نظرهم نحو الداخل– داخل املنظمة– 

وأنهم بحاجة إىل التفكري التحلييل عىل س��لوكهم الذايت، والتعرف عىل الطرق التي غالًبا ما 

يس��همون بها دون وعي والتي هي مصدر مش��كالت املنظمة، ثم بعد ذلك يغريون طريقة 

عملهم. وبصفة خاصة، يجب أن يتعلموا أن ذات الطريقة التي كانوا يعملون بها يف تعريف 

(P.100)".وحل املشكالت ميكن أن تكون هي مصدر املشكالت بحق

ومس��اعدة من أرجرييس Argyris يف فهم عملية التعلم التنظيمي، فإنه يدخل مفاهيم 

العقدة الوحيدة للتعلم لتصحيح األخط��اء عندما تحدث (والعقدة املزدوجة للتعلم والتي 
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نحن نتس��اءل أو نعّدل السياس��ات، واألهداف، أو املامرسات ملنع األخطاء من الوقوع املرة 

القادم��ة؛ (Argyris & Schon, 1978). وال يزال هناك ن��وٌع ثالٌث من التعلم، هو التعلم 

املزدوج، يحدث حني يفهم أعضاء املنظمة كيف ومتى يتعلمون، ويطورون بيئة يحدث فيها 

التعل��م (Argyris & Schon , 1978) ويالحظ أرجرييس Argyris أن كثريًا من األخصائيني 

ذوو مه��ارة ويكاَفؤون للتعلم عن امل��رة األوىل لكن هذه املهارات كثريًا ما تحد املهنيني من 

التعلم املزدوج. وحني تفش��ل الحلول يف حل املشكالت، فإن آلية دفاعنا متنعنا من الوقوف 

للتساؤل، والتشخيص ثم نتعلم.

لتوضي��ح ملاذا تفش��ل املنظامت غالًب��ا يف التعلم ورشح آلية الدفاع الت��ي متنع التعلم، 

ف��إن أرجرييس Argyris يعرف منوذجني ضمنيني يف التفك��ري اإلداري يطلق عليها منوذج 1 

ومن��وذج 2 (Argyris & Schon, 1996). وإن املديرين الذي��ن يطبقون منوذج تفكري (1) 

يحددون أهدافهم ويعملون عىل تحقيقها، ويحاولون الكس��ب ومينعون الخسائر، ويقللون 

م��ن التعبري العاطفي (خاصة الس��لبي منه الذي يكون مربًكا للش��خص) ويتخذون موقًفا 

موضوعًيا وعقالنياً. ويشري أرجرييس وشون Argyris & Schon أن مثل هذا التفكري يشجع 

املدير ليتبع س��لوك الفرد بطريقة الدفاع عن ال��ذات مام ينتج عنها دفاع ولوم لآلخرين يف 

بيئة سياس��ية تنافسية. وحني ينترش هذا الس��لوك فإن املديرين (واملنظمة ككل) يفشلون 

يف استكش��اف املسائل يف أي مس��توى عميق باملنظمة، ويحجبون عن املدير أي معلومات 

تتعارض مع املعتقدات التي يتمس��كون بها من قبل وتروج للفش��ل يف التعلم من األخطاء. 

وباملقابل فإن املديرين الذين "يطبقون تفكري النموذج 2 " الذي يعزز املعلومات الصحيحة، 

وخي��ار حر وذا إدراك والت��زام داخيل" (P.117) مبعنى، يتخذون موقف املبحث من موقف 

املتع��اون أكرب منه موقف املداف��ع من منظور تنافي. وينتج عن ه��ذا موقف أقل دفاًعا 

ويخلق روح حل املشكالت جامعًيا يف املوقع الذي يتم فيه التعلم.

ثم أصبح التعلم التنظيمي يف التس��عينيات (1990S) أكرث انتش��ارًا بني متابعي املامرس 

 The Fifth االنضب��اط الخامس Peter Senge's (1990) بعد ن��رش كتاب بي��رت س��ينجس

Discipling، وأن ش��عبية/ رواج املفهوم يرجع جزئًيا لبعض من ذات األسباب التي جعلت 

التغيري اإلس��رتاتيجي يصبح مفهوًما ومصدر اهتامم. وكانت املنظامت تتغري برسعة، بأسواق 



تاريخ بدايات تطوير املنظامت

71 تطوير املنظامت عملية إدارة التغيري التنظيمي

جديدة، توقعات العمالء، وقرص دوران حياة املنتج، وأن أكرث املنظامت نجاًحا تلك التي هي 

قادرة عىل التعلم من أخطاء املايض، وتتواءم مع الطرق الجديدة. 

وج��ادل بعضهم أن مفهوم التعلم التنظيمي أيًضا يرتبط بدرجة عالية ويتطور برسعة، 

نتيجة الرغبة يف ثقافة املنظمة، ومع الفهم الثقايف (كيف نعمل هنا وماذا نعرف عن كيف 

 Normann,1985,) تعم��ل املنظمة). وكام يبدو جلًيا يف كيف تعلمت املنظمة عن ذاتها

Weik & Ashford,2001) وفضاًل عن ذلك فإن الثقافة ليست مكونة فقط من معتقدات 

األف��راد عن املنظمة، لكنها الطرق التي يتطور بها س��لوكهم، ويتم تعلم الس��لوك ويعاد 

تعلم��ه ويتغري مع الزمن. وهكذا فإن التعل��م التنظيمي يرتبط أيًضا بقصص الثقافة التي 

 Levitt &) ن أعضاء املنظمة من ترجمة تاريخهم وتطبيق ذلك عىل مش��كالت اليوم متكِّ

 .(March 1988

 وبالتفك��ري يف اهتامم��ات أك��رب ذات نط��اق واس��ع يف املنظ��امت، فقد كتب س��ينج 

Senge(1990) أن كث��ريًا م��ن املنظامت تعاين م��ن قصور يف التعلم مبعنى أنها تفش��ل يف 

التفكري املنظم يف املشكالت. وأكد أن التعلم ميكن أن يحدث برسعة أكرب إذا كان األفراد يف 

املنظامت يقومون ببناء القدرة يف املجاالت الخمسة التالية: 

•  التفكري املنظم: القدرة عىل النظر للمنظمة كنظام، النظر إىل رؤية األعضاء كيف تتفاعل 

األجزاء ويؤثر كل عىل اآلخر، والنظر كيف أن الهياكل والنظم تؤثر عىل السلوك. 

• التمكن الشخيص: خيار االلتزام بالرؤية الشخصية واألهداف والتطور.

• مناذج عقالنية: التعلم للتعرف عىل األخطاء واملفاهيم التي تكون رؤيانا نحو العامل وتوضح 

مفهومنا لها.

• بناء رؤية مش��رتكة: مقدرة ومس��ؤولية القيادة لجمع أعضاء التنظيم حول رؤية موحدة 

تحفز عىل العمل. 

• تعلم الفريق: القدرة عىل االنخراط يف حوار مع أعضاء الفريق بحيث يستطيع الفريق أن 

يدرك العوامل التي تؤخر إنتاجياتهم. 
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وبرغم أن كثريًا من الكتاب يرون أن املفاهيم يف عمل سينج Senge ليست بالجديدة إذ 

إنه��ا إعادة ملفاهيم تاريخي��ة (Weik & Ashford,2001) إال أنه من الوضح أن هذا القول 

جذب انتباه كث��رٍي من املديرين ومامريس تطوير املنظامت. وإن باحثني وُكتَّاًبا أبدوا اهتامًما 

بالتعلم التنظيمي بعد نرش كتاب س��ينج. هذا وقد كانت النتائج من نظريات التعلم رائجة 

ك��ام قد يب��دو للناظر، وذلك حني اخت��ارت املنظمة طريًقا مختلفة نظري��ات التعلم طريًقا 

مختلفة عن الطريقة األوىل، إال أنه ميكن للمدير أو املامرس أن يقوم بعملية تطوير املنظامت 

وذلك بالرتويج للتعلم سواٌء بالنسبة للفريق أو املنظمة، وإن أحد تعريفات التعلم ناتج عن 

 .(Dgson,1993) اهتامم موجه للعملية التي مبوجبها يتم التشجيع للتعلم واملامرسة

وحني أصبح مفهوم التعلم التنظيمي معروًفا بصورة جيدة وخضع للتطبيق بني مامريس 

تطوير املنظامت فقد تم تطوير عدٍد من األساليب الفنية بهدف الرتويج للتعلم التنظيمي. 

وإن إحدى أكرث الوس��ائل اس��تخداًما هي التعلم التاريخي (Rothykleiner,1998)، وفيها 

يناقش أعضاء املنظمة ويوثقون املشكالت، والخيارات، والحلول، والتفكري يف وثيقة قصصية 

 Argyris and Schon-) وزي��ادة عىل ذلك أرجريس وش��ون .(Narrative Document)

1996) قام��ا بالرتوي��ج لتمرين يقوم فيه املديرون بكتابة محادث��ة يف عمودين: يف الجانب 

األمي��ن يكتبون ما قي��ل، ويف العمود األيرس يكتب��ون ما كانوا يفكرون في��ه أثناء املحادثة. 

والنتيجة هي حل غني يس��تطيع املديرون من خالل��ه رؤية الطرق التي ميكن التحرك منها 

بفعالية إىل التفكري والسلوك يف منوذج Ii (التفكري والسلوك). 

لقد حاز مفهوم التعلم التنظيمي اإلعجاب يف مجال تطوير املنظامت بسبب أن اهتاممه 

الرئيس هو منو وتطور األفراد والفرق، بالتناغم بش��دة م��ع فكر وقيم تطوير املنظامت. لقد 

أصب��ح التعلم التنظيمي اليوم أداة تقويم لفعالية تطوير املنظامت، وكذلك عاماًل مس��اعداً. 

وقد تش��كلت جمعية للتعلم التنظيمي من عدد من األكادمييني واملامرس��ني يف مجال تطوير 

املنظامت حول العامل، والتي تطورت من مركز قام بتأسيسه سينج Senge يف أوائل التسعينيات 

(1990S). إن التعلم التنظيمي يلعب دورًا رئيًسا يف كل من قيم تطوير املنظامت واملامرسات 

التي سوف نناقشها يف الفصول فيام بعد وذلك حول إسرتاتيجيات الحلول والقيم.
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الفاعلية التنظيمية وارتباط/التزام الموظفين:
ق��د يكون الوقت مبكرًا جًدا لتش��بيه أو وصف الفاعلية التنظيمي��ة لتطوير املنظامت 

وارتب��اط / التزام املوظفني كتيار يف تطور مج��ال تطوير املنظامت. ومع ذلك، فإن كثريًا من 

املامرس��ني يوجهون اهتاممهم نحو فهم تطوير املنظامت (Od) مث��ل الفاعلية التنظيمية، 

برغ��م أن األدبي��ات األكادميي��ة ال يبدو أنها تش��ري إىل ه��ذا التحول. وإن��ه يف بعض دوائر 

املامرسني، فإن الفاعلية التنظيمية هي اصطالح بديل يحل محل تطوير املنظامت كمصطلح 

أكرث تفضياًل، رمبا بس��بب املفهوم الس��ائد اليوم أن تطوير املنظامت مامرسة ناعمة ليست 

مرتبطة بأهداف املنظمة التجارية وإنه ليس واضًحا متاًما عام إذا كان هذا املصطلح الجديد 

" الفاعلية التنظيمية" يختلف بش��كل جوهري عن تطوير املنظامت كام يعرفه املامرسون، 

برغ��م أن التعب��ري األول يركز عىل النتائج التي تحصل عليها املنظمة من الحلول، ولكن عىل 

حس��اب الرتكيز عىل النمو الف��ردي والتنظيمي الذي يجيء من املصطل��ح "التطوير". وإن 

الفاعلية التنظيمية ليس��ت باملصطلح الجديد، وكام نذكر، فإنها وردت يف تعريف بيكهاردز 

Beckhards (1969) املع��روف جيًدا لتطوير املنظامت. وحق��اً، كان الباحثون األكادمييون 

يعملون عىل تحديد الخصائص، واملؤرشات واملحددات للفعالية التنظيمية (Oe) لس��نوات 

 (Oe) وإن كثريًا من الدراس��ات السابقة ل (Cameron & Whetten,1981) عديدة انظر

أي الفاعلي��ة التنظيمي��ة تركزت عىل مقاييس موضوعية وكمي��ة عىل املخرجات مام يجعل 

املنظمة ذات فاعلية. وهكذا بتطبيق هذا املصطلح واإلشارة إىل مرجعية تاريخ هذا البحث، 

قد نرى تحواًل يف مجتمع املامرس بعيًدا عن النوعية (العالقات بني األشخاص، الثقافة، النمو 

والتعلم) وهي خواص تطوير املنظامت إىل القياس الكمي إلثبات قيمة تطوير املنظامت.

 ومبقارنة ذلك مبنظور الفاعلية عىل مس��توى املنظمة، فإن ارتباط املوظف مصطلح آخر 

ُيطبق بشكل موسع من قبل املديرين ومامريس تطوير املنظامت، ويشري املصطلح إىل "انخراط 

 .(Harter, Schmedit, Hayes,2002, P.269) "الفرد ورضائه وكذا مامرسته للعمل

إن األدبيات حول رضا الفرد عن الوظيفة، واإلنتاجية، والتحفيز ُتَعدُّ جوانب أساس��ية إال 

أن البع��ض يرى االرتباط أو االلتزام كمفهوم عريض مقارن��ة بالجوانب األخرى، مام يوحي 

ع��ىل كل ح��ال أن املوظفني الذي يدركون ما هو مطلوب منه��م، والذين هم أيًضا يقيمون 
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عالق��ات قوية مع زمالء العمل ومع املديرين، أو الذين يجدون بطرق أخرى يجدون معنى 

يف عمله��م، والذي��ن هم م��ن ذوي االلت��زام (Luthans & Peterson, 2001, P.378). إن 

االهت��امم الحايل بجانب الت��زام املوظفني قد يعكس عودًة ه��ي ردة فعل لالهتامم بصحة 

الفرد مام يكمل الرتكيز عىل االهتاممات واملخرجات التنظيمية. وهكذا، فإن اإلشارة الحالية 

الرتباط املوظفني ق��د يكون ردة فعل لحركة االهتامم بالجوانب الكمية يف فعالية املنظمة، 

وإحياء ما تم فقدانه بسبب استبدال العمل التجاري األسايس بفعالية التنظيم (Oe)، وذلك 

.(Od) من مفهوم تطوير املنظامت

 وتقوم اليوم منظمة Gallup مبس��ح واس��ع يف ارتباط املوظفني وُيطلق عىل هذا املسح 

(Q12). وكام نش��اهد فإنه تظ��ل خيوٌط من تاريخ تطوير املنظامت (Od) يف املامرس��ات 

املع��ارصة. ويوضح الجدول (2.1) ملخًصا لثامني��ة فروع لتطوير املنظامت (Od) والتي تم 

 (Od) استعراضها يف هذا الفصل، كام يوضح الجدول أيًضا كيف أن تاريخ تطوير املنظامت

يؤث��ر اليوم عىل هذا املجال- أي االرتباط الوظيفي-. وس��وف نرى أيًضا، ونحن نس��تعرض 

الكت��اب، أمثلة لهذه املامرس��ات وه��ي ُتجرى الي��وم، وبذلك نكون أكرث تعل��اًم عن هذه 

املامرس��ات بدرجة أكرث تفصياًل، كام أننا يف الفصل الخامس عرش سوف نبحث يف اتجاهات 

املستقبل يف تطوير املنظامت.
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)الجدول 1-2( تاريخ تطوير املنظامت

الفرتةاملوضوعالتأثري اليوم

1940s

األربعينات من القرن 

العرشين (20)

التدريب املخربي 

ومجموعة التدريب

• مجموعات صغرية يف البحوث 

• أساليب القيادة

• بناء الطريق

1950s

الخمسينيات

• البحث التجريبي 

• مسح التغذية املرتدة

• والنظم االجتامعية 

والتكنولوجية

• املسوحات بني املوظفني

• عمليات تطوير املنظامت

• نظرية وتصميم النظم االجتامعية 

والتكنولوجية 

1960s

الستينيات

• اإلدارة املشاركة• املامرسات اإلدارية 

1970s

السبعينيات

ول
األ

ل 
جي

ال

• الجودة وانخراط/

(مشاركة) املوظفني

 SIX برامج الجودة، مثل •

SIGMA الجودة الشاملة 

• اإلدارة الذاتية أو 

• الفرق التي يديرها املوظفون 

1980s

الثامنينيات

• عمل (تأثري عامل) الثقافة خاصة • الثقافة التنظيمية

يف حاالت الدمج والحيازات

1980s-1990s

ين
لثا

ل ا
جي

ال

• إدارة التغيري

• التغيري اإلسرتاتيجي 

واعادة الهندرة

 • نظم مطبقة حالياً

• نظرية النظم 

• حلول بحجم كبري وعىل كل املنظمة 

1990sمطبق حالياً، • التعلم التنظيمي •

• فحص التقدير

2000sالفاعلية التنظيمية

وارتباط املوظفني 

مطبق حالياً
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 الملخص: 
من��ذ تطبيق مجموع��ة التدري��ب األوىل (T-Group) (1940S)؛ ظه��ر مفهوم تطوير 

املنظامت وتم تطبيقه، وتغري بشكل مثري عرب العقود الزمنية. وقد رّكز املامرسون والباحثون 

األوائ��ل عىل النمو والتطوير األحادي عن طري��ق مجموعة التدريب (T Group) والبحث 

 ،Survey Feedback وعمليات/نشاطات مسح التغذية املرتدة ،Action Search التجريبي

والنظ��م االجتامعية التكنولوجي��ة (Sociotechnical Systems) والرتكيز عىل املامرس��ات 

اإلدارية، وانخراط/مش��اركة املوظفني، يف حني تركزت املداخل مؤخرًا بداية من الثامنينيات 

1980S عىل اهتاممات أكرب وعىل مستوى النظام – أي املنظمة – كاملة. مثل الثقافة، إدارة 

التغي��ري، والتعلم التنظيمي. وطوال تاريخه – أي تطوي��ر املنظامت ومع الخربات الجديدة 

املرتاكمة، وبرامج البحوث، فإن األكادمييني واملامرس��ني بنوا عىل املامرس��ات السابقة بغرض 

تطوير محتوى وعمل لالستمرار يف تغيري األفراد واملنظامت. ونحن نرى اليوم عنارص من كل 

م��ن هذه االتجاهات يف تاريخ تطوير املنظامت.ونتيج��ة لذلك، فإن تطوير املنظامت ليس 

باملدخل األوحد الذي يناسب جميع أشكال التغيري التنظيمي، كام أنه ليس مجموعة طرق 

ومامرس��ات وإجراءات جامدة، ذلك أنه يتكون من طرق متعددة، ومنظور ومداخل، وقيم 

تؤثر عىل الكيفية التي ميارس بها تطوير املنظامت اعتامًدا عىل ما يريد تحقيقه العميل، وإن 

مستش��ار تطوير املنظامت ميكنه تطبيق وتكييف عدد من املامرس��ات واملداخل التقليدية 

والتي خضعت للتجربة متاًما لكنها ليست باملتعارفة جيًدا بغرض تطوير إسرتاتيجية ملدخل 

سليم ذي معنى بالنسبة ملنظمة العميل. وإن كثريًا أو أن معظم هذه املداخل لها جذورها 

يف أعراف تطوير املنظامت التي ناقشناها يف هذا الفصل. ونحن إذ نغطي اإلجراء واملحتوى 

لتطوير املنظامت يف هذا الكتاب بكامله فإنك س��وف ترى كيف أن مجال تطوير املنظامت 

يحتفظ بآثار تاريخية يف املامرسة املعارصة.
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القيم األساسية، وأخالقيات تطوير المنظمات

إن تطويثثر املنظامت حسثثبام ناقشثثنا يف الفصل السثثابق يتكون من أكثثر من تطبيق 

للمسوحات أو اآلليات أو االجتامعات التسهيلية برغم أن هذه مجتمعة ما هي إال نشاطات 

عامة ميكثثن إلحاقها مبنظور يرتبط بتطوير املنظامت. وألن لكل عميل طريقته املنفردة إىل 

حد ما يف تطبيقات مبادئ ومامرسات تطوير املنظامت، إال أنه )بدايًة( ليس باملجال الجامد 

يف تطبيثثق إجراءات النظم عليه. إن تطوير املنظثثامت يتضمن أنواع التقديرات، الحوارات، 

والقرارات التي سثثوف نغطيها تفصيًل يف هذا الكتاب. وبالتايل، فإن تطوير مهارات تطوير 

املنظامت هي أقل من تعلم مجموعة من القواعد، ويف الوقت نفسثثه إنها أكر من عملية 

دفثثع العوامل املؤثرة داخل املنظمة والتي تؤثر عىل قرارات أخصايئ تطوير املنظامت. وإن 

هثثذه القرارات ما هي إال مجموعة من القيم واملعتقدات األخلقية حول كيف تكون إدارة 

املنظامت، وكيف ينبغي أن يكون التعامل مع األفراد، وكيف يدار التغري التنظيمي. إن قيم 

وأخلقيات تطوير املنظامت تساعد يف توجيه الخيارات حول ما يقبله العميل من املشاركة، 

وما هي اإلسرتاتيجية التي ميكن استخدامها يف تجميع البيانات، وكيف تدار التغذية املرتدة 

للعميثثل، ومثثا هي الحلول التي ميكن اختيارها، وكيف تكثثون هيكلة تلك الحلول. وإننا يف 

هذا الفصل سوف نقوم بتعريف القيم األساسية التي يؤمن بها  أخصائيو تطوير املنظامت، 

ونرشح املعتقدات األخلقية التي تؤثر عىل خياراتهم وقراراتهم. 

إن القيم التي طبقها أخصائيو تطوير املنظامت تكونت وتشكلت عرب الزمن، لذلك فإن 

كثريًا من األفكار حول قيم تطوير املنظامت التي سثثوف نطلع عليها يف هذا الفصل ما هي 

إال صثثدى ملثثا تم طرحه يف الفصل الثاين. إن أعامل ليكثثرت وماك جريجر Mac Gregor و

Likert وآخرين انتهت بسلسثثلة من األقوال حول أفضل الطثثرق إلدارة األفراد باملنظامت 

وأصبحت هذه القيم عرب الزمن مضمنة داخلًيا وتشكلت يف مجموعات من القيم الرصيحة 

ملجال تطوير املنظامت.
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تعريف القيم:
 إن كثثثريًا جًدا من البحوث النفسثثية وكثريًا مام كتب قد عرفثثت واختربت مفهوم القيم 

وكيف أن هذه القيم تؤثر عىل تفكرينا وسلوكنا  ولقد عرف روكتيش Rokeachi )1973 القيم 

بأنها " عقيدة راسخة وأسلوب معني يحدث يف السلوك أو نهاية حالة من الوجود" )P.5(. إن 

القيم تعرب عام يعتقد اإلنسان أنه ينبغي أن يحدث أو يجب أن يحدث أو أنها - أي القيم – 

ثابتة نسبًيا وباقية من موقف آلخر، برغم أنها أيًضا ميكن أن تتغري وتصبح معقدة، خاصة يف 

حالة اكتسثثاب الشثثخص مزيًدا من الخربات. إن مصطلح القيم مضمنة داخل نظام القيم يف 

الشثثخص، والذي هو داخل منظمة التعلم ذات األحكام التي مبوجبها يتم تحديد الخيارات 

وحل الرصاعات )Rokeach, 1968, P.16( والقيم، كنظام تسثثاعدنا عىل تقرير الفعل الذي 

م كلمنا، وأفعالنا وأفعال اآلخرين. يجب أن نقوم به وكيف نقوِّ

ملاذا القيم ذات أهمية بالنسبة ألخصايئ تطوير املنظامت؟ 

إن القيم ذات أهمية كربى بالنسبة لتطوير املنظامت بسبب أنها هي املعتقدات األساسية 

والثابتة، وهي األكر وضوًحا من أي ارتباط استشاري أو حل أوحد. لقد أصبحت القيم جزًءا 

مكوًنا ملجال تطوير املنظامت منذ تأسيسه وأنها - أي القيم – أخذت موقًعا مهاًم يف مامرسة 

 Harvey,( تطوير املنظامت بحيث أصبح يشثثار إىل املجال من قبل التهكم أنه حركة دينية

1974( ومع كل ذلك، فإن الفشثثل يف اتخاذ القيم يف االعتبار يجعل تطوير املنظامت عباره 

عن بيانات بأسثثاليب الحلول الفنية تدرس دون إدراك لألسثثباب ملاذا تم تطوير الحلول أو 

 )Edgar Schien( )1990A( متى ينبغي ملامرس أن يطبقها. وقدعربرَّ عامل اإلدارة إدجار شني

عثثن خيبة أمله يف تكملة اسثثتبانة حول األسثثاليب الفنية إال أنه ال يثثرى تطوير املنظامت 

إطلًقا كمجموعة من األسثثاليب الفنية لكن يراها كفلسثثفة أو اتجاه كيف ميكن للشثثخص 

 Margulies & Raya أمثثا رايا ومارجيوليس .)P.13( أن يعمل بشثثكل أفضل مع املنظامت

)1990( فإنهام يتحدثان عن هذا املوضوع بشثثكل رصيح ومبارش حيث يلحظان أن مجال 

تطويثثر املنظامت يقوم عىل قيم وأهم من ذلك فإن قيم تطوير املنظامت الجوهرية تلقي 

الضثثوء الذي يرشثثد إىل كل من عملية تطويثثر املنظامت والتقنية املسثثتخدمة. إن تحديد 

املجثثال ينعكس يف وجثثود وتطبيق القيم التي يتم الرتويج لهثثا أو الدفاع عنها، وإنه بدون 
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ذلك، فإن تطوير املنظامت ال ميثل شثثيًئا أكر من مجموعة أسثثاليب فنية " )P39( ويتفق 

آخرون، ويذهبون بعيًدا إىل حد أنهم يتنبؤون أن مسثثتقبل تطوير املنظامت سوف يستقر 

عىل تطبيق قيمه الجوهرية عىل املامرسثثني والعملء )Wooten White,1999( وأن القيم 

ذات أهمية بالنسبة للمامرس لألسباب التالية:

1- هي املرشثثد للخيارات حول كيف يكون املسثثار: إن رجوعنا إىل قيمنا يساعد يف إرشادنا 

حثثني ال نكون متأكدين كيف نسثثري مثثع العميل أو حني يكون أمامنثثا عدة خيارات أو 

طثثرق ميكن اتباعها. فحني يحتار العميل يف أمثثر أفضلية الحلول كمثال فإن قيم تطوير 

املنظامت يف املشثثاركة واالنخراط قد يشثثجعان املامرس أن يويص بضم أعضاء املنظمة 

يف اتخثثاذ القرار حول أي الحلول تكون الرغبة فيه أقوى. إن قيم تطوير املنظامت تقدم 

توجيًها وميًل نحو تحديد مبادئ إرشادية بداًل من اتباع سلوك محدد بذاته.

2- إنهثثا – أي القيثثم – توفثثر منظورًا أكرب ميتثثد إىل ما وراء أي حل أحادي: وإنه بالنسثثبة 

للمامرس، فإن القيم توفر ثباًتا للهدف أكر من أي ارتباط استشثثاري أوحد، ويوفر أيًضا 

رسالة للمسثثتقبل الوظيفي للفرد. إن كثريًا من املامرسثثني يحملون قياًم ذات مسئولية 

بيئيثثة واجتامعية، وعثثدل اجتامعي، ويرون نتائثثج لهذه املجاالت كمؤثثثرات ثابتة يف 

عملهم. كام أن تطوير ظروف عمل أفضل يف منظامت أكر إنسثثانية ودميوقراطية قيمة 

رئيسثثة يتمسثثك بها كثري من املامرسني وكذلك الحال بالنسثثبة ملعتقدات رئيسة أخرى 

يؤمنون بها دون اعتبار للموقف.

3- إنهثثم مييزون بثثني تطوير املنظامت وطرق أخرى يف االستشثثارات والتغيثثري: إن تطوير 

املنظامت وأنواع أخرى من االستشثثارات اإلدارية يتشثثاركون يف مسائل مهمة ومع ذلك 

فإن هناك اختلفثثات هامة بينهم. وأن إحدى هذه االختلفات ترجع إىل القيم يف عمل 

تطوير املنظامت. ان تركيز الحلول وعملية االستشارة للتأكد من النمو، والتطوير والتعلم 

قيمة رئيسثثية وال تظهر كهدف يف معظم نشاطات املشورة اإلدارية األخرى. إنها هيكلة 

القيم اإلنسانية واالهتامم بالناس وهي التي متيز تطوير املنظامت عن كثري من املجاالت 

.)Church, Hurley & Burke,1992, P.4( .املنافسة )االستشارية(
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4- إنها – أي القيم – ميكن أن تسثثاعد يف اإليحثثاء بالحوار وتوضيح املواقف: إن الوضوح يف 

القيم والخيارات يوحي أنه باإلمكان مسثثاعدة مامريس تطوير املنظامت والعملء لتفهم 

سثثلوك كل لآلخر. وإن بإمكان مامريس تطوير املنظامت رشح السثثبب يف اعتقادهم يف 

اتبثثاع إجراء معثثني عن طريق تحديد الفوائثثد التي يتضمنها هذا االختيثثار، وإن املدير 

أو العميل ميكنه أن يفعل اليشء نفسثثه. إننا نتعلم من منظور بعضنا اآلخر ونكتشثثف 

التامثل واالختلفثثات الضمنية )بجانب تفادي تكثثرار ذات الرصاعات مرة تلو األخرى(. 

 Mentoring Program إن العميثثل الذي يقرر عثثدم تنفيذ برنامج للتوجيه الوظيفثثي

يعتقد أن الوقت ليس مناسثثًبا لهثثذا الربنامج بالذات. وهنا ميكن للمستشثثار أن يعمل 

مع العميل يف تطوير برنامج آخر يقابل احتياجات العميل ويسثثتمر بقاء ذات األهداف 

والقيم الضمنية.

5- ميكنهم مسثثاعدتنا يف تقييم ما قمنا بعملثثه: ميكن للقيم أن تكون نقطة انطلق لتقييم 

العملية كام سوف نكتشف يف الفصل الثالث عرش أو أنها نقطة للتوقف والتقييم الذايت 

للستشثثاري. وعندما نقوم بالعمل حسثثب قيمنا وسثثاعدنا يف الرتويج لتلك القيم فإنها 

نقطة هامة للتعلم والتقويم لبدء اي عقد أو ارتباط. 

القيم األساسية لتطوير المنظمات:
 إن عدًدا من االفرتاضات اإلنسانية تتضمنها القيم الجوهرية يف مجال تطوير املنظامت. 

ونحن نقصد باإلنسثثانية أن األفراد يسثثتحقون االحرتام، ويوثق بهم، وأنهم يريدون تحقيق 

التنميثثة الذاتية والرضثثا الوظيفي )Wooten & White,1999( وتتضمن القيم اإلنسثثانية 

أيًضا اإلميان يف املساواة والعدالة بني الناس، واملبادئ الدميوقراطية، واالميان بكرامة اإلنسان 

وقيمته. وتعريف ذلك تفصيًل هو أن التوجه اإلنسثثاين ميكن تلخيصه بأنه "يحّسثثن الحياة 

التنظيمية لجميع أعضاء التنظيم" )Church, Et-Al,1992, P11( ومواكبًة للسثثابقني، من 

 Likert، Macgregor , الكتاب، فإن ليكثثرت وماكريجر وبليك وموتن وتانني بوم وديفيس

)Blake، Mouton , Tannen Baum & Davis )1969 حددوا االنتقال يف القيم لتسثثتقر 

يف املنظامت يف ذلك الوقت. 
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ويلخص الجدول )1-3( القيم البديلة التي يؤمن بها مامرسو تطوير املنظامت. 

 الجدول )1-3( قيم تطوير املنظامت

يتجه نحوبعيًدا عن

• النظرة للناس عىل أنهم طيبون • النظرة للناس أنهم سيئون بالرضورة

• التأكيد أن األفراد هم برش • اجتناب تقويم األفراد السلبي

• النظرة للناس أنهم يعملون متحركون• النظرة لإلنسان أنه يشء ثابت 

• يقبلون ويستغلون األفراد• يقاومون ويخشون الفروقات الفردية

• جعل إمكانية التعبري املناسب واالستخدام الفعال •  إقامة حاجز ضد التعبري عن املشاعر

• سلوك يوثق به• اللعب

• استخدام املركز للمحافظة عىل السلطة 

واملكانة الشخصية

• استخدام املركز ألغراض تنظيمية ذات علقة

• الثقة يف اآلخرين• عدم الثقة يف األفراد

• القيام باملواجهة املناسبة• تحايش مواجهة اآلخرين بالبيانات ذات العلقة 

• الرغبة يف املخاطرة• تحايش اتباع املخاطر 

• النظر إلجراءات العمل انها رضورية إلنجاز • النظر إلجراءات العمل أنها جهد غري منتج

املهمة بفعالية

• تركيز أكرب عىل التعاون • الرتكيز الرئييس نحو املنافسة  

 TANNEN BAUM, R.& DAVIES, S.A.)1969(.VALUES, MAN, and املصثثدر 

.86-ORGANIZATION , INDUSTRIAL MANAGEMENT REVIEW, 10)2(,67

وبالتوسثثع يف التعريفات املرصودة يف يسثثار الجدول )1-3( فإن كلًّ من مارجليس ورايا 

Margulies و )Raia )1972 كانثثا ضمثثن املدافعني األوائل عن القيم اإلنسثثانية يف تطوير 

املنظامت، والتي قاموا برشحها عىل النحو التايل:

1- توفري فرص لألفراد ليعملوا كبرش وليس كموارد يف عملية اإلنتاج.
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2- توفري فرص لكل عضو باملنظمة، وكذلك الحال بالنسبة للمنظمة نفسها، ليك يتطور الفرد 

إىل أقىص إمكاناته / إمكاناتها. 

3- السعي لزيادة فعالية املنظمة ملعنى تفعيل جميع أهدافها.

. 4- محاولة إيجاد بيئة ميكن من خللها إيجاد عمل مثري وذي تحدٍّ

5- توفثثري فرص لألفثثراد يف املنظامت ليكون لهم تأثري عىل الطريقثثة التي تربطهم بالعمل، 

واملنظمة والبيئة.

6- معاملة كل فرد كإنسثثان لديه مجموعة متشثثابكة من االحتياجثثات، جميعها مهمة يف 

 )P.3( عمله/عملها ويف حياته/حياتها

إن كثرييثثن ممن يقثثرؤون هذا البيان من القيم اإلنسثثانية للمثثرة األوىل يكون لديهم 

ا للتطبيق  إحسثثاس مبديئ أنها قيم تسثثتحق املحافظة عليها، لكنهم يرونها قياًم مثالية جدًّ

يف الواقثثع، خصوًصا يف بيئة تنظيمية تنافسثثية تكثثون فيها النتائثثج التجارية رضورية. إن 

املامرس يف تطوير املنظامت ينظر إىل اإلمكانات يف إيجاد حياة تنظيمية أفضل ال تكون فيها 

األهداف الشثثخصية والتنظيمية يف تعارض. وهذا يعني، رمبا بشثثكل رئييس بالنسثثبة لقيم 

تطويثثر املنظامت، أن الفاعلية الذاتية، والتحثثدي، والتعلم، واإلنجاز، والرضا ميكن الحصول 

عليهم يف الوقت نفسثثه الذي ميكن أن تتحقق فيه فاعلية املنظمة وأهدافها، وسوف نعود 

لهذه النقطة فيام بعد يف هذا الفصل

وسوف نناقش يف األقسام التالية عدًدا من قيم تطوير املنظامت السارية بشكل أكر تفصيًل. 

المشاركة واالنخراط والتمكين:
ُتَعدُّ املشاركة األسثثاس األول بالنسبة للقيم الدميوقراطية يف تطوير املنظامت. ولعلك – 

القارئ – تذكر إسرتاتيجية اإلدارة املشاركة لليكرت Likert التي سبق رشحها يف الفصل الثاين 

وإن اإلدارة املشثثاركة، ونشثثاطات تطوير املنظامت املسثثاعدة لها تكسب املوظفني القدرة 

ليك يسثثهموا يف عملية صنع القرار وأن يكون هنالك مزيٌد من الرقابة واالسثثتقلل الذايت يف 

مامرسثثة عملهم. )Skelley,1989(، وتعني هذه القيمة أن أعضاء املنظمة ينبغي أن يكونوا 
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متفاعلثثني مع القرارات والتغيريات التنظيمية التي يتأثرون بها ذلك "أن األفراد يدعمون ما 

 .)Beckhard,1969,P,273 Wooten & White,1999.P11( " هم يسثثاعدون يف إيجثثاده

ويكتثثب شثثني )Schien,1990,A( إن جوهر تطوير املنظامت هثثو: " أن التغيري يف النظم 

اإلنسانية ال يتحقق دون التفاعل النشط من جانب أعضاء النظام الذين هم سوف يخضعون 

للتغيثثري – P.16 " وليثثس التغيري يف هذه الحالة أمرًا مفروًضثثا أو تم إملؤه عىل املجموعة 

أو أن الشثثخص ملزم به، وبداًل من ذلك، فإن املامرس مكلف مبسثثاعدة املنظمة يف تطوير 

وإدارة التغيري الذي تسثثعى املنظمة لتحقيقه، مع منح الفرصة ملشثثاركة املوظفني وبذلك 

تتحول امللكية ألعضاء املنظمة. إن خلق املناسثثبات للمشثثاركة يف صنثثع القرار تعني منح 

املوظفني خيارًا للمسثثاهمة )مثًل، لتقديثثم رأي، أو تعبري ملنظور( لكن دون إملء بتطبيقه. 

إن توفري الفرص للتفاعل واملشثثاركة ال يعني بالرضورة أن جميع األعضاء يف التنظيم سوف 

يكونون متحمسثثني للنتائج، لكن ذلك يعني أنهم قد منحوا الفرصة للتعبري عن رأيهم وأنه 

باإلمكان تعديله – أي تعديل الرأي. وُتَعدُّ املشثثاركة - يف هذا الشثثأن - جانًبا مهاًم بالنسبة 

ألعضاء املنظمة بكونهم قادرين عىل التعبري عن ذواتهم وتحقيق الذات عن طريق العضوية 

باملنظمة.

إن املشاركة، عىل كل حال، ليست رصاصة من الفضة لتمسح جميع املشكلت التنظيمية 

ويجادل باسمور وفاقانس )Pasmor & Fagans )1992 ال يستطيع الشخص أن يقرر قياًسا 

عثثىل مراجعثثة ألدبيات تطوير املنظامت" إن إرشاك األفراد يف صنع القرار سثثوف يؤدي إىل 

مزايا إيجابية ألي من أولئك املشاركني أو املنظمة ككل")P.378( . وبديًل لذلك، فإن عوامل 

أكر تعقيًدا سثثوف تظهر يف السثثطح. فقد ال يكون أعضاء التنظيم مدربني أو مسثثتعدين 

للمشثثاركة، مثال لذلك، قد ال تكون دعوة املوظفني لحل مشكلت معقدة باألمر الفعال إذا 

مل تكثثن لدى هثثؤالء املوظفني املهارات لفعل ذلك. وقد تكون املشثثاركة أمرًا ذا مجازفة يف 

كثري من املنظامت، حيث يشثثعر األعضاء بشكوك أنهم يجب أن يبتعدوا عن األطر الهرمية 

املتعارفة منذ زمن. وهذا صحيح خاصة إذا مل تخلق املنظامت تلك الظروف التي من خللها 

ميكن للموظفني من املشاركة بكفاءة، كام الحظ ذلك، )Argyres – 1957( قبل نصف قرن. 
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إن خصائص الهيكل التنظيمي )مثًل منظمة ذات هيكل رأيس(، العلقات )مثًل التوقعات 

من حيث من ميكن ان يشثثارك وما املركز الذي سوف يحصل عليه( والتوقعات االجتامعية 

مثًل )القيم بحيث ال تكون مكان مواجهة أو معارضة ( هذه جميًعا متنع خيار الفرد باملشاركة 

)Neumann,1989(. وأخثثرياً، إن زيادة املشثثاركة ميكن فعًل أن تكون معوًقا لألعضاء إن مل 

تكن حقيقة ويوثق بها. ينبغي عىل القيادات التنظيمية عدم اختيار ملشاركة املوظفني ألسباب 

ومظهثثر رمزي. وبديًل لذلك، يجب أن يخلقوا بيئة ميكن من خللها حدوث مشثثاركة حقيقية 

وأن أعضاء التنظيم ميكن أن يكون لهم التأثري الرشعي )الذي يعتمد عىل القانون(. 

أهميثثة املجموعات والفرق يقول بيكارد )Beckhard )1969 إن أركان البناء التنظيمي 

األساسية هي املجموعات ؛ إذ هي األعمدة املركزية يف النظام التنظيمي. ونتيجة لذلك فإنها  

أي أركان البناء التنظيمي – الهدف الرئييس لكثري من الحلول. وإن أعضاء التنظيم هم دامئًا 

ينتمثثون إىل واحد عثثىل األقل من هذه األركان التي يكون فيهثثا التنظيم – هذا إن مل يكن 

ينتمون لعدد من األركان، وفرق عمل متبادلة بني اإلدارات يجرى تنظيمها حسثثب طبيعة 

العمل. مثال لذلك نواب الرئيس التنفيذي، )مديري الوردية الثابتة( ومثال آخر )أيضاً( عىل 

حثثد قول )French,1969( أعضثثاء التنظيم عىل وجه العموم الذين يطلبون املشثثاركة يف 

مجموعة واحدة من هذه الفئة عىل األقل. واإلدارة األقرب مبارشة هي التي يقع اختيارهم 

عليها لتحظى بالقبول واإلسهام، وإن فاعلية املجموعة يف شكل ما يعتمد عىل تويل املجموعة 

بعًضا من املهمة الرئيسثثة ومسئوليات الصيانة التي ميارسثثها القائد. وإن هذه املجموعات 

تعكس وتؤثر عىل قيام املنظمة بوظائفها، حيث إن التشثثغيل الناجح للتمويل، والتسويق، 

واملبيعثثات يؤثر عىل اإلدارات األخرى التثثي تعتمد عليها. لذلك، فإن نجاح الفريق يف أدائه 

لعمله رضوري عىل املسثثتوى العام للتنظيم. ويكرر كوجلن )Coghlan )1994 " حيث إن 

نجاح مجهودات التغيري باملنظمة يعتمد عىل االستغلل الفعال للفرق واملجموعات لبحثك 

التغيري عرب املنظمة، فإن املهارات لفهم وتسهيل املجموعات والفرق رضوري بالنسبة إلدارة 

التغيري" )P.22(. وبسثثبب انتشثثار وأهمية، توجيه االهتامم لصحة املجموعات والفرق فإن 

ذلك يعترب قيمة جوهرية يف مجال تطوير املنظامت. وإضافة املجموعات الرسمية والفرق، 

فإن األفراد أيًضا هم أعضاء لكنهم غري رسميني سواء أكانوا من الزملء، أو األصدقاء أو زملء 

)املهنة(، وأنهم غالًبا يكونون من إدارات متعددة، متارس تأثريًا قوًيا عىل سثثلوك الفرد. وإن 
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مبادئ املجموعات واملعتقدات الثقافية للمجتمعات تكون القانون غري املكتوب للسثثلوك، 

وُتثثدررَّس هذه القوانني لألعضاء الجدد. كام أن تفهم هذه املبادئ والقوانني أمر مهم يوضح 

لألفراد كيف يكون سثثلوكهم وما هو تأثري ذلك عىل املنظمثثة وأنه جزٌء مهمٌّ لتفهم مقدرة 

الفريق ليسهم يف التغيري التنظيمي.

يف النمثثو، والتطوير، والتعلم رمبا تكمثثن القيمة التي متيز تطوير املنظامت عن معظم 

العمل اإلداري واالستشثثاري وتركيز املنظامت عىل ذلك. إن محاولة اسثثرتجاع الفكر حول 

معتقداتك، ومهاراتك واتجاهاتك اليوم مقارنة مبا كانت عليه قبل 5 أو 10 سنوات مضت. 

فمثثن املحتمل أن تكون مختلًفا بشثثكل أو بآخر وبطرق صغثثرية أو رمبا بطرق مهمة. لقد 

تعلمثثت - ال شثثك - من األخطثثاء ورمبا غريت اعتقثثاًدا أو عادة ما اعتثثامًدا عىل التجربة 

املكتسبة. إن األفراد متساوون وال يختلفون يف األوضاع التنظيمية. إنهم واملنظمة يف عملية 

واحثثدة. مبعنى أننا نرى األشثثخاص أو املنظامت تتطور وتتغري باسثثتمرار. وإنه بالنسثثبة 

ملستشثثاري تطوير املنظامت، فإن هذه القيمة تعني أننا نختار عدم التنازل عن الشثثخص 

أو املجموعثثة خلل فرتات التحثثدي، بل نبحث عن طرق ملسثثاعدتهم للنمو والتطور. إن 

ذلك يتناقض مع الفكرة ان األشخاص غري الناجحني يجب إنهاء خدماتهم وأن اإلدارات غري 

الناجحثثة يجب حلها. وبديًل عن ذلك، فإن هذا يعنثثي أنه يجب أواًل إدراك العوامل التي 

كانثثت معوقة لتحقيق النجاح ثم بعد ذلثثك توفري الفرص للتغيري. إن النظرة التفاؤلية عن 

األفثثراد واملجموعات تعنثثي أيًضا أن االرتباطات والحلول ينبغثثي تنظيمها باعتبارها فرًصا 

للتعلثثم، بحيث إن املنظمة ميكثثن أن تتعلم ليس فقط حل مشثثكلتها املبارشة لكن أيًضا 

تتعلم كيف أن املشكلت أو املواقف ميكن أن تتم مواجهتها املرة القادمة، ودون االعتامد 

عىل مستشثثار. ومثالياً، فإن عملية التعلم سوف تكون راسخة يف املنظمة بحيث إن التعلم 

)اكتسثثاب املزيد من املهارات( يصبح شثثيًئا عادًيا بدرجة متزايدة )Schein,1997(  كجزء 

من القيادة واإلدارة. 

تقييم ذات الشثثخص بالكامل: التعرف عىل أي شثثخص وتقييمه يعني ثلثة أشياء. أواًل: 

أن الحالة دامئًا أن الشخص الذي شغل وظيفة، أو واصل طريًقا تعليمًيا ألي فرتة زمنية مهام 

كان طولها املهني سوف يكون مصنرًَّفا أو مهمًل بحكم الفئة املهنية مثل: املحاسب، املسوق، 
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موظف استقبال، عامل خط اإلنتاج باملصنع.. إلخ. وبالتايل فإن التكليف بالعمل ومشكلته 

التي تقدم لذلك الشخص حسب بطاقته الوظيفية القامئة، واالفرتاضات حول املعرفة املهنية 

واملصالح الذاتية. فاملحاسب ال يؤىت به لحل مشكلة خدمة العميل، والعامل يف خط اإلنتاج 

سثثوف ال يسأل عن رأيه حول مشثثكلة هندسية. يحتمل أن ذلك يتم بسبب تنظيم العمل، 

لكثثن ذلك يعود أيًضا للفرتاضثثات حول ما هو نوع العمل الذي يريثثد أن يقوم به الناس. 

إن األفثثراد يريثثدون أيًضا التنوع، أو رمبا أنهثثم يرغبون يف تغيري املسثثتقبل الوظيفي، وإن 

املنظثثامت ميكن ان تهيئ فرًصا تعرتف قيمهثثا بالرغبات املتعددة ومهارات أعضاء املنظمة. 

تأمل كيف ميكن أن تكون لعامل الصناعة معرفة عن اإلنشثثاءات وهندسثثة املنتجات أو ما 

يعرفه موظف االسثثتقبال عن خدمة العميل ومشكلت العلقات العامة، وقد يكونون عىل 

معرفة جيدة عن مجاالت ليست مبارشة يف وصف وظائفهم. كام أنها حقيقة أيًضا أن معظم 

النثثاس يرغبون وهم قادرون عىل ذلك يف مسثثتوى عاٍل من املسثثاهامت لتحقيق أهداف 

املنظمة مقارنة مبا ميكن أن تسمح به البيئات التنظيمية )French 199.P24( ولسوء الحظ 

إن معظم املنظامت تدفع أعضائها إىل الوراء دون متكنهم من تقديم إسثثهامات أعظم. إن 

املنظامت تستطيع أن توفر الدعم الذي ميّكن من التعلم، والنمو، والتطوير والذي من شأنه 

االعرتاف بإمكانية األفراد يف أن ُيسثثهموا مبا يفوق أولئثثك الذين تعاقدوا أصًل معهم. ثانياً: 

إن اإلقرار بأعضاء املنظمة باعتبارهم برًشا متكاملني يعني احرتام مشثثاعرهم كبرش. كام قد 

يكونوا متحمسثثني لنجاح حققوه وإنهم بسبب ذلك يسثثتحقون تهنئة صادقة، أو أنهم قد 

يرغبون يف فرصة يحتفلون فيها مع زملئهم بنجاح تكون قد حققته املنظمة. وقد يحملون 

هموًما بسثثبب تكليفهم مبسئوليات جديدة، أو أنهم قلقون بشأن توقعات جديدة، أو غري 

راضني عن تغيري يف السياسثثة )سياسة املنظمة(. إن تطوير املنظامت يهدف إىل احرتام هذه 

التغثثريات العاطفية واإلقثثرار بها. وإن التعبري بالغضب والثثرصاع ردة فعل طبيعية وعادية 

بالنسثثبة للتغيري التنظيمي ويجب عدم تجاهله أو محاولة كبته. ثالًثا: إن، اعتبار اإلنسثثان 

بكاملثثه يعني االعرتاف واإلقرار بالتنوع واملزايا التي تجيء بها الفروقات الفردية للمنظمة. 

إننثثا نلتحق باملنظامت بهويات متعددة – الجنثثس، العمر، العرق، املوطن األصيل، الديانة، 

مسثثتوى القدرة، الخلفية االقتصاديثثة وهكذا. وإن كثريًا من املامرسثثات التنظيمية انتهت 

تاريخًيا بتجاهل أو إسثثكات أصثثوات بديلثثة )Prasad,Pringle&Konard,2006( وهذا 
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خاصية حقيقية بالنسثثبة لألعضاء الذين هوياتهم ليسثثت مامثلة لهويات املديرين. وكانت 

النتيجة أن األفكار واملسثثاهامت من األعضاء من ذوي الخلفية الفنية والخربات الواسعة مل 

يسمع عنها أو يشار إليها. إن اإلقرار بتباين هويات األعضاء يف املنظمة يعني توجيه اهتامم 

خاص إىل متكني واحرتام اإلسهامات املنفردة لجميع األعضاء.

الحوار والتعاون: مبكرًا يف عام 1969؛ الحظ بيكارد Beckhard "أن إحدى املشثثكلت 

الرئيسية ذات األثر عىل الفاعلية التنظيمية هي كمية الطاقة املهدرة وظيفًيا التي تستهلك 

يف منافسثثة غري ملمئة، ويف عراك بني املجموعات والتي كان ينبغي أن توجه – أي الطاقة 

– نحثثو التعاون" )P.33(. وميكن يف الواقع قول ذات اليشء عن األفراد. إن قيمة رئيسثثية 

يف تطوير املنظامت هي إيجاد بيئات صحية تؤدي إىل ترويج التعاون أكر من املنافسثثة، 

بافرتاض أن الجميع يكسب وأن التعاون أفضل من الرصاع. وهذا ال يعني أن كبت الرصاع 

مرغوب فيه، ففي الواقع، النقيض لذلك هو الصحيح. إن حلول تطوير املنظامت تسثثعى 

إىل دفثثع الرصاعثثات إىل النور حيث ميكن معالجتها بأسثثلوب صحي عثثن طريق الحوار 

املفتوح، بداًل من جعل كبت الرصاع الذي يسثثتمر وال يتم الحديث عنه. وفوق ذلك، فإن 

الهدف هو أن أعضاء التنظيم يعلنون كيف يتعرفون عىل الرصاع الخفي وكيف يتفاعلون 

مًعا بأسلوب سليم.

األصالة، االنفتاح، والثقة: إنه بحسب بورك )Burke )1977 خلل استعراضه لتيارات 

تطوير املنظامت، إن األصالثثة يف طريقها لتجاوز الدميوقراطية من حيث األهمية كقيمة 

أساسية يف مجال تطوير املنظامت. إننا حني نؤسس بيئات تنافسية فإن املنظامت تتطور 

بسياق تكون فيه القيمة واألهمية هي يف حجب املعلومات أو إعطاء معلومات مغلوطة 

بغرض الحفاظ عىل املركز أو السثثلطة. إن املامرسثثات التعاونية ال ميكن أن تنجح يف مثل 

هذه البيئة وبداًل من ذلك، فإن هذه البيئات تطالب أن نعمل بأسلوب فيه أصالة. وليك 

نكون ذوي أصالة، ينبغي أن نكون رصيحني، وصادقني، وأمناء، وذوي مصداقية حول خطط 

الفرد منا، وآرائه ودوافعه. ولهذا تبعاته بالنسثثبة للمديرين يف كيفية اتصالهم باملوظفني 

وكمثال لذلك، تقديم رشح أمني بالنسبة ألي مرشوع )ما هو الغرض من املرشوع وملاذا( 

إضافة إىل رأي الشثثخص وقناعاته حول هذا املرشوع. إن القيادة األصيلة تطالب الثبات 
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)وعدم التذبذب( يف القول والفعل حيث إن التابعني )أي املوظفني( ينظرون إىل سثثلوك 

القادة عام إذا كان حديثهم رصيًحا وميكن الوثوق به  )Goffee and Jones ,2005( . إن 

القثثادة يربهنون عىل ثقتهم عند تزويدهم موظفيهم باملعلومات، ويرشحون لهم االتجاه 

التنظيمي، والقيم واملبادئ واألساس املنطقي، وضمهم يف الحوارات واملناقشات، والسامح 

لهثثم بصنع القرار. وتنطبق هذه القيمة ليس فقط عىل أعضاء التنظيم لكن تنطبق أيًضا 

عىل مثثامريس تطوير املنظامت، والذين يجب أن يكونوا من ذوي األصالة مع العملء مبا 

يجعلهم يتوقعون ذات اليشء باملقابل. وهذا يعني مواجهة العملء يف املوقف املناسب، 

وأن تكون رصيًحا مع العميل يف تقويم البيانات واملشثثاعر )بالنسثثبة ملقدم املعلومات(. 

ليثثس هناك حل )تأثري(، أو منظمة تتمسثثك بكل هذه القيم الثثواردة يف الجدول )3.2( 

باعتبارهثثا قوالثثب ثابتة ال تتحرك. ويف الواقع، يحتمل أنه ليثثس من املفيد التفكري حول 

القيثثم أنها فئثثات أو اصناف، لكن بداًل من ذلك يجب أن يكثثون التفكري يف أنها مرشوع 

أو هدف. إن كثريًا من املامرسثثني يعتقدون أن قيم تطوير املنظامت ليست حاالت )مثل 

أن املنظمة تتبع أسثثلوب املشثثاركة أو عدمه تطبق أو ال تطبق نظام اإلدارة املشثثاركة( 

وأنها ذات توجه نحو تطبيق أسثثلوب فريق العمل أو أنهثثا ذات التوجه األحادي )إدارة 

الفرد( لكن باألحرى هي سلسلة متصلة أو أنها اتجاه. إنها متثل حركة بعيدة عن األفكار 

التقليدية للبريوقراطية التنظيمية والسلوك اإلنساين )مثل نظرية )X( التي متت مناقشتها 

يف الفصل الثاين( وتتجه نحو أفكار إنسانية بديلة تجاه األفراد واملجموعات، إن أي تدخل 

استشاري أو إسرتاتيجية تكيف بنجاح القيم األساسية لتطوير املنظامت ميكن النظر إليها 

أنها عامل يحرك املنظمة نحو هذه القيم بدالً من االلتفاف حول قيمة واحدة ثم استبعاد 

أخرى وهكذا كام تفعل أنت يف مفتاح الكهرباء. ويربهن هذا االعتقاد عىل قيمة أن تكون 

يف حركة وتقدم، وإن املنظامت واألفراد دامئًا يف حركة تطور وتغيري.
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الجدول )2-3( القيم الحالية يف تطوير املنظامت

•• التشارك، واملشاركة، والتمكني

•• أهمية املجموعات والفرق

•• النمو، والتنمية، والتعلم

•• تقدير قيمة الشخص كله

•• الحوار والتعاون

•• األصالة واالنفتاح، والثقة

التغييرات المتعاقبة في قيم تطوير المنظمات ومناقشتها:
منذ نشثثأة املنظامت واعتبثثار تطورها أحد مجاالت الدراسثثات املهتمة باإلنسثثان ووعيه 

الذايت وتطوره؛ صاحبها التوجه اإلنسثثاين يف البحث والدرس. لقد كان تطوير املنظامت دامئًا ذا 

مكونات نظرية، وعملية وإنسثثانية، برتكيز يتفاوت يف واحد من هذه املجاالت الثلثة وذلك يف 

بعض مراحل تاريخه )Friedlander, 1976( . وعىل كل حال، وكام ناقشثثنا يف الفصل الثاين إن 

الحركثثة نحو فعاليثثة التنظيم التي ظهرت مؤخرًا أخذت بقوة بعنان تطوير املنظامت بسثثبب 

أن املامرسثثني كثريًا ما يطلثثب منهم أن يقدموا استشثثاراتهم يف التغيري عىل مسثثتوى املنظمة 

ككل. وإن كلًّ مثثن فان إندي وبورك وتثثرشش )Van Eynde, Burke, & Church )1994 من 

خلل مسثثح ملامريس تطوير املنظامت يف التسثثعينيات 1990S وجدوا زيادة يف توجه املامرسني 

نحثثو تحقيق مخرجثثات الفعالية التجارية )مثثثل زيادة اإلنتاجية )براعة وسثثهولة الجودة، أو 

تطويثثر القيمة التنافسثثية ( )بدرجة أكرب( مقارنثثة بالقيم التقليدية اإلنسثثانية )مثل االنفتاح، 

والتعثثاون( وقيم أخرى تم رشحها مسثثبًقا. وباملقارنثثة مع هاتني الفئتثثني – الفعالية التجارية 

واالهتامم بالتوجهات اإلنسثثانية فإن املامرسني صنفوا يف درجة متدنية تلك القيم ذات العلقة 

بالبيئثثة الخارجية، مثل العناية بالبيئة الطبيعية، وتعزيز مواطنة الرشكة – أي علقتها باملجتمع 

باعتبارهثثا أحثثد مكوناته متاًما مثل املواطنني. ويف واقع األمر، فإن القيم الرئيسثثية يف املجالني - 

)الفاعلية التجارية واالهتاممات اإلنسثثانية(- كانا متساويني يف الرتتيب تقريًبا واألهمية بالنسبة 
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للمامرسثثني. وقد الحظ الباحثون أن املامرسثثة املعارصة تعالج بشثثكل متكرر النتائج النهائية 

الهامة، وأن النشاطات التجريبية لألفراد واملجموعات ليست هي الهم األكرب يف مامرسة تطوير 

املنظامت وإن الرتكيز عىل النتائج التجارية يف تطوير املنظامت يسثثتهدف النتائج النهائية ذات 

األهميثثة والتثثي قد تتضمن التحجيم، والتغريات يف وظائف األفثثراد. وإن كثريًا من املراقبني قد 

 Nicoll( ) أحسثثوا بالحذر من إضافة الفعالية التجارية لقيم تطوير املنظامت اإلنسانية )انظر

1998( مثثع ملحظثثة أن تطوير املنظامت إذا تحرك بشثثكل كبري بعيًدا عن جذوره اإلنسثثانية 

وواضًعثثا األفضلية لصالح كفثثاءة وإنتاجية املنظمة، فإن تطوير املنظامت سثثوف ال يكون من 

السهل االستدالل عليه من أصوله اإلنسانية )Church Et Al , 1992 , P.14( وإن تطبيًقا لهذا 

االتجاه بشكل مبالًغا فيه قد يعني نهاية تطوير املنظامت كمجال مستقل بارز )P.7( وعىل كل، 

فليس هناك اتفاق عىل أن القيم اإلنسانية يف تطوير املنظامت قد تكيفت عمليًّا مع التحديات 

التنظيمية املعارصة )Margulies Of Raia 1990( وأن هذا شكل آخر للتكيف مع االحتياجات. 

والحثثظ آخرون أنه قد تحثثدث فجوة يف األجيال بني أولئك الذين كانثثوا يف املجال / التخصص 

تطوير املنظامت - لفرتة طويلة يتباكون عىل إضافة الكفاءة والربحية للقيم األساسية لث تطوير 

املنظامت وملزمة اسثثتبعاد جذوره اإلنسثثانية( وأن املسثثتجدين يف مامرسة تطوير املنظامت، 

الذين يرون حلول تطوير املنظامت كوسثثيلة ملساعدة العملء ليحقق املخرجات التجارية التي 

يسعون إليها. )Hultman,2002( ويشري كل من ديفيد برادفورد )Daived Bradford( ووارنر 

بورك )Warner Burke, 2005( أنه يوجد تصغري إلرصار تطوير املنظامت عىل القيم اإلنسانية، 

مع ملحظة أنها تؤدي إىل مجموعة من املامرسني الذين يدافعون / يروجون لقيمهم الشخصية 

والذين هم رمبا يكونون سثثاذجني – لو جازت الكلمة – حول الظروف املتقلبة التي يكون فيها 

تركيز بعض القيم عىل أخرى. 

إن االهتاممات اإلنسثثانية الفاعلية التجارية ليس بالرضورة أن تكون أهدافها متعارضة متى 

تم التنفيذ بشثثكل صحيح. وأنه يجب أن نهتم باالثنني: األفراد املتأثرين والطريقة التي يعملون 

بهثثا )العمليثثات(، وأيًضا ما ينتجونه بالفعل )املخرجثثات( )Church Et- Al 1994-P.35 ( ويف 

النهايثثة إذا كانثثت وظيفة أخصايئ تطوير املنظامت هي مسثثاعدة العميثثل يف تحقيق ما يريد 

إنجثثازه، فهذا ميكن تحقيقه يف اإلطار العريض للقيم األساسثثية واملعتقثثدات األخلقية لتطوير 

املنظثثامت. وهثثذا عىل كل حال ال يعني القول إنه ال توجد تحديات أو تشثثدد للتمسثثك بهذه 
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املعتقدات. مثال ذلك، ما مسؤولية املستشار يف مساعد العميل ليك يعرف للموظفني مسؤوليات 

الوظائثثف مرة أخرى والذين ال يرغبون يف تغيري مهثثام وظائفهم؟ أنه يجب عىل مامرس تطوير 

املنظامت أن يتمسثثك بالقناعة أن تحقيق الفعالية الذاتية واملخرجات التجارية ليس بالرضورة 

دامئًثثا يتعارضان يف النتائج، ولذلثثك يجب عىل املامرس أن يدرك أهميثثة التحاور مع التحديات 

وحاالت التشدد للتمسك بقيم تطوير املنظامت، بحيث يكون ذا وعي بالخيارات التي أمامه.

ماذا ميكنك أن تفعل؟

تأمل يف بيان اإلرشثثادات األخلقية بالنسثثبة ملجال تطوير املنظثثامت والوارد كملحق 

يف نهاية هذا الفصل. ماذا تعتقد أن يفعل املامرس حني يواجه بهذه السثثيناريوات. حدد 

املوضوعات يف جملة أخلقية ذات العلقة بكل موقف.

1- لقد علمت مبرشوع ميكن أن يسمح لك مبامرسة مهاراتك الجديدة يف تطوير املنظامت 

مثثع منظمثثة غري ربحية. وحيث إنك مل تحرض ورشثثة عمل مثل هثثذه من قبل فأنت 

متحمس بتلقي هذه الفرصة، وإن ذلك سثثيكون مستقبًل وظيفًيا عظياًم لك وأنه أيًضا 

سثثوف يساعد املنظمة وهي تستحق. كام أنك بالتأكيد لن توافق عىل تغيري املجموعة 

من أجل مصلحتك. فام االعتبارات األخلقية التي توجد ملشثثاركتك؟ هل يؤثر ذلك إذا 

قامت املجموعة بتعويضك عن وقتك )الذي قضيته يف املهمة( هل يؤثر ذلك عىل فكرة 

التعويض إذا كانت الجهة رشكة خاصة وأنت أصًل موظف بها؟

2- باعتبارك مديرًا للجودة يف الرشكة تسثثأل األعضاء من موظفيك ان يجروا مقابلة مع خمسة 

عرش من أصحاب املصلحة الحقيقية لتقرير مسثثاندتهم لفعالية تدريبية جديدة. وهنا قام 

موظفوك بتلخيثثص البيانات لك، وراجعوا امللخص يف اجتامع عام للموظفني. ويبدو واضًحا 

أن اثنني من الرؤسثثاء التنفيذيني ضد الفعالية بشدة، وأن اثنني معها بشدة وحدث أنك قد 

تستفيد من معرفة من هم املؤيدون حتى ميكنك إقناع املعارضني ليك يؤيدوا الفعالية التي 

تقدمونها. ما االعتبارات األخلقية التي توجد يف هذه الحالة؟ ماذا لو أن موظفيك مل يقدموا 

أي وعود وإن أجريت معهم املقابلة؟ هل يؤثر ذلك لو أن املوضوع كان ذا حساسية؟ 
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3- مجاملثثة منثثك لصديق يدير فريقاً صغريًا يتكون من سثثتة مهنيثثني، وافقت أنت عىل 

تنظيم اجتامع للفريق وخشثثيت أن ينقلب االجتامع إىل نزاع. طلب صديقك أن تدير 

أنت املناقشثثة مسثثتبعًدا عدة مسائل يعرف صديقك أنها مشثثكلت تسبب جداًل بني 

الفريق. وحيث تعرف أن هذه الرصاعات هي املصدر ملشكلت الفريق وأنها نقاط من 

الرضوري مناقشثثتها ملساعدة الفريق يف تحسثثني مداوالته، هل تعمل عىل عرض هذه 

املسائل وتساعد الفريق يف حلها أم أنك تعمل بحسب طلب صديقك؟

4- أنت مدير للعمليات يف قسثثم الطوارئ يف مستشفى محيل، وحدث أن أصدرت الوالية 

نظاًمثثا تثثم مبوجبه أنه يجب تعبئة بعض األوراق قبل وبعثثد زيارة كل مريض، وكونك 

املديثثر قمت بتصميم أوراق ومناذج إجراءات الدخول لتتواءم مع املتطلبات القانونية، 

وأنت تريد أن يكون املوظفون اإلداريون وموظفو التمريض عىل علم بهذه التغيريات، 

وأنت تدرك أنه سثثتكون هنثثاك معارضة )لهذه التطورات(. كيثثف ميكن لقيم تطوير 

املنظامت يف املشثثاركة واالنخراط، والتمكني والتعاون واالنفتاح. كيف ميكن عن طريق 

هذه األساليب اقرتاح ما ميكن عمله بعدئذ؟ 

التحديات حول التمسك بقيم تطوير المنظمات:
يرى شني )Shein 1990A( وآخرون )Church 1992( أن التوترات والتحديات تربز أمام 

املامرس وهو يتمسك بالقيم التي ذكرت أعله ومن بني تلك التحديات ما ييل:

1- التوترات املالية واالقتصادية:

إن أخصائيي تطوير املنظامت دامئًا إما إنهم مستشثثارون من خارج )التنظيم( مطالبون 

بالرتويج لكسب تأييد العملء بالنسبة ألحد املداخل أو إنهم مامرسون من الداخل يعملون 

مثثع املديرين يف نفثثس املنظمة. ويف أي من الحالتني، فإنه من األسثثهل رشح املداخل لحل 

املشكلة بداًل من الدخول يف نقاش عن القيم مع عميل محتمل أن املستشارين من الخارج 

وهم يعتمدون يف معاشثثهم عىل )االستشثثارة( يف تطوير املنظامت قد يجدون من السهولة 

التحثثدث مع العملء عن أسثثاليب تطوير املنظامت مقارنة بالتمسثثك بحوارات تقدم عىل 

أسثثاس القيم الضبابية. قد يقررون االرتباط مبا ال يتفق مثثع قيمهم القامئة مع عميل لديه 
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اسثثتعداد للدفع. إن )Churcttetal( وآخرين )1992( يشثثريون لذلثثك بالقول "إنه القلق 

مدفوعاً بإرضاء الذات والنجاح الشخيص، واملكافآت املالية مقابل الدفاع عن القيم اإلنسانية 

.)P.20( التقليدية التي تتضمنها عملية االستشارة

2- النظر إىل تطوير املنظامت كتقنية:

إن مامريس تطوير املنظامت يجدون ذلك االتجاه مغرًيا الستخدام أدوات محببة رسيًعا 

وبشكل تقديري أو استخدام آخر التقنيات يف محاولة ليك يكونوا سباقني يف ذلك. إن النشاط 

التجاري واملامرسات االستشارية أدت إىل تطوير أساليب محددة يف تطوير املنظامت بحيث 

إن كلًّ من املامرسثثني والعملء يكون مغرًما مبدخل مألوف أو مستوى جيد. وعىل كل، فإن 

اإلثارة حول األسلوب الجديد ميكن أن يتجاهل القيم التي تقوم عليها أو حتى استيفاء الحد 

الثثرضوري لتنفيذها يف املقام األول. رايثثا ومارجليس أكد Margulies&Raia " إن كثريًا من 

املامرسثثني أصبحوا منطيني – روتينيني – يف تطبيقهم، لقد استسلموا لضغوط اإلدارة للعلج 

الرسيثثع، والرتكيز عىل الفائدة الفورية، والحل النهايئ، ويبثثدو أنهم فقدوا االهتامم بالقيم 

األساسية يف املجال- تطوير املنظامت P.38". إن كثريًا من الطلبة واملامرسني الجدد يف مجال 

تطويثثر املنظثثامت بالذات أصبحوا مغرمثثني بالكتب التي تسثثتهدف " 101 حًل جديًدا يف 

تطوير املنظامت " ودون معرفة كاملة يف متى وملاذا يكون تطبيقهم لها. 

3- ثقافة اإلدارة والتوقعات:

إن الرسعة واإلنتاجية قيمتان رئيستان يف ثقافة إدارة األعامل بالواليات املتحدة. املديرون 

يبحثون عن حلول رسيعة ملشثثكلت فورية ويريثثدون أن يكونوا عىل مقدرة ليربهنوا كمًيا 

عن مدى قيمة ما يرصفونه من مال يف )االسثثتعانة( مبستشثثار. فاملستشار الذي يقيض وقًتا 

يف املسثثوحات، ويجري مقابلت، ويقدم تغذية مرتدة، أو يعقد اجتامعات تسثثهيلية، يبدو 

أنه يقدم القليل جًدا كام أنه يسثثتغرق وقًتا طويًل ليقدم عمله. وأن هذه الثقافة – ثقافة 

اإلنتاجيثثة – والتوقعات والرسعة تدفع مامريس تطويثثر املنظامت للعمل بعيًدا عن رصامة 

عمليات التحليل القامئة عىل القيم، كام تدفعهم إىل إجراء مناقشات رسيعة للحلول وبرامج 

الحلثثول. وهثثذا يخلق نوًعا مثثن التوتر بني تنبثثؤات قيم ومعايري ومعتقدات الشثثخص يف 

داخل املنظامت، وذلك مقابل أن يكون فقط أخصايئ تسثثهيل املهمة لخدمة أغراض اإلدارة 
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)Church, Et Al 1992. P.20( واملديرون قد ينظرون للمامرس الذي يناقش القيم عىل أنه 

متخلف عن معرفة التحديات التنظيمية املعارصة. 

4- البحوث:

 إن مشاريع البحوث األكادميية التي سعت إىل املقارنة والتباين بني التقنيات املستخدمة 

يف تطوير املنظامت دفعت املامرسثثني لريوا تطويثثر املنظامت )واملجال للتطور( كمجموعة 

من التقنيات التي أدت ملخرجات محددة بدالً من اختبار ما إذا كانت تلك التقنيات مناسبة 

.)Chein,1990 A( لتطبيق القيم األساسية للمجال

أخالقيات تطوير المنظمات: 
ترجثثع األخثثلق إىل القيم يف إرشثثاد املامرسثثني يف كيفيثثة تنظيم وتطبيثثق القيم وإن 

املعتقدات األخلقية توضح أخلقيات مرغوباً فيها، قياًسثثا عىل مجموعة من القيم الضمنية 

مثثثل تلك التي ذكرت أعله )White & Wooten, 1985( وقد جاء يف مسثثح حول تطوير 

املنظثثامت وأخصايئ املوارد البرشيثثة يف أوائل الثامنينيات )1980S( قول املامرسثثني أنه ال 

يوجد تعريف واسثثع االنتشثثار لألخلق بالنسثثبة ملجال تطوير املنظامت. وقد تعاون عدد 

من العلامء يف وقت مبكر يف اعداد مسثثودة بيان، والتي متت مراجعتها يف وقت الحق وتم 

نرش صيغة بحاشثثية يف كتاب عام 1990 من قبل جلرمان ومارك فرانكل وروبرت الدمسون 

Gellerman, Mark Frankel and Robert Lademson وتم طباعة اإلرشادات األخلقية 

بالنسثثبة ألخصثثايئ تطوير املنظامت كملحق يف هذا الفصل. ويحتثثوي هذا البيان كثريًا من 

القيم التي متت مناقشثثتها مسثثبًقا يف هذا الفصل مبا يف ذلك القيم التي تركز عىل العميل 

ا مفيًدا بالنسبة  وأن هذا البيان الواضح لألخلق له الكثري من املعجبني وأنه سثثيكون مرشثثدً

لك – القارئ – خلل هذا الكتاب بأكمله. إن الرصاعات األخلقية بالنسثثبة ألخصايئ تطوير 

املنظامت أمر واقع، نحن سوف نستكشف بعًضا منها يف فصول الكتاب األخرية.
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الملخص:
إن قيثثم تطوير املنظامت جزء مهم من هوية هذ املجثثال، وهي متيز تطوير املنظامت 

عن طرق أو أسثثاليب أخرى يف مجال االستشارات. وإن قيمها تساعد املامرسني عىل تحديد 

الخيارات حول كيف يكون االستمرار يف الحلول. إنها توضح تفكرينا وتساعد يف تأسيس حوار 

مع العملء حول ماذا نحن نوليه اهتامًما وملاذا. كام أنه يقدم طريقة لتقويم عملنا ويعطي 

املامرسني هدفا أكرب لعملهم. إن قيم تطوير املنظامت تشمل املشاركة، واالنخراط، والتمكني، 

واملجموعثثات، والفرق، والنامء، والتطوير، التعلم والتفكري يف أعضاء التنظيم كمجموعة من 

األفراد، والحثثوار، والتعاون، واألصالة واالنفتاح، والثقة واضيفثثت مؤخرًا الفعالية التجارية 

لهذا الكشثثف من االهتاممات اإلنسثثانية لتضم أيضثثاً قياًم أخرى مثل الجثثودة، اإلنتاجية 

والكفثثاءة والتي يلقثثي الضوء عىل بعضها كرصاع محتمل مع تعاليم قيم اإلنسثثانية، وعىل 

كل حال فإن التضارب بني القيم البد أن يحدث طاملا أن املامرسثثني لتطوير املنظامت يجب 

أن يتجاوبثثوا مع القثثوى االقتصادية والثقافيثثة التي ال بد أن تدفعهثثم لينظروا إىل تطوير 

املنظثثامت كمجموعة من األدوات أو أسثثاليب الحلول وأن يتجاهلثثوا التهم التي تتضمنها 

هذه األساليب. وأخريًا إن بياًنا بأخلقيات تطوير املنظامت تمرَّ صدوره وتعديله ليكون بياًنا 

واضًحا للسلوكيات املرغوب فيها لدى املامرس والتي تقوم عىل قيم تطوير املنظامت. 

قراءات إضافية: 
- Gellerman, W.Frankel, M.S., & Ladenson, R.E. )1990(, Values and Ethics In 

Organization and Human Systems Development: Responding To Dilemmas 

In Professional Lif, San Francisco, Ca: Jossey Bass. 

- Margulies, N., & Raia, A.P. )1972(. Organizational Development: Values, Process, and 

Technology, New York, N.Y.: Mcgrawh Hill. 

- White, L.P. & Wooten, K.E. )1995(. Professional Ethics and Practice In 

Organizational Development, New York, N.Y: Praeger



الفصل الثالث

تطوير املنظامت عملية إدارة التغيري التنظيمي98

الملحق:

بيان باإلرشثثادات األخلقية للمامرسة بالنسبة ل Od وHsd )تطوير املنظامت وتطوير 
النظم اإلنسانية(

نحن نلتزم بالعمل طبًقا لإلرشادات التالية: 

أواًل: املسئولية الذاتية )أو املسئولية أمام أنفسنا(: 

1- العمل بأمانة، أن نكون ذوي أصالة وصدق )واستقامة يف التعامل ومع أنفسنا(.

2- نعمل بجهد متواصل ملزيد من املعرفة الذاتية والنامء الشخيص.

3- نتعرف عىل احتياجاتنا ورغباتنا الشخصية، وإذا تعارضا مع مسئوليات أخرى نسعى وراء 
الحلول )عىل أساس( الكل يكسب.

4- نؤكد مصالحنا بطرق عادلة ومنصفة لنا ولعملئنا ذوي املصلحة للعملء.

ثانياً: املسئولية للتنمية والكفاءة املهنية:

1- نتقبل املسثثئولية للنتائج املرتتبة عىل أعاملنا ونقوم بجهود كبرية للتأكد من أن خدماتنا 
مسثثتخدمة بطريقة صحيحثثة وننهي خدماتنا إذا مل تسثثتخدم بالطريقة الصحيحة وأن 

نجري التصحيح اللزم يف حالة سوء االستعامل. 

2- نطور ونحافظ عىل كفاءتنا الشخصية ونؤسس علقات تعاونية مع املهنيني اآلخرين.

ثالثاً: نطور املدى العريض ملقدراتنا وهذا يشمل: 

1- املعرفة النظرية واملامرسة يف: 

• علم السلوكيات التطبيقي عامة. 

• القيادة، الذاتية اليومية، اإلدارة الشاملة.

• السلوك التنظيمي - سلوك النظم، التنظيم / تطوير النظام بالتحديد.

 .)Qwl( 2- مسائل نقابات العامل، مثل املفاوضات الجامعية، التعاقد وجودة الحياة العملية

3- املسائل ذات الثقافات املتعددة، مبا يف ذلك مسائل العرق والجنس. 
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4- الثقافات املتبادلة، مبا يف ذلك املسائل ذات العرق واللون والجنس والتنوع داخل وفيام 

بني األقطار.

5- القيم واألخلق عموًما وكيف تنطبق عىل كل نظم عميلنا ومامرستنا الشخصية. 

6- مجاالت أخرى يف املعرفة واملامرسة ذات صلة باملجاالت داخل )تطوير املنظامت وتطوير 

النظم اإلنسانية(Od وHsd والتي نحن شخصًيا كاألفراد نركز عليها.

7- املقدرة عىل: 

• العمل بفاعلية مع األفراد، واملجموعات، ومع نظم كبرية ومعقدة. 

• تقديم استشارات مستخدمني يف ذلك نظرية وطرق العلوم السلوكية التطبيقية.

• التعامثثل مع املتناقضثثات الظاهرية، وذلك يف تطبيق علم السثثلوك الذي يحدث حني 

تكون جذور علمنا محددة جًدا أو نظرية عند التطبيق أو أن مدخلنا الحقيقي ابتدايئ 

وليس باملؤسس علمياً.

• تحديد النظرية وتوجيه تطبيقها، مبا يف ذلك خلق تجارب تعليمية للفرد، واملجموعات 

الصغرية والكبرية، ونظم كبرية ومعقدة. 

8- قم بتأسيس علقات زمالة وتعاون مع مهنيني آخرين يف مجال )تطوير املنظامت وتطوير 

النظم اإلنسانية( وHsd ويضم هؤالء:

• االسثثتعانة بالزملء كمستشارين ليقدموا لنا التغذية املرتدة أو مقرتحات حول تطويرنا 

والتقليل من آثار النقط السوداء. 

• خلق رشاكة مع الزملء لتسهيل فعاليتنا يف خدمة العملء الذين تكون حاجتهم أعظم 

مام نحن نستطيع أن نقدم بأنفسنا. 

• نتعثثرف عىل احتياجاتنا ورغباتنا الشثثخصية ونتعامل معها أثنثثاء قيامنا بأداء أدوار نا 

ومهامنا املهنية. 

• منارس يف حدود اختصاصنا، الثقافة، والتجربة يف تقديم الخدمات ونسثثتخدم يف سبيل 

ذلك أساليب فنية
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• ال نسعى وال نقبل مهام خارج حدود مقدراتنا وبدون فهم واضح من قبل العميل حني 

يكون تحليلنا يف حافة اختصاصنا معقوالً. 

• إحالة العملء ملهنيني آخرين حني يكون ذلك مناسباً. 

• قم باستشارة أفراد آخرين ممن لهم معرفة يف األحوال املتفردة للعملء الذين تتضمن 

نشاطاتهم مجاالت محددة نحن فيها أقل خربة أو ليس ذوي معرفة بها.

• يف مجثثاالت عمل خاصة )مثل التسثثويق الهندسثثة أو R & D(. ويف بعض الصناعات 

املحددة أو املؤسسات )مثل املناجم، الفضائيات، العناية بالصحة، التعليم أو الحكومة(. 

ويف أوضثثاع ذات ثقافات متعددة )مثل أوضاع بها اختلف عرقي كبري، وكذلك الجنس 

)الذكثثورة واألنوثثثة( أو األصل. واملامرسثثة يف ثقافات مختلفة عثثن ثقافتنا. فقط مع 

استشارة من أفراد وطنيني أو ذوي معرفة عن تلك الثقافات تحديداً.

رابعاً: املسؤولية أمام العمالء وآخرين من ذوي املكانة واألهمية:

1- نخدم عملء األجل الطويل وذوي املصلحة ممن يتصلون بهم. 

1- كثثن واعياً للمعتقدات والقيم ذات الصلة بخدمة عملئنثثا، وخدمتنا نحن، واملهن التي 

تخصنا وثقافتنا، وأولئك الذين نعمل معهم )سواء شخصياً، أو تنظيمياً، أو ثقافياً(. 

2-كن مسثثتعًدا أن توضثثح معتقداتنا، وقيمنثثا، وأخلقنا كمهنيثثني يف Od وHsd )تطوير 

املنظامت وتطوير النظم اإلنسانية(.

3- تجنب التأكيد التلقايئ بالنسثثبة للنتائج املقررة مسثثبًقا حول وضع العميل أو ما يجب 

عمله من قبل العميل أو من قبلنا نحن. 

4- يجثثب البحث عثثن أي مضامني محتملة ألي من حلول الث Od وHsd )تطوير املنظامت 

وتطوير النظم اإلنسثثانية( بالنسبة لجميع أصحاب املصلحة حني نقوم بتطوير وتطبيق 

مداخل وبرامج وما مياثلها يف الث Od وHsd )تطوير املنظامت وتطوير النظم اإلنسانية( 

وإذا أرادوا املساعدة نحن قادرون عىل تقدميها. 
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5- حافظ عىل التوازن يف التوقيت، الرسعة، وحجم التغيري املخطط له بحيث تدعم علقات 
منفعة متبادلة بني النظام والهيئة التي يعمل فيها.

2- قم بأي نشاط مهني، أو برنامج، أو علقة بطرق يجب أن تكون ذات أمانة ومسئولية 
ومفتوحة بطريقة مناسبة. 

1- إبلغ كل من تعمل معه، عن اي نشاط أو إجراء تطلب مشاركتهم فيه: 

أ- إعلمهم عن الرعاية، الغرض واألهداف، ودورنا واإلسرتاتيجية، والتكاليف، و املخرجات 
املتوقعة، واملحددات، واملخاطر.

ب- إبلغهم بطريقة تدعم حريتهم يف االختيار حول مشاركتهم يف النشاطات التي تقوم 
بها، ولنعرف أنها قد يكون مناسثثًبا لنا القيام بنشثثاطات تقوم سلطات معرتف بها وال يكون 

للمشاركني الحرية الكاملة يف االختيار.

3- التحذيثثر من التداعيات الضمنية واملخاطر إذا كان لهثثم ثقافات غري ثقافتك أو أننا 
عىل نهاية كفاءتنا أو اختصاصنا.

4- اطلب املساعدة لتوضيح الفروقات الثقافية ذات العلقة. 

2-حاول الحصول عىل أقىص املشثثاركة من األفثثراد الذين تعمل معهم يف كل خطوة يف 
العملية، مبا يف ذلك املديرون والنقابات وممثلو العامل. 

3- تشثثجيع ومتكني األفراد ليقدموا ألنفسثثهم الخدمات التي تقدمها بديًل عن ترسثثيخ 
االعتامد املسثثتديم علينا، وشجع وقم بريادة ودعم التعلم والتطوير الذايت من قبل األفراد، 

واملجموعات وجميع النظم اإلنسانية األخرى.

4- اعمل عىل تطوير ونرش واسثثتخدام أسثثاليب فنية يف التقديثثرات والتي ترِوج فوائد 
ومصالح العملء واملشاركني، وحاول منع سوء استخدام األساليب الفنية والنتائج.

5- قدم ما يثبت مسؤوليتنا عن نتائج وتأثري عملنا.

أ- قم بكل الجهود املعقولة لتحديد عام إذا كانت نشاطاتنا قد أنجزت األهداف املتفق 
عليهثثا ومل يكن فيها أي نتائج غري مرغوب فيها، حثثاول إزالة أي نتائج غري مرغوب فيها وال 

تحاول تغطيتها )أو التمويه عليها(، استخدم هذه التجارب مثل فرص للتعلم. 
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ب- كن منفتًحا عىل نتائج التغذية املرتدة بشأن عملنا وحاول العمل عىل تحسينه وفق ذلك.

6- أوقف العمل مع العميل عندما يبدو جلًيا أن العميل غري مستفيد )من عملنا(، أو أن 

العقد قد انتهى رسيانه أو أنك ال تقبل أن تسثثتمر يف عمل مبوجب عقد إذا كنا ال نستطيع 

فعل ذلك بطرق تتفق والقيم واألخلق املوضحة يف هذا البيان.

ج- قم بتأسثثيس اتفاق تعاوين )فيه تبادل املنافع( مبوجب عقد عادل يغطي الخدمات 

واملرصوفات:

1- تأكد من وجود تفاهم متبادل واتفاق حول الخدمة التي سوف يتم تقدميها، ال تنتقل 

مثثن ذلك االتفاق دون منطق مهني محدد إلجراء ذلك التحول واإلفادة باملوافقة بذلك من 

جانب العملء واملشثثاركني، يجب االنسحاب من االتفاق إذا كانت الظروف خارج تحكمنا، 

بحيث إنها تحول ضد اإلنجاز الصحيح. 

2- تأكثثد من وجود تفاهم متبادل واتفاق يوضح العقد كتابة بالقدر املمكن، مع األخذ 

يف االعتبار أن: 

أ- روح املسؤولية املهنية تعطي العقد أكر من رشوطه املكتوبة. 

ب- بعض العقود غري متكاملة بالرضورة بسبب أن املعلومات بداءة غري متوافرة.

ج- قد ال يكون من الرضوري أو املرغوب فيه جعل العقد مكتوباً. 

3- حافثثظ عىل املصالح األفضل للعميل، واملهنة، والجمهور وذلك عن طريق التأكد من 

أن االتفاقيات املالية عادلة وتتفق مع القوانني امللمئة، واألنظمة واملعايري املهنية.

د- عالج الرصاعات بطريقة بناءة وحاول التقليل من التعارض يف املصالح. 

1- إفادة العميل بالكامل بآرائنا حول تقديم خدمات مامثلة أو أفضل من منظامت منافسة، 

نكثثون واضحني مع أنفسثثنا، ومع عملئنا، واآلخرين من أصحثثاب املصلحة وذلك حول 

والئنا والتزامنا ومسثثؤولياتنا حني تتعارض املصالح، يجب إفادة األطراف-أطراف االتفاق 

بهذه الرصاعات، أوقف العمل مع العميل إذا كانت الرصاعات غري قابلة للحل.
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2- السثثعي للعمل بدون تحيز حني حل يف خلفات بني االطراف يف املنظمة، سثثاعدهم يف 

حل نزاعاتهم بأنفسثثهم، دون ان تتحيز لفريق، وإذا تطثثور األمر وأصبح من الرضوري 

تغيري دورنا من مستشثثار غري متحيز، افعل ذلك بوضوح، واوقف العمل مع العميل إن 

كان لك رضورياً.

3- تعثثرف عىل وتجاوب مع أي خلفات رئيسثثية ذات علقة مهنيثثة أو أخلقية وذلك فيام 

بيننا وبني عملئنا، كن مسثثتعًدا لوقف العمل، مع توضيح أسثثبابنا يف ذلك إن كان ذلك 

رضورياً.

4- تقبثثل الخلفثثات يف التوقعات واملصالح من قبل أصحاب املصلحثثة وحاول أن تدرك أن 

هذه الخلفات ال ميكن التوفيق دامئًا فيام بينها، اتخذ مدخًل شثثامًل لحل الخلف يخدم 

املصلحثثة العامة كلام كان ذلك ممكًنا بحيث يتم تحقيق الصالح العام وخدمة املنظمة 

ككل، لكن يجب أن تفسح املجال للستثناءات عىل أساس مبادئ أساسية أعظم.

5- تعاون مع مستشثثارين من داخل املنظمة ومثثن خارجها ممن يخدمون العميل وحاول 

حثثل النزاعات عثثن طريق التوازن يف خدمة املصالح العامثثة للمنظمة وجميع أصحاب 

املصلحة التابعني لها، اعمل ترتيبات مناسثثبة مع مستشثثارين آخرين من الداخل ومن 

الخارج حول كيفية تقسيم املسؤوليات.

6- حاول الحصول عىل استشثثارة وتغذية مرتدة من طرف ثالث محايد يف حاالت الخلفات 

التي ندخل فيها، مع عملئنا، ومستشارين آخرين، أو أي من أصحاب املصلحة اآلخرين 

الذين يضمهم التنظيم.

ه- حدد وقم بحامية الرسية يف العلقات مع عملينا:

1- ضع حدود للرسية واضحة للعميل واملشاركني.

2- رصح باملعلومات الرسية فقط للسلطات أو املتلقني املسموح لهم أو املتفق عليهم. 

3- استخدم املعلومات التي حصلت عليها أثناء عملك املهني مكتوبة، أومن املحارضات، أو 

أي منتدى عام ويكون ذلك فقط مبوافقة مسثثبقة أو إذا كانت املعلومة محرفة بحيث 

يكون من املستحيل التعرف عىل األشخاص أو النظم الذين نحن قمنا بالعمل معهم.
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4- وفر قدراً كافيا من االحتياطات للمحافظة عىل الرسية يف التخزين ويف إتلف السجلت، 

كام قم بتوفري الحامية للسثثجلت التي تحفظ فيهثثا املعلومات الرسية يف حالة التقاعد 

أو العجز

و- اجعثثل الترصيحات العامة بجميع أنواعها دقيقة، مبا يف ذلك الرتويج واإلعلن، وقدم 

الخدمة حسبام هو وارد يف اإلعلن: 

1- قثثم بإسثثناد بياناتك العامة التي تقدم فيها آراء مهنيثثة أو معلومات قامئة عىل نتائج أو 

أساليب علمية مقبولة مام أمكن، مع االعرتاف مبحدودية وضبابية هذه الطريقة. 

2- السثثعي ملسثثاعدة األفراد ليك يقوموا بخيثثارات قامئة عىل املعلومة حثثني يرجعون إىل 

البيانات التي نرصح بها كجزء من الرتويج والدعاية.

3- قدم الخدمات كام ورد يف اإلعلن وال تتحول دون أساس مهني واضح ومبوافقة املشاركني 

والعملء وهم عىل علم باألمر.

خامساً: املسؤولية اتجاه مهنة Hsd وOd. )تطوير املنظامت وتطوير النظم اإلنسانية(:

1- ساهم يف استمرارية التطوير املهني للمامرسني اآلخرين وملن هم يف املهنة ككل. 

أ- عزز تطوير املهنيني اآلخرين بشتى الوسائل مبا يف ذلك: 

• التوجيه الوظيفي مع املهنيني قلييل الخربة. 

• تبادل املشورة مع الزملء اآلخرين. 

• املشاركة يف املراجعة )املهنية( ملامرسات )الزملء( اآلخرين. 

2- ساهم قي زيادة املعرفة أو املهارة املهنية مبا يف ذلك: 

• تقاسم األفكار، والطرق، والنتائج حول آثار املرتتبة عىل عملنا.

• املحافظة عىل حقوقنا الفكرية واألرسار التجارية يف حدها األدىن عىل األقل.

ب- الرتويج لتقاسم املعرفة واملهارة املهنية:

• منح حق االسثثتخدام ملنتجاتنثثا الفكرية مجاًنا ما أمكن ويف حثثاالت محدودة ببيعها 
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بسعر مناسب وفًقا للعتبارات التجارية واملهنية. 

• تقديم الثناء ألفكار ومنتجات اآلخرين.

• احرتام حقوق اآلخرين بالنسبة للمواد التي قاموا بصنعها.

ج- العمل مع املهنيني يف Od وHsd )تطوير املنظامت وتطوير النظم اإلنسانية(اآلخرين 

بطرق تعكس قيمة مهنة Od وHsd )تطوير املنظامت وتطوير النظم اإلنسانية( 

1- قم بتأسثثيس تفاهم واتفثثاق متبادل حول علقاتنا مبا يف ذلثثك األغراض واألهداف، 

واألدوار واملسئوليات، واملرصوفات، والدخل والتوزيع. 

2- تجنب النزاع حول املصالح ما أمكن ذلك وحل الخلفات التي تربز بشكل بناء.

د- العمل بجدية يف املامرسة األخلقية من قبل األفراد واملنظامت التي تعمل يف نشاطات 

Od وHsd، ويف حالة مامرسة تدعو للتساؤل، استخدم القنوات املناسبة للتعامل معها.

1- ناقش بطريقة مبارشة وبناءة ما أمكن ذلك. 

2- استخدم وسائل أخرى، إذا كان ذلك رضورياً، مبا يف ذلك:- 

• املشورة املشرتكة والتغذية املرتدة)مع مهني/ أخصايئ آخر كطرف ثالث(. 

• تطبيق اإلجراءات لدى املنظامت املهنية املتواجدة.

• املواجهة بشكل عام. 

ه- اتبع سلوًكا يجلب الفخر )واالعتزاز( ملهنة)تطوير املنظامت وتطوير النظم اإلنسانية( 

Od وHsd مع التقدير للزملء يف املهن األخرى.

1- اعمل بعناية بحيث يكون لسثثلوكنا تأثري عىل مقدرة زملئنا ليك يعملوا كمهنيني، أفراداّ 

ومجموعات. 

2- احرص عىل تقدير احتياجات الزملء، وكفاءاتهم، والتزامات الزملء يف املهن األخرى. 

3- احرتم حقوق والتزامات املؤسسات أو املنظامت التي ينتمي إليها هؤالء الزملء. 
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سادساً: املسئولية االجتامعية: 

1- تقبثثل املسثثئولية واعمل بصدق نحو حقيقة أن توصياتنا ونشثثاطاتنا رمبا تغري حياة 

ومصالح األفراد الذين هم داخل املنظمة ومحيطها األوسع. 

2- اعمثثل بوعي من خلل محددات ثقافتنا وحساسثثية الخلفثثات القومية والثقافات 

املتعددة وما يرتتب عليها:

1- احرتم التوجهثثات الثقافية لألفراد، واملنظامت، والجمعيات، والدول ونظم إنسثثانية 

أخرى نعمثثل نحن يف إطارها، مبا يف ذلثثك عملئهم، ومعتقداتهم، وقيمهثثم، ومعنوياتهم، 

وأخلقياتهم. 

2- إقرار وواجه بطريقة بناءة األوجه غري املنتجة لتلك الثقافات ما كان ذلك ممكناً، لكن 

كن حذرًا آلثار توجهنا الثقايف وتأثريه عىل احكامنا.

3- قم بالرتويج للعدالة وقم بخدمة رفاهية كل )األحياء( عىل األرض 

4- اعمل بكل تأكيد وثقة ومع عملئنا للرتويج للعدل والرفاهية مبا يف ذلك: 

• مواجهة التمييز العنرصي بطريقة بناءة ما أمكن ذلك. 

• الرتويثثج لقانون تعزيز العمل اإليجايب يف حالة التعامل مثثع آثار التمييز العنرصي يف 

املايض

• تشجيع العدالة يف توزيع مكاسب إنتاجية التنظيم. 

2- ساهم باملعرفة، واملهارة وموارد أخرى لتعزيز املنظمة، والربامج، والنشاطات التي من 

شأنها تحسني الرفاهية لإلنسان. 

 3- اقبثثل خدمة العمثثلء ممن ليس لديهم موارد كافية لدفع أجورنا مع السثثامح لهم 

بدفع أجور مخفضة أو ال يشء حني يكون ذلك ممكناً. 

4- انخرط يف محاوالت تقوم بها أو محاوالت تعاونية لتطوير وسائل لتقديم مساعدات 

عرب الثقافات املختلفة. 
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5- قم بدعم ثقافات تحمل تقديرًا للقيم واملحافظة عليها: الحرية، واملسئولية، والسمعة، 

وضبط النفس، واالحرتام املتبادل، واملحبة، والثقة، واالنفتاح، واألصالة يف العلقات، والتمكني 

واملشاركة، واحرتام حقوق اإلنسان األساسية. 

د- أوقف الخدمة عن العملء الذين نعترب أغراضهم غري أخلقية، ومع ذلك يجب اإلقرار 

ان مثل هذه الخدمة قد تخدم غرًضا أكرب عىل املدى الطويل ولذلك ميكن قبوله. 

ه- اعمل بثبات مع أخلق الجمعية العلمية العاملية، جمعيتنا لتطوير املنظامت وتطوير 

النظم اإلنسانية )Odوhsd( جزء منها. وأخرياً، نحن نقر أن قبول هذا البيان كمرشد لسلوكنا 

يتضمن متسثثًكا مبقاييس قد تكون أكر من صارمة وقاسثثية بالقوانني يف أي دولة منارس فيه 

نشاط، وتنسحب الرصامة أيًضا عىل األخلق ألي من الجمعيات املهنية التي ننتمي إليها، أو 

التوقعات ألي من عملئنا )يف مجال األخلق(.

المصدر:
 Source: Gellermann, W., Frankel, M. S., & Ladenson, R. F. )1990(. Values and Ethics

 In Organi¬Zation and Human Systems Development: Responding To Dilemmas In

 .Professional Life. San Francisco, Ca: Jossey-Bass. Reprinted With Permission



الفصل الثالث

تطوير املنظامت عملية إدارة التغيري التنظيمي108

حالة دراسية 1: تحليل لفرص في تطوير المنظمات - العمل في الخدمات القانونية لمقاطعة الشمال: 

اقرأ الحالة الدراسية لثلخدمات القانونية ملقاطعة الشامل وانظر يف األسئلة التالية:

1- ما شثثكل العمل يف هذه البيئة؟ كيف تتجاوب مع جويل Julie كقائد؟ قارن )شخصيتها( 

جويل Julie كقائد مع أوصاف أساليب القيادة التي وردت يف الفصل الثاين ؟

2- ما املشثثكلت التنظيمية للمنظمة وفثثرق العمل واألفراد التي ميكنك التعرف عليها ؟ ما 

هي الفرص التي تراها للقيام بعمل تطوير التنظيم؟ 

3- كيف أن الفرص التي تعرفت عليها توضح القيم واملعتقدات األخلقية يف تطوير املنظامت 

كام برزت يف هذا الفصل؟ 

قالت كريسثثتينا Christina: صباح الخري... الخدمات القانونية ملقاطعة الشامل، كيف 

ميكنني مسثثاعدتكم؟ نعثثم، فهمت، نعم، ملاذا ال أقوم بجدولة وقثثت لكم لتأتوا وتتحدثوا 

مع أحدنا حول وضعكم ثم ننظر يف كيف ميكننا مسثثاعدتكم؟ سأكون غري مشغولة يوم 12 

يف السثثاعة 3 عرًصا. هل هذا يناسثثبكم؟ ممتاز، وأنت تعرف أين يقع مكتبنا؟ نعم، إنه عرب 

الشارع، جيد، إنني أتوق للحديث معك حني نلتقي.

لقد كانت األجواء متخمة أصًل باألعامل يف مكتب )Ncls(، وهو منظمة غري ربحية تقع 

خارج مقاطعة وسثثط املدينة بقليل. وكان يف غرفة االنتظثثار الصغرية حوايل عرشين عميًل 

ينتظرون املسثثاعدة يف حثثني أن فريًقا من املوظفني يقومون بالتعامثثل مع الزوار القادمني 

لتوهثثم ويحددون لهم مواعيد )إلنجاز مطالبهم( ولعدم وجود مكيفات، فقد بدأت الغرفة 

يف التسخني وذلك يف شمس بعد ظهر أغسطس مع امتلء جميع الكرايس.

آسثثفة، السثثيد جينس Gaines، أعتقد أنك التايل يف الدور للمقابلة ونظرت كريسثثتينا 

Christina إىل االزدحثثام املتزايثثد. أوه .. ال، ال، ال، قالت ذلك. وهنا قامت امرأة طويلة من 

كرسثثيها وتقدمت لألمام رافعة صوتها: أنا هنا منذ السثثاعة 10 صباًحا وكنت أنا األوىل هنا. 

أنا دوري التايل. إن عليه أن ينتظر دوره )السيد جينس Gaines ( ونظرت حولها يف الغرفة 

لتأييدها، بعض األشثثخاص أشاروا بإمياء رأسثثهم يف حني بدأ الذين يف االنتظار ينظر بعضهم 

إىل بعض وهم محبطون. 
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" نعم، أنا آسثثفة أنك انتظرت طويل، لكن السثثيد جينس Gaines قثثد عمل ميعاًدا " قالت 

كريسثثتينا Christina نعم السثثاعة 11:30 قالها السيد جينس Gaines، سوف تكون هناك فقط 

: Christina عدة دقائق حتى يجيء شخص يتعامل معك، قالت تلك السيدة كريستينا

" أنتم بحاجة إىل مزيد من التنظيم " قالت ذلك املرأة. وهي تحرك عينيها ورجعت إىل 

مقعدها. أخذت نسخة من مجلة للرتفيه قدمية ظلت سنتني تحركها للحصول عىل الهواء". 

ونظثثرت كريسثثتينا Christina يف سثثاعتها وكانت السثثاعة 12:20. إن عثثداد مواقف 

السيارات قد تجاوز املدة املحددة. "خذ مقعًدا يا سيدي، وسوف أكون حااًل معك". وأخذت 

حقيبتها وبرسعة اتجهت نحو الباب األمامي. " إىل أين تعتقدين أنك تذهبني يا آنسة؟ " جاء 

بذلك صوت من غرفة االنتظار. ال ميكن أن أنتظر أكر من ذلك. صوت آخر جاء مع سثثامع 

ضحك عاٍل صدر من أحد أركان الغرفة. 

وجدت كريسثثتينا Christina املربعات األربعة من املباين حيث تقف سيارتها، وهناك 

وجدت أنه تم وضع الظرف األصفر مع بطاقة مخالفة موقف مببلغ 25 دوالرًا وضعت عىل 

زجاج السيارة. 

تقوم )Ncls( عىل تقديم خدمة املحاماة يف قضايا اإلسكان والتوظيف. لكنها أيًضا تجمع 

محامثثني مع عملء ال يسثثتطيعون دفثثع تكاليف املحاماة يف أي قضية مبثثا يف ذلك العنف 

األرسي وقوانني العائلة. وتقدم الخدمة للعملء مجاًنا، مع أن بعضهم يدفع جزًءا من التكلفة 

وحسثثب دخل الشثثخص، ويدفع باقي التكلفة من املنح. معظم موظفي املركز متطوعون 

وعددهم 15 متطوًعا وكذلك طلبة من كلية القانون وهم يشثثكلون معظم موظفي املركز، 

وهم يتطوعون يف املركز خلل السثثنة الثالثثثة بكلية القانون وإن معظم الطلبة يعملون يف 

املركز ملدة فصل واحد يحصلون يف النهاية عىل شهادة تدريب كمتطلب لدراستهم. هذا وإن 

املنافسثثة شديدة بني الطلبة ليحصلوا عىل فرصة العمل يف املركز، واملديرة جويل Julie هي 

الوحيثثدة املوظفة لكامل الدوام، وتعمل باملركثثز منذ عامني، إىل جانب إدارة املركز، وإدارة 

املتطوعني والطلبة واجتذاب املحامني للتطوع وإدارة ودرس عمل التدريب لكل من الطلبة 

واملتطوعني من املحامني، فإن هَم جويل Julie الرئيس هو التمويل، وهو مشثثكلة مستدمية 

وقامئة. ويتكون املكتب الصغري حيث يوجد Ncls من غرفة انتظار وأربعة مكاتب وتشغل 



الفصل الثالث

تطوير املنظامت عملية إدارة التغيري التنظيمي110

جثثويل Julie أحد هذه املكاتب األربعة، يف حني يشثثغل الثلثة األخرى الطلبة واملتطوعون 

الذين يعملون لفرتة )20-10( ساعة يف األسبوع، ويكون ذلك عادة بنظام النوبات من 4-6 

سثثاعات للنوبة الواحدة. ويوجد حاسثثب آيل يف كل من املكاتب األربعة، كام يوجد طابعة 

Printer واحدة يشثثرتك فيها كل املركز ويوجد يف أي وقت باملكتب حوايل مثانية متطوعني 

يشرتكون يف املكاتب الثلثة، ويجتمعون مع العملء للقيام بعمليات القبول.

وتبثثدأ عملية القبول بوصول العميل بدون ميعاد مسثثبق أو مبيعاد تم باالجتامع الذي 

يستغرق حوايل الساعة. واعتامًدا عىل حاجة العميل، فإن أوراق القبول تتكون من ثلث إىل 

سثثت صفحات من األسثثئلة، ويوجه املوظف العضو األسئلة للعملء ليك يتمكن من تقديم 

أقىص مساعدة ممكنة، وتتضمن استامرات القبول بيانات سكانية عن العميل دخل العائلة 

وحجم العائلة، وهي التي يحتاج إليها املركز لتجميعها إحصائيًّا شهريًّا وربع سنوي وسنوًيا، 

وهي بيانات يطلبها املانحون لقياس مدى نجاح املركز.

كانت السثثاعة 7:30 صباًحا حني دخلت جويل Julie املكتثثب، وكان الهاتف وقتها يرن، 

لكنهثثا تغافلت عنه ليتحول إىل الربيثثد الصويت، وتحولت جويل Julie حينئذ إىل الحاسثثب 

وبرسعة قامت بفرز رسائل الهاتف التي تجمعت منذ أن غادرت املكتب بعد ظهر األمس. 

ورأت أنثثه ال بثثس من االنتظار حتى وقت متأخر يف هذا الصبثثاح. وبدأ املوظفون يف غرفة 

االجتامع، يتوافدون لحضور االجتامع الشثثهري للموظفني، وإن هذا هو الوقت الذي تقوم 

فيثثه جويل Julie بتغطية اإلحصاءات الخاصة بالشثثهر السثثابق مع املوظفثثني، وتقدم فيه 

إحصائيات جديدة حتى تاريخه، وتجيب عن األسئلة. ونظرت جويل Julie حول الغرفة )ثم 

قامت بتحية االجتامع بقولها "صباح الخري" وكان حوايل ثلثي األعضاء جلوًسثثا عىل الكرايس 

غثثري املريحة والتثثي تم التربع بها أو تم رشاؤها بأسثثعار متدنية قبل عدة سثثنوات مضت 

وقالت جويل Julie "أود اليوم أن أغطي أشياء قليلة، أوالً، أهمية الحصول عىل أوراق القبول 

متكاملثثة، وثانًيا، الجدولة؛ وثالثاً، التوقيت يف امللفات" ونظرت حولها يف الغرفة للمجموعة، 

 Eye وعيونهم املجهدة، وكثري منهم يحملون أكواب القهوة وهم يتحاشثثون االتصال بالعني

Contact "نعثثم؟ جميثثل. يا ملينثثدا Melinda؟. الحظت أن كثريًا منكثثم يقعون يف نفس 

الخطأ مثل مليندا Melinda وذلك بالفشثثل يف تكملة الصفحة 6 بالكامل الخاصة باستامرة 
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القبول للمشكلت السكنية. مثال لذلك، ها هي النسخة من االستامرة التي قمتم بإنجازها 

األسثثبوع املايض يف حني أن االسثثتامرة خاصة بالسثثؤال عن: تاريخ الخدمثثة إننا نحتاج إىل 

ذلك لتكملة حركة ملف االسثثتدعاء الخاص بالعميل. وإذا مل نحصل عىل ذلك سوف نضطر 

السثثتدعاء العملء للحصول عليها. وقد الحظت بعًضا من ذلك والتي أي االستامرات كانت 

خالية )من هذه املعلومة( يف االسبوع املايض أو قبل اسبوعني. هل كل واحد منا يدرك ذلك؟ 

وقد أومأت الرؤوس باملوافقة. أين نضع اسثثتامرة القبول حول السكن بعد تكملتها؟ توجه 

بهذا السثثؤال إريك Eric وحلت مونيكا Monica لإلجابة بقولها )توضع يف صندوق الوارد 

 .) Julie بدوالب امللفات يف مكتب جويل

وقثثال إريثثك Eric: كنت أعتقد أن ذلثثك كان للمقرتحات العاجلثثة، وكنت أقوم بوضع 

الحاالت غري املستعجلة يف صندوق الوارد الذي باملدخل.

قالت جويل Julie: "إن هذا صحيح، إنني يف الواقع أفضل ذلك وإذا تسثثلمت شثثخصيًّا 

ومبارشة الحاالت املسثثتعجلة مع وضع الحاالت غري املستعجلة يف الصندوق الذي بالصالة. 

هذا وميكنك وضع الحاالت املستعجلة يف الصندوق الذي يخصني إذا مل أكن موجودة هنا". 

وتساءلت مونيكا Monica: "ما املستعجل؟" 

املسثثتعجل يعني إذا كانت الحالة ملدة أربعة أو خمسثثة أيام منثثذ أن تلقى العميل 

إعلًنثثا باإلخلء. أجابت جثثويل Julie بذلك. وأضافت "أن اليوم الخامس هو األكر حرًجا". 

وتساءلت مونيكا Monica "ماذا نفعل يف حالة عدم وجودك وقد مضت األيام الخمسة؟ 

أجابثثت جثثويل Julie: حينذاك ميكنك إما أن تتصيل يب عرب الهاتف الخلوي وإفاديت أنها يف 

االنتظار، أو ميكنك االتصال بأحد املحامني الذين بالكشثثف، أو ميكنك اتخاذ اإلجراء لكن 

تنتظرين لوضعها يف امللف حتى أمتكن من مراجعتها بعد أن تكوين أنت قد أنجزتها. 

وتسثثاءلت أنيثثت Annette "هل نحن نفعثثل ذلك مع العنف العائثثيل ونتحفظ عىل 

الطلبات أيضاً"؟

وقالثثت جثثويل Julie "ال، هؤالء -أي الطلبات- يجب وضعهثثا يف امللف يف الدرج األعىل 

بالثثدوالب إىل حني يأخذها عضو آخر من املوظفني أي يأخذ الوارد ويطلب مسثثاعدة أحد 

املحامني املتطوعني ليستلم القضية"
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ثثثم قالثثت أنيت Annette "ملاذا ال أطلثثب مبارشة ليك نبدأ العمليثثة برسعة أكر؟ إذا 

قمت أنا بعملية القبول، فلامذا ال أواصل إىل الخطوة التالية؟ هنا بدأت جويل Julie تشثثعر 

باإلحبثثاط وقالت "انظروا، كل واحد منثثا، لقد قمنا بذلك يف التدريب. إنه من الرضوري أن 

يتم علج ذلك حسثثبام ناقشثثناه من قبل" واسثثتمرت جويل Julie يف الحديث عىل مرمى 

السمع، وقامت أنيت Annette نحو مونيكا Monica وهمست لها قائلة " نعم، مثًل ملاذا 

كان التدريب ملدة ساعة؟ إنني ال أفهم ملاذا توجد كل هذه اإلجراءات الكثرية؟

وقالت مونيكا Monica "أنا أعرف وأشثثعر أنني غري ذات كفاءة يف قانون اإلسكان. لقد 

كان تخصيص هو قانون األحوال الشخصية، وإنني أفضل التعلم يف ذلك الجزء من التخصص 

باملركثثز، لكن أود االحتفاظ بحاالت اإلخلء الثثواردة. كام أن العمل الورقي غري معقول لقد 

قضيت باألمس سثثاعة مع عميل ومل أكمل أكر من صفحتني مبعلومات تسثثتحق التسجيل. 

وحاولت رسيًعا االنتقال إىل موعدي التايل محاولة تكملة الباقي". 

قالثثت أنيت Annette: "إنني خضعت لنفس التجربة، إن العملء لدي يرسدون تاريًخا 

تفصيلًيا طويًل، وهم بحاجة ملشثثاركتهم آالمهم ومعاناتهم اليومية، فلقد تحدثت إىل امرأة 

قام صديقها بدفعها عىل الحائط مام أدى إىل كرس معصمها. وبدأت املرأة يف الرصاخ، وكنت 

أظن أنني ال أستطيع أن أقاطعها وأقول: "آسفة يا سيديت، لكن هذا الذي تشريين إليه خاص 

بالسؤال الخامس والستني، ونحن ال نزال يف السؤال الرابع عرش، فهل ميكنك إفاديت بدخلكم 

السثثنوي املشرتك؟. لقد كان لدي ثلثة من مثل هؤالء العملء باألمس. وقد ذهبت باألمس 

إىل املنزل وأنا أعاين جفاًفا شديًدا". 

وأومأت مونيكا Monica برأسها )وقالت(: "لقد سمعت أنا أيًضا بقصص من هذا القبيل 

والجانثثب الذي أبغضه هو حني ينبغي ان ألتقط العمثثل الورقي من صندوق الوارد وأضع 

االسثثتدعاء حني ال أكون أنا التي قامثثت بالقبول". -قبول العميل- وبثثدأت جويل Julie يف 

ذلك اليوم بالرصاخ يف وجهي ألنني فقدت مذكرة بشثثأن القبول والتي قامت بها كريسثثتينا 

Christina وكان عثثيل أن أضثثع االقرتاح مثثرة أخرى يف امللف. وأوشثثكت أن أفقد التاريخ 

النهايئ لكني صربت لساعتني بعدها زيادة عن الوقت العادي وقمت بعمل كل يشء بالتامم. 

وكان هذا شيًئا مريًحا لكنه مرهق عاطفياً. كام أنه يصعب بحقٍّ املجيء يف بعض األوقات.
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وإنني أعجب هل نحن فعًل "نتقدم يف عملنا هنا".

ونظثثرت أنيثثت Annette إىل جثثويل Julie وقالثثت: "اآلن َعمرَّ نتحثثدث؟" )ثم ختمت 

الحديث جويل Julie بالقول(، وهكذا ملاذا أنت تحتاجني للتأكد أن ديف Dave أخذ جدولك 

األسبوعي، وذلك ليك يجعل جدول املواعيد دقيًقا كالساعة بالنسبة للمقبولني.

 Dylan إىل مكتبها، وكانت هناك رسثثالتان من رئيس مؤسسثثة Julie ورجعثثت جثثويل

Foundation يطلب فيها معرفة اإلحصاءات ربع السثثنوية األخرية. وكان قد قام بالتهديد 

بسثثحب التمويل للعام القادم إن مل يقم املركز بتقدم أكر يف كسب حاالت عملء من ذوي 

اإلعاقة وهم عىل وشك تلقي نبأ اإلخلء. وتعلم جويل Julie أن املوظفني قاموا بعمل عظيم 

يف وقت قريب، ولكنهم بدؤوا فقط يف تجميع اإلحصاءات وأنها ال تسثثتطيع أن تربهن ذلك 

بالرسثثومات البيانية والجداول. هذا وسثثيكون مرتاًحا بعد أن تقابله جثثويل Julie ، وذلك 

حسثثب ظنها، وقد أعدت مذكثثرة منطقية وعقلنية لتقديم قصة دراسثثة حالتني ناجحتني 

مؤخرًا استعداًدا ملقابلته - أي مقابلة رئيس املؤسسة الخريية. وظهر رفايل Rafael يف املمر 

وقال " جويل Julie، ماذا نفعل حني يكون تاريخ الخدمة ال يتفق مع ورقة اإلحضار وتاريخ 

تقديم الطلب؟ هل ميكن إفاديت كيف نعالج هذا األمر يف ردنا. 

قالت جويل Julie: نعم .. من الجيد فعًل أن نسثثأل كاييل Kyle ألنني رشحت له نفس 

اليشء األسبوع املايض. 

وقثثال رفايل Rafael: لكن كاييل Kyle ليس هنا حتى السثثاعة الثالثة، وإنني ينبغي أن 

أجهز االسثثتدعاء )Motion( للعميل لتسليمه إياه ظهرًا. قالت جويل Julie حارض، امنحني 

فقط دقائق قليلة وسأكون هناك. " وقال رفايل Rafael "شكراً." 

وكانت جني  Jean خلفه مبارشة وقال: " جويل Julie لدي اسثثتدعاء فانزيل.. هذا يحتاج 

إىل وضعه يف امللف، هل تريد ذلك اآلن؟" 

وأخذت جويل Julie استامرة القبول وتفحصتها، توجد امرأة دخلها الشهري )900( دوالر 

ولديها طفل وطفلة عمرهام سثثنتان، وقد تسثثلموا مذكرة إخلء بسبب تخلفها يوًما واحًدا 

وهذا لعدم دفع اإليجار ومقداره )800( دوالر. وسيكون إنذار باملحاكمة غداً. 
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وقالت جويل Julie : "لدي اجتامع بعد هذا الظهر وال أسثثتطيع فعل ذلك اليوم، ملاذا ال 

تضعه يف صندوق الوارد يف املدخل حيث ميكن ألحدهم أخذه وإنجازه اليوم، وإال فسأنجزه 

غداً. وتنبهت جني للخطة ثم قالت "حارض، سوف أقوم بإنجاز ذلك". 
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 St. Louis Post-Dispatch يف عام 1996؛ قامت صحيفة سانت لويس بوست-ديسباتش

بتعي��ن رئيس تحرير جدي��د هو كول كامبل Cole Campbell ليعال��ج التدين يف عدد قراء 

الجريدة واملنافسة املتزايدة. وكان من ضمن التغيريات التي أدخلت عىل نظام غرفة األخبار 

هو التحول من نظام تكليف املراس��ل الواحد إىل نظام فريق من الصحفين املراس��لن. وكان 

املوظفون متحمس��ن بوجه عام ومتفائلن أن هذا التغيري س��تكون نتائج��ه إيجابية ويرفع 

م��ن جودة الجريدة، ورحبوا بالهيكل القائم ع��ىل نظام الفريق. وكانت الرؤية هي أن تضم 

الفرق أعض��اء من إدارات األخبار واألعامل ليتعاونوا مًع��ا يف الرتكيز عىل العميل ومبادرات 

حل املش��كالت لتحس��ن وضع الجريدة. وما أن تم تنفيذ التغيري، عىل كل حال بدأت الروح 

املعنوية يف الهبوط.

وقد تم إلغاء أو إعادة تنظيم عدد من وظائف املحررين واملراسلن يف املستوى األوسط 

وأن عىل املراس��لن واملحررين إعادة طلب التوظيف مرة أخرى للوظائف كأعضاء لفرق أو 

ق��ادة لها يف الهيكل )التنظيم��ي( الجديد. لقد أصيب كثرٌي من املوظفن بإحباط ألنه مل يتم 

التش��اور معهم، أو إرشاكهم يف تنفيذ هذه التغريات ليك تتم بنجاح. وهكذا بدأ املراس��لون 

يكره��ون العمل يف فرق وأعلنوا أن ال يشء قد تم تغي��ريه بالفعل يف مجال جودة الجريدة 

وأن كث��ريًا من الصحفين املحرتمن مم��ن نالوا جوائز فيام مىض تركوا الجريدة عن طواعية، 

وذلك بس��بب التغيريات يف نظام غرفة األخبار. واس��تقال كامب��ل Campbell عام 2000م، 

وهب��ط التوزيع من 320.000 نس��خة إىل أقل من 295.000 خ��الل فرتة عمله التي امتدت 

 )Gade & Perry 2005( أربع سنوات

• ما اليشء الذي كان ميكن عمله مختلًفا لجعل التغيري ناجحاً؟

• ما العوامل التي تعتقد أنها ُتسهم يف جعل التغيري ناجحاً؟
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إن تنفيذ التغيري، حس��ب تجربتك بدون شك أمر صعب. وإن قصة التغيري التنظيمي يف 

جريدة St Louis Post Dispatch قد تكررت يف أعداد ال تحىص من املنظامت. وبينام يكون 

مغرًيا توجيه اللوم للقائد وتستبعد أن سبب الفشل قد يكمن بإدارة التغيري. فإنه من املفيد 

إدراك ما حدث يف املواقف. فكل حاالت الفشل يف تنفيذ التغيري وما ورد من تفسريات ميكن 

تقدميها كأسباب لحدوث ذلك الفشل. وإنه لذلك يجعلنا ندرك كيف أن محاوالت التغيري قد 

تتجه نحو الخطأ، وكيف أن التغيري التنظيمي ينبغي إدارته بأسلوب مختلف.

وحسبام ناقشنا يف الفصول السابقة، فإن تطوير املنظامت كان يركز أساساً عىل التغيريات 

التدرجية التي ميكن أن تجريها املنظامت عن طريق الحلول التي تستهدف التطوير األحادي.

وإنه يف الس��نوات األخرية ومع الرتكيز عىل الفاعلية التنظيمية، فإن تطوير املنظامت قد 

لفت االنتباه نحو التغيري اإلس��رتاتيجي وذلك بدرجة أكرب. إن التغيري التنظيمي هو املحتوى 

)والغ��رض( من عمل تطوير املنظ��امت، إن مفتاح قوة وقدرة أخصايئ تطوير املنظامت هو 

فهم طبيعة التغيري التنظيمي، مبا يف ذلك العوامل التي تس��اعد يف جعل التغيريات ناجحة، 

وتحديد العوامل التي تتس��بب يف فش��ل تلك التغيريات. وسوف نستكشف يف هذا الفصل 

طبيعة التغيري التنظيمي، مبا يف ذلك كيف يفكر الباحثون واألخصائيون عن التغيري. وسوف 

نستكشف أيًضا مس��تويات وخصائص التغيريات التي تس��عى املنظامت إلحداثها، كام أننا 

سوف ننظر يف بحوث وأدبيات العلامء واألخصائين التي ساعدت يف تطوير النامذج النظرية 

يف كيف يحدث التغيري، وأيًضا املسائل الرئيسية التي من شأنها جعل التغيريات ناجحة.

وليك نق��وم بذلك، فإننا باختصار س��وف نبحث يف النظرية التنظيمية. كام أننا س��وف 

نناق��ش طريقت��ن يف النظ��ر إىل املنظامت كأنظمة وكأنه��ا أيًضا بناء اجتامع��ي. هذا، وإن 

املنظ��امت كنموذج لنظام قد تطورت من نظرية النظ��م العمومية خالل ال� )50( أو )60( 

سنة املاضية إىل املنظامت كبناء اجتامعي. فهي أكرث حداثة وتطورت من النظرية التنظيمية 

)األصل(، وأصبحت أكرث بروزًا يف ال� )20( إىل )30( س��نة األخرية. ويف حن أن هذه املداخل 

يتناق��ض فيام بينها يف بعض الجوانب، كام تحمل بع��ض الفرضيات املتعارضة يف محتواها، 

فإن طرق وأس��اليب النظر إىل املنظامت، تقدم أفكارًا مفيدًة ومختلفًة. كام تقدم مقرتحات 

ملداخ��ل التغيري التنظيمي التي ميكن أن تس��اعد األخصائين وه��م يقومون برتجمة كيفية 
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مس��اعدة العميل بش��كل أفضل حتى يتمكن من تنفيذ التغيري )بنجاح( يف منظمة بعينها. 

وكام أننا سوف نتعلم من هذه املداخل املنظور والنامذج للتغيري التنظيمي كام هو وارد يف 

هذا الفصل، كذلك يجب االحتفاظ يف الذاكرة بالتحديات العملية التي واجهها أولئك الذين 

يطورون التغيري التنظيمي. وهل هنالك منظور واحد فقط أو مدخل واحد يتناغم أكرث معك 

ومع تجاربك يف مجال التغيري التنظيمي.

 قد تتعجب ملاذا نريد الغوص يف تفاصيل نظرية لنفهم كيف ندير التغيري التنظيمي يف 

مستوى عميل. واإلجابة هي أن مدخلنا للتغيري يعتمد عىل الفرضيات الضمنية واملعتقدات 

التي لدينا عن كيف تعمل املنظامت. ومبعنى آخر؛ إن الطريقة للتغيري التي يفكر فيها أخصايئ 

وتسهيل املهمة عن أسباب التغيري، والتي تقرر كيف أنه تنكمش )األسباب( وتقيم وتتفاعل/

تحل وكيف تقيم خالل تفاعلها مع منظامت مس��تهدفة )Olson & Eoyans,2001(. وكام 

الحظنا يف الفصول الس��ابقة فإنه من املهم مل��امريس تطوير املنظامت أن يكونوا ذوي وعي 

وتصميم حول الخيارات التي يقدمونها، وأن يتحاشوا تطبيق حل أو منوذج فقط ألنه حديث 

وعرصي )موضة(، وبدراس��ة أكرث عن الفرضيات وراء النامذج؛ س��تكون أكرث تفكرياً ونجاًحا 

كمامرس يف التغري التنظيمي.

مستويات وخصائص التغيير التنظيمي: 
إننا حن نتحدث عن التغيري التنظيمي، فإننا نشري إىل أنواع كثرية ومختلفة من التغيريات 

التي تحدث عىل مس��تويات كثرية )داخل املنظمة( فهي قد تحدث – أي التغيريات - عىل 

مس��توى الفرد حيث يتعل��م األفراد مهارات جديدة، أو يط��ورون طرًقا جديدة للعمل عن 

طريق املوجه الوظيفي أو التدريب العميل، أو التعليم والتدريب. وميكن أن يحدث التغيري 

عىل مس��توى املجموعة أو الفريق وهو يطور طرًقا جديدة للعمل مع بعضهم، ويحددون 

أهدافه��م وغاياتهم، ويتعلمون طرًق��ا ملعالجة الرصاع التنظيم��ي. وميكن للمجموعات أن 

تتعلم أيًضا كيف تعم��ل بفاعلية أكرث مع مجموعات أخرى )تغيري داخل املجموعة( وذلك 

لحل مش��كالت أو عالج حاالت االعتامد املتبادل. ويحدث التغيري عىل مستوى املنظمة عن 

طريق تطوير إسرتاتيجيات وعمليات جديدة، ورؤى ملستقبل جديد مرغوب فيه، ومامرسات 

نظم رئيس��ية لها تأثري ع��ىل جميع أعضاء املنظمة. كام أن التغيري يحدث عىل املس��تويات 
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األع��ىل )القمة(، حيث تتالقى عدة منظامت س��وًيا )مثل( حاالت االندماجات واالنحيازات 

بن املنظامت واألجهزة الحكومية، أو بن املدن، والواليات وبن األمم.

وقد الح��ظ األخصائيون والعلامء أن التغيريات التنظيمي��ة تختلف يف عدد من األبعاد، 

حيث تتفاوت التغيريات يف عدة طرق، وهي:

1- التخطي��ط: ميكن للتغيري التنظيمي أن يكون مخطًطا له وغري مخطط وأن أعضاء التنظيم 

ق��د يكونون ذوي وعي وهدف ح��ول التغيري الذي يريدون إج��راءه، ويعود ذلك عادة 

لعوامل بيئية، أو إسرتاتيجية، أو لحاجة السوق، أو ملؤثرات أخرى. كام أن التغيري ميكن أن 

 )Weick 2000( يحدث بغري تخطيط، رمبا استجابة لتهديد أو أزمة طارئة. "ويقارن ويك

التغيريات املخطط لها مع التغيريات الطارئة، وهي تس��وية الخالفات املس��تمرة، حاالت 

ا عن غري قصد مسبق بإجرائه )P.237(" أي  التكيف، والتغيريات التي تفرز تغيريًا رئيس��يً

مل يخطط له. إن تطوي��ر املنظامت كمجال كان مهتاًم بالتنفيذ الناجح للتغيري التنظيمي 

املخط��ط له وذل��ك عىل حد قول بي��كارد )Beckhard, 1969( أو برام��ج تغيري متعمد 

)مخطط له( تم تطويرها عن قصد لتحسن املنظمة أو لعالج عجز أو نقص بها.

2- حج��م التغيري: تنص أدبيات التغيري لتطوير املنظ��امت عىل التمييز بن التغيري من الدرجة األوىل 

  )Watzlawick, Weakland – Fisch, 1974( Second Order والتغي��ري من الدرج��ة الثاني��ة

ويتك��ون التغيري من الدرجة األوىل من "تعديالت متدرجة ذات معنى يف إطار مؤس��ي وداخل 

"طريقة تش��غيل معين��ة". ويعرف التغيري من الدرج��ة الثانية أنه تغ��ريات تحولية، والتي هي 

تعديالت يف نفس الهي��اكل )Bartunek,& Moch, 1987, P.484( وتبدو التغيريات من الدرجة 

األوىل أنه تعديالت أو تغيريات ملامرس��ات قامئة أكرث منه��ا إعادة يف التفكري أو إعادة يف االبتكار 

يف األخصائية. وُيَعدُّ إدخال نظام الحاس��ب - الذي هو ببساطة يجعل عمل األخصائيات الحالية آلًيا - 

مث��االً للتغيري من الدرجة األوىل، حيث تعدل مامرس��ات العمل يف إطار املفهوم القائم يف كيفية 

أداء العم��ل، مع املحافظة عىل األغراض واألهداف الحالية، وكذا املحافظة عىل نفس العمليات. 

وتعك��س هذه التغيريات من الدرجة األوىل تطورًا يف التعريف��ات القامئة أكرث منها تغيريًا جذرياً 

أو إعادة يف التعريف. أما إعادة التفكري يف كيفية أن املنظمة بكاملها استخدمت نظام الحاسب، 

مب��ا يف ذلك إعادة تعريف األدوار والعمليات، والقيم، واملعاين الضمنية، فإن كل ذلك ُيَعدُّ تغيريًا 
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من الدرجة الثانية. وبس��بب أن التغيريات من الدرجة الثانية تعكس تحواًل أساس��ياً، فإن البعض 

يشري إىل مثل هذا التغيري ب� "التحول التنظيمي" )Bartunek & Louis,1988(. ويكتب تشامبان 

)Chapman )2002 أن معظ��م مناذج تطوير املنظامت من الناحي��ة التاريخية تعكس اهتامًما 

بالتغيري من الدرجة األوىل أكرث منه بالتغيري من الدرجة الثانية. وأش��ار كتاب آخرون إىل الفروق 

 )Burke & Lewin 1992( يف حجم التغيري التنظيمي بامللصقات املميزة بكلمة تباديل أو تحويل

.Kindler )1979( أو تدريجي أو تحويل )Burk, 2002( أو تطوري أو جذري

3- االس��تمرارية: ميي��ز وي��ك وكوي��ن )Weick & Quinn, 1979( ب��ن التغي��ري العريض 

والتغيرياملتواصل، ويعرف التغيري العريض كفرتات تغيري واضحة وتكون عادة عىل فرتات 

واضح��ة. وإنه حن ينظر إليها بهذه الطريق��ة، فإن التغيري العريض يتم عادة كردة فعل 

لحال��ة ثابتة توجد بها ح��االت غري مالمئة تدفع للتغيري. ويعك��س التغيري املتواصل من 

الجانب اآلخر فكرة أن املنظمة ليس��ت أبًدا بعيدة ع��ن التغيري وأن التغيري يحدث ولو 

بطرق بسيطة.

نماذج للتغيير التنظيمي: نظرية النظم ومداخل البناء االجتماعي:
لق��د طور العل��امء واألخصائيون عدًدا من النامذج لرشح كي��ف يحدث التغيري. وتقوم 

بعض من هذه النامذج عىل سنوات من البحث التجريبي، يف حن أن النامذج األخرى تقوم 

عىل تجارب األخصائين وهم يشهدون وينفذون التغيري يف املنظامت. وتوضح هذه النامذج 

التغيري بطرق مختلفة قياًس��ا عىل فرضيات ضمنية مختلفة عن املنظامت واألفراد والعمل. 

وس��وف نفحص يف القسم األول نظرية النظم ومناذج من املنظامت والتغيري التنظيمي التي 

تتقاس��م يف الفرضيات وس��وف نناقش يف القس��م الثاين املنظور االجتامعي لبناء املنظامت 

ومناذج التغيري التنظيمي مبا يتفق وذلك املدخل.

المنظمات باعتبارها نظماً:
حس��بنا أن نقرر أن أول تصور مستخدم حيال النظر إىل املنظمة أنها نظام، وميكن إرجاع 

 Ludwigvon Bertlanffy نظرية النظم إىل عامل منساوي يف علم األحياء لودفيج فون برتالنفي

الذي كتب سلسلة من الكتب واملقاالت بداية من عام 1949 )انظر Bertlanffy, 1968( حول 
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تراب��ط النظم املتبادلة يف الع��امل الطبيعي. وقد الحظ )برتالنف��ي( Bertlanffy أن الكائنات 

الحية والبيئة املادية تكش��ف ترابًطا متباداًل بن مختلف أجزائها وكمثال فإن أش��جار الفاكهة 

تحت ضغط الظروف املناخية - مثل الجفاف والحرارة الشديدة - تنتج فاكهة أقل ليك تحتفظ 

بالطاقة. وبحسب )برتالنفي( Bertlanffy، فإن النظرية العامة للنظم كانت حول تفهم خصائص 

هذه النظم الطبيعية والقوانن الضمنية التي تعرف الرتابط فيام بينهام. وإن نظرية النظم العامة، 

ب��داًل من البحث يف اإلج��راءات الفرعية لهذه الكائنات ومبعزل عن بعضه��ا البعض، تحاول فهم 

كي��ف ترتبط األج��زاء الفرعية بعضها باآلخ��ر. وكان كارتز وخ��ان )Kartz & Khan )1966 من 

ب��ن األوائل لتكييف هذا املنظور للنظرية التنظيمي��ة. " إن جميع النظم االجتامعية، مبا يف ذلك 

املنظامت" بحس��ب قولهام تتكون من النش��اطات النموذجية لعدد من األفراد )P.17(" وأكدا أن 

النظم املفتوحة )الطبيعية التنظيمية( أظهرت خصائص مشرتكة، مثل توريد الطاقة أو املدخالت، 

عملي��ة تجمد، أو تحول، إنتاج، تغذية مرتدة، اتزان بدين، أو توازن، وخصائص أخرى. وتش��ري 

نظري��ات النظم إىل هذه النظم ع��ىل أنها مفتوحة مقابل النظم املقفولة بس��بب أن النظام 

مرتابط مع البيئة التي هو فيها )Kast & Rosenzweig, 1972( وإن معظم املنظرين يركزون 

ع��ىل كل ح��ال عىل أن مجاز النظام الطبيعي للمنظامت ميك��ن امليض معه إىل أبعد الحدود، 

 Katz & Khan, 1966, P.( طاملا أن الهيكل/األطر االجتامعية هي نظم مس��تنبطة بالرضورة

33( ويوضح الشكل )1-4( التايل صورة مرئية للنظام التنظيمي: 

الشكل)1-4( املنظمة كنظام

املخرجاتعمليات التحويلاملدخالت

التغذية املرتدة

البيئة
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ول��يك نفهم أفضل هذه الخصائ��ص ألي نظام، فإنه يجب أن ننظر إىل مصنع س��يارات 

كمث��ال. ف��إن املدخالت فيه – أي يف املصن��ع تكون من مواد خام مث��ل املاكينة، واألبواب، 

واإلطارات وهكذا )أو حتى مدخالت أساسية مثل الصفائح املعدنية، البالستيك أو الزجاج(. 

ويعمل املصنع بهذه املواد الخام عن طريق خط التجمع، والطالء، وعمليات تركيب أخرى. 

واملنتج هو س��يارة من نوع خاص تعمل وذات خصائص معينة، وتباع الس��يارات للحصول 

عىل النقود، التي تس��تخدم لرشاء مواد خام أكرث، وتصنع سيارات بتصاميم جديدة، وإنشاء 

مصان��ع أكرث وهك��ذا. وإن عملي��ات التغذية املرت��دة مثل:)كمية املخزون، أس��عار البيع، 

وإيرادات البيع( هي املعلومات التي ترجع إىل النظام للتأكد أن النظام يحافظ عىل التوازن، 

وإن بإمكانه التكيف بشكل مناسب مع الظروف البيئية. 

ويحتفظ النظام بالتوازن عن طريق الس��وق ورغبات املستهلك. ومثال لذلك، إذا مل يتم 

بيع الس��يارات )كمثال( بسبب املنافس��ة أو الظروف االقتصادية، أو أي عوامل بيئية أخرى 

ويوجد يف الوقت نفس��ه مخزون كبري جداً، فإن املصنع س��وف يخفف من اإلنتاج للتكيف 

م��ع ه��ذه الظروف. أم��ا إذا كان الطلب عالياً، ف��إن التغذية املرتدة للمصنع س��وف ينتج 

عنه��ا معدالت عالية من اإلنت��اج )ومرة أخرى التكيف مع ما هو مطلوب من البيئة( وحن 

يهبط الطلب، وبدون مخزون أو محافظة عىل املوارد )مثاًل االحتفاظ ببعض األموال بحيث 

تس��تطيع املنظمة االس��تمرار يف العمل حتى حن تكون معدالت البيع متدنية أكرث مام هو 

متوق��ع( فإن املنظمة عن��د ذلك الحد تتوقف وتنتهي، ويطلق منظ��رو النظم عىل خاصية 

النظم هذه )طاقة غري مس��تفاد منها( مبعنى أن النظام بحاجة ليواكب الطاقة املس��تنفدة، 

ب��دون أي طاق��ة تغذية وتس��اعد النظام ليعي��ش. وفضاًل عن ذلك، ف��إن كل هذه األجزاء 

والوظائف تعتمد عىل بعضها اآلخر، بحيث إن التغيري يف جزء واحد يف النظام س��وف يؤدي 

.)Nadler & Tushman, 1983( إىل تغيريات يف أجزاء أخرى من النظام

أما داخل هذه النظم، فإن بعض أدوار الوظائف التخصصية، واإلجراءات تتواجد لتس��اعد 

النظام للعمل بطريقة صحيحة، مثال لذلك، فإن عامل اإلنتاج يعملون عىل جزء معن يف خط 

التجميع واملديرون والرؤس��اء التنفيذيون يس��اعدون أجزاء النظام للعمل بفاعلية ويراقبون 

التغذية املرتدة من داخل وخارج البيئة. وتس��اعد اإلجراءات النظام ليك يعيد إنتاج عملياته 
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بطرق قياس��ية. وإن النظام التنظيمي الش��امل يتكون أيًضا من مجموعة متغايرة من النظم 

الفرعي��ة املرتابطة الت��ي كل يعتمد عىل بعضها اآلخر. كمثال، ف��إن املصنع يعتمد عىل إدارة 

املوارد البرشية يف توظيف وتدريب العاملن بطريقة سليمة. كام أن النظام بكامله يعتمد عىل 

اإلدارة املالي��ة لدفع رواتب املوظفن وتوفري ميزانيات تس��تخدم لرشاء املواد الخام ولتحصيل 

املال من العمالء. وتتواجد هذه اإلدارات كنظم فرعية داخل النظام التنظيمي الشامل. 

إن "تفك��ري النظ��م املفتوحة" هو عملية اعتبار كيف أن األف��راد، والعمليات، والهياكل، 

والسياس��ات جميًعا كيف تتفاعل وتعيش مرتابطة يف ش��بكة من العالق��ات املتبادلة. وإن 

مفك��ري النظم يرون أي نظام أو منظمة يرونها أكرب من مجموع األجزاء املكونة للمنظمة، 

وأنها مثل نظم تتواجد داخل نظم أخرى والتي هي جزء منها. )Burke, 2002( ويرى مايهو 

)Mayhew, 2006( أن "فك��ر النظم" هو عن تحليل املنظمة عىل ثالثة مس��تويات النتائج، 

النامذج، والهيكل. ويف حن أن النتائج هي احداث لسلسلة من الوقائع، والنامذج يف األصل 

مكررة ومتعددة فإن س��ينجي )Senge 1990( يسح للنتائج أن تحدث بنفس الطريقة فرتة 

بع��د أخرى وتتواجد هذه النامذج يف الهياكل التي تعززها وتدعمها. وإن تفكري النظم، كام 

وصفه س��ينجي )Senge 1990( يتكون من النظر إىل العالقات املتبادلة للهياكل واملكونات 

بداًل من النظر إىل أنها بسيطة وسالسل من خطوط السبب واألثر )P.71(. ويحتاج تصحيح 

املش��كالت التنظيمي��ة إىل تفكري النظم بدالً من التفكري القي��ايس )مثاًل )أ( أدى إىل حدوث 

)ب(( من أجل حل جذور املش��كلة بدال من تصحيح أعراض املشكلة )كتوجيه أسئلة( مثل: 

)ما هو الذي جعل )أ( هو السبب؟ هل هناك أسباب أخرى؟(. ومبعنى آخر إن ذلك يتطلب 

تحليل الهياكل والنامذج وليس فقط نتائج متفرقة.

إن نظرية النظم أصبحت مدخاًل مرغوًبا يف الدراسات التنظيمية؛ بسبب أنها تتناغم مع: 

كيف نفهم؟ كيف تعمل املنظامت يف أكرث املس��تويات عمومية؟ تنتج املنظامت ش��يًئا ما – 

سواٌء كان منتًجا مثل السيارات، رقائق الفطور )كورن فليكس( أو خدمة مثل استشارة مالية 

أو خدمة إنرتنت. إن التغيريات يف البيئة مثل تغيريات ترشيعية أو قانونية، يجعل املنظامت 

تتكيف مع القوانن الجديدة. وإن مدخالت رديئة تؤدي إىل مش��كالت يف عمليات التحويل 

مام ينتج عنه مخرجات ذات جودة متدنية.
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كام أن معلومات غري صحيحة يف عملية التغذية املرتدة تؤدي إىل مشكالت غري رضورية 

أو مشكالت يف التغيري يف النظام. إن جوانب النظام تعتمد عىل بعضها اآلخر، وإن مشكالت 

يف أحد أجزاء النظام تؤدي إىل مشكالت يف أجزاء أخرى من النظام. وإن هذه األحكام حول 

النظ��م التنظيمية تق��دم رشًحا عقالنًيا يف كيف تبدو املنظ��امت ونظمها الفريدة يف العمل 

بالنسبة لنا.

قيمة نظرية النظم بالنسبة لممارسي تطوير المنظمات 
 تقدم نظرية النظم ملامريس تطوير املنظامت عدًدا من الفوائد:

 أوالً: أنها تقدم رشًحا مفيًدا عن السلوك اإلنساين يف املنظامت مع انتباه لألدوار والهياكل 

ب��داًل من الخاصي��ة األحادية. وبداًل من النظ��ر إىل الفروقات الفردية ف��إن مامريس تطوير 

املنظامت ميكن أن يالحظوا أين ميكن أن تشجع النظم عىل اتباع أمناط معينة من السلوك، 

بطريق��ة ذكي��ة وبدون قصد وع��ن وعي. فإذا قام مرك��ز للمكاملات لقي��اس منتظم لعدد 

املكاملات التي متت يف الساعة، حينذاك فإن مستلمي املكاملات قد يكونون محفزين إلكامل 

املكاملات برسعة عىل حس��اب التحليل الدقيق وحل مش��كالت العمي��ل. كام أنه قد يكون 

مديرو الخدمة محفزين إلرس��ال قطع الغيار للعمالء عرب الربيد اللييل )وبذلك يرفعون من 

التكاليف بغري مربر(. من أجل زيادة رضاء العمالء )والتي بش��أنها س��وف يتلقون مكافأة(. 

وإن قي��اس ونظام املكافآت يف كلتا الحالتن يوجه باتباع س��لوك معن من جانب مس��تلم 

املكامل��ة ومديري الخدمة، وذلك وصٌف ضيٌق للوظائف وأدوارها يف أحد األقس��ام قد ينتج 

عنه أنه ال يوجد موظف )لديه اس��تعداد( لتحمل املس��ؤولية كمش��كلة معينة بس��بب أن 

املوظفن يعملون بحس��ب ما ميليه عليهم النظام يف تحديد الدور الذي يقومون به. وميكن 

لتعريف��ات الدور املنظم أن ي��رشح كيف وملاذا بعض األفراد يتفاعل��ون مع بعضهم اآلخر 

بط��رق خضعت للتنمي��ط )مثاًل ممرضة غرف��ة الطوارئ قد تتلقى تعلي��امت من الطبيب 

الباطن��ي املناوب(. وإن منظور نظرية النظم يس��اعدنا أن نرى أمناًط��ا من التفاعل وليس 

أعامالً متباعدة من أفراد أحادين.
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ثاني��اً: إن فهم النظ��ام وحركيته يعطي م��امريس تطوير املنظامت موقًع��ا أكرث مالءمة 

ليبدؤوا حلول التغري، مادام أنه من األفضل أن يتجه الهدف من التغيري عىل مستوى النظام 

ككل وليس عىل مستوى الفرد )Burke, 2002( مثال، يهبط إنتاج املصنع إذا مل تكن الصيانة 

كافي��ة، أو أن املع��دات تعرضت للعطل، وب��داًل من توجيه اللوم إىل مدير اإلنتاج بس��بب 

ضع��ف مهاراته اإلدارية وهب��وط إنتاج املصنع، أو توجيه الل��وم إىل عامل املصنع لتعطيل 

العمل، فإن املس��ألة النظامية هي الس��بب املبارش لهذه املثال��ب. وعندما يكون للمنظمة 

عمالء غري راضن بس��بب مشكلة الجودة، وبداًل من إقامة فاعلية تدريبية ملندويب خدمات 

العم��الء يف كيفية التعامل مع العم��الء غري الراضن، فإنه ينبغي معالجة مش��كلة الجودة 

باعتبارها أساساً للمشكلة.

ولقد كتب كاترز وخان )Kartz, and Khan 1966( أن هذا االنتباه نحو التدريب كان 

خطأ عاًما يف النظام –إذ إن تغيريًا بسيًطا سوف يحدث منه:

"إن��ه عمل ش��ائع أن تأخذ مراقبي الع��امل أو املوظفن من عمله��م وتلحقهم بربنامج 

تدري��ب يف العالقات اإلنس��انية. ليعودوا بع��د ذلك إىل وظائفهم العادي��ة بنفس توقعات 

مرؤوسيهم، ونفس الضغوط من رؤسائهم وإىل نفس املهام التي كانوا يؤدونها قبل التدريب 

.")P. 390( "الذي خضعوا له

إن املنظمة التي تفصل من الخدمة موظًفا غري منتج ثم تعن بدياًل ذا مهارة وبراتب عال 

تكتش��ف يف الغالب أن املوظف الجديد ليس أكرث نجاًحا بسبب أن الدور مضمن يف الدليل 

التنظيم��ي )ميزانية متدنية وس��لطة متدنية يف اتخاذ الق��رار( يف حن أنه فعاًل ال ميكن ألي 

موظف أن ينجح مع هذه السلبيات، وكام أبان )Senge 1990( أن األفراد إذا تم وضعهم يف 

النظام نفس��ه، مهام كان مختلفاً، مييلون إىل إخراج نفس النتائج )P.42(. إن مامريس تطوير 

املنظامت بإمكانهم الغوص بعمق يف أس��باب املشكالت والرتابط بن املجموعات، وينظرون 

إىل مش��كالت كامل الجهاز وليس إىل األفراد أو املكونات الفردية للنظام باعتبارها الس��بب 

الرئيي للخط��أ )M.I. Harrisong Shirom. 1999( وهذا ميكن أن يقود إىل أهداف أكرث 

فائدة للتغيري.
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ثالثاً: ألن التغيري يف جزء واحد من النظام ينتج عنه تغيريات يف جزء آخر من النظام، فإن 

مامرس تطوير املنظامت ميكن أن يكون أكرث تصمياًم حيال التغيريات التي تم اقرتاحها، وإنه 

من املمكن التنبؤ بإمكانية حدوث نتائج س��يئة. وإذا كان��ت املكافآت املالية تدفع ملديري 

املبيع��ات الذين يبيعون منتًج��ا معيناً، فإنه من املحتمل أن يحت��اج املصنع لينتج أكرث من 

هذا املنتج دون املنتجات األخرى، وإنه إذا مل يس��تبدل قطع غيار جهاز الحاس��ب لتخفيض 

التكاليف، حينذاك س��وف تحدث مرصوفات إضافي��ة يف إصالح الجهاز. إذا كانت إجراءات 

املطالبة بالتأمن تس��تغرق وقًتا أقل بيومن من املفرتض بعد القيام بعملية إعادة التصميم، 

فإنه حينذاك تكون إدارة تدقيق مطالبات الدفعات التي متت املوافقة عليها مطالبة بالقيام 

بعم��ل أكرث وبرسعة أكرب مام هي تس��تطيع القيام به، إن األخذ يف االعتبار مس��ائل النظم 

ق��د يعني تغيريًا تنظيمًيا أك��رث نجاحاً، كام مل يكن مرغوًبا في��ه أو مخرجات معروفة ميكن 

التنبؤ بها ومعالجتها قبل أن تصبح مش��كالت يف خدماته. وإن املنظمة ككل ميكن أن تكون 

متامسكة وثابتة داخلًيا حيال التغيريات التي تريدها.

 نماذج من التغيير التنظيمي تتفق مع مدخل نظرية النظم:  
وكام كان متوقًعا ومع افرتاض بس��اطتها كنموذج نظ��ري للمنظامت، فإن مناذج التغيري 

التنظيم��ي تتفق مع مدخ��ل نظرية النظم. وإن ما قد يفتقدون��ه بالتحديد، أنهم يقومون 

مبس��اعدة األخصايئ ليك يرى النامذج وعالقاتها بإدراك ش��امل. وإننا بذل��ك نكون قد رأينا 

من��اذج بحجم كب��ري من البيانات، ويف الحقيقة أنه بإمكاننا اس��تخدام هذه النامذج لتحليل 

البيانات، وهي موضوع سوف نعود إليه يف نهاية هذا الفصل. بإمكانها أن تساعدنا يف رؤية 

قيام عالقات ممكنة مل نكن قد التفتنا إليها، وأنها ميكن أن تساعدنا يف رؤية األجزاء التي مل 

نلتف��ت إليها والتي نكون ق��د توقعنا رؤيتها لكن ذلك مل يحدث. وأخريًا إنها من املمكن أن 

تساعدنا يف رؤية بعض املجاالت التي تحتاج إىل التغيري )Burke 2002(، وقد يشري النموذج 

إىل تأث��ري مجال عىل آخر مام قد يوحي لنا ملالحظة أنن��ا وجهنا كثريًا من االنتباه للموضوع 

األول وقلياًل وليس بقدر كاف للموضوع األخري. وبإيجاز، إن النامذج مثل العدسات امللونة 

الت��ي تلقي الضوء عىل بعض أوجه املجال يف حن قد يغطون عىل مجاالت أخرى، لكن عىل 

أي حال فإنها ستساعدنا يف النظر إىل رؤية أشياء جديدة مل نكن قد رأيناها مسبقاً. إن أربعة 
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من النامذج العامة للس��لوك التنظيمي والتغيري، تتفق ومنظور نظرية النظم حسب منوذج 

املراحل الثالث للوينز  Lewinsوتطابق منوذج نادلر تش��امن Nadler-Tushman ومنوذج 

بورك لتوين Burke-Litwin، ومنوذج الست صناديق ليسبورد Weisbord. إن كاًل من هذه 

النامذج يقدم منظورًا مختلًفا للتحليل التنظيمي، ويلقي الضوء عىل مدخل مختلف للتغيري 

التنظيمي.

نموذج المراحل الثالث للوينزLewins لتغيير وتحليل القوى الميدانية: 

قدم كورت لوي��ن )Kurtlewin )1951 منوذج املراحل الث��الث للتغيري التنظيمي حيث 

رشح التغيري كعملية تتكون من )1( الذوبان )2( التحرك و)3( إعادة التجمد وإن األخصائيات 

الحالي��ة تحتاج إىل االنط��الق يف الذوبان وذلك ليك تتغري. ومبجرد أنها تتغري، فإنها تحتاج إىل 

التجمد مرة أخرى بس��بب تطبيق مامرس��ات منتظمة جديدة. وأش��ار لوين Lewin إىل أن 

قوت��ن تعمالن مًعا للحفاظ عىل التوازن يف املنظمة: قوى تع��زز التغيري وقوى تعزز الوضع 

الراه��ن. ويحدث ذلك بطريقتن: زي��ادة قوى تعزيز التغيري أو نقص يف الحفاظ عىل الوضع 

الراهن. وأمثلة للعوامل التي تعزز التغيري قد تكون مثاًل: رغبة العميل، حاجة الس��وق، قلة 

تكلف��ة التغيري. أما القوى الت��ي تقاوم التغيري فقد تتمثل مربراته��ا يف: الحاجة إىل التدريب 

املوسع، عدم كفاية موارد املوظفن، طول وقت التطبيق )انظر الشكل 4-2(

" Kurt Lewins شكل )2-4( تحليل قوى املجال لـ " كورت لوين

قوى تعزز قوى تعزز 

الوضع الراهنوتدعو للتغيري 

أو تعرتض 

عىل التغيري 
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إن رشح لوي��ن Lewin للتغي��ري يس��هل اس��تيعابه وقد طبق بدرجة واس��عة من قبل 

املديري��ن واألخصائين. ويرشح النموذج أنه ليك تحتضن ش��يًئا جديداً، البد من ترك يشء 

م��ا مل ينفذ. ويج��ب أن تتحرر املنظمة من األخصائيات الس��ابقة ويج��ب أن تعمل عىل 

اس��تمرارية التغيري حيث يتم تنفيذه. ويذكرنا النموذج أن أعضاء التنظيم يجب أن يكونوا 

عىل اس��تعداد للتغيري، وأن مس��تويات املقاومة ميكن أن تعني أن املنظمة تستمر يف حالة 

تجم��د حتى نعمل عىل إزاحة التجمد منها. ويج��ب أن يكون األعضاء متحررين عملًيا أو 

رمزًيا من األخصائيات الس��ابقة ألجل تغيريها، ويتبع��ون التغيري، ويجب توجيه انتباه واٍع 

لتعزيز التغيري ملس��اعدته – أي التغيري – ليك يبقى. وإن تطبيق منوذج لوين Lewin يجد 

قبوالً، ذلك أنه يش��ري إىل الحالة القامئة عليها املنظمة يف وقتها وهي حالة انتقالية مرغوب 

فيها )Beckhard & Harris, 1977(. وبرغم شعبية النموذج بن األخصائين فإن كثريًا من 

العلامء الحظ��وا أن املنظمة متاثل منوذج )املكعبات الجليدية(، أي يف حالة الذوبان، وعىل 

كل حال فإن املبالغة يف تبس��يط عملية التحول هي املعقدة فعاًل، خاصًة وأن األخصائيات 

 .)Kanter, Stein, & Jick, 1992( التنظيمية هي يف األساس مل تكمن أصاًل مجمدة

لقد أصبح مفهوم لوين Lewin لتحليل مجال القوى أداة مفيدة ملامريس تطوير املنظامت 

ليستخدموها مع العمالء. وأن األداة ميكن أن تساعد أعضاء املنظمة ليفهموا العوامل التي 

ميكن أن تدعم مجهود تغيري معن وما هي املقاومة التي ميكن أن متنع إحداث التغيري من 

التطبيق. إن بعض األخصائين يس��تخدمون النموذج كأداة رسمية للتقييم. يسألون أعضاء 

الفريق )إما فرادى أو جامعي( أن يقدروا إضافة القوى التي تساند وتلك التي تقاوم التغيري 

وذل��ك عىل مقياس يتكون من )1 إىل 5( درجات وب��ه تحديد ألولويات العمل حيث ميكن 

توجيه الطاقة إليه حسب أولويات القياس. 

 :Nadler Tushman نموذج التطابق لنادلر- تشمان

مع مالحظ��ة أن نظرية النظم مثالية للغاية الس��تخدامها لتحليل مش��كالت الس��لوك 

 Nadler& فإن نادلر وتش��امن )Nadler Tushman, 1983, P.114( التنظيم��ي اليوم��ي

Tushman قدما صورة موس��عة لنظرية النظم والتي تحتوي مفاهيم إضافية الغرض منها 

أنها تكون أكرث فائدة للمامرسن )انظر الشكل 3-4(. كام أن نادلر )Nadler )1981 رشح أن 
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هذا النموذج مفيد تحديًدا يف حالة التغيري التنظيمي وأن الش��كل االفرتايض لهذا النموذج 

هو: 

"أن النم��وذج يرك��ز عىل عملية التح��ول وبخاصة أنه يعكس النظ��ام الحرج يف اعتامده 

ع��ىل بعضه البعض. إذ ينظر إىل املنظامت وكأنها تبنى من مكونات أو أجزاء يتفاعل بعضها 

م��ع بع��ض. وأن هذه املكونات تتواجد يف حاالت التوازن النس��بي، والثب��ات أو التناغم مع 

بعضها اآلخر. وإن األجزاء املختلفة للمنظمة ميكن أن تتوافق جيًدا مع بعضها وبذلك تعمل 

بفاعلية، أو أنها تتناس��ب مع بعضها بش��كل ضعيف، مام يؤدي إىل مش��كالت، واختالل، أو 

أداء أق��ل من اإلمكانات. ومع األخ��ذ باالعتبار طبيعة تطابق املكونات مع بعضها البعض أيًّا 

كانت، فإننا سوف نتحدث عنها كنموذج للتطابق يف السلوك التنظيمي مادامت الفاعلية تم 

 .)Nadler,Tushman,1983,P.114( "توظيفها للتطابق/التوافق بن مختلف املكونات

إن��ه مثل النم��وذج التقليدي لنظرية النظ��م التي تم رشحها مس��بًقا حيث نالحظ أن 

املدخ��الت، وعمليات التح��ول، واملخرجات، والتغذية املرتدة ه��ي أيًضا مضمنة كجزء من 

منوذج التطابق/ التوافق وأن كاًل من هذه )املدخالت( قد تم التوسع فيها يف هذا النموذج. 

وتتضم��ن: املدخالت، البيئ��ة، املوارد، والتاريخ وجميعها تندمج يف اإلس��رتاتيجية التنظيمية 

لتؤث��ر عىل عمليات التحول. إن مطالب الس��وق، واملوارد البرشي��ة، والتقنية، ورأس املال، 

واملعلوم��ات والنامذج الس��ابقة، جميعه��ا تكون مدخالت املنظمة. كام وإن اإلس��رتاتيجية 

مضمن��ة يف منوذج التطابق حيث إنها هي التي تق��رر ماذا تقوم املنظمة عىل عمله وكيف 

ينبغي أن تعمل املنظمة لتحقيق مخرجاتها. واآلن لقد تم تحديد املخرجات بدقة أكرب ليس 

فق��ط كاملنتج امللموس لعمليات املنظمة، لكن تتكون املخرجات أيًضا من األداء التنظيمي، 

والجامع��ي، والفردي )األح��ادي(. ويضيف نادلر وتش��امن & Tushman Nadler كاًل من 

الرضا الوظيفي، والضغوط، ومخرجات فردية أخرى كمنتجات للعمل والبيئة أيضاً.

وقد تم التوسع يف عمليات التحول داخل منوذج التطابق ليضم أربعة عنارص مهمة ذات 

عالقة ببعضها اآلخر هي: املهمة، الفرد، الرتتيبات، التنظيم الرس��مي، والتنظيم غري الرسمي. 

ويتضم��ن عنرص املهمة العمل الذي يت��م أداؤه، لكن يضم أيًضا املهارات واملعرفة املطلوبة 

ألداء ذلك العمل ودرجة االستقاللية أو درجة سلطة إصدار األحكام. ويتضمن عنرص الفرد: 
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معرف��ة ومهارات املوظفن، االلتزام والتحفيز، األفضلي��ات واالتجاهات، مؤثرات أخرى عىل 

س��لوك الفرد. والرتتيبات التنظيمية الرس��مية تتضمن عمليات تم تعريفها بوضوح: الهياكل 

التنظيمي��ة، وصف الوظائف، القياس، هيكل املبنى )املكاتب( والبيئة، وأوجه عمل محددة 

رس��مية. وعرف التنظيم غري الرس��مي أنه أق��ل وضوًحا أو فهاًم ضمني��اً، العمليات، الطرق 

واملعاي��ري هي التي يتألف منها العم��ل بالفعل. هذه العنارص األربعة مجتمعة تم تعريفها 

عىل أنها مكونات أساسية للمنظمة تتفاعل مع بعضها اآلخر بطرق ثابتة أو غري ثابتة لتقدم 

املنظمة مخرجاتها. ويكتب نادلر )Nadler )1981 حول فكرة رئيسية لنموذج التطابق. إن 

جوه��ر هذا املنظور القائم عىل النظم هو اف��رتاض أن التفاعل بن املكونات التنظيمية قد 

يكون أكرث أهمية من خصائص املكونات نفس��ها، وأن املنظامت أساسا تعمل كنظم بشكل 

 Tushman& نادلر وتشامن ")P.194( أفضل حن تتجمع األطراف يف توافق مع بعضها األخر

Nadler يش��ريان إىل فرضي��ة التطابق أو أن��ه كلام كان التطابق أفضل ب��ن املكونات، فإن 

املنظمة تكون أكرث فاعلية. وعندما يطلب منهم تقديم املنظمة منتًجا جديًدا )مدخل جديد 

ومخرجات جديدة(، فإن ذلك يتطلب مهمة جديدة إلنتاج املخرجات. وإذا كانت متطلبات 

املهم��ة تتطلب مهارات ومعرف��ة ال ميتلكها املوظفون، فإنه حينذاك س��تكون هناك فجوة 

تطاب��ق )أو تطابق ضعيف( بن املهم��ة واملوظفن/األفراد. وإن الفاعلية التنظيمية ال ميكن 

تحقيقها إال إذا ارتفعت درجة التطابق.

ويش��ري النموذج إىل املجاالت التي يؤثر بعضها عىل بعض بحيث إن التغيريات يف أجزاء 

يف النظ��ام ميكن مالحظتها ومراقبتها. ويرشح نادل��ر )Nadler )1981 ذلك بقوله إنه حن 

تتغري أجزاء من النظام، فإنها قد تزيد أو تقلل من درجة التطابق أو التواؤم مع أجزاء النظام 

األخرى وحن يحدث التغيري، فإن املكونات األخرى للمنظمة قد تقاوم التغيري وتشجع عىل 

الرتاجع للحالة الس��ابقة. وهكذا، يشري نادلر Nadler إىل الحاجة إىل تحفيز التغيري )املكون 

والفرد( وإدارة التحوالت / االنتقال، وتوجيه االنتباه أيًضا لحركة سياسة التغري.
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شكل )3-4( منوذج Nadler  - Tushman للتطابق

الجامعة 

التنظيمية الفردية

املنظمة غري 

الرسمية

الرتتيبات 

التنظيمية الرسمية
املهمة

الفرد

تاريخ املوارد 

البيئية

املخرجات

عملية التحويل

التغذية املرتجعة

املدخالت

اإلسرتاتيجية

نموذج بورك – لوين Burke – Litwin لألداء والتغيير التنظيمي:
لقد اق��رتح بورك ولوين)Burke& Litwin )1992 الكثري من النامذج للتغيري التنظيمي 

التي تم تطويرها، لكنهام يف أوائل التس��عينيات )1990S( رأيا أنهام أكرث تساهاًل مام ينبغي 

وأن كث��ريًا من ه��ذه النامذج قد متت تجربتها عاملًيا فتأكدت صالحيتها يف االس��تخدام وتم 

تطويره��ا من خالل تج��ارب األخصائين الخاصة. وإن هناك مناذج س��ابقة عىل كل حال مل 

تتمك��ن من التنبؤ بأثر التغيري التنظيمي )بدرج��ة التأكد( عىل عنارص أخرى باملنظمة، كام 

أن من��اذج أخرى مل تخضع لالختبار التجريبي. وقام بورك ولوين Burke & Litwin بتطوير 

منوذجه��ام للتغيري واألداء التنظيمي كنموذج مؤثر ميكن اختباره تجريبياً، ويحدد املتغريات 

الت��ي ميكن أن تتأث��ر بتغيري معن، وأنه يأخ��ذ يف االعتبار التغيري يف كل م��ن النظام األول 

)التعاميل( والنظام الثاين )تحويل(.

)انظر الشكل 4-4( وستجد أن منوذجهام للتغيري التنظيمي يقوم عىل نظرية النظم التي 

قصد منها اتباع مبدئها األسايس. لقد أبدى كثري من املراقبن مالحظات حول التعقيد يف هذا 
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النموذج وعربوا عن االرتباك حول عدد االتجاهات التي يش��ري إليها األسهم. هذا وإن بورك 

ولوين Burke & Litwin يقران أيًضا أن النموذج معقد لكنهام يقران أيًضا أن التغيري نفسه 

ظاهرة معقدة، وأن النموذج يحتمل أنه ال يزال صورة مبسطة، ملا يحدث فعاًل خالل عملية 

التغي��ري. وإنه مثل نظرية النظم، فإن البيئ��ة الخارجية التي هي يف القمة يف النموذج متثل 

املدخالت، وأن أداء الف��رد واألداء التنظيمي الواقعن يف قاعدة النموذج، ميثالن املخرجات، 

وأن جميع الصناديق األخرى التي تقع بن هذه متثل متثل عمليات اإلنتاجية.

ومتث��ل األس��هم االتجاهات الك��ربى للتأثري بن املتغريات، لكن األس��هم لألس��فل - كام 

يعتقدان-، أن لها تأثريًا كبريًا عىل الصناديق األس��فل مقارنة باألس��هم ألعىل للمتغريات التي 

فوقه��ا. ويعتقد بورك ولوينBurke & Litwin أن جميع الصناديق عىل وجه العموم متثل 

الروابط األهم يف السبب واملسببات ويعرفان كل عنرص كام ييل:

* البيئة الخارجية: إنها أي ظرف خارجي أو موقف يؤثر عىل أداء املنظمة. 

* الرس��الة واإلس��رتاتيجية: هي ما يعتقد املوظفون أنه الغرض األس��ايس من قيام املنظمة 

وكيف أن املنظمة تنوي أن تنجز ذلك الغرض عىل امتداد فرتة زمنية محددة.

* القيادة: س��لوك اإلدارة التي تقدم التوجيه وتش��جع اآلخرين ليتخذوا اإلجراء الذي توجد 

له حاجة.

* الثقافة: الطريقة التي يتم بها عمل األش��ياء هنا. والثقاف��ة هي مجموع القوانن العلنية 

والخفية، وكذا القيم، واملبادئ التي توجه السلوك التنظيمي ذات التأثري القوي من خالل 

املوروثات والعادات واألخصائيات عرب الزمن. 

* الهيكل: ترتيب األعامل/الوظائف واألفراد يف مجاالت محددة ومس��تويات يف املس��ؤولية، 

وسلطة صنع القرار، والعالقات. 

* األخصائيات اإلدارية: ما يفعله املديرون يف مس��ار األحداث العادية يف اس��تخدام املوارد 

البرشية واملالية التي تحت ترصفهم للقيام بتنفيذ إسرتاتيجية املنظمة. 

* النظم: السياسات القياسية واآللية التي تم تصميمها لتسهيل العمل. 
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* املن��اخ: مجموع االنطباعات الس��ارية، والتوقعات، ومش��اعر أعض��اء وحدات العمل 

املحلية.

* متطلبات املهام واملهارات والقدرات لألفراد: الس��لوك املطلوب لفاعلية املهام، مبا يف ذلك 

مهارات ومعرفة محددة مطلوبة لألفراد لينجزوا العمل املكلفن به، والذي هم مسؤولون 

مبارشة عنه.

* حاجات وقيم الفرد: العوامل النفس��ية املح��ددة التي تؤدي إىل الرغبة واألحقية/االحرتام 

لألعامل واألفكار والفرد.

* التحفيز: إثارة امليول الس��لوكية للتحرك نحو األهداف، واتخاذ ما يحتاج من عمل/إجراء، 

وأن يثابر حتى يتحقق الرضا.

* أداء الف��رد واألداء التنظيم��ي: املخرج��ات، أو النتائ��ج، مع م��ؤرشات لقياس الجهد 

واإلنج��از: وقد تتضمن املؤرشات اإلنتاجية، رضاء العميل أو املوظفن، الربح، وجودة 

)Burke,1993, Pp.130 - 132( )الخدمة

ويق��ول بورك ولوين Burke & Litwin إن النموذج محاولة لدمج أفكار التغري التحويل 

والتعاميل. وترجع العوامل ذات األثر الكبري يف التغيري التحويل إىل أس��باب بيئية، لذلك فإن 

الصناديق األربعة )يف الشكل 4-4( وهي )البيئة الخارجية، والرسالة واإلسرتاتيجية، والقيادة، 

والثقافة( جميعها لديها التأثري األكرب عىل األداء. أما يف حالة التغيري التعاميل وهو الصناديق 

األخرى أسفل هذا املستوى )الهيكل، واألخصائيات اإلدارية، وهكذا( جميعها متثل العوامل 

الرئيس��ية الرغبة/املصلحة(. وقد وصف ب��ريك )Burke )2002 عدة حاالت تم فيها اختبار 

تطبيق النموذج بنجاح.
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شكل )4 – 4(

منوذج بورك ولوين Burke & Litwin لألداء والتغيري التنظيمي

نموذج ويسبوردس Weisbords الصناديق الستة:
لو تحدثنا بشكل جاد فإن منوذج ويسبوردس Weisbords الصناديق الستة تم توضيحه 

مبقالة عام 1976، ومل يكن محدًدا بوضوح كنموذج للتغيري التنظيمي )انظر الشكل 4.5( 

إال أنه يف الس��نوات األخرية عىل كل حال، أصبح منوذج ويسبوردس Weisbords منوذًجا 
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رائًج��ا للتحلي��ل وتوضيح عنارص نظام انتهى مع أجزاء أخ��رى من ذات النظام، وبخاصة 

الستكشاف كيف أن النظم الرسمية وغري الرسمية ال يتناغامن أو يتعارضان وبالتايل، فقد 

 Birnbaum,( أصبح منوذًجا ش��ائًعا بن األخصائي��ن للتحليل وإلدارة التغي��ري التنظيمي

M.W. Ford & Evans, 2001 ,1984( ويش��ري ويسبوردس Weisbords إىل النموذج أنه 

.)Weisbords, 1976, P.431(شاشة رادار

Weisbord الشكل 5-4 منوذج الست صناديق لـ 

الهيكل

كيف تقسم العمل؟

البيئة

األغراض

ما هو تخصصنا 

التجاري؟

العالقات

كيف نعالج النزاعات 

بن األفراد؟

هل بالتقنيات؟

مساعد األدوات هل 

لدينا التقنية الكافية 

للتنسيق؟

املكآفات

هل جميع املهام 

املصادق عليها حوافز؟

القيادة

هل هناك شخص يحفظ 

الصناديق يف توازن؟
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ويصّور العالقات املتبادلة بن س��تة أجزاء م��ن مكونات املنظمة. واعتامداً عىل تجربته، 

فإن النموذج يصنف س��تة مجاالت ملش��كالت عامة باملنظمة ويس��اعد يف توضيح كيف أن 

العالقات/املظاه��ر ميكن رؤيته��ا يف ضوء نظامي وأن كاًل من الصنادي��ق لها نظامان، نظام 

رس��مي )التزاوج والرس��مي( وأيًضا نظام غري رس��مي )كيف تعمل األش��ياء يف األخصائية( 

املكونات )الرس��مية وغري الرس��مية( ويجب أن يرافق النظامن تشخيص كامل. والصناديق 

الستة للنموذج هي كام ييل:

• األغراض: يتضمن هذا الصندوق توضيح الهدف الرس��مي )كيفية توضيح األهداف بدقة( 

واتفاقي��ة الهدف غري الرس��مي )مدى ج��ودة فهم األهداف بصدق واتخ��اذ ما يلزم بناًء 

عليها(. 

• الهي��كل: كفاءة مواءمة الهيكل التنظيم��ي للمخرجات التي توجد لها حاجة. هل الهيكل 

التنظيمي يتم اتباعه أو أنه يضعف يف األخصائيات اليومية. 

• املكافآت: هل يوجد نظام رس��مي للمكافآت، وهل فعاًل يؤدي إىل نتائج، مبعنى أن يجعل 

املوظفن يشعرون أن مساهامتهم تلقى املكافأة )غري الرسمية(؟. 

• العالق��ات: هذه تختص بالدرجة التي ميكن لألف��راد العمل باعتامدية متبادلة وأن يديروا 

الرصاع بنجاح.

• آلية املس��اعدة: ما هي اآللية الرس��مية املوجودة لتسهيل العمل، مثل إجراءات امليزانية، 

واالجتامع��ات، واملراجع��ات، أو وس��ائل اتصال أخرى. كيف أن هذه اآلليات تس��اعد يف 

تحقيق أهدافهم؟ 

• القي��ادة: كيف يق��ود القادة؟ ماذا يقول��ون باعتبار أن ذلك هو توقعاتهم الرس��مية؟ ما 

املعايري غري الرسمية لنموذج دور القادة أو يف اتصالهم غري الرسمي؟

 ويف حال��ة عدم توافق مكونات الصناديق الرس��مية وغري الرس��مية، ف��إن املنظمة قد 

تس��تهلك طاقتها للمحافظة عىل االثنن: نظام رس��مي ونظام غري رسمي وقد يعمالن أو ال 

يعمالن بحس��ب الحاجة. إنها ليست الحالة التي يكون فيها أحد النظامن أفضل من اآلخر، 

لكن تفهم كيف أن هذه الصناديق الس��تة تعمل رسمًيا وغري رسمي يعطي رؤية حول ملاذا 
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قد تواجه املنظمة مش��كالت وأين تبدأ الحلول للتغيري )Weisbords, 1976(. وقد تتواجد 

فج��وات إضافية بن املنظمة وبيئتها، وبن عمل املوظفن/ األفراد وأهداف املنظمة، أو بن 

مختلف الوحدات التنظيمية. وأن هذه الفجوة الرس��مية وغري الرس��مية هي التي الحظها 

ويسبوردس Weisbords وآخرون باعتبارها جانًبا مهاًم بشكل خاص للنموذج.

 وهكذا فإن منوذج ويسبوردس )Weisbords – 1976( ذي الصناديق الستة يقدم رؤية 

عظيمة يف كيف يعمل النظام داخلياً؟.وكام الحظ البعض فإن هذه امليزة لنموذج الصناديق 

الستة لها أيًضا عيوب، ذلك أنها تقلل من االنتباه لعنارص البيئة الخارجية ومسائل أخرى مثل 

 M.I.Harrison &( – قلة املوارد واملطالبة بأصحاب املصلحة من الخارج – خارج املنظمة

Shirom, 1999( كام أنها توجه قلياًل من الرؤيةنحو ما هي الفجوات التي هي أكرث خطورة 

من األخرى. وإنه بوضع القيادة يف وسط النموذج، فإن ذلك قد يجعل له أهمية مبالًغا فيها 

من حيث دور القيادة مع تقليل دور املوظفن األفراد يف تشغيل املنظمة.

إن هذا النموذج، مثل النامذج الثالثة األخرى، ينس��جم مع املدخل الذي تقرتحه نظرية 

النظ��م، وهو أن املنظم��ة تعيش يف تفاعل مع بيئتها، وأن إدارة املش��كالت، وعدم التواؤم، 

والثق��وب بن مختل��ف املكونات هي مفتاح لتش��غيل املنظمة بنجاح وه��ذا هو املدخل 

املتحكم/الرئيي يف تطوير املنظامت ونظرية التنظيم )Shaw, 1997( وإن االفرتاضات حول 

املكون��ات والتحليل التنظيمي الخ��اص باملواءمة يظل مظهرًا رئيًس��ا لتوصيات تحليلية يف 

أدبيات األخصايئ مثل )M.I.Harrison Shirom, 1999( وميكن جعل هذا املدخل ميسوراً، 

عىل كل حال، من خالل منظور آخر، الذي سوف نتجه نحوه اآلن. 

 المنظمة كبناء اجتماعي:
ومت��يض القصة – قصة تطوي��ر وتغيري التنظيم -  أن ثالثة ح��كام مل يتفقوا حول مهمة 

مناداة الكرة واملرضب يف لعبة البيسبول Calling Ball & Strikes.، قال األول من )الحكام( 

أناديهم وكأنهم أشياء مستخدًما كلمة يكون، لغري العاقل. وقال الحكم الثاين " أناديهم كام 

أراه��م ". وقال الثالث وه��و أكرث الحكام ذكاء "إنهم ال يشء، حتى أناديهم". املصدر منقول 

)Weick، )1979( ومن  Simons, 1976; P.1



أسس التغيري التنظيمي 

137 تطوير املنظامت عملية إدارة التغيري التنظيمي

مثة منظور ثاٍن للمنظامت، ُيَع��دُّ تطورًا حديًثا يف النظرية التنظيمية، ويعود التاريخ 

 )Luckmanns العقالين لفكرة البناء االجتامعي يف الدراسات التنظيمية إىل لكامنز وبريجر

)Berger, 1967 & اللذين وضعا بذور تطوير النظرية من خالل عملهام القابل للتطور 

بعن��وان "البناء االجتامعي للواقع ' إذ كان له تأثري عىل النظرية التنظيمية طوال العقود 

الثالث��ة املاضية وأنه من ال��رضوري وضع ذلك يف االعتبار يف لغتن��ا اليومية، أو يف كتبنا 

يف مث��ل هذا الكتاب، فإن املنظامت تعامل وكأنها أش��خاص أو كممثلن جديرين. نحن 

نتحدث بالقول إننا نعمل "يف منظمة باعتبار أن املنظمة وعاء أو بيئة مادية". ونتحدث 

عن املنظامت أنها " تتكيف مع بيئتها، أو أن إدارة اإلنتاج تقرر زيادة املخرجات". 

 إن النظري��ة التنظيمية الكالس��يكية تجعل من املنظامت يف واق��ع األمر "كائنات حية" 

مع بيئة اجتامعية صلبة/ متامس��كة، وهيكل رس��مي وأهداف متمي��زة، وحاجات متنوعة 

)Wolf,1958,P.14( ومع كل ذلك فإن املنظامت ليس��ت أشخاًصا، وإن مجموعة كبرية من 

األفكار املهمة تشوبها الضبابية حن نتحدث عنها وكأنها أشخاص. 

ويناق��ش منظور البناء االجتامعي أن املنظامت ليس��ت بالضبط أش��ياء أب��داً، لكنها يف 

الحقيق��ة هي فك��رة/ أو مفهوم تطور من أعاملنا ومن لغتن��ا. وإن بعض العلامء يقرتح أن 

دراسة املنظامت هي يف الواقع دراسة عملية التنظيم، ومع تركيزنا عىل دورنا النشط يف حق 

منظامتنا. وإن القارئ إذا نظر إىل منظمة يعرفها جيًدا جًدا ويحاول أن يستكشف ماهيتها، 

فإنه قد يشري إىل البناء، فينظر أين هو يقع. أو يعرض خريطة تنظيمية كأنها متثيل تجريدي 

يف كيفية هيكلة املنظمة، لكنه مل يستكش��ف املنظمة ذاتها بعُد. إذ البناء ميكنه االس��تمرار 

ب��دون املنظمة، هذا كمث��ال، وإن وضع حدود فاصلة بن املنظم��ة وبيئتها ميكن أن يكون 

ذلك مساوًيا لتمرين يحمل تحدًيا، أو انظر إىل املدينة التي تعيش فيها، انظر إليها كمنظمة 

وح��اول أن تصور ما بداخله��ا، وأيًضا ما هو بخارجها. يوجد مبنى إدارة املدينة وموظفوها، 

لكن ماذا عن املواطنن )سكان املدينة(، أو أولئك الذين يعملون يف األعامل باملدينة لكنهم 

يعيش��ون يف مدين��ة/ )موقع آخر( أو أين املطورون الذين بن��وا املركز التجاري؟ هل هؤالء 

ميكن اعتبارهم جزًءا من املنظمة أيضاً، أو أنهم ينتمون إىل فئة البيئة. وإنه من هذا املنظور، 

فإن الحدود بن املنظمة وبيئتها ليس��ت بهذه الدقة أو يسهل تحديدها، كام أنه قد يتدفق 
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من تفاعل إىل تفاعل آخر. ويكتب ويك )Weik )1995  أن البيئة واملنظمة يخفيان حقيقة 

أن التنظيم يعن��ي التدفقات والتغيري والعمليات )P.187(. وبالنس��بة للمنظمة، والحدود، 

والبيئ��ة يف نظرية النظم تصبح أكرث تعقي��ًدا ورمبا أقل معنى حن نبدأ يف الغوص بعمق يف 

كيفية تعريفنا لها.

إن منظور املنظامت كهياكل اجتامعية يختلف بش��دة يف أوجه كثرية عن منظور نظرية 

النظ��م. وإنها تعرتض عىل الفرضيات الس��ائدة حول نظرية النظ��م أن البيئات التنظيمية، 

املدخالت، والعمليات، واملخرجات، والتغذية املرتدة وغريها أنها مفاهيم ذات شواهد ذاتية 

وفئات ومعان محددًة مس��بًقا وجميعنا نتفق عليها. وبدياًل عن ذلك، فهي – أي النظرة إىل 

املنظمة كبناء اجتامعي – لتلك املفاهيم واملقوالت كام أنشئت، وتطورت، وترشبت باملعاين 

م��ن قبل أعض��اء املنظمة. وإن ما نقل عن حكام لعبة البيس��بول يب��ن الفرق الرئيس بن 

نظري��ة النظم والبناء االجتامعي. فإن عملية الهجوم يف نظرية النظم تتم بعنف، مع طلب 

الكرات واملضارب، ويحس��ب الرضبات التي ال تحتسب وهكذا يتم وصف عملية فرعية يف 

لعبة البيسبول. 

وبينام تبدو دقيقة يف الظاهر، فإنها تسقط عملية البناء مبعنى )تحديد ما يحتسب من 

ك��رات، ورضبات وخارج الخط( من منظور املهاجم الذي هو يخلق اإلمكانية باس��تمرارية 

اللعبة )مع التصور إذا كان جميع الحكام يرفضون احتساب الرضبة(. 

ولتوضيح ذلك دعنا نلتفت إىل املثال الذي س��بق ذكره حول مصنع السيارات وعمليات 

التغذية املرتدة، حيث املعلومات، مثل أرقام إيرادات املبيعات تم نقلها إىل املصنع مع اإلفادة 

بصنع املزيد من الس��يارات. وأن أرقام اإليرادات يف حد ذاتها كأرقام ال تعني ش��يًئا بذاتها. 

وبدي��اًل عن ذلك يجب أن تحمل معنى عن طريق عملية ترجمتها )إىل يشء ملموس(. وإن 

أح��د أعضاء املنظمة )يحتمل أن يكون املدير أو الرئي��س التنفيذي(، يجب أن يرتجم أرقام 

املبيعات ويقرر )قياًسا عىل اتفاقية موجودة مسبقاً، وقياًسا عىل الخربة السابقة أو حتى بناًء 

عىل إحساس(. إن األرقام تعني أن عدًدا كافًيا من السيارات قد تم بيعه وأن هناك حاجة إىل 

مخ��زون إضايف مطلوب. هنا، تك��ون ترجمة املدير وحكمه هو الذي يعطي معنى للبيانات 

بالنس��بة للمنظمة، والواقع أنه توجد كمية كبرية جًدا من املعلومات يف البيئات التنظيمية 
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التي يجب إعطاؤها معنى )فكر، مثاًل، يف منافس��ة تنسيق الحدائق، توقعات وول سرتيت، 

األداء املايل، التاريخ الس��ابق للمشكلة، االتفاقيات مع النقابات، ورشوط الخدمة، وتوقعات 

العمالء وغري ذلك كثري(. والقول كام يف نظرية النظم، أن البيئة تحدد كيف يجب أن تعمل 

املنظمة لتحقق التوازن وتستبعد عملية إيجاد معنى، وتطوير وتقاسم/مشاركة يف الرتجمة، 

يرشح كيف وملاذا يتخذ أعضاء التنظيم القرار بالعمل/ اتخاذ اإلجراء )والحظ كيف أن قلياًل 

م��ن أعض��اء التنظيم ورد ذكرهم يف وصف نظرية النظم(. وال أحد يس��تطيع أن يجمع كل 

املعلوم��ات ذات العالقة قبل اتخاذ القرار. وبدياًل لذلك، فإن املعلومات قد اختريت بعناية، 

ونظمت لُتس��تخدم يف بناء حقيقة اجتامعية وأن أعضاء املنظمة س��وف يس��تخدمونها يف 

صنع القرار والعمل. )March,1994( وهكذا تم إيجاد الفئة وتم استثامرها من قبل أعضاء 

املنظم��ة، وأنها ال تختلف عن تفس��ريهم. ويطلق وي��ك )Weick,1995( عىل هذا املعتقد 

عماًل ذا معنى؛ إذ يعرفه بأنه وضع األشياء يف إطارها العميل ويستوعب معالجة املفاجآت، 

 .)P.6( ويبني معنى، ويتفاعل معه وصواًل إىل تفاهم مشرتك وإىل مناذج يحتذى بها

إن التفاعالت واللغة هي مجاالت مهمة يجب االنتباه إليها من منظور البناء االجتامعي 

من أجل أنه عن طريق التفاعل والحوار املنتظم فإنها تتطور، ويحدث التغيري يف املنظامت. 

وك��ام كتب كينيث بينس��ون )J.Kenneth Benson )1977 بقوله "يقوم الناس باس��تمرار 

ببن��اء العامل االجتامعي. ومن خالل تفاعلهم مع بعضهم اآلخر فإن األمناط االجتامعية ُتبنى 

بالتدريج وتنتهي بتأس��يس مجموعة من الرتتيبات املؤسس��ية. وإنه بالتفاعل املتواصل فإن 

الرتتيبات التي تم بناؤها مسبًقا تعدل تدريجًيا أو أنها تستبدل )P.3( وهكذا إن إيجاد يشء 

 )Weick,1995( ذي معنى عملية متواصلة، وليست شيًئا له بداية محددة أو نهاية محددة

"وتع��زز هذه الفك��رة قيمة تطوير املنظامت التي متت مناقش��تها يف الفصل الس��ابق، إن 

املنظامت واألفراد هم دامئًا يف عمليات )متحركة( أو )حركة دؤوبة(. 

لق��د أصبح البناء االجتامعي مص��در جذب لكل من الباحثن واألخصائين بس��بب أنه 

ص��دى ملا تخضع له من تجربة يف املنظامت ونحن نحاول إيجاد معنى لنش��اطاتنا وأعامل 

اآلخرين. وإنها أيًضا تحرتم الغموض وتعدد املعاين التي يواجهها الكثري من أعضاء املنظامت 

والعمليات التي متت ترجمتها ومتيز معظم الحياة التنظيمية. إن القرارات تؤخذ باالعتبار وتبنى 
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ع��ىل منطق وعىل حقائق غ��ري رضورية ومعقدة، فاألدوار يتم التفاوض حولها ثم يتم التنفيذ، 

وهي ليس��ت مقررة مس��بًقا مبوجب الوصف الوظيفي. إن الترصيحات الصحفية واالتصاالت 

اإلداري��ة تفحص، وتناقش ويتم البحث فيها إن كانت هناك معاٍن خفية. ونحن نرتك نقاش��نا 

مع الزمالء لنبدأ نقاش��ات أخرى، ونتقاسم املعلومات وترجامتها يف كل مناقشة. إن املحتويات 

املعقدة والحقائق ميكن إبرازها يف كل موقف تنتج عنه نتائج غامضة وتفسريات غري متناسقة. 

ويرى كثري من طلبة الدراس��ات التنظيمية، أنه- أي منظور البناء االجتامعي- يسد فراًغا يف 

عن��ارص نظرية النظم لتوفريه نظرة ش��املة وديناميكية يف كيفي��ة عمل املنظامت، ورشح كيف 

ي��رى األعضاء تجربتهم م��ع املنظامت باعتبارها بيئة اجتامعية حيث يكون التفاعل أساس��ا يف 

كيفي��ة إنجاز العمل ويؤدي إىل معن��ى يف كيفية إدراكه وخوض تجربت��ه ويكون ذلك بخاصة 

يف بيئ��ات ذات توجه أقل ميكانيكية )حركي��ة( وصناعية، وذلك يف منظامت اليوم ذات املعرفة 

املتنامي��ة، واملنظور امليكانييك )اآليل( للمنظامت الذي يف محتوى نظرية النظم والذي يبدو أنه 

أق��ل تحديًدا عند التطبي��ق للمنظمة العاملية وما بعد الحداثة للق��رن الواحد والعرشين. وإن 

 .)Bergquist, 1993( كثريًا يعتقدون أن مدخل البناء االجتامعي يحتضن بفاعلية هذه الحقيقة

 قيمة مدخل البناء االجتماعي لممارسي تطوير المنظمات:
لق��د حظي منظور البناء االجتامعي مبؤيدين بن مامريس تطوير املنظامت بس��بب أنه 

يوفر عدًدا من املزايا: 

أواًل: إنه مثل نظرية النظم يقدم رشًحا - لكنه مختلف - للس��لوك اإلنس��اين. فهو يرشح 

مث��اًل ملاذا أعضاء املنظم��ة يكونون أقل رغبة يف املجازفة بعد أن ش��اهدوا االس��تغناء عن 

موظفن يف إدارة أخرى كانت املجازفة فيها ش��يًئا عادياً. رمبا يكون هناك اعتقاد أو مفهوم 

تكون لدى األعضاء أن املجازفة تعني احتامل فقدان الش��خص لوظيفته. وكمثال ثان ينظر 

أنه من املحتمل أن أحد الرؤس��اء التنفيذين قرر إلغاء أحد خطوط اإلنتاج الذي يتس��بب 

يف خس��ائر مالية. وبداًل من حس��بان هذا القرار عماًل فرديًّا يقوم عىل مدخالت من البيئة، 

فإن منظور البناء االجتامعي يس��اعد يف توضيح التعقيدات ويف تجميع وتفس��ري وتقاس��م 

املعلوم��ات املس��تخدمة لصنع القرار ونرشه. يوجه منظور البن��اء االجتامعي انتباه مامرس 

تطوير املنظامت إىل العوامل الثقافية املعروفة الناتجة من هذا العمل. 
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ثانيــاً: يركز منظور البناء االجتامعي عىل الدور النش��ط الذي يق��وم به األعضاء يف بناء 

املنظم��ة. قد يفكر األعضاء يف قيام إدارة جديدة، وتغيري يف الهيكل أو تبني ألقاب جديدة، 

أو تغيري إحدى العمليات. وبينام قد ال يكون خيار أمام العضو الفرد لتغيري سياس��ة بعينها، 

فإن السياسة تم تطويرها من قبل أعضاء يف التنظيم وتم وضعها لفائدة املنظمة، إذ ليست 

العالق��ات بن املرشفن واملوظف��ن محصورة يف تفاعالت قامئة ع��ىل أدوار صارمة، بل هي 

متعددة األبعاد وميكن أن تكون حميمية، باردة، ورسمية، واجتامعية وهكذا. وإن العالقات 

ب��ن زمالء العمل أو اإلدارات أكرث تعقيًدا وليس��ت هي فقط محصورة يف االش��رتاك بتنفيذ 

األوام��ر أو التعليامت فيام بينهم، والعالقة ميك��ن أن تكون تعاونية أو قامئة عىل الخصومة 

والنزاع أو عالقات متس��اهلة أو متش��ددة. ويوضح منظور البناء االجتامعي الخيار النشط 

ال��ذي تقوم ب��ه يف إيجاد هذه النظم والعالقات. وهذا يعن��ي أن مامريس تطوير املنظامت 

يجب أن يعملوا عىل إيجاد مواقف ميكن من خاللها أن يقوم األفراد باختيار منظمة أخرى 

يعملون عىل تأسيس��ها، مثل السياس��ات الجديدة، والعملي��ات، واألدوار أو العالقات. وإن 

قبول هذا التكيف يعطي األخصائين وأعضاء املنظمة الحرية يف عمل تغيريات هم يرغبون 

يف مشاهدتها تحدث. )يف إطار من الحدود وعىل فرتات، نحن نوافق عليها ونحرتمها( وبينام 

هذا ال ينفي أهمية القيادة يف التغيري أو الحقائق املالية أو البيئية، فإنها تضع تركيزًا مساوًيا 

عىل املناقشات اليومية التي تحدث يف الشبكة التنظيمية بن جميع املشاركن.

ثالثــاً: إن منظور البناء االجتامعي، يس��اعد مامريس تطوي��ر املنظامت يف رؤيتهم حيال 

 :)J.D.Ford & Ford, 1995( أهمية االتصال يف إحداث التغيري

"إن القصص، والخرافات، والطقوس واس��تخدام اللغة ليست هي ببساطة انعكاسات 

ن الحي��اة التنظيمية. فاملعاين، حينئٍذ،  ملعان تنظيمي��ة، إنها املحركات املتواصلة التي تكوِّ

ليس��ت مستقرة يف الرس��ائل، والقنوات، أو أنها مصفاة للحس أو اإلدراك إنها بديٌل لذلك، 

إذ يتم اس��تنباطها من تفاعل العمليات والطرق التي يق��وم بها األفراد لجعل حديثهم ذا 

 .)Putnam, 1953 P.40( "معنى

إن الكل��امت ومحتواه��ا ذات أهمية، وإن التفس��ريات التي نس��تخدمها إليجاد معنى 

للكلامت ال يتم استكش��افها. عليك أن تتخيل موقًف��ا تكون فيه املنظمة، تحت ضغط مايل 
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وإش��اعات تخفي��ض العاملة، إنه��ا مطالبة قانوًنا أن تبع��ث بإفادة س��نوية باملزايا لجميع 

املوظف��ن. وتنص اإلفادة عىل أنه إلنهاء الخدمة غري الطوعية، فإن املوظفن يس��تمرون يف 

التمتع بأحقية مزية العالج لفرتة طويلة من الزمن بعد إنهاء الخدمة. وإن هذا اإلجراء من 

منظور إدارة املوارد البرشية يعدُّ نشاًطا يتمىش مع القانون، لكن من منظور املوظفن، فإنه 

مزعج أن تتس��لم يف املنزل وع��ن طريق الربيد مثل هذا األخطار وبدون توقع قياًس��ا عىل 

محتواه. 

إن مامريس تطوير املنظامت ميكن أن يكونوا متناغمن مع محتوى، ولغة، وآلية الرتجمة 

)له��ذا اإلجراء( ومس��اعدة أعض��اء املنظمة ليكونوا أك��رث وضوًحا يف تفس��ريهم لإلجراء – 

)االستغناء عن الخدمات.( وأنهم قد يدركون املحتوى بغرض تفسري ألي رسالة، وأن يقدموا 

 Jeffrey& توصيات أفضل حول كيف يكون اس��تالم هذا االتصال ويرى جيفري ولوري فورد

Laurie Ford )1995( أن االتصال ليس فقط جانًبا آخر للتغيري، لكنه وس��يله رئيس��ٌة عن 

طريقها يحدث التغيري.

 وأخرياً، فإن منظور البناء االجتامعي يركز عىل حقيقة أن أساسه هو تغيري يف املعنى. 

إن املنط��ق العقالين يتواجد م��ع القيم، واملعتقدات، واالتجاه��ات، بجانب األخصائيات 

التنظيمية، والهويات والعمليات أو ببس��اطة فإن تغيري األخصائية، أو الدور، أو املسمى، 

أو اس��م اإلدارة ه��ذا ليس دامئًا يؤدي إىل تغيري تفس��ري العملي��ات الضمنية التي طبقها 

أعض��اء التنظيم. وبالت��ايل، فإن املدخل يفرتض أنه ميكن إجراء التغيري بش��كل جيد حن 

يك��ون ألعضاء املنظم��ة الفرصة ليعملوا س��وًيا من أجل تعريف وتحدي��د األخصائيات 

.)Weick, 1995( الجديدة

المداخل للتغيير التنظيمي التي تتسق ومنظور البناء االجتماعي: 
يب��دو أن املداخل للتغيري التنظيمي تتس��ق مع منظور البن��اء االجتامعي، كام يبدو أنه 

يختلف عن تلك املداخل التي س��بق ذكرها والتي تتس��ق بالفعل مع مدخل نظرية النظم، 

حيث إنها تقر أن التغيري ظاهرة غري مرتبة )فوضوية( وال ميكن التنبؤ بها. )Shaw, 1997( وأن 

إطالق مس��مى مناذج لهذه املداخل باملعنى الذي رأيناه اآلن، هو أيًضا مضلل، بسبب أنها – 
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أي املداخل – تشكك يف املكونات التي تفرتضها نظرية النظم. وبدياًل لوضع التغيري التنظيمي 

يف فئات/تصنيفات مثل القيادة، اإلس��رتاتيجية، أو املزايا، فإن منظور البناء االجتامعي يرشح 

التغيري كتغيري يف ترجمة اآلليات، واملناقشات، واالتصال، واملدلوالت، ومخطط إدرايك. "وهذا 

بدوره، يعني أن طريقة رئيس��ية لتنفيذ التغيري يف النظم االجتامعية يكون بتغري النقاش��ات 

.)Marshak & Gant 2008,P.39( العامة" ذلك حسبام كتبه مارشك وجانت

 ويف الحقيق��ة، إن فك��رة التغيري التنظيم��ي فكرة معادة يف هذا املنظ��ور. ويؤكد ويك 

)Weick )2000 "أن املبالغ��ة يف التغيري التحويل املخطط ل��ه، والذي يكتمل بالحديث عن 

الث��ورة، وعدم التواصل، والهياج، يقدم منظورًا مش��ّوًها حول كي��ف يعمل التغيري الناجح" 

)P.223( ويناق��ش بقوله إن معظم النامذج تقارن التغي��ري بالجمود، يف حن أننا إذا أدركنا 

 )P.230( أن املنظ��امت ال تكون أبًدا يف حالة جمود، فإننا نكون أكرث اهتامًما يف املد والجزر

ن التغيري  بالنسبة للحياة التنظيمية. وكام أشار جفري فورد )Jeffrey Ford )1999 أن ما يكوِّ

يشء غامض وقد يعني معاين مختلفة بالنس��بة ملختلف األفراد. ومتيل معظم مناذج التغيري 

إىل اف��رتاض أن التغيري ظاهرة فريدة ميكن التعرف عليه��ا وأن األعضاء – أعضاء التنظيم – 

ميكن أن يش��ريوا ويتعرفوا عليها أنه��ا "التغيري". وإن معظم األخصائي��ن وأعضاء املنظمة، 

ع��ىل كل ح��ال، مييزون أن التغيري له أجزاء متعددة، بعضه��ا ميكن أن يكون أو قد ال يكون 

ناجحاً، وأن هذه لها العديد من املعاين، ملختلف املس��تمعن/الحضور. إن التغيري التنظيمي 

الواس��ع االنتش��ار يؤثر عىل مختلف مجموعات املوظفن بطرق مختلفة، لذلك فإن تعريًفا 

واح��ًدا للتغيري قد ال يكون ممكناً/عملياً. وبدياًل لذلك، كام أدركنا مس��بقاً، أن مدخل البناء 

االجتامع��ي يهتم مبا يعنيه التغيري للناس، مع التمييز أن هذا املعنى قد يتحول ويتكيف يف 

نق��اط أو مراحل مختلفة مبرور الوقت. وبالتايل، فإن مداخل البناء االجتامعي للتغيري تبدو 

أنها تركز عىل التغيري املتواصل أكرث منه التغيري املرحيل مبا مييز دور اللغة والحوار يف التغيري 

.)Weick & Quinn,1999(

 جفري ف��ورد )Jeffrey Ford )1999 كمثال، يقدم تعريًفا للتغيري التنظيمي بأنه مياثل 
"نقاش��ات متغرية" والتي يس��تخدم فيها األفراد لغة مختلفة لتفه��م وإنجاز التغيري. وحن 
يحدث التغري، فإن ذلك يعني أنه يحدث التغيري عندما يكون طريقة واحدة يف الكالم بدياًل 
ألخ��رى يف التحدث )Barrett,Thomas,& Hocevar,1995,P.370( أما جفري ولوري فورد  
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)Ford Jeffrey & Laurie )1995 فيصفان أربعة أنواع مختلفة من النقاش��ات التي تجري 
أثناء التغيري التنظيمي: مناقش��ات تبادر بالتغيري، مناقشات تسعى لتفهم التغيري، مناقشات 
لألداء، ومناقش��ات لالنتهاء. وليس هناك أي تجميع ملختلف أنواع املناقش��ات هو الصحيح 
لكل تغيري. وقد الحظوا: "أّن تنفيذ التغيري بنجاح وظيفة لنقاشات تعكس املحتوى الذي تم 
استنباطه والتقدم يف التغيري، مبا يف ذلك النتائج املرتتبة و"األعطال" التي يجب إيجاد حلول 
لها. التعرف عىل منوذج مناس��ب للنقاش هو مس��ألة عملية لتقرير أي نوع من املناقشات 
يحتم��ل أن يكون أكرث عملًي��ا يف املوقف الحايل، تحاول ذلك، وتنظ��ر ماذا يحدث، وتعمل 
تعديالت لنقاشات تالية، وأن ذلك يعني أن مديري التغيري يجدون أن خليًطا من النقاشات 
 J.D.Ford&( ".ق��د يك��ون ذا فاعلية أكرث من تغيري واح��د لكنه غري فعال يف حالة أخ��رى

.)L.W.Ford, 2008. P.448

إن ه��ذا املدخل ميك��ن أن يرشح كيف ومتى ال ميكن للتغيري أن يس��تمر كام هو   
متوقع، وإن نقاش��ات معينة قد ال تكون أجريت بتاًتا أو أنها أجريت بالفعل لكنها مل تكن 
ناجح��ة. إن هذا النم��وذج من التغيري كام يطلق عليه يف االتصال يثري التس��اؤل بالنس��بة 
للفئات التي متت مناقشتها سابًقا وبالنسبة لنامذج سبق ذكرها أيضاً. )مثل الهيكل، النظم، 
القيادة، الثقافة( وبس��بب أن ه��ذه العوامل هي فقط ذات عالق��ة إىل الحد الذي يعتمد 
أعضاء املنظمة عليها يف نقاش��اتهم. إن فهم كيف يس��ري التغيري يعتمد عىل دراس��ة متأنية 
وإنصات دقي��ق إىل كيف تغريت اللغة )Anderson,2005B( وإن اس��تذكارًا لتوصية ماك 
جريجر  Macgregor باالس��تامع جي��ًدا لنظريات املديرين الضمني��ة. كتب جفري ولوري 
ف��ورد )Ford Jeffrey & Laurie )1995 أن " افرتاضات املديرين حول كيف تكون عالقات 
األفكار بعضها مع اآلخر ميكن اكتش��فها عن طريق دراس��ة نقاش��اتهم حول التغيري، خاصة 
أثناء نقاشات فهم املوضوع" )P.563(. وهكذا فإن هذا املدخل ينظر إىل التغيري ليس كإطار 
نظ��ري مؤثر ورم��زي بن الصناديق، لكنه ينظر إليه كسلس��لة من النقاش��ات حيث ميكن 

مناقشة التغيري ويتم الجدل حوله، وتصدر عنه أفكاٌر جديدة.

وأيًضا ميكن اقرتاح منوذج بناء اجتامعي لتغيري فحواه "كيف أن طريقتنا يف الكالم ميكن 

أن تغري طريقتنا يف العمل. "، كيجان والهي )Kegan & Lahey )2001 قد كتبا حوايل سبع 

لغات جديدة للتحول. مبا يشجع القادة عىل تعزيز التغيري:
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 1- االنتقال من لغة الشكوى إىل لغة االلتزام.

 2- االنتقال من لغة العتاب إىل لغة املسؤولية الشخصية.

 3- االنتقال من لغة قرارات "السنة الجديدة" إىل لغة االلتزامات املنافسة.

 4- االنتقال من لغة الفرضيات الكبرية التي تحملنا إىل لغة االفرتاضات التي نتمسك بها.

 5- االنتقال من لغة املكافآت والثناء إىل لغة امليض يف االحرتام املستمر.

 6- االنتقال من لغة القوانن والسياسات إىل لغة االتفاق العام.

 .)Pp. 8-9( 7- االنتقال من لغة النقد البناء إىل لغة النقد غري البناء 

ويؤكدان أن هذه اللغات الس��بع تلعب دورًا يف نقاش��اتنا عىل مستوى الفرد، والفريق 

واملنظمة، وأنها كثريًا ما متنعنا من إجراء تغيريات نس��عى لتنفيذها. إن املناقشات الجديدة 

ميكن أن تش��جع عىل تعل��م أكرب وعىل تحقيق التغي��ري. إن دور أخصايئ التغيري املضمن يف 

مناذج تغيري البناء االجتامعي هو تس��هيل بيئة مناسبة لهذه املناقشات. ومتاثل إدارة التغيري 

يف ه��ذا املنح��ى التدريب العميل يف فرقة موس��يقى الجاز بداًل م��ن تحريك مجموعة من 

األزرار واإلبر لتحريك ماكينة. إن إحداث التغيري ال يعني التتبع يف رصامة وش��دة ملجموعة 

القوانن عرب إجراءات واضحة متاًما وبرصف النظر عام تحاول تغيريه، ولكن أن تكون مبتكرًا 

وخالًق��ا يف كيف يتم اإلنجاز والتفاوض مع مختل��ف أصحاب املصلحة إلخراج حوارات ليك 

ينج��ح التغيري. وإنه يف هذا املدخل، "فإن وظيفة أخصايئ التغيري... هي املبادرة، واملحافظة 

وإك��امل النق��اش بحيث يظهر حقيقة نقاش جديدة تكون له��ا هناك فرص جديدة للعمل 

.)J.D.Ford, 1999 P.492( ويتم اتخاذ إجراء فعال بشأنها

  كيف يكون التغيري فعااًل؟ إن ذلك يعتمد عىل كيفية مبادرات املناقشات الجديدة وكيفية 

تطبيقه��ا، ويؤكد جرانت ومارش��ك )Marshak & Grant )2011 وجود مس��تويات متعددة 

م��ن النقاش��ات التي ميكن من خاللها الح��ل إلحداث التغيري: تعدد العالقات بن األش��خاص، 

اإلطار املعريف والخطة، الشخص )خيارات الشخص، واللغة الخاصة به(، املستوى بن األشخاص 

واملجموع��ات والتنظي��م، )الحوار بن األف��راد أو بن املجموعات، وعىل املس��توى التنظيمي، 

والنقاشات الرسمية والبيانات والرسالة والقيم(. إن كاًل من هذه النقاشات تحل بطريقة ما يف 
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التغيري الفعال. وإن جفري ولوري فورد )Ford Jeffrey & Laurie )2008 قد قاما بتطوير أداة 

عملية تسمى الصورة الجانبية للنقاشات ملديري التغيري الستخدامها يف تحليل وترجمة األنواع 

األربعة من نقاش��ات التغيري التي س��بق رشحها. ويدعوان املديرين أن يعدوا نقاشاتهم خالل 

فرتة أس��بوعن أو ما يقارب ذلك. إن املديرين يكتبون، كام يف الصحافة، من ش��ارك يف الحوار 

وماذا قيل فيها، كسجل يقرب من التسجيل الحريف للمحادثة حسبام يتذكرون. واملديرون حن 

ذاك يح��ددون أنواع التغيري يف الحوارات التي ارتبطوا بها بدرجة أكرث، وحينذاك يس��تطيعون 

تغي��ري مدخلهم إذا مل ينتج عن تلك الحوارات املخرجات التي كانوا يتوقعونها أو يأملون فيها. 

" وبعد أن يروا التحليل لنقاش��هم والنتائج، فإن املديرين يصلون إىل نتائجهم الخاصة حول ما 

قد يكون مفقوًدا أو مل يعمل؟ مبعنى، تطوير فرضية، وميكنهم بعدها اختبارها بتغيري إما نوع 

املناقشات التي استخدموها أو محتوى تلك املناقشات" )P.455(. وقد يدرك املديرون، كمثال، 

أنهم ارتبطوا يف مناقش��ات إلدراك وافرتاض أن العمل سوف يتبع، لكنهم مل يرتبطوا بوضوح يف 

حوارات حول األداء والذي تتم فيه مناقشة العمل. 

النماذج الجديدة في تطوير المنظمات:
وباإلضاف��ة إىل ما يتصل مبدخل البناء االجتامعي للتغي��ري، فإن مناذج جديدة أخذت يف 

الربوز يف مجال تطوير املنظامت حيث تأخذ فلسفة البناء االجتامعي بجدية تامة. وأن أحد 

هذه النامذج تأثر بدراسة نظم تنظيم الذات يف علم األحياء ويف تخصصات أخرى. إن منظور 

النظم املعقد والذي ميكن تكييفه مثل مدخل البناء االجتامعي الذي تم اس��تعراضه أعاله، 

يرفض فكرة املنظمة يف أنها تشبه املاكينة التي تتكون من أجزاء مرتابطة ومرتبة بنظام مام 

يكمل عماًل كاماًل ميكن التنبؤ به. وبدياًل عن ذلك، فإن هذا الرأي ينظر إىل املنظمة جس��امً 

يف تغي��ري يقوم عىل أمناط تنبثق من ذاتية املنظمة تم إيجادها بتفاعل أولئك الوكالء الذين 

ميثل��ون جزًءا منها. )Olson&Eoyang,2001(. وإن هذا املدخل ال يقبل االعتقاد الذي هو 

متأصل داخل نظرية النظم، وهو أن النظم تتشابه عموماً، وإن مبادئ عامة ميكن تطبيقها 

للتنبؤ كيف س��يكون رد فعلها وتجاوبها. وبدي��اًل، إن تفكري النظم املعقدة التي تتكيف لها 

اعتق��اد أن األف��راد واملنظامت يتجاوبون بش��كل متغاير اعتامًدا ع��ىل الظروف، لذلك فإن 

السلوك ال ميكن التنبؤ به والتحكم فيه بشكل نظامي. وهذا يعني أن إدارة التغيري ال تعمل 
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م��ن منظور من أعىل إىل أس��فل، مث��ل ما هو يف نظرية النظم، لكن بدي��اًل لذلك، فإن دور 

أخصايئ التغيري هو استخدام مفهوم للنامذج املستنبطة لتؤثر عىل مجرى التنظيم، وملالحظة 

 )Olson&Eoyans,2001,P.16( .كي��ف يتجاوب النظ��ام، وليك يتم تصميم الح��ل الت��ايل

وبالنس��بة لكثري من املراقبن، فإن هذا املدخل له صدى بس��بب أنه يلقي الضوء عىل كيف 

ميكن للتغيريات أن تتكيف وتنترش يف كل النظام لتوضح أن التغيريات الصغرية التي حدثت 

لفريق مرشوع صغري يكون لها تأثريات واسعة عىل املنظمة بالكامل. 

ومث��ة نظام آخر من هذه النظم املنبثقة، املدخل الحواري لتطوير املنظامت، وهو يعزز 

باملث��ل فك��رة أن التغي��ري يف أي منظمة ميكن أن يك��ون متواصاًل ومنبثق��اً، وأنه يقوم عىل 

املحاورات واملناقش��ات املتبادلة بن أعضاء التنظيم. وإن هذا الرأي يأخذ بجدية أيًضا فكرة 

أن املنظمة وتغيرياتها ليس��ت ظواهر موضوعية حقيقي��ة )وال توجد هناك اتفاقية حولها( 

بعي��ًدا عن الحقيقة التي عرفت وتم تحويله��ا لهم من قبل أعضاء التنظيم. وإنه يف الواقع، 

من املحتمل أن تكون هناك العديد من املناقشات املنافسة حول تدوير التغيري يف أي وقت. 

ماذا يعني هذا الرأي حول دور مامرس التطوير؟ لتقدير تبعات املنظور الحواري يف تطوير 

املنظ��امت، س��وف نؤجل رشًحا أكرث اكتاماًل له��ذا املنظور إىل الفصل الق��ادم، عندما ميكن 

مقارنته بفاعلية بإجراء تقليدي تحلييل لتطوير املنظامت. 

وهنا قد تتس��اءل عن أيٍّ من هذه التوضيحات للتغيري التنظيمي هي التي أكرث مالءمة 

لالس��تخدام. إن كاًل منها يقدم مزايا ولديه معوقات مام يجعل بعض عنارص املنظمة مرئية 

بينام تخفى أخرى. ومن منظور فلسفي، فإنه توجد بعض الفرضيات الرئيسية التي ال تتفق 

مع الفرضيات بن فكر املدرس��تن، لذلك فإن األخذ باملداخل املتعددة يبدو أمرًا مس��تحياًل 

)مثل طبيعة الهيكل التنظيمي وأنه ميثل حقيقة تجريبية مقابل كونه هيكلة اجتامعية(. 

أما من منظور مامرس عميل، عىل أي حال، فإن كل من هذه النامذج يقدم رؤية فريدة 

يف بيئة العميل. وبالنس��بة للبعض، أن ما يهم لي��س ما هو النموذج الصحيح لكن بداًل من 

ذل��ك ما هو النموذج الذي يس��اعد لتس��هيل حدوث مزيد من التفاه��م يكون أكرث توافًقا 

م��ع مدخ��ل األخصايئ وحاجة العميل. مثال لذلك، أنه يف بيئة ذات بناء تنظيمي جيد أو يف 

منظمة مس��تقرة ومل متر بتغيريات رسيعة ف��إن العمالء يكونون أكرث مياًل إىل مدخل النظم. 
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أم��ا يف بيئة متغرية فق��د يجد األخصائيون أم��رًا مضيًئا الختبار لغة م��ا خالل االجتامعات 

ليفهموا أكرث كيف يصل الفريق إىل القرارات أو كيف يعكس اختالف عضو الفريق فرضيات 

ضمنية مختلفة. وباستخدام مناذج متعددة قد يكون من املمكن أن يساعد األخصايئ إللقاء 

الض��وء عىل مظاهر جديدة للحالة واملوقف، أما إذا كان مقيًدا بش��كل كبري بنموذج واحد 

فرمب��ا يجعل��ه ال يرى املعلومات املهمة )Burke,1993(، وامله��م هنا هو أن تكون ذا وعي 

بالفرضيات للمدخل الذي اتخذته والنتائج لتلك الفرضيات. 

الممارسات في قيادة التغيير:
 ليس من املهم منوذج التغيري الذي يوجه التغيري، فإن كثريًا من العلامء واألخصائين 

يعتقدون أن هناك عدًدا من الخطوات العملية واملامرس��ات املثالية للقيادة تعمل 

عىل تس��هيل التغيري ولقد عدد كوت��ر )KOTTER )1996 مثاين خطوات يجب أن 

يتبعها القادة يف إدخال تغيري رئيي يف منظامتهم: 

1- تأسيس إحساس بالرسعة: حارب الرضا باألداء الحايل بدراسة األداء الحايل وقياسه 

يف ضوء املنافسن أو أي معلم قيايس أخر.

2-  خلق التحالف اإلرش��ادي: اعمل عىل تكوين فريق م��ن القادة من ذوي الطاقة 

والكفاءة وممن لديهم الخربة الفنية واملقدرة لقيادة التغيري.

3-  تصميم رؤية وإس��رتاتيجية: وضع وصف جذاب للمستقبل والطريق الذي ميكن 

اتباعه وصواًل لهذا املستقبل.

4-  نقل رؤية التغيري: النقل بانتظام، مستخدًما إعالم متعدد، بلغة خالية من الكلامت 

غري املفهومة حول ماذا سيعني التغيري وملاذا ينبغي أن يتحمس له أعضاء املنظمة.
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5- التمك��ن ع��ىل قاعدة عريضة. اس��تبعد املعوقات التنظيمي��ة، والنظم، واملهارية 

والسياسة وذلك لجعل التغيري ناجحاً.

6-  توليد مكاس��ب ع��ىل املدى القصري من الوقت: أدخل ف��ورًا عدًدا من التغيريات 

املرئية لتأكيد نجاح جهود التغيري ومبا يوفر التحفيز.

7-  تجميع املكاسب مع االستمرار يف الرتويج ملزيد من التغيري األكرب.

8-  تأس��يس مداخل جديدة يف الثقافة. تأكد أن املوظفن املستجدين والقادة الجدد 

)P.21( .ميثلون الثقافة املرغوب فيها

الملخص:
إن التغيري التنظيمي هو الغرض الواضح للقيام بعمل معظم عمليات تطوير املنظامت. 

ويح��ل األخصائيون يف املنظامت عىل مس��توى الفرد، وعىل مس��توى املجموعة أو الفريق، 

ومع مجموعات متعددة أو فرق متعددة، وعىل مس��توى املنظمة بالكامل وبن املنظامت، 

والوالي��ات أو األمم. وميكن للتغي��ري أن يكون مخطًطا له أو غري مخطط، وعىل فرتات أو أن 

يكون متواصاًل. كام ميكن أن يكون تغيريًا من الدرجة األوىل، أو تعديالت طفيفة داخل نظم 

موج��ودة، أو ميكن أن يكون تغيريًا من الدرجة الثانية، والتي هي خلق إطارات عمل ونظم 

جديدة.

ولقد ط��ور العلامء واألخصائيون مناذج ومداخل لرشح كي��ف يحدث التغيري، وأن كل 

منوذج له مزايا وله عيوب وترتكز بعض هذه النامذج يف نظرية النظم، حيث تبدو املنظمة 

 Lewin أنها مجموعة من املدخالت واملخرجات وعمليات التغذية املرتدة وأن مدخل لوين

القائ��م عىل ثالث مراحل للتغيري قبل إزالة التجمي��د، والتحرك، وإعادة التجمد، إضافة إىل 

 Burke – للتطابق، ومنوذج ب��ورك- لوين Nadler – Tushman من��وذج نادل��ر- تش��امن

Letwin للتغيري، ونظام ويس��بوردس Weisboard’s ذي الصناديق الستة، جميعها متسقة 

م��ع مب��دأ نظرية النظم. وترشح هذه النامذج كيف ميكن أن يك��ون التغيري ناجًحا عندما 

تك��ون املكونات األساس��ية للمنظمة تتطابق م��ع بعضها بفاعلي��ة، وإن التغيري يف مجال 

ينت��ج عنه دامئً��ا تغيريات رضورية ورمبا تغيريات مل تكن مقص��ودة يف موقع آخر. ومدخل 
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مغاير للتغيري لديه منظور البناء االجتامعي هو األس��اس، وهو ينظر للمنظامت وهي تربز 

وتنكشف يف مناذج االتصال. وهذا املدخل ينظر إىل التغيريات عىل أنها عملية متواصلة أكرث 

منها مرشوًعا محدداً. وإنه مبفهوم جيد للتغيري التنظيمي، فإن مامرساً ميكن أن يكون أكرث 

وعًيا بالحلول األكرث مالءمة التي س��وف تس��اعد يف إحداث التغري. ويف الفصل التايل سوف 

نرك��ز أكرث وبالتحديد عىل دور األخصايئ، وكي��ف يعمل األخصايئ مع العميل، والعملية أو 

اإلجراء الذي يتبعه األخصايئ أثناء عملية التغيري.
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أخصائي تطوير المنظمات وعملية تطوير المنظمات

م��ن املواقف الخاص��ة يب أنني قمت بعمل أخرق. لقد قبل��ت عرًضا من أحد عماليئ 

ألكون نائًبا للرئيس يف تطوير املنظامت، حيث كنت يف معظم حيايت الوظيفية مستش��ارًا 

م��ن الخارج، ومل أكن أبًدا نائًبا للرئيس يف أي مجال كان، كان هذا العرض قفزة )نوعية(. 

لكن، بسبب أنني عملت ملدة عام تقريًبا مع فريق اإلدارة والذي سأكون واحًدا منهم مع 

احرتام��ي لهم وثقتي يف جميع أعضاء الفريق اآلخرين، خصوًصا ال�مدير التنفيذي والذي 

قريًبا س��يكون رئيًسا Ceo، فقد قررت قبول العرض والقفز ألعىل. إن كل يوم يأيت بجديد 

)O'connell, 2001, P. 274( جدي��دة، وكام هو الش��أن يف ال��زواج الذي يغ��ر كل يشء

والتس��اؤل املطروح اآلن هو: ماذا تعتقد الفروقات الكبرة بني أن تعمل كمامرس داخيل 

وخارجي يف مجال تطوير املنظامت؟

ونح��ن حتى هذه املرحلة نكون قد ناقش��نا تاريخ وأساس��يات مجال تطوير املنظامت 

ال��� Od. كام أننا بحثنا يف قيم وأخ��الق أخصائيي تطوير املنظامت ورشحنا كيف أن عملية 

التغي��ر التنظيمي هي املحتوى العام ملعظم عمل / نش��اطات تطوير املنظامت. وس��وف 

نتح��رى بعمق يف هذا الفصل عن دور األخصايئ يف عملية تطوير املنظامت ونبدأ يف تقديم 

بعض املس��ائل يف العالقة بني األخصايئ والعميل والتي س��وف نناقش��ها يف مجمل الكتاب 

وس��وف منيز بني مش��ورة تطوير املنظامت واألنواع األخرى، من االستشارات التي قد تكون 

مألوفة لديك، وس��وف نتحرى يف العالقات االستش��ارية الداخلية والخارجية وسوف نحدد 

الجانب الخاص مبستش��ار تطوير املنظامت مب��ا يف ذلك الخلفية العلمية، والخربة واملهارات 

واملقدرات التي تحتاجها لتكون مستش��ارًا ناجحاً، وسوف نختم هذا الفصل مبناقشة عملية 

االستش��ارة يف تطوير املنظ��امت بالتفصيل، متبعني يف ذلك منوذجاً تجريبياً س��يكون اإلطار 

العام للفصول القادمة يف الكتاب.



تطوير املنظامت عملية إدارة التغيري التنظيمي152

الفصل الخامس

152

العالقة االستشارية وأنواع االستشارات:
كام س��بق أن ناقشنا، فإن مامريس تطوير املنظامت يضمون مجموعة كبرة جدُا مقارنة 

بأولئك الذين يحملون لقب مستش��ار. فهم يضمون رؤس��اء تنفيذيني، ومديرين، ومديري 

مرشوعات وآخري��ن من املبتكرين، ويطبقون التغير التنظيم��ي، بغر اعتبار للدور )الذي 

يقومون به(. هانسن ولوبني )Hansen&Lubin )1995 يعتقدان أن عمل تطوير املنظامت 

يتس��ق متاًما م��ع عمل املدير، ومن دور املدير كإداري وم��رشف، إىل عمل املدير يف تطوير 

التعل��م، والتنمي��ة، وحل املش��كالت، وعمل الفريق وأكرث من ذلك، ويشء أس��ايس يف عمل 

املديري��ن هو مهاراته��م ومقدراتهم كأخص��ايئ تغير اجتامع��ي )P. 87(. إن مجال تطوير 

املنظ��امت ميكن أن يق��دم مفاهيم، وأدوات ونظريات، وأس��اليب فنية تس��اعد املديرين، 

والرؤساء التنفيذيني، وأعضاء آخرين يف التنظيم، وذلك يف تنفيذ التغير.

 وإضاف��ة له��ذه املجموع��ات، فإن كثرًا م��ن املنظامت توظف مستش��ارين يف تطوير 

املنظامت للمساعدة يف إجراء التغير. ويعمل املستشارون بالتعاقد مع املديرين والتنفيذيني 

كرشكاء كأداة للتغير مبا يس��اعد املنظمة يف تحقي��ق أهدافها. وميكن تعريف هذه العالقة 

االستشارية كام ييل:

- إنه��ا عالقة تطوعية بني مس��اعد مهني )املستش��ار( ونظام بحاجة ملس��اعدة )هو 

العميل(، ويحاول املستشار يف إطار هذه العالقة أن يقدم املساعدة للعميل يف بعض من 

املشكالت القامئة أو التي ميكن أن تحدث. وأن ينظر للعالقة أنها عالقة مؤقتة بني الطرفني 

)Lippitt, 1959, P. 5(. ويتواجد دور املستش��ار عموًما كش��خص خ��ارج نظام العميل. 

وبتعريف أقل رس��ميًة، ويف مصطلح شعبي بسيط فاملستش��ار هو شخص يقدم املشورة 

واآلراء، والنص��ح، أو التوجيه الوظيف��ي Mentoring خاصة يف مج��ال يحتاج إىل الخربة 

املتخصص��ة. وإن هذا التعريف يحم��ل معنيني إذ قد ينطبق وقد يضلل عند تطبيقه عىل 

دور مستشار تطوير املنظامت. 

إن لدى مستشار تطوير املنظامت دورًا أو مسؤولية خاصة يف العملية االستشارية. وقد 

وص��ف ش��ني )Schein )1969, 1999( مناذج أو مداخل عامة للمش��ورة، لكل من الخرباء 

واألطب��اء واملرىض، والتي هي – أي النامذج- املتعارف عليها لدى الكثر من القراء )ولهؤالء 
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أضيف النم��وذج اآليل( )امليكانييك( ونحن نقصد بالنامذج أنه��ا آراء أو افرتاضات عمومية 

لدى العمالء عن االستشارة واملستشارين.

وإن كاًل م��ن مناذج املش��ورة ه��ذه تختلف يف أوج��ه مهمة من دور مستش��ار تطوير 

املنظ��امت ونتيجة لذلك، فإنه من املهم مل��امريس تطوير املنظامت إدراك ما هي التوقعات 

والفرضية التي ميكن أن يجري بها األخصايئ يف العالقة االستشارية- )أي بينه وبني العميل(. 

نموذج الخبير: 
 )P.7( أو بيع وإبالغ )رشاء الخربة( إىل الخبر املستشار بالعبارة Schein )1999( يشر شني

كنموذج لالستش��ارة. وأن هذا الدور االستش��اري معروف بني مستش��اري تقنية املعلومات، 

واملستش��ارين املاليني واإلس��رتاتيجيني، ومستش��اري سلس��لة اإلم��دادات وآخرين ممن هم 

مأج��ورون من قبل العمي��ل خصيًصا يف مجال املعرفة والخربة يف مجال ضيق ملوضوع رئييس. 

هذا وقد يتم االس��تعانة بالخبر املستش��ار غالًبا حني ال متتلك املنظمة موارد داخلية لتكملة 

مرشوع ما. إن الخرباء املستشارين تتم االستعانة عادة بهم لحل مشكلة محددة وتطبيق حل 

يكون اختاره العميل مس��بقاً. وبالتايل، فإن الخرباء املستش��ارين غالًبا ما يدخلون يف مواقف 

يك��ون فيها العميل قد تعرف وحدد املش��كلة مس��بًقا ورمبا يكون أيًضا ق��د اختار لها الحل 

للتنفيذ من قبل الخبر. كام أن العميل الذي يكون قد متت االستعانة به كمستشار يف التقنية، 

كمثال، يكون قد قرر مس��بًقا أن املش��كلة هي التقنية، وليس باملس��تغرب، أن حلول التقنية 

تكون هي الوحيدة التي يقدمها املستش��ار. وأن العميل الذي يس��تعني بالخبر املستشار قد 

حدد املش��كلة مس��بًقا باعتبارها فجوة يف املعرفة ميلؤها الخب��ر))(. ويقدم هذا الفصل عدة 

مش��كالت، وحيث إن املعرفة املتخصصة للمستشار عادة أكرب مام لدى العميل، فإن اإلرشاف 

عىل عمل املستش��ار ميثل تحدًيا خاًص��ا )Freedman & Zackrison, 2001( ونتيجة لذلك 

 .)Schein, 1999, P.6( وميكن أن يكون عرضة للتضلي��ل )ف��إن العميل يتنازل عن الس��لطة(

وليك يعمل هذا النموذج بفاعلية، فإن شني Schein الحظ أن العميل يجب أن يكون قد قام 

بتقويم، وتحديد واضح للمشكلة أمام املستشار.

)- الوارد يف النص اإلنجليزي كلمة Hire ، أي إجارة أو تأجر، ونرى أنها ال تليق بالخبر املستش��ار لذلك 

تم اختيارنا لكلمة "استعانة" باعتبار أنها أكرث انسجاًما مع مكانة الخبر العلمية واملهنية )املرتجم(.



الفصل الخامس

تطوير املنظامت عملية إدارة التغيري التنظيمي154

نموذج الطبيب – المريض: 
لق��د خضعن��ا جميعاً لتجربة ما حدث لنا حني نزور الطبيب بش��أن مش��كلة طبية غر 

معروف��ة، وم��ا يحدث بالضبط هو أن الطبي��ب يوجه عدًدا من األس��ئلة التي يجيب عنها 

املريض، دون أن يكون املريض عىل وعي بتداعيات السؤال أو االستجابة له "أين هو األمل؟" 

"متى أنت الحظت ذلك أول مرة". كم مرة أنت تشعر هذا الشعور؟ هل األمل معزول خارج 

هذه املنطقة؟ أو أنه منترش؟" ويتبع سلسلة األسئلة التشخيصية التي توجه لفائدة الطبيب، 

إع��الن الطبيب النتيج��ة والحل؛ أعتقد أن كاحل قدمك قد التوى )وتأملت(. خذ واحدة من 

ه��ذه )األقراص( مرتني يف اليوم، وارفع كامل قدمك، وضع الثلج عليه ملدة )20( دقيقة كل 

مرة إىل أن تربأ". ويغادر املريض وهو مقتنع أنه قد تم حل املشكلة، وأن الطبيب مقتنع أن 

يرتك املريض مبجرد أنه قد تم تحديد الحل )للمشكلة(.

وبرغم أن هذا منوذج بس��يط وافرتاض س��هل، إال أنه ينطوي عىل عدة مش��كالت. حني 

يطبق العمالء منوذج استش��ارة الطبيب للمريض فإنهم يبحثون عن شخص ما يقوم بتحليل 

املوقف ويقدم حاًل للمش��كلة. وتقع مس��ؤولية تجميع البيان��ات ومعالجة املعلومات عىل 

املستش��ار، وكذا القيام بالتشخيص، واختيار الحلول. أما املسؤولية الرئيسية يف تطبيق الحل 

فإنه��ا تقع ع��ىل املريض/العميل وبينام من��وذج الطبيب – املريض ال يس��تهلك وقًتا طوياًل 

)Cash& Minter, 1979( ف��إن النج��اح يف ه��ذا النموذج، مرهون بقدرة املستش��ار عىل 

جمع املعلومات بدقة عن املوقف لدى العميل، وتحليل املش��كلة الضمنية ووصف الحلول 

املناسبة. وأنه من النادر جًدا عىل كل حال أن يقوم املستشار وحده بدقة بهذا العمل. وأن 

أعض��اء املنظمة قد ال يعلمون كيف يقدم املعلوم��ات أو أنهم ال يريدون تقديم معلومات 

دقيقة للمستش��ار، وفضاًل عن ذلك، فإن من��وذج الطبيب - املريض غالًبا ما ينتج عنه نجاح 

مت��دنٍّ بعد التنفيذ وأنه يف حاالت كثرة ال أحد غر املستش��ار ق��د رأى البيانات أو يعتقد 

أن التش��خيص هو العمل الصحي��ح. ونتيجة لذلك، فالحلول الت��ي اكتملت متيل أن تكون 

ملصلح��ة املستش��ار وليس العميل، لذلك فإن تغيرًا طويل األج��ل أمر غر محتمل، يف حني 

تكون املشكلة قد تم حلها بنجاح، فإن العمالء من املحتمل أال يعرفوا كيف يحلون املشكلة 

بأنفس��هم. ٍ)Schein,1987(، وإذا حدثت املش��كلة مرة ثانية، ف��إن العميل مضطر لطلب 

املستشار مرة أخرى.
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النموذج اآللي )ميكانيكي السيارات(: 
)ومثال آخر( ذو عالقة بنموذج الطبيب – املريض فهو منوذج ثالث بسيط )يستخدمه( 

املستش��ارون يطلق عليه )النموذج اآليل( ميكانييك السيارات )Kahnweiler, 2002(. وإن 

كثرًا ممن يزورون ميكانييك س��يارات، كمثال لي��س لديهم رغبة يف معرفة التفاصيل الفنية 

املرتبطة يف العمليات الداخلية يف س��ياراتهم. وأننا حني تكون لدينا مش��كلة، غالًبا ما نخرب 

امليكانييك أن هناك شيًئا ما "مثل أن املاكينة تصدر منها أصوات مزعجة حني أحركها باتجاه 

اليسار" " وإننا نريد أن نستلم سيارتنا بعد ساعات قليلة، وندفع الفاتورة ثم منيض، والفني 

هو املس��ؤول عن التعرف عىل العطل ثم إصالحه. وإذا اإلصالح مل يحل املشكلة بنجاح فإن 

املسؤولية تقع عىل الفني وليس علينا. إننا ال نريد رؤية رسومات معقدة أو توضيحات حول 

كيف اكتشف الفني سبب املشكلة، وأزال الجزء الذي تعرض للكرس، وثم استبداله، وتحقق 

أن الحل يعمل. وأكرث من كل ذلك، إننا ال نريد أن نلطخ أيدينا بالوسخ تحت كبوت السيارة 

)غطاء للامكينة( أو التفتيش عىل القطع ونتعلم أكرث عن وظائف الس��يارة. وأنه جيد جًدا 

وكاف بالنسبة لنا أن املشكلة قد تم عالجها.

ويتضم��ن منوذج الفني )امليكانييك( التفاعل م��ع العمالء الذين لديهم قليل من الصرب أو 

الوقت ملعالجة املشكالت. إنها نادرًا ما تكون دورًا ناجًحا للمستشار. إنها دامئًا نتيجة الجهل يف 

اختيار العميل للتفاصيل، سواء بالنسبة لتحديد املشكلة أو الحل الخاص بها، ويرغب العمالء 

الذين يفضلون منوذج الفني- املستشار يف أن يتصلوا باملستشار لرشح املشكلة. إن جيم وتيد 

Jim &Ted ال يتفق��ان يف العم��ل معاً، وأن فريقنا ال ينجز أي يشء وإننا يف انتظار املستش��ار 

لرجع إلبالغنا ان املشكلة قد تم عالجها(. عىل سبيل املثال إن منوذج الفني يلقي باملسؤولية 

عىل املستش��ار بالنسبة إىل جميع أوجه املشكلة وكذا الحل لها. وأن النموذج يسمح للعميل 

أن يتخلص من املس��اءلة واملس��ؤولية للمش��كلة. إن الحلول غر الناجحة أو املشكالت التي 

تحدث قد يالم فيها املستش��ار )س��يئ الحظ(. كام أن العمالء يتحاشون العمليات الفوضوية، 

وغ��ر املريحة أحياًنا التي تحدث تحت غطاء املحرك، وأنهم ليس��وا مرغمني ملواجهة دورهم 

ومواجه��ة املش��كلة باعتبار أنه��م أصحاب خربة. إن م��ن نافلة القول أنه يف ه��ذا النموذج 

االستش��اري فإن العميل نادرًا ما يكتس��ب أي معرفة/ فهم يف العملية ويف تقدير املش��كالت 

وتنفيذ الحلول.
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نموذج االستشارة في تنظيم التطوير: 
تختلف االستشارة يف مجال تطوير املنظامت يف عدة طرق يف كل من النامذج الثالث التي 

تم رشحها قبل قليل، برغم أنه كثرًا ما يلجأ العمالء إىل االتصال مبستش��ار تطوير املنظامت 

املتخصص يف أخذ النامذج الثالثة البديلة التي يف أذهانهم، وبالتايل، فإنها مسؤولية املستشار 

يف دعوة العميل للمشاركة يف التوقعات حول أدوار وتوقعات العمل يف وقت مبكر، بحيث 

ميكن تصحيح أي س��وء فهم أو توقعات ضمنية ميكن توضيحها. وس��وف نناقش يف تفصيل 

أكرب يف الفصل القادم كيف يتعامل املستش��ارون مع هذه الحالة، وذلك حني نناقش عملية 

التعاقد، ويوضح الجدول )).5( مقارنة املشورة يف تطوير املنظامت مع النامذج الثالث التي 

متت هنا مناقشتها.

وبش��كل مغاير لنموذج الخبر يف االستش��ارة، فإن مستش��اري تطوي��ر املنظامت تتم 

االس��تعانة بهم كخرباء يف مش��ورة العمليات والنظم اإلنس��انية أكرث م��اًم هو يف محتوى 

مج��االت محددة، برغم أن خرباء املحتوى يف مجاالت مثل العمليات، املالية التس��ويق أو 

اإلس��رتاتيجية ميكن أن يساعدوا املستش��ار للتعرف عىل العميل برسعة أكرب. ويطلق شني 

)Schein( عىل االستش��ارة يف تطوير املنظامت "استش��ارة العمليات" لوضعها بعيًدا عن 

املش��ورة التي يعرفها املستشار بالنسبة ملحتوى الخربة املتخصصة التي يقدمها. وعىل كل 

حال فإن مستش��ار تطوير املنظامت ينظر إىل العمالء عىل أنهم الخرباء بسبب أنهم األكرث 

معرفة باملنظمة، واألفراد، والثقافة، والعمليات، واملش��كالت وتاريخ املنظمة. وهم عموًما 

ومقارنًة باألخصائيني أكرث معرفًة أيًضا بالحلول النافعة وغر النافعة، وما هو الرتتيب الذي 

يجب تطبيقه يف املس��ارات )مس��ارات العمل( من الذي يجب أن تجرى املقابلة معه أو 

يش��رتك يف املس��ح، وأين ميكن تجميع البيانات األكرث إفادة، وكيف يجب ترجمة البيانات 

بإرش��ادات ذكية وضمنية، وإن النظر إىل العميل عىل أنه خبر يضع املستش��ار يف وضعية 

متواضعة يس��تطيع من خاللها / أو تس��تطيع من خاللها )إذا كانت سيدة( تقديم أسئلة 

ذات عالقة للعميل ليفصح عن أي معرفة خفية، ثم يقدم أفكارًا مفيدة من منظور شخص 

 .)Schein, 1999( هو من خارج املنظمة
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وبش��كل مغاي��ر لنموذج الطبيب- املريض، فإن مستش��اري تطوير املنظ��امت غالًبا ما 

يفضل��ون أن يقوموا بعملية تجميع البيانات وتقرير تحليل مش��رتك س��وًيا مع العميل. إن 

مستش��اري تطوير املنظامت يفضلون العالقة املتس��اوية مع العميل تكون فيها املسؤولية 

الرئيس��ية عىل العميل بالنسبة للمش��كلة والحل مقابل أن يحوز املستشار عىل أحقية )إذا 

جاز التعبر( التعرف عىل املش��كلة والحل. ونتيجة لذلك، فإن دور املستش��ار هو مساعدة 

العميل يف الرشاكة يف تش��خيص العملية. وكام الحظ ش��ني )Schein, 1987( أن الرشاكة يف 

التشخيص أمر مهم للسبب التايل:

إن املستش��ار م��ن النادر أن يتعلم م��ا يكفي عن أي منظمة معينة، ليع��رف ما هو اإلجراء 

العميل األفضل الذي ميكن أن يكون أو حتى ما هي املعلومات التي ميكن حًقا أن تساعد. وعىل 

.)P.9( كل حال فإن املستشار ميكن أن يساعد العميل ليكون جيداً يف التشخيص بقدر كاٍف

الجدول )1-5( كيف تختلف االستشارة يف تطوير املنظامت عن املداخل األخرى

امليكانييك الطبيب - املريضالخبري
تطوير 

املنظامت

العميل الرئييس املسؤولية يف تجميع البيانات

)يف املقام األول(

مشاركةاملستشاراملستشار

العميل مع املسؤولية يف التشخيص

توصيات املستشار

مشاركةاملستشاراملستشار

مشاركةاملستشاراملستشاراملستشار الرئييساملسؤولية يف اختيار الحلول

العميل مع املسؤولية يف تنفيذ التغير

توصيات املستشار

مشاركةاملستشارالعميل

 وف��وق ذلك ف��إن نجاح أح��د الحلول س��يكون أكرب، ح��ني يتفق س��وًيا العمالء 

واملستش��ارون عىل إس��رتاتيجية محددة للتش��خيص والحل،  وهذا يتم عالجه بشكل 

متكرر يف التفاعل الحقيقي يف منوذج الطبيب – واملريض كام يحدث أيضاً، كام أش��ار 

البح��ث أنه حني يتف��ق األطباء األخصائيون واملرىض عىل تش��خيص طبي، فإن املرىض 
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يكونون أكرث قناعة بالتفاعل وأنهم من املحتمل أن يطبقوا توصيات الطبيب األخصايئ 

.)Bass Et- Al, 1986, Stewart Et Al 2000( للعالج

وباملقابل لنموذج امليكانييك فإن العميل يف ارتباطه ومشاركته يف مجال تطوير املنظامت 

ل��ه دور بارز يقوم به يف تفهم وإدراك للمش��كلة ويف تطبيق الحل. وإن مش��اركة العميل 

النش��طة رضورية للتأكد أنه مبجرد أن يغادر املستش��ار املوقع فإن )عنرص( الحل ميكن أن 

يكون تغيرًا قوًيا ومدعوًما ومس��تمرًا وأنه بدون مش��اركة نش��طة من جانب العميل فإن 

النتائج كام يبدو قد تكون قصرة األجل. 

وباملقارن��ة بالنموذجني: من��وذج الطبيب-املريض ومنوذج الفني فإن هدًفا رئيس��ًيا ألي 

ارتب��اط استش��اري هو أن يتعلم العمي��ل عملية تطوير املنظامت بحي��ث إن مهارات حل 

املش��كالت)مبا يف ذل��ك جم��ع البيانات وتحليله��ا والحلول( تنتقل إىل العميل ويرى ش��ني 

)Schein, 1999( أنه يف الواقع" ما مل يتعلم العمالء كيف يتعرفون عىل املشكالت بأنفسهم 

ويفك��رون من خالل معالجتهم لها، فإنهم من املحتم��ل أال يطبقوا الحل كام أنهم يكونون 

أقل احتاماًل أن يتعلموا كيف يعالجون مثل هذه املش��كالت متى ما تكررت )P.18( ويرى 

بعض املستش��ارين املبتدئ��ني أن دوام جهل العميل ذو فائدة، وع��ىل كل، هم يرون، أنني 

إذا علَّمت العمالء كيف يحلون بأنفس��هم هذه املشكالت، فإنه ميكن أن يتم االستغناء عن 

خدمايت. وهناك عدة مشكالت جراء هذا الرأي. إنها عىل نقيض إحدى قيم تطوير املنظامت 

األساس��ية التي تس��هم يف النمو، والتعلم، والتطور، وحني يتمس��ك املستشار بهذا االعتقاد 

ويعم��ل ع��ىل ضوئه، فإن ذلك يس��هم يف عدم توازن القوى، إذ يك��ون العميل "ال حول له 

وال قوة"، وغر قادر ودامئًا بحاجة إىل املستش��ار، يف حني يحتفظ املستش��ار بالقوة والقدرة 

ع��ىل التحكم. إن عدم التوازن يف العالقة أمر معروف بني أعضاء املنظمة وذلك يف كثر من 

املنظامت، وإنها كثرًا ما تس��هم يف الرصاعات واملش��كالت التنظيمية والتي جاء املستش��ار 

ليساعد يف حلها. ولذلك فإنه من النفاق بالنسبة للمستشار أن يروج نوًعا جديًدا من العالقة 

بني أعضاء التنظيم يف حني أن العالقة بني العميل واملستش��ار ليس��ت ذات شكل منوذجي. 

وأخراً، إن عملية تطوير املنظامت ليس��ت مجموعة من األرسار التي هي تحت الحراس��ة 

املشددة وال يكشف منه إال للعمالء الذين يدفعون. وإن العمالء الذين ال يرون تقدماً، ليس 

من املحتمل أن يس��تدعوا املستشار ليقوم بحل ذات املش��كلة، لكن العمالء الذين تعلموا 
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كيف يعالجون املشكالت من أنفس��هم يكونون أكرث احتاماًل لالستعانة مبستشار مرًة أخرى 

وذلك ليحل مش��كلًة مختلفًة وأن يويص باالس��تعانة مبستشار للزمالء واألصدقاء وقد تكون 

الحظت يف وصف مش��ورة تطوير املنظامت أن العالقة بني العميل واملستش��ار هي عالقة 

قوية بشكل كبر/ ملحوظ. وحقاً، فإن شني كتب يف ذلك أن هذه )العالقة( هي العامل الذي 

يقرر )Schein P.242( عام إذا كان االرتباط سوف يساعد العميل أم ال. وخالصة القول، إن 

مستشار تطوير املنظامت مستشار من نوع مختلف، إنه يقوم بالعديد من األدوار املتفردة 

ويتعامل مع مجموعة من الظروف واملشكالت املختلفة. وإنه بالنسبة لكثر من األخصائيني 

فإن مجال تطوير املنظامت مجال ممتع ومهنة ذات مردود. وإن مستشار تطوير املنظامت 

حسب مارشك )Marshak, 2006( يجب أن يكون مامرًسا مهنًيا مبعنى أن يكون أيًضا محلاًل 

)ناق��داً( ماهراً، وعاملًا باحًثا يف االجتامع، ومعلاًم أو مدرباً، وأخصايئ تس��هيل املهمة ومدرًبا 

عملياً. والتعلم يقوم بكل هذه األدوار فإن ذلك يتطلب معرفة املحتوى، ومعرفة العمليات، 

ومهارات يف العالقات مع األش��خاص. هذا وس��وف تكتشف يف القس��م التايل وبعمق كبر 

الصفات الجانبية ألخصايئ تطوير املنظامت. 

أخصائيو تطوير المنظمات: من هم؟ وأين يعملون؟ 
الحظن��ا يف الفص��ل األول أن أخصائيي التغير الذين يزاولون عمل تطوير املنظامت هم 

مجموع��ات متعددة تتكون من املديرين، واملهني��ني يف املوارد البرشية ومديري مرشوعات 

تقنية املعلومات وغرهم كثر. وإن بعًضا من املنظامت تس��تخدم مستش��ارين يف الداخل 

)موظف��ون باملنظمة( ويحملون لقب مستش��ار تطوي��ر املنظامت، أو مستش��ار التفعيل 

التنظيم��ي، أو أخصايئ امل��وارد البرشية. وهذه عموًما أدوار تتم فيها االس��تعانة باألخصايئ 

كموظف دوام كامل ليقدم املش��ورة الداخلية للمديرين، والرؤساء التنفيذيني، وفرق العمل 

الذين هم يواجهون مش��كالت أو يقومون بتنفيذ التغير. وإن مستشاري تطوير املنظامت 

الذين يعملون أخصائيني يف الداخل لكونهم موظفني يعملون عادة يف إدارة املوارد البرشية، 

لكن يف املنظامت األكرب قد يكون لديها مستشارون يف تطوير املنظامت يعملون يف قسم يف 

إدارة األع��امل خاصة يف املجاالت التجارية، حيث يكون إدخال التغير مرشوًعا متكررًا، كام 

هو الحال بالنسبة لتقنية املعلومات.
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وقد اس��رتعى انتباه بع��ض املراقبني أنه حني يك��ون للمنظمة وظيف��ة أو عمل تطوير 

املنظامت يف الداخل، فإنها يف الغالب أي الوظيفة تذوب أو تدفن يف أعامل املوارد البرشية، 

حي��ث يفتقر املستش��ارون يف الداخل إىل ح��ق التعامل مع العم��الء التنفيذيني و"إنه من 

الصع��ب ملامريس تطوير املنظامت أن يواجه��وا تجربة التقدير اإليجايب وأقل كثرًا من ذلك 

إمكانية مامرس��تهم النفوذ التنظيم��ي )Burke & Bradford,2005,P.9(. وقد وصف برك 

Burke فوائد ومثالب خمس��ة س��يناريوهات محتملة تتبع فيها وظيفة تطوير املنظامت: 

))( إدارة يف امل��وارد البرشية )2( وحدة قامئة بذاتها باملنظمة )3( وظيفة ال مركزية، حيث 

يتبع مامرس��و تطوي��ر املنظامت إىل وح��دة إدارة األعامل )4( جزء م��ن وظيفة يف املوارد 

البرشي��ة مثل التعويضات، املزاي��ا.. إلخ و)5( جزء من وظيفة التخطي��ط. ويختم قوله إنه 

 ،Od �بينام الوظيفتان األخرتان – الرابعة والخامس��ة - ليس��تا يف الهياكل عموًما لوظيفة ال

فق��د يكون هناك مزايا لتقوي��ة املنظمة واملجال من خالل ضم تطوير املنظامت مع املوارد 

البرشية والتخطيط اإلسرتاتيجي بغرض التغير عىل مجمل النظام.

وتستخدم املنظامت أيًضا العديد من املستشارين من خارج املنظمة من الذين يعملون 

مستقلني أو كعضو يف عمل استشاري كبر - )ينتسب ملجموعة(.

ويح��دث غالًبا أن يتم االتصال مبارشة باملستش��ار الخارجي م��ن قبل الرئيس التنفيذي 

أو املدير. ويجري التعاقد مع املستش��ار الخارجي عىل أس��اس كل مرشوع مس��تقل، حتى 

وإن كان للمستش��ار عالقة طويلة قدمية مع منظمة العميل. وقد يكون لهؤالء املستشارين 

ارتباط��ات م��ع عدد من العمالء يف أي وقت معني، وقد يتضمن االرتباط أحياًنا الس��فر بني 

املواقع اعتامًدا عىل حجم املشورة والوقت الذي يفرضه االلتزام والعقد.

المشورة من الداخل مقابل تلك من الخارج - الفوائد والمثالب:
جاء يف مس��تهل ه��ذا الفصل أن أحد املستش��ارين قام بتغير مس��تقبله الوظيفي من 

مستش��ار خارجي إىل مستش��ار داخيل، وسواٌء اختار الش��خص املوظف مستقبله الوظيفي 

مستش��ارًا داخليًّا أم مستش��ارًا خارجيًّا، فإنه يوجد العديد من الفوائد واملثالب يف كل دور 

داخيل وخارجي. ويوضح الجدول )2-5( بعض فوائد ومثالب التمسك بهذين الدورين.
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الجدول )2-5( فوائد ومثالب تلقي املشورة من الداخل والخارج

املشورة الخارجيةاملشورة الداخلية   

الفوائد

• معرفة أكرث بالثقاف��ة التنظيمية، والتاريخ، 

واألخصائيات.

• متت��ع صاحبها بعالقات مس��بقة مع أعضاء 

املنظمة.

• تواف��ر نظرة طويلة األجل وإمكانية أكرب يف 

نجاح املخرجات.

• التمتع براتب منتظم.

• حاجة أقل للرتويج للخدمات.

• ق��د يك��ون أعمى بص��رة بالنس��بة لبعض 

املسائل بسبب التاريخ والثقافة.

• نوعيات قليلة من العمالء، والصناعات واملسائل.

• خربة أوسع مع نوعيات من العمالء.

• ال يدخل املنظمة بتحيز من خربة سابقة 

مع أعضاء املنظمة.

• ح��ل أق��ل يف السياس��ة، قد يك��ون ذا 

مصداقية مع قلة النتائج املرتتبة.

• قد يكون لديه قوى المعة أكرب.

• قد يش��عر أعضاء املنظم��ة براحة أكرب 

يف املش��اركة يف املعلومات م��ع انعدام 

الخوف من ترسبها.

املثالب

• قد يواج��ه تحديات أخالقي��ة حيث يكون 

الرفض أمرًا صعباً.

• ق��د يواج��ه باهتاممات رسي��ة، خاصة مع 

مدير من الداخل )داخل املنظمة(.

• ق��د يك��ون أعض��اء املنظم��ة مرتددين يف 

املشاركة باملعلومات ذات الحساسية خشية 

أن تترسب داخلًيا إىل الزمالء.

• قد ينظر إليه أنه عيون اإلدارة.

• قد يكون لديه صعوبة يف معرفة املعاين 

الخفية للمسائل التي يصعب إدراكها.

• يجب أن يبني عالقات وثقة مع أعضاء املنظمة.

• قد ينظر إليه أنه متواجد لفرتة قصرة.

• يجب أن يبحث عن عمالء حتى يكسب 

"شيك الراتب".

• ق��د ينظ��ر إىل توصياته وكأن��ه يبيع أو 

يوسع دائرة عمله بشكل غر رضوري.

• ق��د ال يكون قادرًا ع��ىل املتابعة إىل ما 

بعد الحلول لينظر إىل النتائج عىل املدى 

البعيد.
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وواضح أن هذه املزايا تتفاوت بني املستش��ارين داخل وخارج املنظامت. مثال لذلك، فإن 

بعض أعضاء املنظمة يضعون درجة عالية من الثقة يف منظور املستش��ار الخارجي وأنهم قد 

يقللون من توصيات من هم من داخل املنظمة، بافرتاض أن املستشارين يجب أن يكونوا أكرث 

مهارة إذا ما حافظوا عىل عالقات العميل وتلقوا راتًبا كمستش��ار مس��تقل. وإنه يف منظامت 

أخ��رى يكون العكس هو الصحيح: إن املنظور الداخ��يل له قيمة أعىل من املنظور الخارجي، 

وتلك الحلول" التي مل تضمن هنا" هي مثار اتهام. وإنه يف بعض املنظامت، فإن املستش��ارين 

من الداخل ميكن أن يكونوا بسهولة موضع ثقة بالنسبة للمعلومات الرسية، وأما املستشارون 

من الخارج فقد يجدون ذلك أمرًا صعًبا أن يحصلوا عىل معلومات من أعضاء التنظيم.

أيًضا فإن املستش��ارين من الداخل يف منظ��امت أخرى قد ينظر إليهم عىل أنهم اتخذوا 

من قبل موقًفا بجانب اإلدارة، وأن املستشارين من الخارج قد ينظر إليهم أنهم أكرث حياًدا 

وأنه��م رمز ملقول��ة التغير القادم )Kaarst-Brown, 1999(. وقد يواجه املستش��ارون من 

الداخ��ل ضغوًط��ا متزايدة لتجن��ب أن يكونوا امناء مع العمالء خش��ية أن يكون رد الفعل 

من جانبهم قاس��ياً. إن هؤالء املستشارين يقدمون للعمالء خدمة سيئة حني يتواطؤون مع 

العمالء برفضهم مواجهة املس��ائل الصعبة )Scott, 2000(. وكذا قد يفعل املستشارون من 

ا، إن  الخارج لتجنب غضب العمالء والذين قد يكونون ذوي أهمية لصفقة مس��تقباًل. وحقًّ

بروز بعض التحديات أمر عادي لكل من املستشارين الداخيل والخارجي.

وبسبب عدم وجود سيناريو متكامل، فإن املنظامت قد تجني فوائد عن طريق االستعانة 

باملستشار الداخيل والخارجي ليك يعمال مع بعضهام طوال دراسة املرشوع، بدًءا من تجميع 

البيانات حتى الحلول. فاملستشار الداخيل يوفر املعلومات األساسية إىل املستشار الخارجي 

طوال تنفيذ املرشوع، واملستشار الخارجي يشر إىل املسائل التي قد يكون املستشار الداخيل 

قد غفل عنها.

المسائل األخالقية للمستشارين من الداخل والخارج:
تختلف املسائل األخالقية بني كل من املستشار الداخيل واملستشار الخارجي. مثال: 

قد يواجه املستشارون من الداخل ضغًطا متزايًدا من القرناء أو الزمالء العاملني لفضح 
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أرسار العمالء بالكشف عن وجود أو عرض بارتباط، وماذا قال املشاركون خالل املقابلة 

أو ما قيل يف مجموعة الرتكيز، أو حتى ببس��اطة الكش��ف عن ما هي املشكلة التي تم 

االتصال باملستش��ار للمناقش��ة حولها. وقد ال يريد للعميل الداخيل أن يشاركه بتوسع 

أح��د يف املعلومات ع��ن: مثال وجود ارتباط ببن��اء فريق إداري، أو إع��ادة تنظيم، أو 

اندماج/ أو حيازة، وأن لدى املستشار املسؤولية األخالقية للمحافظة عىل هذه الرسية 

بش��أن هذه املوضوعات. وقد يربر أنه ليس من املالئم االستجابة لسؤال أحد الزمالء يف 

أي من هذه املجاالت باعتبارها مجاالت رسية، وأن ذلك خاصًة يكون تحدًيا يف التعامل 

مع املستش��ار الداخيل حني يكون مدير املستشار أو نائب الرئيس للموارد البرشية هو 

موجه الس��ؤال. وإن أكرث الطرق فاعلية للتعامل مع هذا التحدي هو التنبؤ به وتطوير 

اتفاقيات عمل بني املستشارين واملديرين حول ماهية املعلومات التي ميكن أو ال ميكن 

املش��اركة فيها. ويطلق بل��وك )Block )2011 عىل هذا اإلج��راء "التعاقد مع الرئيس" 

لتوضيح التوقعات واالفرتاضات وما هي املسألة التي من املتوقع حدوثها قبل أن تصر 

مشكلة.

إذا كنت مديرًا توظف مستشارًا يف تطوير املنظامت، فام أنواع املرشوعات التي 

ميكن أن تفضل لها املستش��ار الداخيل؟ أو املستش��ار الخارجي؟ وما املهارات التي 

يجب أن تنظر إليها؟ )يف املستشار(.

مهنة المشورة في تطوير المنظمات:
لقد تأسست عدة جمعيات مهنية ملامرس تطوير املنظامت:

)- مختربات التدريب الوطنية.

2- الجمعية األمريكية للتدريب والتطوير )والتي لها فرع للتطوير املنظاميت(.

3- شبكة منظمة تطوير املنظامت.

4- معهد تطوير املنظامت.
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وتضم املنظامت األكادميية ما ييل:

)- تطوير املنظامت وتقسيم التغير لألكادميية واإلدارة واملجتمع لعلم النفس الصناعي.

2- مجالت أكادميية مثل: مجلة العلوم الس��لوكية التطبيقية، مجلة العالقات اإلنس��انية 

والقيادة ومجلة تطوير املنظامت.

وقد قام فان إندي وبورك وترشش  )Van Eynde, Burke  & Church )1994 بدراس��ة 

عين��ه مكونه من )400( عضًوا من هذه املجموعات، ووجدوا أن األخصائيني منقس��مون إىل 

نصفني متساويني تقريًبا بني مستشارين من الخارج ومن الداخل وأن الغالبية منهم يحملون 

درجة املاجس��تر أو الدكتوراه، وظلوا ميارس��ون يف مجال تطوير املنظامت ألكرث من )) عاًما 

تقريب��اً، وميثل��ون مجموعة متنوع��ة من الصناعات )مب��ا يف ذلك العق��ار، والرعاية الصحية، 

والتعليم، والحربية، والسيارات( وأن لديهم – أي املستشارين- خلفيات تعليمية متنوعه وإن 

حوايل النصف من الذين خضعوا للمس��ح يحتفظون بعالقات نشطة مع العامل األكادميي عن 

طريق التدريس، اإلدارة أو املشاركة يف مجالس استشارية.

أن تكون مستشاًرا في تطوير المنظمات:
يتزايد ع��دد  الربامج األكادميية واملهنية التي تغطي تدريس مفاهيم ومامرس��ات تطوير 

املنظ��امت، إال أن ش��يًئا مل يتغر يف هذا الش��أن بع��د أن كتب ب��رك )Burke )1993 "أنه ال 

يوجد مس��تقبل وظيفي واضح ومنتظم يؤهل الشخص ليكون مستشارًا يف تطوير املنظامت" 

)P.185(. وحت��ى اآلن ال توج��د ش��هادة مقبولة عاملي��اً، أو درجة تؤهل الش��خص أن يكون 

مستش��ارًا يف تطوير املنظامت. وإن املهارات ومس��تويات الخربة تختل��ف كثرًا يف الواقع بني 

مامريس تطوير املنظامت. كذلك فإن املهارات ومس��تويات الخربة تختلف كثرًا يف الواقع بني 

م��امريس تطوير املنظامت، والذين قد يتخصصون يف أن��واع معينة من الحلول مثل التدريب 

العم��يل، بن��اء الفريق، التخطيط اإلس��رتاتيجي أو تصميم التنظيم. وق��د الحظ كل من بنكر 

وألبان ولويس��يك )Bunker , Alban &Lewicki )2005 أن َوس��َم ش��خٍص ما بأنه أخصايئ 

يف تطوير املنظامت، ال يخربك كثرًا عن تدريب الش��خص، وأدائه وخلفيته أو خربته وأس��س 

مهارات��ه )P.165(. وإنه مثل عمالئنا ف��إن ألخصائيي تطوير املنظامت أطياًفا متنوعة. ويتفق 
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معظم املراقبني أن خلفيته يف علوم االجتامع والس��لوك ُتَعدُّ بداية جيدة ليتلقى املس��تجدون 

مقدمة يف مفاهيم تطوير املنظامت. ويويص بورك )Burke )1993 بتلقي التدريب األكادميي 

يف مجاالت مثل علم الس��يكولوجي التنظيمي، وديناميكية املجموعات، وطرق البحث، تعليم 

الكبار تطوير املس��تقبل الوظيفي، االستش��ارات، تطوير املنظامت، والنظرية التنظيمية. وإن 

 Preston & Mclean( وبريتون وماكلني Head &Armstrong )1996( هي��د وأرمس��رتونج

2006( ينادون بدورات يف إدارة األعامل حيث إن معظم نشاط تطوير املنظامت يتم يف ذلك 

اإلط��ار )إدارة األعامل( وهي صدى ملا قاله ب��ورك وبرادفورد )2005( والذي يتناغم قوله مع 

اإلفادة أن املستش��ار يحتاج لتعلم اللغة–)لغ��ة تطوير املنظامت (- وكيف يتم الحصول عىل 

الرب��ح والتكاليف التي تطبقها مختلف من��اذج إدارة األعامل )P.8(. وهناك ملحق لدراس��ة 

مجاالت أخرى مثل االتصاالت التنظيمية، االجتامع، اإلدارة العامة، وعلم السياس��ة حيث إنها 

– أي ه��ذه املجاالت- تقدم مفاهيم مفي��دة تزيد من حصيلة املعرف��ة النظرية والتطبيقية 

لألخصايئ. إن املش��اركة يف جمعيات مثل الجمعي��ات املهنية، واملؤمترات والدورات التدريبية 

الت��ي تقدمها هذه الجمعي��ات هي طرق جيدة لتعظيم معرفة الش��خص يف مفاهيم تطوير 

املنظامت مع توس��يع دائرة الشبكة املهنية ذات العالقة. وعىل كل حال، فإن الخربة العملية، 

هي رشط أسايس ملشورة ناجحة، لذلك فإن العمل يف االستشارات هي كظل للموجه الوظيفي 

املاهر، فذلك ُيَعدُّ من أفضل الطرق الكتساب الخربة، وإن أولئك الذين يريدون دخول مجال 

تطوير املنظامت قد يتطوعون ملس��اعدة مستش��ار داخيل يف مرشوع يف العمل باملنظمة. إن 

مساعدة املستش��ار الداخيل يف تجميع وتحليل البيانات وتس��جيل املذكرات أثناء املقابالت، 

أو ببس��اطة الجلوس يف ورش��ة عمل أو اجتامع تس��هييل، كل هذه الوسائل ُتَعدُّ طرًقا ممتازة 

ملش��اهدة عمل تطوير املنظامت عملياً. وإضافًة ملا تقدم، فإن طريقة بس��يطة ومرغوًبا فيها 

الكتس��اب الخربة هي البح��ث عن فرص للعمل العام مع مجموعة غ��ر ربحية. ومثة تحذير 

مهم: مبا أنه من املهم أن يقدم الشخص ذاته أخالقًيا وأال يبالغ يف مستوى معرفته، فإن العمل 

مع مستش��ار ذي خربة مس��ألة رضورية حتى يكتسب املستش��ار املبتدئ خربًة كافيًة ليكون 

ق��ادًرا عىل القيام بالتعاقد وحده. إن تطوير ال��ذات، والنمو يف مجاالت مختلفة مترين يقوم 

به اإلنس��ان شخصًيا وإن مختلف األشخاص يحتاجون ويرغبون يف التطور يف مجاالت مختلفة 

من القدرات واملهارة. وكام قرر فارين )Varney )1980. فإن التطوير املهني يجيء عن طريق 
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أن��واع مختلفة ومتنوع��ة من الخربات )P.34( والتي تناس��ب الفرد. إن املش��اركة يف برنامج 

أو فاعلي��ة معروفة )مرغوب فيها( أو بس��بب أن الربنامج أو الفاعلي��ة موجودة قد ال يكون 

ذلك هو الخي��ار األفضل. وأن هناك كثر من الخيارات مثل قراءة املجالت، حضور املؤمترات، 

مش��اهدة مستشارين آخرين، والحصول عىل درجة جامعية متقدمة جميعها خيارات تعتمد 

عىل األخصايئ. والخالصة: حيث إن هناك العديد من املس��ارات ملس��تقبل وظيفي يف تطوير 

املنظ��امت، فإن��ه أيًضا توجد الكث��ر من الفرص ألولئ��ك الذين يتطلع��ون لتطوير معارفهم 

الرضورية واملهارات والخربة لديهم. 

المهارات والمقدرات لمستشاري تطوير المنظمات:
كان��ت هناك العدي��د من املحاوالت لتعري��ف مجموعة امله��ارات والكفاءات التي 

يحتاج إليها األخصايئ ليعترب مهنًيا مقتدرًا بالكامل يف تطوير املنظامت.)2( وإن بعًضا من 

ه��ذه الجهود قام بها أفراد من الباحثني، بعضه��م برعاية من اتحادات مهنية وبعضهم 

بزمالة مع برنامج تتبناه كلية أو جامعة. وكل منهم يقدم مجموعة مختلفة من املهارات 

واملقدرات، ومل يتم تطبيق أي مدخل موحد )يوبانك ومارش��ال وأودريسكول )990)(( 

وف��وق كل ذلك، ف��إن تعريف املهارة واملقدرة يختلف في��ام إذا كانوا يصفون املهارات 

فيام بني عالقات األشخاص أو املهارات السلوكية، ومعرفة مجاالت املحتوى املطلوبة ليك 

تحق��ق النجاح. وكمث��ال فإن فارين )Varney, )1980 يصف ثالث��ة مجاالت يحتاج فيها 

مامرسو تطوير املنظامت أن يكونوا ذوي مهارة، واملجاالت هي: 

)- الوعي الذايت. 

2- مهارات املفاهيم، والتحليل ومهارات البحث.

)2( عىل سبيل املثال، انظر:

Carey and Varney )1983(; Esper )1990(; Eubanks et al. )1990(; Eubanks, O’Driscoll, 

Hayward, Daniels, and Connor )1990(; Freedman and Zackrison )2001(; Head et al. )1996(; 

McLean )2006(; McLean and Sullivan )2000(; O’Driscoll and Eubanks )1992(; Scott )2000(; 

R. Sullivan and Sullivan )1995(; Varney )1980(; Warrick and Donovan )1979(; Worley and 

Feyerherm )2003(; Worley and Varney )1998(.
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3- مهارات التغر والتأثر التنظيمي, الرتكيز عىل الس��لوك الذي يس��اهم يف الحصول عىل 

النتائ��ج الناجحة. يوبانكس وآخرون )Eubanks Et-Al)1990 حددوا س��ت فئات من 

املقدرات هي: اس��تخدام املهارات يف العالقات بني األش��خاص، إدارة عملية املجموعة، 

استخدام البيانات، التعاقد، تطبيق الحلول، املحافظة عىل استمرار العالقة مع العميل. 

ويقدم س��وليفان وسوليفان 1995( Sullivan( &Sullivan ليس أقل من)86)( مقدرة 

مهمة ملستش��اري تطوي��ر املنظامت م��ن الداخل ومن الخارج وذلك يف كش��ف متت 

مراجعته أكرث من اثنتي عرشة مرة منذ أواخر الس��بعينيات )1970S( ويوضح الجدول 

)5.3( مجموعة فرعية من املهارات األساسية واملنقحة تتواجد يف الكثر من املسوحات 

الت��ي تجري يف مجال مقدرات تطوير املنظامت. والبي��ان يف الجدول، قد يبدو محبًطا 

لكنه بكل تأكيد ليس من املحتمل أن أي مستش��ار كفرد ميكن أن يكون ماهرًا بدرجة 

عالي��ة يف جميع ه��ذه املجاالت التي بالج��دول. إن بعض األخصائي��ني يختارون خربة 

تخصصي��ة عميق��ة يف بعض من هذه املجاالت بداًل من )التخص��ص واملهارة( العريضة 

يف جمي��ع املج��االت )Mclean, 2006(. وم��ع ذلك فإن معظم امله��ارات يف العالقات 

بني األش��خاص كام هي واردة يف الجدول توجد لها حاجة س��واء يف تخصص الشخص يف 

مجموع��ة كب��رة من الحلول أو يف واحدة مثل التدريب العميل الذي يتم عىل أس��اس 

ش��خص أمام ش��خص. وإن كثرًا من مجاالت الحلول حس��ب رشحه��ا يف الجدول متت 

تغطيتها يف الكتاب فيام بعد.
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الجدول)3-5( مثال للمقدرات للنجاح كمستشار يف تطوير املنظامت

مهارات العالقات 

بني األشخاص 

والخصائص 

الشخصية

السلوك 

التنظيمي

تجميع 

البيانات 

والتحليل

التدريب 

والتطوير

مجاالت 

املعرفة يف 

إدارة األعامل 

واإلدارة

مهارات 

مهنية عالية

مهارات 

املشورة

الحلول

الوعي بالذات • 

وإدارة الذات

املوضوعية • 

والحيادية

الخيال• 

املرونة • 

والتعامل مع 

الغموض

األمانة/االستقامة• 

الثبات وعدم • 

التذبذب

بناء الثقة والوئام• 

متفتح الذهن• 

اإلنصات• 

روح الدعابة• 

حب املجازفة• 

الوعي السيايس• 

اإلقناع• 

التعاون• 

اللباقة • 

والدبلوماسية

متثيل األدوار • 

التوازن العقالين • 

والعاطفي

التفاوض• 

إدارة ضغط• 

النظرية • 

التنظيمية

اإلسرتاتيجية• 

النظم املفتوحة• 

التحفيز • 

واملكافآت

نظرية التغير• 

تصميم • 

املنظمة

القوة• 

القيادة• 

الرصاع• 

ثقافة املنظمة• 

الدمج • 

والحيازات

تطوير • 

املجموعة

إدارة التغير• 

مقاومة • 

التغير 

وارتباط 

أصحاب 

املصلحة

االتصاالت• 

)االستعارة • 

والقصص...الخ(

تصميم • 

البحوث

مهارات • 

املقابالت

 االستعداد • 

للمسوحات

 تحليل • 

البيانات 

)كمية 

ونوعية(

 التحليل • 

اإلحصايئ

 مالحظة • 

املشارك

 التفسر • 

وإبالغ 

النتائج

 القياس • 

واالختبار

تعليم • 

الكبار

 تصميم • 

التعليامت

 التدريب • 

ومهارات 

التقديم

 تقييم • 

درجات 

التعلم

 إدارة • 

األداء

التقنية • 

والتعلم 
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واملحاسبة

إدارة • 

املوارد 

البرشية

املبيعات • 

والتسويق

نظم • 

املعلومات 

والتقنية

العمليات • 

واإلنتاج

املسائل • 

القانونية

التحدث • 

يف مناسبات 

عامة

االتصال • 

املكتوب

ترجمة • 

النظرية 

إىل مامرسة 

عملية

إدارة • 

املرشوع

املسائل • 

األخالقية 

لتطوير 

املنظامت

املستشارون• 

املعرفة بني • 

الثقافات

الدخول • 

والتعاقدات

تصميم • 

برنامج 

جمع 

البيانات

التشخيص• 

تصميم • 

الحلول

إعطاء • 

واستالم 

التغذية 

املرتدة

تقييم • 

نتائج

الحلول• 

التخطيط • 

اإلسرتاتيجي

تطوير الرؤية • 

والرسالة

وضع األهداف• 

تحليل • 

العمليات 

وإعادة التصميم

تطوير الدور • 

والتوضيح

إعادة البناء• 

التدريب • 

العميل والتوجيه 

الوظيفي

بناء الفريق• 

بحث مستقبيل• 

مؤمترات• 

تقصٍّ مرغوب • 

فيه

مداخل الجودة • 

)الصناديق 

الستة( وإدارة 

الجودة الشاملة

الرصاع وحله• 

مهارات • 

التسهيل
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عملية المشورة في تطوير المنظمات والبحث التجريبي:
لق��د ذكرنا يف الفصل الثاين، أن البحث التجريبي هو املس��مى الذي أطلقه كورت لوين 

Kurt Lewin ع��ىل املنهج الذي يس��تخدم مامرس��ات علم البح��ث االجتامعي يف تجميع 

البيان��ات حول املجموعات، ويف الح��ل يف العمليات التي يقومون به��ا، ويف تقويم النتائج 

للحلول. وفيام ييل رشح للبحث التجريبي:

"إن��ه منهج رشاكة دميقراط��ي يختص بتطوير املعرفة العملي��ة للحصول عىل أغراض 

إنس��انية ذات قيمة.... كام أنه منهج يس��عى إىل متازج العمل مع التفكر، والنظرية مع 

األخصائية، وذلك يف رشاكة مع آخرين س��عًيا للحصول عىل حلول عملية ملش��كالت ذات 

أهمي��ة واهتامم للناس، وبصفة العموم يس��عى إىل رفاهية اإلنس��ان وازدهار مجتمعه" 

 )Reason & Bradbury, 2001, P.1(

ويتصور لوين Lewin أن نتائج البحث ال تؤدي فقط إىل تحسني املامرسات يف املنظمة لكنها 

ميكن أيًضا أن تتم فيها املشاركة بدرجة واسعة لتحسني النظرية، والتي سوف تستخدم بواسطة 

مامرسني آخرين يف منظامتهم ليس فقط يف املشاريع البحثية بل أيضاًَ يف الجهة الراعية لها ويف 

 )Clark, 1972, Greenwo & Levin 1998( .مجتمع البحث ككل

ويتضمن مصطلح البحث التجريبي عدًدا من النش��اطات، مثل تعريف املش��كلة، 

التخطي��ط لعملي��ة بحث، فهم وتقويم نظرية وكثر غر ذل��ك. وإن البحث التجريبي 

يف ش��كله املثايل هو عملية علمية )Cunningham )1993 يكون فيها الباحث مرتبًطا 

بنش��اط مع أولئ��ك الذين يخضع��ون لتجربة املش��كلة مقابل إج��راء البحث عليهم 

)Heron & Reaon 2001(. وهكذا فإن مش��اركة أعضاء املنظمة يف تحليل املس��ائل 

وحل املشكالت ظاهرة رئيسية يف البحث التجريبي. وتتم مرشوعات البحث التجريبي 

عموًما باألس��لوب ال��ذي تم رشحه يف الج��دول ))-5(، حيث توحي مش��كلة مبدئية 

بالتحلي��ل، والتخطيط العميل، واتخاذ اإلج��راء، وتقويم النتائج. ومبجرد أن يتم تقويم 

النتائج، تبدأ الدائرة من جديد. وتسعى برامج البحث التجريبي التقليدية إىل مساهمة 

إىل االثنتني، النظرية واملامرس��ة، متجاوزين التفريق بينهام - أي النظرية واملامرس��ة - 

وكان هذا هدًفا رئيسًيا ل� طوال تاريخه. وليس الغرض فقط إيجاد نظرية جديدة لكن 
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خل��ق إمكانيات جديدة للعمل )املامرس��ة( والبحث )النظري��ة( يندمجان بالفعل يف 

املامرسة كام هام كذلك يف االسم.

وعىل كل حال، وعىل مر الزمن، فإن الكثر يعتقدون أن الفجوة بني النظرية املامرس��ة 

قد اتس��عت حيث إن األخصائيني وجهوا قلياًل من االنتباه لإلسهام يف مسار املعرفة النظرية 

Bunker( Et-Al 2005(. وب��رصف النظ��ر، ف��إن البح��ث التجريبي واملش��ورة يف تطوير 

املنظامت يتقاس��امن أهدافا متامثلًة يف تطوير عملية مش��اركه واحتواء حيث يستكش��ف 

س��وًيا األخصائيون وأعضاء املنظمة، يستكشفون املش��كالت، ويبادرون بالعمل، ويقيمون 

املخرج��ات. وحيث إن الهدف اإلجاميل هو اجتامع��ي أو تغير تنظيمي. فإن ما هو مامثل 

يف كل من مش��ورة تطوير املنظامت والبحث التجريبي ه��و إعادة الفحص املرتب وتحليل 

 )Freedman, 2006( والبيانات لتقويم النتائج )العمل )الذي تم اتخاذه

وبرغم أن األخصائيني اليوم قد ال يجدون من الرضوري رؤية إسهامات للمعرفة النظرية    

تكون هدًفا رئيس��ًيا لكل مرشوع يف تطوير املنظامت، فقد طبق األخصائيون عملية مش��ورة يف 

تطوير املنظامت تتمىش عموًما مع منوذج البحث التجريبي، مستعرين املعتقدات الرئيسية من 

البحث التجريبي، وبينام مامرس��ون آخرون مختلفون قد يطلقون مسميات مختلفة فإن عملية 

املشورة يف الشكل )5.2( هي الشكل الثابت عموًما يف معظم ما يقوم بأدائه األخصائيون.

الشكل )1-5( سلسلة عملية البحث العامة

تعريف املشكلة 

والتحليل

التخطيط للقيام 

بالعمل
تقويم النتائج

القيام بالعمل
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الشكل )2-5(: مراحل عملية االستشارة

الدخول

التقويم والخروجالتعاقد

جمع البيانات

التغذية املرتدةالتحليل

الحل

ودعنا ننظر إىل كل من هذه املراحل بالرتتيب:

• الدخول: إن أول مرحلة يف عملية االستشارة هي عملية الدخول، وتبدأ باتصال مبديئ بني 

املستشار والعميل )الدخول يف عالقة تعاقدية( 

• التعاق��د: ثم ت��أيت املرحلة الثاني��ة وهي وصول املستش��ار والعميل إىل اتف��اق حول ما 

هو العمل املطلوب إنجازه، ويتقدم العميل بالطلب ش��ارًحا املش��كلة أو فرص املش��ورة 

يف تطوي��ر املنظ��امت، ويتناقش العميل واملستش��ار يف العقد وكي��ف ميكن إيجاد عالقة 

استشارية ناجحة. ويتجاوب املستشار بتقديم اقرتاح رسمي أو غر رسمي حول ما سيقوم 

به املستشار أو املستشارة. 

• تجمي��ع البيانات: يتم تجميع البيانات ح��ول الوضع، والعميل، واملنظمة، وجوانب أخرى 

ذات عالقة باملشكلة. وهذا قد يشمل طريقة أو أكرث أو مصدرًا للمعلومات أو أكرث.
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• التحليل والتغذية املرتدة: يقوم العميل واملستشار سوًيا بتحليل وترجمة البيانات. ويدخل 

املستش��ار يف ح��وار مع العميل ليص��ل إىل تفاهم من التغذية املرت��دة من خالل مرحلة 

تجميع البيانات. وقد تتم إعادة تقويم املش��كلة، وقد يتم تجميع بيانات إضافية، أو قد 

يتم تطوير إسرتاتيجية حل. 

• الحل: يتفق املستش��ار والعميل حول ما هي الحلول األفضل ملعالجة املشكلة أو الفرصة، 

ويتم تطبيق إسرتاتيجية الحل.

• التقوي��م والخروج: يقوم املستش��ار والعميل بتقويم املخرجات م��ن الحلول وهل أدت 

الحلول قد إىل التغير املطلوب.

 ويت��م تجميع بيان��ات إضافية يف هذه املرحلة وقد يتفق العميل واملستش��ار إىل إنهاء 

العقد أو القيام بذات الدورة مرة أخرى )إعادة الدخول وإعادة التعاقد( إلخ.

هذا ويبدو منوذج املش��ورة أن��ه عملية تخطيطية، لكن معظم التعاقدات االستش��ارية 

نادرًا ما تس��ر بأس��لوب خطوة بخطوة. فالعملية متكررة أكرث منها تخطيطية. ومبعنى آخر 

فإن الشكل )2-5( يعرض عملية تطوير املنظامت وكأنها عملية تسر مراحلها برتتيب، لكن 

يفض��ل التفك��ر يف هذه النقاط كونها موض��وع مجاالت أكرث منها مراح��ل يف عملية. وإن 

املستشارين والباحثني التجريبيني يرجعون إىل مراحل مختلفة طوال تنفيذ العقد، ويجمعون 

بيانات إضافي��ة توجد لها حاجة أو يؤكدون العملية مع العميل وإعادة العقد متى ظهرت 

مس��ائل جديدة وإنه خالل مرحلة الحل، فإنه قد يتم تجميع مزيد من البيانات، ويرجعون 

إىل النقطة السابقة يف العملية، وإن التغذية املرتدة قد توحي للمستشار والعميل أن يرجعا 

إىل العقد ويعيدا التفاوض حول االحتياجات املشرتكة. 

المدخل الحواري لتطوير المنظمات: 
 منذ عدة س��نوات مض��ت، كان مدخل البن��اء االجتامعي للتغي��ر التنظيمي الذي تم 

رشحه يف الفصل الرابع قد توسع يف عدة مجاالت من تطوير املنظامت. وبالتفكر يف التأثر 

الذي كان ملدخل البناء االجتامعي، فإن بعض املوظفني يجادلون أن تطوير املنظامت يجب 

أن يبق��ى باألس��اس أمرًا مختلًفا من منظ��ور البناء االجتامعي. ومبقارن��ة املدخل التقليدي 
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للتحليل ذي املراحل الست لتطوير املنظامت حسب استعراضها أعاله مع بديل هو املدخل 

الحواري، فإن املدخل الحواري يعكس فلس��فة مختلفة يف األس��اس عن املنظور التحلييل أو 

املدخل التقليدي. 

وباعتب��ار أن املدخل التقليدي الذي تم رشحه أعاله يعكس يف كثر من األوجه فلس��فة 

نظرية النظم حول التغير والذي تم استعراضه يف الفصل الرابع. فإن األخصايئ يدخل النظام 

ليكتش��ف ما يح��دث فيه، ويرجع تقديم الحقائ��ق إىل العميل، ويق��دم توصيات للتغير، 

محاواًل بالضبط تغير سلوك األفراد يف املنظمة. وهناك إقرار بسيط بدور األخصايئ الشخيص 

أو عملي��ة إيجاد معنى مش��رتك للبيانات من قبل األخصائيني، والعم��الء، وأعضاء املنظمة. 

ويفرتض هذا النموذج وجود نظام مس��تقر نس��بياً حتى مرحلة الحل التي من خاللها تتم 

املحاول��ة لتغير بعض جوانب من النظام، ثم تأيت م��ن بعده مرحلة إعادة التجميد للنظام 

ليعود إىل شكله الجديد وإن األخصايئ قادر عىل الوصول إىل نوع من الحقيقة حول ماهية 

النظام وإعادة هذه النتائج إىل العميل حس��بام هو مفرتض، لكن من املنظور الحواري فإن 

هذه االفرتاضات ليست ذات صدى أو )تداعيات(. 

افتراضات أساسية للحوار في تطوير المنظمات:
إن فك��رة التحلي��ل تختلف عن الح��وار يف تطوير املنظامت، ماذا لو أنن��ا اعرتفنا أنه ال 

توج��د حقيقة واحدة يف املنظمة، وإنه ال طريق لتفه��م ما هو حقيقي بطريقة تخرج عنه 

أفق املعنى االس��تطرادي املشرتك معنا. )Hutton &Liefooghe, 2011, P.79(. ماذا لو أننا 

بدي��اًل ع��ن ذلك تعرفنا عىل عدم وجود أي منظمة ليس بها العديد من صور هذه الحقائق 

وأن البيئ��ة يف تغير دائم. إن أي التحليل س��وف يبدو أن��ه متحيز ومؤقت، ويتالىش ويتأثر 

مبنظ��ور أولئك الذين يقومون بالتحلي��ل. وحقاً، إن حوار تطوي��ر املنظامت يحاول تجنب 

التحلي��ل، لكنه بدياًل لذلك يحاول مس��اعدة أعضاء املنظم��ة لرفعوا من درجة وعيهم يف " 

 Bushe( كيف يتم بناء الحقيقة االجتامعية يف أنظمتهم بغرض خلق تناغم ومساندة للتغير

Marshak, 2009, P.364 &(. وهنا ينتقل الرتكيز إىل مجموعة من املفاهيم املنبثقة وتقوم 

عىل املشاركة أكرث منها نتيجة تحليلية واحدة فرضت أو تم افرتاضها من قبل األخصايئ.
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وإضافة ملا تقدم، فإن طبيعة التغر يف تطوير املنظامت الحواري، يعكس فرضيات البناء 

االجتامع��ي. ولعلك تذكر من الفصل األخر أن مدخل البن��اء االجتامعي يفرتض أن التغير 

يحدث حني يكون هناك تغير يف املعنى باملنظمة وبالتايل تغر يف املناقشة. 

وب��داًل من الرتكيز عىل النظم املفتوحة، ف��إن تطوير املنظامت الحواري يقوم جزئياً، عىل فكرة 

أن املنظامت تنظيم حواري يتمثل يف الفرد، واملجموعة، ونتائج النشاطات، التنظيمية من الحقائق 

االجتامعية تم إيجادها واستمرت من قبل األساطر املنترشة، والقصص، والرموز واملناقشات والتي 

ع��ن طريقها يصوغ لها األفراد معنى من تجاربه��م )Marshakt Bushe, 2013, P.1(، وإذا كانت 

املنظامت تضم مناقشة يتمسك بها هذا الرأي، فإنه حينذاك يكون تغير املنظمة يعني إيجاد طرق 

لتغير املناقش��ة. وبداًل من محاولة الس��عي للتغير وحده عرب الهياكل التقنية أو عمليات الحلول 

اإلنس��انية، فإن ذل��ك يعني ضمًنا الرتكيز عىل إيجاد املعنى، واللغ��ة، والطبيعة املنطقية "باعتباره 

وس��يًطا مركزيا وهدًفا إلح��داث التغي��ر. )Marshak & Grant, 2008, P.36( يف حني أن تطوير 

املنظ��امت التحلييل قد يحاول تغير س��لوك الفرد مبارشة وأن ح��وار تطوير املنظامت يعمل عىل 

إعادة تش��كيل املعاين املوجودة، واألس��اطر، والقصص التي لها أولوية يف ملاذا يختار األش��خاص يف 

املقام األول هذه املعاين. بحيث إنهم سوف يختارون سلوكيات جديدة بأنفسهم. 

 Bushe &)2009( ومن أجل دمج هذه األس��س الفلسفية الجديدة، فإن بوش ومارشك 

Marshak يصفان أربع خصائص يف حوارات مامرسات تطوير املنظامت:

• تركز عملية التغير عىل تغير النقاشات التي تحدث عادة يف النظام.

• إن الهدف من البحث هو الظهور إىل الس��طح وقانونية التعلم من مجموعة متنوعة من 

املداخل والثقافات والقصص يف النظام. 

• إن عملية التغر تجيء بصورة جديدة، وقصص، ونصوص، وحقائق هياكل اجتامعية تؤثر 

عىل كيف يفكر ويعمل األفراد.

• إن عملية التغر تتس��ق مع قيم تطوير املنظامت التقليدية القامئة عىل التعاون، والخيار 

القائ��م عىل املعلومة والحرية، واملقدرة عىل البن��اء يف نظام العميل )P.362( ويالحظ يف 

العبارة النهائية أن املداخل التحليلية والحوارية غر متامزجتني متاماً.
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ويش��ر كل من بوش ومارشك )Bushe & Marshak )2009 إىل أن التحليل والحوار يف 

تطوير املنظامت يتقاسامن االلتزام نحو قيم إنسانية ودميقراطية قوية"، يف حني توعية أعظم 

بالنظام يتم تش��جيعها وتسهيل )وجودها(، ويبقى املستشارون بعيًدا من املحتوى والرتكيز 

يف العملي��ة، وإن األخصائيني يوجهون اهتامًما لبناء القدرات وتطوير النظام )P.360(. وإن 

كاًل من تطوير املنظامت التحلييل وتطوير املنظامت الحواري يقر أنه توجد حاجة الكتشاف 

عملية وصول أعضاء املنظمة إىل وعي قوي بذواتهم، والفريق أو املنظمة بأكملها أو كالهام. 

هن��ا، تفرتق الطرق، حيث املنظ��ور الحواري يدفع األخصائيني " ليق��روا رصاحة أن تطوير 

أك��رب يف النظام ليس��ت دامئًا هي نفس اليشء م��ن الناحية املوضوعي��ة. وتجميع البيانات 

رسمًيا والتحليل بسهولة يقوم به – أي التحليل – مستشار خارجي )P.364(. ويف إطار هذا 

ال��رأي، فإن املدخل التحلييل لتطوي��ر املنظامت ينظر إليه كوض��ع األخصايئ يف دور مميز 

بسبب اكتشافه حقيقة موضوعية وتقدميها إىل العميل. ويجادل النقاد، أن املدخل التحلييل، 

يتجاهل دور األخصايئ يف املش��اركة يف عملية تعريف حقيقية عابرة من وجهة نظر واحدة 

تتغر دوماً. وإنه يف حالة تطوير املنظامت الحواري، فإن عملية االكتش��اف تأخذ مامرس��ة 

بتقاسم البحث حيث أعضاء املنظمة يقومون هم أنفُسهم بتقديم البيانات املطلوبة.

عملية تطوير المنظمات الحوارية:  
إذا ما قامت عملية تحليل االستشارة باتباع املراحل الست التي رُشِحت أعاله. فكيف ميكن 

 Bushe )2013( أن يكون ش��كل عملية مش��ورة تطوير املنظامت الحوارية؟ لقد ح��دد بوش

منوذًجا لتطوير املنظامت بدياًل يجمع بني فلس��فة تطوير املنظامت الحوارية ومدخل الهيكل 

االجتامعي للتغير، ويوضح الشكل )3-5( هذا املدخل. 
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شكل )3-5( عملية مشورة تطوير املنظامت الحوارية
يحدد املسؤولون ووكالء التغر االهتامم الذي دفع إىل جهد التغير وإعادة شكله بطريقة ممكنة 

مركزية وذات توجه نحو املستقبل. انهم يخططون كيف املجتمع يكون مرتبًطا يف نقاشات تركز عىل 

هذا اإلطار املعدل وكيف أنهم يتجاوبون مع التغيرات التي قد تربز من األحداث التي تجري معهم

إنه يف واحد أو أكرث من األحداث، فإن أعضاء املجتمع منشغلون يف املناقشات التي تختلف عن 

نقاشاتهم العادية. وإن العالقات بني أعضاء املجموعة تعزز ظهور مزيد من االبتكارات واالرتباطات. 

وتستخدم صوًرا تم توليدها لتوضيح اآلراء الجديدة. وإنه يف بعض األحيان فإن بعًضا من هذه اآلراء 

س��بق أن أدىل بها بعض القادة أو املستش��ارين، لكن يف معظم الحاالت فإن العملية بحاجة لتوليد 

صور من املجموعة. واآلن حيث إن أعضاء املجتمع يرون خيارات للقيام بالعمل الذي مل يحدث لهم 

من قبل فإن طرقاً جديدة للتغير تصبح ممكنة. وأن أعضاء املجموعة يقومون بالتزامات ش��خصية، 

والتزامات تطوعية لسلوكيات ومرشوعات جديدة.

إنه بع��د األحداث، فإن التفكر الجديد والتحدث يس��مح لألفراد أن يقوم��وا بخيارات جديدة 

يف تفاعالته��م اليومية. وقد يكون هناك مجموعة مرشوع��ات تم تنظيمها ذاتًيا وجاءت أيًضا نتيجة 

الص��ورة مولدة لكن معظم التغير يج��يء من أعضاء املجتمع وهم يط��ورون مختلف االتجاهات 

والفرضيات عرب الزمن، مبعنى، تغر يف البناء االجتامعي أو يف الواقع.

املصدر:

 Bushe, G. R. )2013(. Dialogic:a Theory Of Practice. Practitioner, 45)1(, P. 12. Reprinted With

 Permission
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الحظ عدة نقاط يف هذه العملية أنها تتبع فلس��فة تطوير املنظامت الحواري التي تم 

رشحها أعاله: وإن أهمية تأطر النقاش��ات عن طريق األس��ئلة، خلق أحداًثا حوارية، حيث 

ميكن من خاللها مناقش��ة األس��ئلة، والتنظيم الذايت ألعضاء املنظم��ة لتوليد أفكار ومعاٍن، 

والحقيق��ة الجدي��دة التي ميكن أن تظهر. ومن الواضح، أنهم حني يتقاس��مون بعض القيم 

الضمني��ة، فإن��ه توجد بعض املجاالت التي ال تنس��ق بني املداخل الحواري��ة والتحليلية يف 

تطوير املنظامت. ويف حني أن بقية الكتاب سوف يتبع املراحل الكالسيكية، التقليدية لعملية 

االستش��ارة يف تطوير املنظامت التي تم رشحها مس��بقاً، فإننا سوف نعود ملدخل الحوار يف 

تطوير املنظامت فيام بعد من أجل تفهم كيف يتضمن نوًعا مختلًفا من "الحل االستطرادي". 

)Marshak & Grant, 2008, P.38( وكام تتوقع، وبسبب اختالف يف فرضياتهم، فإن حلول 

تطوير املنظامت الحوارية والتحليلية أيًضا هي مختلفة. وهذا يعني أن دور مامريس تطوير 

املنظامت يختلف يف عملية تطوير املنظامت الحوارية. وسوف نبحث يف الفصل الثاين عرش 

كي��ف تدار الحلول الحوارية وكيف ميكن متييزها عن أنواع حلول أكرث تقليدية منها وكيف 

ميكن أن منيزها من أنواع حلول أكرث تقليدية والتي سوف نستعرضها يف فصول الحقة. وإننا 

يف الفصل القادم سوف نغطي بعمق األوليني لنموذج االستشارة: الدخول والتعاقد. وسوف 

نركز بعمق يف الفصل السابع عىل تجميع البيانات، ويف الفصل الثامن سوف نناقش التحليل 

والتغذية املرتدة، تتبعها مقدمة للحلول يف الفصل التاس��ع، ومن الفصل العارش حتى الثاين 

ع��رش نرشح أنواع الحلول، ون��رشح يف الفصل الثالث عرش كيف أن املستش��ارين يقيمون 

النج��اح يف الحلول واالرتباطات االستش��ارية، وكيف يتعامل األخصائيون مع عملية الخروج 

من التعاقد/ االرتباط.    

الملخص:
إن وظيفة املستشار يف تطوير املنظامت متنوعة، ذلك أن املستشار يقوم بعدة أدوار طوال 

عقد االستش��ارة، إذ يتدرج من أخصايئ تسهيل املهمة إىل مدرب عميل، إىل مدرس وباحث. إن 

مستش��ار تطوير املنظامت هو نوع محدد من املستش��ارين الذي يبارش املشكالت التنظيمية 

بأدوار مختلفة مقارنًة مبستش��ار يف دور الخبر أو الطبيب-املريض، أو دور امليكانييك )الفني(. 

إن املستش��ارين الخرباء الذين تتم االس��تعانة بهم ملعرفة متخصصة يف مج��ال معني. وثنائية 
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"الطبيب - املريض" يس��تعاُن فيها باملستشارين حني ميلك املستشارون املعرفة ويريد العمالء 

الح��ل. واملستش��ارون الفنيون - امليكانييك - تتم االس��تعانة بهم حني يري��د العميل أن يعالج 

تقريًبا جميع عنارص املش��كلة ثم يقرتح ويطبق الحل. وباملثل، فإن مستشار تطوير املنظامت 

يعمل س��وًيا مع العميل طوال فرتة التعاقد االستشاري، وأيًضا يحاول أن يشارك يف معرفة حل 

املش��كلة مع العميل لرفع من مقدرة العميل ليعمل وحده يف حل املش��كلة يف املرة القادمة. 

وقد يكون ملستش��ار تطوير املنظامت دوٌر داخيلٌّ وآَخُر خارجيٌّ )مستش��ار داخيل ومستشار 

خارجي(، كل منهام له فوائده وعيوبه بالنسبة للمستشار وأيًضا العميل. 

يؤدي اختالف األدوار ملستش��ار تطوير املنظامت إىل تداعيات بالنسبة للمعرفة واملهارات 

املطلوب��ة ليكون مامرًس��ا ناجحاً. ويف ح��ني أن من املحتمل أنه ال يوجد م��امرس يكون خبرًا 

يف املق��درات الواردة يف الجدول)3-5( فإن الجدول ميكن أن يكون معلاًم مفيًدا بالنس��بة ملن 

يريدون االنضامم للمجال وأن يزيدوا من تطويرهم الذايت.

إن األخصائي��ني يف تطوير املنظامت يتبعون عملية استش��ارية عىل من��وذج تم تطويره يف 

برامج البحث التجريبي. وإن األخصائيات الرئيسية املطبقة والتي أخذت من البحث التجريبي 

تتضم��ن انخ��راط أعضاء املنظمة يف العملية، إجراء جمع البيانات، التقويم املش��رتك، تفس��ر 

البيانات، والتحليل املش��رتك حول إس��رتاتيجية الحلول وتقويم مشرتك للمخرجات. وفضاًل عن 

ذلك فإن تطورًا حديًثا يف تطوير املنظامت يقارن عملية التحليل هذه بعملية الحوار إذ يكون 

الغ��رض منه انخراط أعضاء التنظيم يف عملية تعاونية لبناء حقيقة اجتامعية جديدة تؤس��س 

بلغة مغايرة.
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الدخول والتعاقد

مثَّ��ل أحد مصان��ع البرتوكيامويات عمياًل ووجه��ًة لنا، إذ يعمل ب��ه )1000( موظف يف 

رشكة من أمريكا الش��املية... وقد اسُتقبلنا يف املصنع ببيان عن األهداف تبدأ بالرغبة القوية 

يف زي��ادة اإلنتاجي��ة إىل طموحات مس��تنرية لتحس��ن العالقات اإلنس��انية باملنطقة. ولكن 

س��واٌء أكانت املخرجات املرغوب فيها من تطوير املنظامت اس��تخداًما، أم كانت ذات سمة 

إنس��انية، فإن جميع أف��راد املنظمة يجهلون طبيعة تطوير املنظامت فهي مبهمة بالنس��بة 

له��م. وبالعموم ومن خالل الواقع، ف��إن عمالء املنظمة عانوا رَدًحا م��ن الزمن ليتفهموا ما 

أقحموا أنفسهم فيه كمثال، إنه يف اجتامع ملناقشة إمكانية العمل بفرق ذات مهام محددة، 

فإن املستش��ارين وضعوا مخطًطا أبانوا فيه س��يناريو بناء الفريق، وركزوا عىل أهمية رغبة 

املجموعة ملساعدة أنفس��هم والتمسك بإمكانية زيادة الوعي الذايت، وشددوا عىل غياب أي 

من الضامنات لتحسن الفاعلية، وبالتجاوب مع ذلك، أبدى أحد أعضاء فريق العمل مالحظة 

من "كون هذا أغرب أس��لوب بيع قد َسِمَع به" )R.E.Kaplan, 1978, Pp.45- 47(، والحظ 

كابلن Kaplan أن املراحل األولية لعملية املشورة استغرقت سنتن. 

• كيف ميكنك وصف عملية تطوير املنظامت لعميل مرتقب؟ 

• كيف ميكنك توضيح دور األخصايئ يف تطوير املنظامت يف اجتامع مبديئ مع العميل؟ 

يف االرتباط االستش��اري، وقبل التخطيط لدورة بناء الفريق أو تصميم اجتامع التخطيط 

اإلس��رتاتيجي، فإن كثريًا من الوقت ُيس��تنفد يف وضع الحل للنج��اح. ويتم ذلك يف املراحل 

الثالث لعملية االستشارة وهي: الحل والتعاقد، وتجميع البيانات. وسوف نرشح يف الفصلن 

الس��ادس والس��ابع الغرض والبناء لهذه املراحل الثالث بالنس��بة لكل من العميل وأخصايئ 

تطوي��ر املنظامت. وبنهاية هذين الفصلن، والحالة الدراس��ية التي تتبعهام، س��وف ندرك 

بوض��وح أهمية هذه املراحل الثالث ونكون قادرين ع��ىل تطبيق ما تعلمناه حول التعاقد 
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وجم��ع البيانات وذلك بتطوير إس��رتاتيجية لجم��ع البيانات والتي من خاللها س��وف يتم 

الكشف عن املسائل الخفية واملشكلة التي تواجه العميل. 

وسوف نناقش أواًل يف هذا الفصل عملية الدخول، والتي من خاللها يقوم كل من العميل 

واملستش��ار باالتصال مع بعضهام ألول مرة، ويعرض العمي��ل يف هذه املرحلة رشًحا مبدئًيا 

عن املش��كلة أو الطلب )طلب االستش��ارة(، وواجب عىل املستش��ار أن ينظر عام إذا كان، 

وكيف تس��تمر العالقة )مع العميل( وإن األخص��ايئ والعميل، خالل عملية التعاقد، كالهام 

يكتش��فان مًعا عنارص التعاقد الرس��مية والس��يكولوجية التي تنسحب عىل عالقتهام، مثل، 

القيام مبزيد من الكش��ف عن املشكلة، الطلب لدعم االستشارة، احتياجات ودور كل طرف 

)املستشار والعميل(، وكيف يكون تقدم االرتباط )التعاقد(. ويجب عىل املستشار أن يحدد 

من هو العميل، مهمة صعبة أكرث مام هو متوقع. وبتأسيس عالقات ذات أساس ناجح، فإن 

االرتباط االستش��اري أمامه احتامل كبري للنجاح. وإن��ه من الصعب املبالغة عن نتائج هذه 

املراحل )الثالث( مادام ميكن عزو الكثري من املش��كالت التي تحدث فيام بعد إىل االختصار 

أو الحذف يف التعاقد. إن استثامر يف الوقت مبكرًا ميكن أن يوفر وقًتا كبريًا فيام بعد. ويرشح 

جونينج هام )Gunningham )1993 هذه الحقيقة لطريقة مقنعة كام ييل:

"إن عملي��ة التغي��ري املخطط ل��ه تتطلب وقًتا أط��ول يف مراحل تكوي��ن العملية. إن 

املشاركن أو أعضاء املنظمة منخرطون يف تعريف االحتياج، وأن لديهم الفرصة الستخدام 

مقدرته��م االبتكاري��ة يف تطوير الفكرة واقرتاحها ونتيجًة لذل��ك، قد تكون الحاجة لوقت 

طويل أقل خ��الل عملية مرحلة التطبيق لعمل تكييف/ تعديل أو التعامل مع املعارضة. 

إن االس��تثامر يف الوقت يف التقديرات والرتكيز ميكن أن يخفض بدرجة كبرية كمية الوقت 

لتطبيق أو تأسيس التغيري. كام أنه ينبغي أن يؤدي ذلك إىل تقليل احتامل اللجوء إىل فكرة 

 ")P.68( غري قابلة للتطبيق، وهكذا تكون البداية من جديد مرة أخرى

وبينام يرى املستش��ارون والعمالء أنه من املغري القفز إىل الحلول، بافرتاض أنها مفهوم 

جيد عن املش��كلة، متخطن املراحل األوىل لعملية االستش��ارة فإنه ميكن أن تكون له نتائج 

خطرية فيام بعد. 
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الدخول:
إن العزم عىل التعاقد هو أول خطوة يف عملية االستش��ارة، وتتمثل يف االتصال األول مع 

العميل قبل بداية عملية التعاقد الرس��مي. وقد يحدث يف شكل محادثة هاتفية غري مرتبة 

مس��بًقا مع ش��خص معروف لنا، أو من املحتمل أن تحدث كنتيجة لشبكة غري رسمية أو يف 

مناقش��ة يف طائرة أو قطار مع ش��خص غريب. ويحدث كسب القبول/ الدخول )يف تعاقد( 

بوجه العموم نتيجة عوامل متعمدة ال مبحض الصدفة. وإن بالنس��بة للمستش��ار الخارجي 

فإن كس��ب القبول يحدث غالًبا نتيجة التس��ويق وبيع الفرد لخرباته التخصصية أو النجاح 

لعميل محتمل. وإن املستشارين من الخارج يستخدمون إسرتاتيجيات مثل شبكة )إعالمية( 

الهات��ف، الربيد املب��ارش، املواقع اإللكرتوني��ة أو تقديم عرًضا يف املؤمت��رات لبناء توعية يف 

أوس��اط من هم عمالء محتملون )Freedman & Zackrison, 2001( وإنه حتى بالنسبة 

للمستشار الداخيل فإن تسويق خدمات الشخص جزء من مهام الوظيفة. هذا وإن جريالند 

ومانرير ولي��رت )Leiter & Manirer Geirland, )1995 يوصون أن يقوم مامرس��و تطوير 

املنظامت من الداخل بتقديم عروٍض ويقودوا مناقش��ات يف وقت الغداء، ويقوموا بإعداد 

مواد تس��ويقية، )ويحاولوا اس��تغالل كل الفرص ليتحدثوا أمام أي مجموعة من املستمعن 

يف الرشكة( )P.45(. وميكن لهذه الفعاليات التس��ويقية أن تقدم مثاالً للمستمعن يف داخل 

املنظم��ة يف كيفية أن االرتب��اط يف تطوير املنظامت ميكن أن يقدم قيمة إضافية ويؤدي إىل 

نتائج. 

ويف حن يفكر الغالبية أن الدخول بهذه املصطلحات العملية، تتضمن عملية تس��ويق، 

اس��تقبال املكاملة الهاتفي��ة األوىل، املوافقة عىل قبول املهمة )االستش��ارة(، وترتيب جدول 

اجت��امع لتطوير عقد، فإن مرحلة الدخول يف تعاقد لها داللة عظيمة ومهمة ومعقدة، وإنه 

فيام بعد هذه األحداث، فإن عملية الدخول هي املرحلة األوىل للمستشار أن يكون ذا صلة 

بالبيئة االجتامعية للمنظمة، مبا يف ذلك بناء عالقات مع أعضاء املنظمة الذين هم يدركون 

أواًل وقبل كل يشء أن املستشار سيكون فقط عضًوا مؤقًتا )Glidewell,1959(. وهكذا، فإنه 

يج��ب النظر إىل مرحلة الدخول أنه��ا املرحلة األوىل يف عالقة وعملية بناء الثقة، وأن أفعال 

املستش��ار يف هذه املرحلة سوف ينظر إليها عىل األقل عىل أنها رمز لعالقة العمل املرتقب. 
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وإن عملية دخول جيدة س��وف ينتج عنها أن املستش��ار ينصت باهت��امم للعميل، ويبدي 

ثق��ة جيدة يف التعبري ع��ن العناية واالهتامم بطلب العميل. وُيناق��ش جاليد ويل )1959( 

Glidewell أن��ه خ��الل هذه املرحلة، ف��إن العميل بحاجة إىل زيادة التأكيد أن املستش��ار 

ال يدرك فقط بل يش��ارك العميل يف األهداف والقي��م. إنها االنطباع األول للعميل املرتقب 

للعالقة االستشارية.

المسائل األخالقية خالل مرحلة الدخول:
خالل مرحلة الدخول يكون املستشار قد حصل عىل تلميحات حول نوع املرشوع الذي 

تم بخصوص��ه الطلب. وكام أن العمالء كثريًا ما يتصلون باملستش��ارين بفرضيات لنموذج 

مختلف من االستشارة يف اذهانهم )كام سبق مناقشته يف الفصل الخامس( فإن العمالء غالًبا 

ما يطلبون مرشوعات يستعيص تنفيذها عىل املستشارين أو أنه يجب أال ينفذوها لسبب 

أو أكرث. وهذا يحدث غالًبا حن يطلب العميل من املستشار أداء مهمة غري منسجمة ودور 

أخصايئ تطوير املنظامت. وأمثلة لنش��اطات استش��ارية غري مناسبة تتضمن تقديم النصح 

واملش��ورة للعميل حول مؤهالت أو س��لوك أفراد بعينهم أو متقدمن لوظائف، أو نصيحة 

رسية للعميل حول أداء أو هيكل الفريق. نش��اطات محددة تتضمن تلك النشاطات التي 

 ،)French & Bell , 1999( تناط باملستشار، وحن يطلب منه أن يقدم محتوى استشارة ما

يف بعض الحاالت، فإن محادثة الدخول بن املستش��ار والعميل قد تكش��ف أثر السياس��ة 

التنظيمية حول قرار االستعانة به. وهنا قد يكون هدف االختيار أن يكون املستشار كبش 

فداء؛ ليقع عليه فيام بعد اللوم عن املش��كلة، أو أن املرشوع قد يكون مصماًم ليك يفش��ل 

بحيث إن العميل ميكن أن يذكر أعضاء املنظمة كيف أن وظيفته تنطوي عىل تحديات وأن 

وظيفة املدير كم هي صعبة!

عندما يريد العميل االستعانة مبستشار ويدعوه لحضور اجتامع مع فريق ثم يقول له:" 

ماذا يجري حقيقة يف تلك االجتامعات" أو "ما هو رأيك يف قائد الفريق أو أعضاء الفريق"، 

هذه األعامل تضع املستشار يف وضع غري مريح وموقف غري أخالقي. وقد تكون التحديات 

األخالقية أعظم حن يفضل العميل أن يجعل االستشارة يف الخفاء أو يضلل أعضاء املنظمة 

حوله��ا. وحن يكون دور املستش��ار، والذي ينبغي أن يقوم ع��ىل الثقة من جانب أعضاء 
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املنظم��ة، أو أن ال يكون هناك متثيل كامل للمنظمة، فإن املستش��ار وأعضاء املنظمة رمبا 

ال يكونون يعملون س��وًيا نحو ذات األهداف املش��رتكة. وإنه هنا يف هذه املرحلة خاصًة، 

حن يبدأ العميل يقرتح ما يراه املستشار دوًرا غري مناسب، فإن املستشار ينبغي أن يكون 

رسيًعا يف توضيح حدود املهمة االستش��ارية قبل حدوث أي س��وء تفاهم، ويكتب ش��ن 

Schein )1969(، يف ك��ون هذه الحدود واضحة م��ن البداية بحيث ال تكون كالفخاخ أو 

 .)P.83( متثل مصادر لخيبة أمل فيام بعد عندما أرفض العمل يف يشء يتوقعه مني العميل

هذا، وقد تحدث املش��كالت األخالقية حن ال ميثل املستش��ارون أو يضخمون أو يغالون 

يف دورهم أو يف خربتهم التعليمية والخربة مع مش��كالت مامثلة واملنظامت أو الصناعات 

 .)White, Woen, 1983(

من خالل حامس��ة املستش��ارين عندما يس��تعان بهم يف استش��ارة، فإنهم قد يبالغون 

بالوعود والنتائج، ويعدون بتقديم حلول س��هلة ومريحة، دون وجود تحليل بيانات شاملة، 

أو يص��درون املوافق��ة عىل تنفيذ إس��رتاتيجية حل دون تحليل إض��ايف، أو يخربون العميل 

بسهولة األمر أو بأنه عمٌل معتاد، ويؤكد ذلك للعميل، ويقدم وعوًدا قد ال يستطيع االلتزام 

بها. 

من هو العميل؟ 
خ��الل مرحلة الدخول واملراحل األوىل لالرتباط )االستش��ارة(، يثار س��ؤال محوري يجب 

اإلجابة عنه، الس��ؤال هو: من هو العميل؟ ويبدو يف أنه س��ؤال بس��يط، خصوًصا بالنس��بة 

للمستشارين من الداخل والذين قد يكونون مسبًقا عىل معرفة بالصوت يف الطرف اآلخر من 

الهاتف. وإنه حتى بالنس��بة للمستش��ارين من الداخل، عىل كل حال فإن التعريف بالعميل 

لي��س باألم��ر امليس��ور )Geirland, Maniker- Leiter, 1995(. وكت��ب جومينجس ووريل 

)Gummings, Worley 2001( أنه ليس من غري العادي ملرشوع تطوير املنظامت أن يفشل 

 Schein ولقد طور ش��ن ،)P.46( .بس��بب أن العميل ذي العالقة مل يحدد بطريقة مناس��بة

)1997( منوذًجا إرش��ادًيا يتكون من ستة أنواع من العمالء الذين يعقدون كيف ميكن أن يتم 

تعريف العميل مع مالحظة أن )أحًدا( ميكن أن يجد نفسه ال يعلم لحساب من يعمل، أو أنه 

.)P.202( يعمل مع عدة عمالء ذوي أهداف ورصاعات مع بعضعم
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أنواع العمالء الستة: 

1- عمالء االتصال، وهم نقاط االتصال املبديئ يف منظمة العميل.

2- عم��الء وس��طاء، وهم أولئك الذي��ن ينضمون يف االجتامعات أو م��ن الذين يتم تجميع 

البيانات منهم خالل فرتة العقد. 

3- العمالء األساس��يون، وهم الذين لديهم املس��ؤولية يف املشكالت املطلوب من املستشار 

معالجتها. العمالء األساسيون هم عموًما أولئك الذين يدفعون لخدمات املستشار. 

4- العم��الء من غري ذوي الدراية، وهم الذين س��وف يتأثرون بالعق��د أو الحل لكن قد ال 

يعرفون نشاط العقد أو أنه يخصهم. 

5- عم��الء غ��ري مبارشين، وهم غري معروفن للمستش��ار لكنهم ذوو وع��ي بأنهم أصحاب 

مصلحة يف النتيجة. 

6-  العمالء يف النهاية ويكونون من النظام الكبري أو املنظمة أو أي مجموعة أخرى يهتم بها 

 .)Schein, 1997, P.203( املستشار وأن مصلحتها يجب أخذها يف االعتبار

ويقاب��ل املستش��ار عدداً من األش��خاص خالل مرحل��ة الدخول، ويق��وم بفرز من هو 

العميل األس��ايس والذي قد يكون عميال أوسط وقد يكون ذلك تحدًيا كبرياً. والعميل القائم 

باالتص��ال قد يكون هو العميل الرئييس أو زمياًل أو مس��اعداً أو مرؤوس��اً للعميل الرئييس 

الذي اتصل باملستش��ار نيابة ع��ن الرئيس، وأنه فيام بعد يقوم بتقديم املستش��ار للعميل 

الرئييس. إن عمياًل متخصًصا يف االتصال قد يكون أيًضا عمياًل وس��يطاً، يشارك يف املرشوع يف 

وق��ت الحق. وقد يقوم العمي��ل الرئييس بطلب قد يتعارض مع األهداف والغايات للعميل 

النهايئ. إن التمييز بن مختلف أنواع العمالء يشء أسايس وحيوي بالنسبة للمستشار والذي 

دامئً��ا يتعامل مع أكرث من طرف واحد يف منظم��ة العميل، وإن بعض األطراف قد ال تكون 

له��ا نفس الحاجات أو التوقعات كام لدى اآلخري��ن )Schein,1997, P.203(. عندما تكون 

هذه الحاجات واضحة فإن ذلك يجعل املستش��ار ذا حساسية للحاجات التي فيها إمكانية 

التضارب والتي قد تتواجد ومن الرضوري أخذها يف االعتبار. 
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إن كثريًا من األخصائين يتعاملون مع سؤال العميل بطريقة مختلفة. وبعض املستشارين  

يج��ادل أن كل املنظم��ة أو النظام يجب دامئاً أن ينظر إليه عىل أن��ه العميل. ويؤكد بورك 

Burke )1994(، أن العميل ليس دامئًا ش��خًصا واحًدا أو النظام الكبري، لكن العميل يفرتض 

أن ينظر إليه كالعالق��ات بن األفراد واملجموعات، واملنظمة بكاملها. وهذا يعني أن جميع 

أفعال وقرارات املستش��ار موجهة نحو تحس��ن هذه العالقات ولي��س مقابلة مطالب فرد 

واحد، أو مجموعة صغرية. ويصف ش��ن )Schein )1997 كيف أن العميل ميكن أن يتغري 

اعتامًدا عىل الهدف من الحل، وأنه حن تكون هناك مس��ائل شخصية، فإن العالقة حينذاك 

ينظ��ر إليها أنها العميل. وح��ن تكون هناك مجموعة واحدة أو ع��دة مجموعات مرتبطة 

بعضها ببعض، فإنه حينذاك ينظر إىل املجموعات كالعميل. وعندما تكون عدة نظم مرتبطة 

بعضها ببعض، فإن املجتمع الكبري ميكن النظر إليه عىل أنه العميل. وقد يبدو أنه قرار غري 

مهم، لكن توصيف العميل قد يكون مفيًدا بالنس��بة للمستشار وميكن أن يساعد يف كيفية 

تأكي��د وتعريف املش��كلة، وكيف وماذا ه��ي البيانات التي تم تجميعه��ا، وما هي الحلول 

الت��ي ت��م اختيارها. وبالتذكر من ه��و العميل؟ خاصة حن يربز عىل الس��طح قرار صعب، 

فإنه باإلمكان املس��اعدة يف توضيح الوالءات واملخرجات املرغوب فيها وإرش��اد املستش��ار 

للخطوات القادمة. 

إن مرحل��ة الدخول تنتهي عادة باالجتامع وجًها لوجه، أو التفاهم عرب الهاتف يف وقت 

الحق، وإن تأخر العقد حتى تاريخ الحق، وإنهاء العقد إذا مل يكن لدى املستشار أو العميل 

رغبة يف االستمرار يف العقد. 

التعاقد:
التعاق��د هو عملية تطوير اتفاقية مع عميل عىل العمل املطلوب أداؤه. إنه وقت مهم، 

والسيام حن يتم االتصال إلنشاء عالقة بن العميل واملستشار واملهمة لكال الطرفن العميل 

وأخصايئ التغيري/ املستش��ار. كام أنه أيًضا الوقت الطبيع��ي حن يكون الطرفان ذوي رغبة 

ملناقشة التوقعات املشرتكة، وتوضيح األدوار، وتحديد التوقعات حول العمل الذي يقوم به 

كال الطرفن، وإنه ميكن تصحيح )أو تس��بيب( أي سوء تفاهامت كام يوضح املثال الشخيص 

التايل: وكأي مستش��ار صغري الس��ن متحفز، قبل��ت مهمة كرئيس تنفي��ذي كبري، متحمس 
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بالفرص��ة للعمل يف مرشع مه��م. وكان العميل محبًطا أن كثريًا م��ن املرشوعات يف اإلدارة 

كانت تخطئ أهدافها،  من حيث تاريخ االنتهاء أو تجاوز امليزانية. ويريد الرئيس التنفيذي 

معرف��ة كيف ميكن لإلدارة أن تعود إىل املس��ار الصحيح ملرشوعاتها. وحيث متلكني الغرور 

أن أقفز للمساعدة، وكنت متحمساً ومبالًغا بالفرصة املتاحة، فقد وجهت قلياًل من األسئلة 

يف أول مقابلة لنا سوياً وملعرفتي بأهمية جمع البيانات لديه، فقد وافقت أن أرجع إليه يف 

ظرف ثالثة أسابيع ومعي بيانات إضافية جمعتها من مقابالت مع املوظفن. 

ويبدو أن املقابالت – مع الرئيس – كانت تسري بصورة جيدة. ويشارك املوظفون بحرية 

بآرائهم حول املشكالت التي وجدوها وهم يعملون يف مرشوعات للرئيس التنفيذي. وشكوا 

رصاح��ة من الوقت الذي يأخ��ذه الرئيس يف اتخاذ القرارات، وكام يبدو فإنهم ش��كوا أيًضا 

من ضغ��وط امليزانية الصعبة الت��ي يخضعون لها، وانعدام االتصال م��ن فريق اإلدارة عن 

الرتابط بن الربامج الرئيسية التي تتطلب منهم إعادة العمل يف الدقيقة األخرية. ولقد قمت 

بتلخيص التغذية املرتدة وقدمتها للرئيس التنفيذي يف اجتامع خاص بالتغذية املرتدة، وذلك 

حتى ميكننا س��وًيا تطوير حلول للمشكالت التي ظلت قامئة، وتركت صفحة خالية بعنوان، 

الخطوات التالية: يف فاعلية العرض. واس��تمع باهتامم الرئيس التنفيذي يف اجتامع التغذية 

املرتدة ومل ينطق بكلمة. وقمت بتلخيص املواضيع الرئيسية من التغذية املرتدة والتي شارك 

معي فيها املوظفون، مبا يف ذلك املس��ائل ذات العالقة بأس��لوبه الخ��اص ومل يتفوه بكلمة 

خالل العرض، حتى إنه يف إحدى النقاط بدأ يف تقليب الصفحات، يستعرض التغذية املرتدة 

ويبحث فيها عن يشء ما. ووصل إىل الصفحة الخالية وقال ممسًكا بالورقة عىل مدى ذراعه 

"وجدتها هل هذه هي؟" متس��ائاًل "نعم" لقد تلعثمت، نحن س��وف نطور ذلك سوياً. وقد 

أب��ان يل تجهمه أنني مل أمتكن من التجاوب م��ع توقعاته. وتعجب أين توصيايت يف معالجة 

املش��كلة. وإنه يف تلك النقطة خصيصاً قد شاركته يف توقعايت حول دوري، ودوره والعملية 

الت��ي أمامنا لنعمل بها س��وياً. وبالنظر لعدم توافق التوقعات حول دور املستش��ار )دوره 

يق��رب كث��ريًا لدور منوذج الفني- امليكانييك الذي تم رشحه يف الفصل الس��ابق(، ونحن غري 

قادرين عىل االتفاق عىل ما سوف نقوم به بعد ذلك. وقام الرئيس التنفيذي بحفظ العرض 

واختار عدم اتخاذ أي إجراء. 
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هل كنت س��ألت أكرث وأفضل من األس��ئلة التي س��ألتها خالل مقابلتنا االبتدائية، كنت 

أس��تطيع أن اس��توضح توقعاته مبك��رًا ماذا يريد أن ي��رى مني؟ هل ميكن��ه تقديم مثال 

باملش��كالت التي شاهدها، وهل حاول حل هذه املشكلة من قبل؟ كم من الوقت استمرت 

)هذه املشكلة(؟ ما هو الدور الذي يريد القيام به يف املرشوع؟ ما هو العمل الذي يتوقع أن 

يق��وم به؟ لقد افتقدت فرصة التفاوض حول توقعات الدور الذي أقوم به، وتوضيح العمل 

الذي أقوم به، وأن أخوض يف رشح العميل للمشكلة بطرق ميكن أن تفتح فرصة لحل مشرتك 

للمشكلة واستكشاف ملسائل أكرث عمقاً. 

ما هو التعاقد؟ 
إن املناقشة حول التعاقد متثل الوقت الذي يتم فيه استكشاف بعض املسائل االبتدائية 

التي أوحت للعميل بالطلب، لكن أيًضا لتوضيح كيف تتم العملية االستشارية، من بداية 

التف��اوض حول التوقعات إىل مناقش��ة األدوار واملخرجات. وبينام يب��دأ التعاقد باملقابلة 

وجه��اً لوج��ه قبل البدء يف املرشوع، إال أنه ليس محص��ورًا عىل ذلك االجتامع الوحيد. إن 

التعاقد عملية متواصلة، ويرجع املستشارون فيها للتثبت من االتفاقيات ويتفاوضون حول 

 Weisbord( التوقعات يف كثري من النقاط طوال فرتة التعاقد/ االرتباط. ويكتب ويسبورد

1973(/1994 – أنن��ي أبًدا مل أنته من التعاقد. يف كل اجتامع مع العميل يتطلب أن أعيد 

فحص العقد )P.409(. إن كلمة تعاقد ميكن أن توحي بصور مرعبة من وثائق طويلة ومناذج 

قانونية قوية، ونتيجة لذلك فإن عدًدا كبريًا من املستش��ارين يف الداخل يعتقدون أن هذا 

ال ينطبق عليهم. وعىل كل حال، فإن العقد ميكن أن يتم من خالل العديد من األش��كال، 

من مكاملة هاتفية بس��يطة أو بريد إلكرتوين أو اتفاقية قانونية رسمية. بينام املستشارون 

من الخارج وعمالؤهم عموًما يتوقعون إعداد اتفاقية مكتوبة حول الخدمات التي سوف 

يتم تقدميها والتي متثل عىل األقل العمل الذي سوف يتم القيام به، يف إطار املدة الزمنية 

للعقد، والتعويض املادي الذي يتم دفعه، فإن كثريًا من املستش��ارين يف الداخل يتعجبون 

من فكرة العقد من أي نوع. إنهم يعتقدون أن العمالء س��يكونون محبطن عند س��ؤالهم 

ع��ن توقعاتهم، ومدة العقد، وإنه يف بعض األحيان تحت االنطباع الخاطئ يبدو أنه ليس 

لديهم الحق كمستشارين من الداخل، املشاركة يف بيان احتياجاتهم الخاصة ومتطلباتهم، 
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وف��وق ذلك، فإنهم يوضعون أحياًنا يف مواقف ال يس��تطيعون فيه��ا رفض طلب العميل، 

وأنهم يتوقعون أنهم ال يس��تطيعون تقديم طلبات للعميل كنتيجة لذلك. وعىل كل فإنه 

يجب تنبيه جميع املستش��ارين أنه عموًما إذا طلب العميل مساعدة املستشار فإنه عادًة 

يري��د أن يكون العمل ناجحاً. ويف حن أن الوثائق املكتوبة تس��مح لكال الطرفن بتوضيح 

تصوراتهم، فإنه بالنس��بة للمستشارين يف الداخل يرون أن هذا ال يحتاج أن يكون وثيقة 

 )Galant Of Rio, 2006( رس��مية مبالغاً فيها، صممت من قبل محامن أو كات��ب عدل

وأن املتابع��ة من الربيد اإللكرتوين كافية ليس��مح للعمي��ل بتوضيح أي يشء قد فات عىل 

املستشار أو مل يفهمه جيداً. 

وحن يفش��ل املستش��ارون يف عمل عقد، فإنهم ال يدركون أنه حت��ى عدم التعاقد أنه 

هو تعاقد. وأنه بعدم وضع التوقعات مس��بقاً، فإن املستشار يعطي االنطباع باملوافقة عىل 

اإلطار الذي وضعه العميل للمس��ائل، تعري��ف العملية، والفرضيات الضمنية حول األدوار. 

وإن��ه ليس فقط أكرث صعوب��ة للتفاوض حول التغي��ريات بعد هذا الوق��ت، لكن ذلك قد 

يك��ون محبًط��ا لكل من العميل واملستش��ار ويجعل العالقات يف ت��أزم وتوتر. وهكذا، فإن 

التعاقد، حسب ش��ن )Schein )1969، له مكونات رسمية وسيكولوجية نفسية. إن العقد 

الرس��مي يكون من املوضوعات التي ميكن أن يفكر فيها الشخص مبدئًيا حن يطور اتفاقية 

رس��مية مهنية، مثل أنه تم االتفاق عىل الفرتة الزمنية للعالقة، الخطوات يف عملية التعاقد، 

والدفعات التي تقدم للمستش��ار. والجزء الثاين للعقد هو النظامي وهو ليس بالرضورة أن 

يكون موثقاً. وإن العقد النفس��اين للعالقة التعاقدية مهم متاًما كالعقد الرسمي. إنه اتفاقية 

رصيح��ة حول العالقة التعاقدية مثل كيف يتم االتصال بن العميل واملستش��ار، بناء عالقة 

مثالية تقوم عىل األصال��ة واالنفتاح )الوضوح(. ويتكون العقد النفيس من مقدمة تعريفية 

مبش��كالت املنظمة )من وجهة نظر املدي��ر التنفيذي "Ceo" واتفاقي��ة مختص مبا يتوقعه 

كل ط��رف من اآلخ��ر( )Boss,2000,,P.122( ويبن الجدول )1-6( بعض األس��ئلة التي قد 

تكون ضمن العقد النظامي. وليس��ت جميع هذه األس��ئلة التي تج��د لها إجابة يف اجتامع 

العميل األول، لكن اإلجابات عن األس��ئلة االبتدائية قد تشري إىل مجاالت ميكن معالجتها يف 

اجتامعات الحقة مع العميل أو أعضاء آخرين من املنظمة. 
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الجدول)2-6( بعض األسئلة التي تم اإلجابة عنها خالل مراحل الدخول والتعاقد

حول تقديم املشكلة

قد ال يكون العميل قادرا عىل رشح املش��كلة بالش��كل التفصييل وإنه يف هذه الحالة 

فإن نشاطات استكشافية وتحليلية قد تكون مناسبة ملساعدة العميل ليطور بياًنا مبدئًيا 

باملشكلة.

• ما املشكلة التي تجري دراستها؟ كيف تبدو؟ متى كان العميل أكرث وعًيا باملشكلة؟ هل 

ميكن للعميل أن يقدم مثااًل قريًبا يف توضيحه حن متت مشاهدة املشكلة؟

• ما نتائج املشكلة بالنسبة للمنظمة، وعمالئها، أو موظفيها؟ ماذا ميكن أن يفعله العميل 

بشكل أفضل إذا تم حل املشكلة؟

• ماذا يعتقد العميل أنه السبب يف املشكلة؟

• كم عمر هذه املشكلة؟

• من املرتبطون باملشكلة؟ ما دور العميل يف املشكلة؟

• هل خضعت املنظمة لذات املشكلة من قبل؟ ماذا فعلت املنظمة حيال هذه املشكلة 

يف املايض؟ وما النتائج؟

• هل هناك قوة / معارضة لحل املشكلة؟ ملاذا اآلن؟ أين هي قوتهم وأين توجد املقاومة؟ 

؟ من املترضر أكرث من املشكلة؟ هل من مستفيد من وجود املشكلة؟

• ماذا يطلب العميل أن يعمله املستشار؟

حول العالقة االستشارية:

• كيف ميكن مشاركة العميل يف االرتباط )العقد(؟

• م��ا توقعات العميل يف ش��كل كيفية العمل معاً؟ )انظ��ر إىل عدد وفرتات االجتامعات، 

أفضلي��ات االتصال مثل الربيد الصويت، الربيد اإللكرتوين، الهاتف، اجتامعات ش��خصية. 

اذكر أيًضا خيارات األخصايئ يف كل من هذه الحاالت(.
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كيف يتصل العميل واملستش��ار ببعضهام البعض؟ وكيف يتصالن يف حالة عدم التوافق   •

أو طلب. كيف تكون ردة الفعل لكل منهام حن يحدث ذلك؟

م��ا نوع الرسي��ة املطلوبة؟ كيف يكون وصف دور املستش��ار وامل��رشوع ونقل إطاره   •

ألعضاء التنظيم؟

كيف يكون تقييم املسار/ التقدم يف العمل ويف نهايته. كيف يعرف العميل واملستشار   •

متى ينتهي العقد.

حول ارتباط االستشارة:

م��ا ضغوط الوقت يف العمل؟ متى يتم إكامل املهمة )أو مراحلها(؟ هل ميكن التفاوض   •

حول متديد الوقت إذا تم التقدم يف العمل؟ من ميكن أن ينضم إىل املهمة؟ مستشارون 

أو موظفون آخرون؟

كي��ف ميكن للمستش��ار أن يوفر تغذية مرت��دة للعميل؟ هل هناك ح��دود لتقديم التغذية   •

املرتدة؟

من سوف يحصل عىل نسخة من التقدير النهايئ، إذا كان موجودا؟  •

حول املنظمة:

تقدم باألسئلة التالية فقط إذا كانت االجابات ال ميكن الحصول عليها قبل االجتامع عن   •

طريق البحث.

ما منتجات وخدمات املنظمة. من هم املديرون الرئيسيون؟ ما هيكلة املنظمة؟  •

ما حجم املنظمة أو املجموعة املرتبطة/ باالستشارة؟ ما تجربتها الحديثة يف التغيري )أي   •

املنظمة(؟

هل خضعت لتجربة تغيري مامثلة؟  •

• ما شكل ثقافة املنظمة؟ ما هي املعتقدات والقيم املعلنة رسمًيا والتي تتبع بشكل غري 

رسمي؟ ما االتجاه العام أو مستوى االرتباط من قبل أعضاء املنظمة؟
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الغرض من التعاقد:  
1- من أجل مزيد من البحث حول املش��كلة: يقدم العمالء أحياًنا للمستش��ار فكرة عامة عن 

املش��كلة، واملطلوب عمله، لكن هذه البيانات حول املش��كلة ميكن أن تكون مكتملة مثل: 

"إن لدينا مش��كلة اتصاالت" أو "نحن مل نحقق أهدافنا". وهكذا، ولهذا عىل املستشار أثناء 

مرحلة التعاقد أن يتفهم جذور املش��كلة ومكوناتها: كيف هي التجربة مع املش��كلة، متى 

متت مالحظتها أول مرة، من يرتبط بها، كيف حاولت املنظمة حلها وما هي النتائج يف ذلك، 

وما هي املعوقات التي حالت دون حل املش��كلة حتى هذه املرحلة. ويس��تطيع املستشار 

أن يفهم بوضوح كاف أثر املشكلة عىل املنظمة وكيف أن حل )او الفشل يف حل( املشكلة 

س��وف يؤثر عىل العمل. وبينام هذا هو التعاقد، فإنه أيًضا مرحلة مبكرة لتجميع البيانات 

والتحليل. قد ال يكون لبعض العمالء تفهٌم جيٌد للمش��كلة، وهكذا قد يرغب املستش��ار يف 

القيام مبجموعة نشاطات مبدئية تحليلية )متت مناقشتها يف الفصل القادم( كنقطة بداية.

2- لتوضي��ح غايات وأهداف العمي��ل من الطلب: فإن اجتامع التعاق��د هو الوقت املالئم 

لتوضي��ح ما يتوقع رؤيته العميل حن ينتهي االرتباط. وإن مناقش��ة الغايات واألهداف 

للمرشوع س��وف تقدر أيًضا كيف يتم تقويم االرتباط، وإن الفش��ل يف عدم توضيح ذلك 

مقدًما س��وف يؤدي عدم معرف��ة إطار املرشوع وحدوده ومرحل��ة التقويم ويكون من 

املس��تحيل تحقيق النجاح، ويويص ويسبورد )Weisbord )1973 /1994 أن يتم التعبري 

ع��ن الغايات واألهداف بدقة وبش��كل ملموس قدر اإلمكان. وإن��ه بداًل من " اتصاالت 

أفضل تحس��يًنا" أو "اجتامعات أفضل" ف��إن الغايات تحدد بوضوح وأنه من املحتمل أن 

يت��م تحقيقها حن تكون محدودة قدر اإلمكان، مثل: أريد أن تبدأ اجتامعاتنا وتنتهي يف 

الوق��ت املحدد، وتغطية كل من املوضوعات يف األجندة " أو أريد من أعضاء الفريق أن 

يواجه بعضهم بعضاً بالخالفات وليس بالرجوع إيل شخصًيا ". وإنه بدون تحديد الغايات، 

فإن االرتباط يش��به الرحلة بدون تحديد الجهة" وبإمكانية االنتهاء يف مكان أكرث س��وًءا 

مام بدأنا منه" )Freeman,1995,P.26(، ويجب عىل العميل واملستش��ار مناقشة كيف 

ينته��ي التعاقد باالتفاق عىل كيف يعرف��ون أن األهداف قد تحققت. وفوق ذلك، ميكن 

ر هل لدى العميل الحافز للبحث يف املش��كلة أو هل الطلب صادٌق  للمستش��ار أن يقدِّ

وهناك رغبة من جانب العميل بتكليف أخصايئ تغيري ينفذ الحل الذي تم اختياره. 
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3- الس��امح للعميل ليتعرف عىل املستشار، واملستشار ليتعرف عىل العميل واملنظمة، وأنه 

بالنس��بة لكال الطرفن أن يؤكدوا أن املرشوع واحد وأن لدى املستش��ار املعرفة واملهارة 

لقبول��ه. ويجب عىل املستش��ار القيام مبك��رًا بالبحث حول عم��الء املنظمة، واملنتجات 

والخدمات، وتاريخها – أي املنظمة. وإنه خالل اجتامع التعاقد يتعرف كل من املستشار 

والعمي��ل عىل بعضه��ام، إذا مل يكونا قد قام��ا بذلك من قبل، ومن املهم أن املستش��ار 

يس��تطيع أن يرشح دور وغرض تطوير املنظامت إلزالة أي س��وء فهم بالنس��بة للعميل 

والذي قد ال يكون مطلًقا قد اتصل بأخصايئ تطوير املنظامت. وقد يسأل أخصايئ التغيري 

أسئلة إضافية عن مبادئ وثقافة املنظمة. 

وإن العميل ميكن أن يس��ترشف قدرات األخصايئ ومهاراته يف بناء العالقات الش��خصية 

ويق��در عام إذا كان م��ن املمكن قيام عالقة جيدة معه، وعام إذا كانت عملية االستش��ارة 

تحقق احتياجات العميل. وبالبحث يف املش��كلة، فإن األخصايئ لديه فكرة أفضل عن مدى 

إمكانيات املداخل وأنه بإمكانه التأكد أن هذا االرتباط يتفق مع مس��توى مهارة املستشار. 

وميكن لألخصايئ أن يؤكد أنه مرشوع يرغب فيه وقادر عىل قبوله. ان اجتامع التعاقد ليس 

فرص��ة للجل��وس يف املدرج وإلقاء امللخص، واالطالع عىل كش��ف آخر عمي��ل واالرتباطات 

الناجح��ة أو الخلفية التعليمية، )Stroh & Johnson, 2006,P.20(، وبدياًل عن ذلك يجب 

عىل األخصايئ أن يسمع أكرث من أن يتكلم. 

4 – فه��م التزام املنظمة بالتغيري: بالس��ؤال عن املش��كلة ومدخ��ل العميل املقرتح، ميكن 

للمستش��ار أن يتحق��ق من احت��امل أن يكون قادرًا ع��ىل القيام باملهم��ة. هناك أحد 

األخصائي��ن يروي قصة ح��ول التعاقد مع عميل لديه طلب عاجل ليس��اعد يف تطبيق 

نظام تقني س��بق أن متت تجربته قبل أسابيع قليلة. وإن أعضاء املنظمة معرتضون من 

قب��ل عىل امل��رشوع التجريبي، وغري راضن عن التغيريات. وس��ؤال األخصايئ ماذا يفعل 

العميل إذا أوصت املستش��ارة بتأجيل املرشوع املرشد. وأجاب العميل أنها سوف متيض 

قدًما عىل كل حال بسبب أن النظام أصاًل متأخر. وبدون أي فرصة للتغيري، فإن االرتباط 

يكون محبًطا لالثنن - املستش��ار والعميل – وأنهام قد وافقا عىل ارتباط استش��اري مل 

يكن رضورياً. 
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5 – إيج��اد بيئ��ة تكون فيها االستش��ارة ناجحة م��ن حيث االتفاق ح��ول األدوار املتبادلة 

واالحتياجات. وهذا يضم االثنن: دور العميل يف االرتباط وما س��وف يقوم به املستشار. 

إن اجتامع التعاقد هو الوقت املالئم لكل من العميل واملستش��ار أن يتقاسام توقعاتهام 

حول انخراطهام والدعم املتبادل لكل منهام لآلخر خالل املرشوع. ويجب عىل املستش��ار 

أن يرشح احتياجاته للتعزيز. واملستش��ارون يختلفون يف تحديد احتياجاتهم قياًس��ا عىل 

الخربة، لكن عموًما ذلك يشمل الوقت املطلوب من العميل، وااللتزام العام، واالجتامعات 

املطلوب��ة، وأفضليات االتصاالت، واالنخراط من موظفن أعضاء آخرين، وموارد تنظيمية 

توجد حاجة لها )مثل مساحة مكتبية، أجهزة حاسب آيل(. وقد يحتاج األخصايئ أن يضع 

جدواًل لالجتامعات بشكل رس��مي وليست بطريقة عفوية، وأن يسمح للعميل أن يقرر 

توقيت االجتامع��ات مع بعض أصحاب املصلحة بعينهم، أو أن يحد من الطلبات لوقت 

أعضاء املنظمة بعدد محدود من الساعات يف األسبوع. 

كام يجب عىل األخصايئ أن يتحرى يف دور العميل باملرشوع، بدًءا من املشاركة يف جمع 

البيانات والتحليل إىل التخطيط وتنفيذ الحلول املرغوب فيها. 

ولعلك – القارئ – تذكر أن العالقة يف االستش��ارة هي رشاكة متساوية "وأن العميل هو 

صاحب املش��كلة والحل" )Schein, 1999, P20( وإن اجتامع التعاقد هو الوقت الذي يتم 

فيه مناقش��ة التداعيات لهذه القيمة وماذا تتطلبه من وقت العميل وأعامله. ويكتب شن 

)Schein )1969 يف ذلك أنه كمستشار فإنه من الرضوري أال يظهر كأنه شخص بائع لألفكار 

عرب املنظمة أو أنه يدفع إىل التغيري لكن بدالً عن ذلك يجب أن يظهر أنه يس��اعد العميل 

لتوضيح هذه العملية وأن ينفذ الحلول. 

6 - لتوضي��ح ضغوط الوقت والتوقعات يجب عىل العميل واملستش��ار البحث يف توقعات 

الوقت ليس فقط بالنسبة لكل االرتباط لكن أيًضا للمراحل طول الطريق بدًءا من جمع 

البيان��ات والتغذية املرتدة إىل تطبيق الحلول وقياس املخرجات. إن ضغوط الوقت ميكن 

أن توجد إذا كان للمستش��ار أو العميل التزامات أخرى خالل فرتة االرتباط والتي ميكن 

أن تسبب لهام الغياب أو تعطيل أجزاء من املرشوع. 
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7 - لتوضيح كيف ميكن للعميل واملستشار أن يتفاعال. ويقتيض هذا ليس فقط أشياء عملية 

مث��ل عدد وجدول االجتامعات، لكن التوقعات لعالقة متبادلة تكون األمانة والثقة فيها 

رضورين. إن كثريًا من املستش��ارين والس��يام الداخليون يرون أنفس��هم يف وضع دوين 

بس��بب الدور واملركز باملنظمة، يعملون للعميل ب��داًل من العمل مع العميل )يف وضع 

متس��اٍو(. ونتيجة لذلك فإنهم غالًبا ما يخش��ون من اإلدالء بترصيحات مبارشة ينظرون 

إليها أنها مواجهات. إنهم يتحاش��ون املواجهة مع العميل بتوجيه أس��ئلة مثل: "ملاذا ال 

تجيد التعاون مع زميلك يف هذا املرشوع"؟ أو "ما هو دورك شخصيا يف هذه املشكلة"؟. 

ولع��دم اقرتاب العالقة من الندية، فإن املستش��ار يفش��ل يف العم��ل عن ثقة، متجاهال 

 Weisbord املس��ائل الصعبة، وتارًكا املشكالت الصعبة بدون بحث. وكام ذكر ويسبورد

)1973/1994( مع عمالئه "إن جزًءا من وظيفتي هو رفع املسائل الصعبة وأدفعك إليها. 

وإن لك الحق أن تقول ال ألي يشء ال تريد التعامل معه. وإذا شعرت أنك حر لتقول ال، 

فإنني أش��عر أين حر أيًضا للضغط أو دفع )املرشوع( )P.408(". إن تحديد العالقة بهذه 

الطريقة والحصول عىل ردة فعل العميل لهذه التوقعات ميكن أن تساعد يف بدء عالقات 

تقوم عىل املساواة يف الرشاكة. 

8 – لتوضي��ح احتياجات الرسية، كام قال بل��وك )Block )2011، "إن الرسية هي االهتامم 

طاملا أنت دامئًا تتعامل مع موقف س��يايس بجان��ب املوقف الفني" )P.64(. إن مامريس 

تطوير املنظامت يتعاملون دامئًا مع مس��ائل شخصية حساسة، بدًءا من دورات تدريب 

املديرين إىل تطوير املستقبل الوظيفي إىل نشاطات بناء الفريق وإنه يف بعض املنظامت، 

فإن استخدام املستشار يبدو وكأنه هزمية، ومؤرش للفشل يف حل املشكلة بأنفسهم )أي 

من قبل املنظمة(. إن أخصايئ التغيري مطالب أن يكون ذا حساسية من مخاوف أو قلق 

العميل حول االس��تعانة مبستش��ار وأنه ينبغي أن يستغل اجتامع التعاقد لتوضيح هذه 

االهتاممات. ويجب عىل األخصايئ أن يتحرى من هو الذي يس��تحق ليعرف عن وجود 

االستشارة، وكيف يكون وضع مرشوع االستشارة بالنسبة لآلخرين، ومن له حق الدخول 

للبيانات أو اس��تالم نسخ من التقارير أو أي وثائق أخرى، وأنه إذا كانت نتيجة محتملة 

لعقد االستشارة هو االس��تغناء عن املوظفن، أو إعادة التنظيم، أو إعادة تقييم العمل، 

وتغيري العمليات، فكيف ميكن للمستشار التجاوب حن تربز مشكالت عىل السطح من 
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جانب التنظيم حول النتائج املمكنة من االرتباط؟ إن املستشارين من الداخل مطالبون 

بالتحدث مع العمالء حول عام إن كان أو كيف يكون مدير املستشار عىل علم بالغرض 

واملخرجات من االستشارة. وإن أهم نقطة يف الرسية بالنسبة للعميل، أنها قرار العميل، 

ولي��س األخصايئ، وإن رغبات العميل يجب أن تلقى االحرتام. وأنه إذا طرأ للمستش��ار 

يف أي وقت ش��كوٌك حول طبيعة أو حجم اتفاقي��ة األرسار، يجب توضيح ذلك فورًا مع 

العميل. 

9 – التخطي��ط للخطوات القادم��ة. بانتهاء عملية التعاقد فإن كاًل من املستش��ار والعميل 

ينبغي أن يكون لديهام إدراك مبا سيقوم به كل منهام يف الخطوة القادمة. وقد يتضمن 

ذلك، كمثال، طرح اقرتاح رسمي أو عقد، اتفاقية أن املستشار سوف يصادق عىل ما تم 

س��امعه يف بريد إلكرتوين أو مذكرة، أو القي��ام بتجميع بيانات. وميكن أن تكون العقود 

مكتوبة يف ش��كل خطاب رس��مي، أو وثيقة أو مذكرة تلحق بخطاب، أو تكون ببساطة 

بريًدا إلكرتونيًّا. وبرصف النظر عن الشكل الذي يكون فيه، فإن معظم العقود ينبغي أن 

تتضمن العنارص املوضحة يف الجدول )6-2(.
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الجدول )2-6(: عنارص العقد

1 – بيان باملشكلة حسب رشحها من قبل العميل. 

2 – تداعيات املشكلة عىل العمل التجاري أو عىل املنظمة. 

3 – املنهجية أو املدخل لالرتباط:

اقرتاح جمع البيانات، والنظر يف طبيعتها ومصدرها.   •

طلبات محددة يطلبها العميل للمرشوع.   •

4 – جدول زمني لالرتباط بكامله، مع ذكر معامل واضحة للمراحل البينية. 

5 – الحاجات واألدوار التي تم االتفاق عليها: 

حاجات العميل وأدواره.  •

حاجات املستشار وأدواره.  •

6 – الرسية.

7 – املرصوفات. 

8 – املؤهالت لقبول االرتباط.

النجاح في اجتماع التعاقد: 
يحظ��ى اجتامع التعاقد بالنجاح إذا كان املستش��ار والعمي��ل قد توصال إىل اتفاق حول 

عملية التقدم لألمام باالرتباط، وتفاوضا بطريقة مناس��بة ح��ول االحتياجات واألدوار، وإن 

كاًل منه��ام مقتنع بالعالقة التي تجمعهام. إن عق��د اجتامع للتعاقد ميكن أن يكون ذا تحدٍّ 

ويحمل معه عدة مآزق، وعىل كل حال فإن املستشارين ينبغي أن يقوموا بعمل ثالثة أشياء 

وهم يديرون اجتامع التعاقد.

1 – اإلنصات: إن عدداً من األخصائين ينجذبون للحل ومقاطعة وصف العميل للموقف أو 

رشحه املش��كلة، وذلك برشح تجاربهم للتعامل مع مشكالت مامثلة مع عمالء آخرين. 
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كام أن مامرس��ن آخرين يرغبون يف استعراض ما لديهم من املعرفة والخربة املتخصصة، 

يقدمون كش��ًفا "بوثائق تعليمية وعمالء كبار تعاملوا معهم. وعىل كل حال، من النادر 

جًدا أن يبدو العميل، يف وسط الرشح بقلق عال، رمبا مشكلة شخصية، ال يريد مستشارًا 

يقاطع ويتحدث عن ش��خص املستش��ار. إن وض��ع العميل وموقع��ه أوالً يعني إنصاًتا 

باهتامم ونش��اط وكذلك انتظار يف اللحظة املناسبة ليتكلم. دع العمالء يأخذوا الفرصة 

للتعبري عن ذواتهم أوالً، وليقوموا بالكالم ابتداًء. 

2 – وجه األسئلة بعناية وبحساسية. إن األخصائين يحتاجون لتوجيه األسئلة )انظر الجدول 6.1( 

ليتفهموا أكرث عن املوقف واإلمكانية الرتباط ناجح. ويويص شن )Schein )1969 بنوعن من 

األسئلة هام:

إنني عادة أوجه أسئلة مهمة من أجل:

 )1( شحذ وإلقاء الضوء عىل جوانب من املشكلة املعروضة.

)2( اختبار كيف أن العميل منفتح ورصيح وأنه مس��تعد أن يكون كذلك. وإذا ش��عرت أن 

هن��اك ضبابي��ة أو عوائق وعدم رغب��ة أن يكون ناقًدا. أو ضبابية ح��ول إمكانية دوري 

 .)P.83( كمستشار. فإنني حينذاك أكون حذرًا

 هذا وقد تأيت أس��ئلة األخصايئ يف ش��كل هجوم عىل العمي��ل أو املنظمة )"ملاذا مل يتم 

عمل يشء من قبل حول هذه املشكلة؟"( ويسأل املستشار يف أوقات أخرى أسئلة كثرية مام 

يجعل العميل يش��عر وكأن املناقشة تتحول بعيًدا عن املشكلة اآلنية أو أنه يغرق يف خزان 

من األس��ئلة وأن بإمكان املستش��ار تضييق كشف األس��ئلة املتعبة ألسئلة ميكن للعميل أن 

يتعامل معها يف الحال، وأخرى ميكن مناقش��تها يف وقت آخر أو عن طريق آلية أخرى مثل 

الربيد اإللكرتوين، والهاتف، أو املقابلة مع أعضاء آخرين باملنظمة. 

3 – ال تقبل الدور أو النش��اط، أو اإلطار الذي ال يتف��ق واحتياجاتك لتحقيق ارتباط ناجح 

دون أن تك��ون متحفًظا حوله. يجب عىل املستش��ارين أن يكون��وا واضحن متاًما حول 

م��ا يريدون��ه من احتياجات فعاًل ل��يك يعملوا مع العميل وأن "يج��ب" و"يلزم" فعالن 

ميك��ن أن يتضمنا التعويض والوقت، والدعم، أو موارد أخرى من العميل، وقد تش��مل 
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أيًضا مس��ائل العالقات مثل األمانة واملساءلة. وعندما ال يستطيع العمالء واألخصائيون 

االتف��اق يف هذه املس��ائل، يجب أن يتخذوا قرارًا بش��أن االس��تمرار يف العالقة وكيفية 

ذلك. ويصف بلوك )Block )2011 عملية التجمد يف التعاقد، وكيف ميكن للمامرس��ن 

معالجة املوقف. قد يختارون تجاوز واحدة من املسائل الواجب معالجتها )رمبا التوصل 

ملرصوفات أقل، اجتامعات أقل مع العميل، أو خفض وقت املرحلة( أو يبدؤوا التفاوض 

م��ن جديد حول العرض )باالتفاق ع��ىل وقت قصري للمرحلة إذا كان املجال يف االرتباط 

ث��م تطبيقه(. وبرصف النظر عام يختاره األخص��ايئ، فإن هذا ينبغي أن يكون خيارًا عن 

وع��ي. إن اإلنصات لعمل أو الش��عور غري املريح قد يكون في��ه احتامل نجاح االرتباط 

ليكون معلاًم/ مرش��ًدا. ويس��تطيع األخصايئ أن يضع هذا الرتدد يف كلامت وبشكل أكرث 

وضوًح��ا يضع االرتباط للنجاح بالتفاوض حول املطلوبات بل إلغاء االرتباط إذا كان من 

املحتمل عدم نجاحه. 

إعادة التعاقد: 

لعلك تذكر عبارة ويسبورد )Weisbord )1973/1994، حيث قال إن املستشار ال ينتهي 

أبًدا من التعاقد، إن كل اجتامع مع عميل يعني فرصة لتقويم التقدم، واملحافظة عىل أدوار 

وعمليات سابقة متت مناقشتها، أو تغيريها عىل أساس تجارب سابقة أو احتياجات متوقعة 

مس��تقباًل، فإن إعادة التعاقد بهذا املعنى هو تقويم مبط��ن وإعادة تفاوض يحدث يف كل 

مرحل��ة. وإضافة لذلك إن إعادة التعاقد ميكن أن تتم بوض��وح. وكمثال، فإن هذا رضوري 

حن تحدث إحدى )املسائل( التالية: 

معلوم��ات جديدة تم تجميعها خ��الل مرحلة جمع البيانات مام يوس��ع أو يضيق من   •

مجال االرتباط املتفق عليه. 

إذا شعر املستشار أن جمع البيانات اإلضافية أمر رضوري.   •

إن كاًل من املستشار أو العميل ال يرى أي تقدم قد حدث )يف املرشوع(.  •

يواج��ه املرشوع معوقات مثل ع��دم وجود وقت للعميل أو التخفيض من وجود أعضاء   •

املنظمة للمشاركة.
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تتضمن األحوال التنظيمية تعديالت لالتفاقية األصل )كتغيري الغايات أو امليزانية(.  •

تغيريات يف املوظفن لوجود عميل جديد.   •

يجد املستشار معوقات لتكملة االتفاقية األصل.  •

وإن إع��ادة التعاقد يتبع عملية تش��ابه دورة التعاقد األصلية، وينبغي عىل املستش��ار 

والعميل تنظيم اجتامع رسمي ملناقشة االرتباط، ومراجعة االتفاقية األصل، ومناقشة الوضع 

الجديد، واالتفاق حول كيف أن الوضع الجديد يضع أي تغيريات يف العقد. 

األخالق في التعاقد:  
توج��د عىل األقل ثالثة مآزق أخالقية يجب عىل املستش��ار أن يتجاوزها خالل مرحلتي 

الدخول والتعاقد)White & Wooten, 1983, & 1985( وهي:

س��وء التمثيل والتواطؤ لقد ناقشنا من قبل إمكانية أن يقدم املستشار عن قصد أو عن   -1

غ��ري قصد )عن طريق الس��هو( أن يبالغ يف رشح مؤهالته بش��أن االرتباط. ويحتمل أن 

يقود املستش��ارون العميل بأن يعتقد أن لديهم الخربة املتخصصة مع مشكالت مامثلة، 

أو صناعات، أو منظامت أيًضا مامثلة، كام أنهم أيًضا قد يبالغون يف شهاداتهم الدراسية 

أو مهاراتهم التخصصية األخرى. وقد يلجؤون إىل س��وء متثيل االمكانات إلحداث التغيري 

أو النج��اح بتقديم الوعود بالنتائ��ج. ويحدث التواطؤ حن يتفق املستش��ار والعميل " 

 White & Whooten,( ." باس��تبعاد األطراف الخارجية ملكاس��ب أو لحامية ش��خصية

P.149 ,1985(. وميك��ن أن يحدث هذا حن يوافق املستش��ار ع��ىل حذف الرتكيز عىل 

مشكلة صعبة، ويوافق عىل التغيري يف املدى القصري والذي قد تكون له نتائج سلبية عىل 

املدى الطويل، أو يوافق عىل خدمة ملنفعة ضيقة لتستفيد منها مجموعة بعينها مبا يرض 

مبجموعات أخرى أو املنظمة ككل. ويحدث التواطؤ أيًضا حن يوافق املستش��ار رصاحة 

أو ضمًن��ا ع��ىل قبول اإلطار الذي يقدمه العميل للمس��ائل دون تأكي��د إضايف، ويوافق 

ع��ىل تطبيق ح��ل فقط ألن العميل يريد ذلك الحل. وبس��بب أن املستش��ارين عموًما 

يريدون مس��اعدة العميل وأنهم تواقون لقبول االرتب��اط، فإن اإلمكانية بوجود تضارب 

أخالقي ال ميثل املستش��ار بصدق أو أنه يتآمر مع العميل وهو احتامل قوي جًدا خالل 
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مراحل الدخول والتعاقد فإن فيهام إمكانات لنتائج س��لبية بالنس��بة للمستشار ومهنة 

االستش��ارات يف تطوير املنظامت بحيث إن تجاوزهام أو التقليل من مناقشات التعاقد 

ميكن أن تبدو ليس فقط أنها عملية ضعيفة لكنها أيًضا خرق ألخالقيات املهنة.

2-  التض��ارب يف القيم��ة والغاية: يحدث تض��ارب بن القيمة والغاية ح��ن يكون الهدف 

من االرتباط االستش��اري يتعارض مع واحد أو أكرث، أو أكرث من مبادئ وقيم استش��ارات 

تطوير املنظامت، مثال ذلك حن يحاول العمالء اس��تخدام املستش��ار "كجاس��وس" أو 

مراقب خفي، أو حن يري��د العمالء إخفاء الغرض من االرتباط. وميكن لتضارب القيمة 

أن تحدث حن يوافق املستشار عىل إدارة االرتباط مع عميل غري راغب )يف االستشارة( 

أو ش��خص دفع قرًسا للمشاركة. وميكن أن تحدث مش��كالت أخالقية أخرى حن يكون 

هناك مستش��ارون يعملون مع عدد من العمالء ويفشلون أن يكونوا رصيحن حول أي 

إمكانية لوجود رصاعات يف املصالح مام قد ينتج عنه خدمة عدد من العمالء الذين قد 

يكون لديهم تضارب يف الغايات. 

عدم الكفاءة الفنية: ترج��ع عدم الكفاءة الفنية ليس إىل تقنية املعلومات، لكنها ترجع   -3

إىل املقدرة الفنية للمستشار ليتابع عملية استشارة تطوير املنظامت عىل نحو مالئم. إن 

املستش��ارين يف مرحلتي الدخول والتعاقد قد ال يعرفون كيف يحددون احتياجاتهم أو 

قد ال يناقش��ون احتياجاتهم، أو قد يسعون للتواؤم مع العمالء عن طريق املوافقة عىل 

كسب االرتباط الذي قد ال يحتوي عىل أي بذور للنجاح. 

التعاقد كجزء من جمع المعلومات:
إن��ه حن يتفق الطرفان عىل عق��د، فإن الخطوة التالية لعملية املش��ورة تبدأ بجمع 

البيان��ات. وبينام يفكر املستش��ار يف التقدم رس��مًيا باقرتاح املقابالت أو مس��وحات أو 

أي طريق��ة أخرى لجمع البيانات، فإنه يف الحقيقة س��بق أن لدي��ه الكثري من البيانات. 

لق��د تم رشح املش��كالت من منظ��ور واحد )منظ��ور العميل(، وقد يك��ون العميل قد 

قدم بعض البيانات رس��مياً إىل املستش��ار، ورمبا يف ش��كل أرقام أو كتابة كتغذية مرتدة 

مصدرها املس��وحات. وإضافة لذلك، فإن عملية التعاقد نفس��ها ميك��ن رؤيتها كتجميع 
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للبيانات. هل يبدو العميل مضطرًبا نفس��ياً، فظاً، رسيع االنفعال، تواقاً، بعيًدا أو منعزاًل 

؟. هل تم رشح املش��كالت وكأنها يشء مزعج؟. ويس��تحيل حلها، ه��ل هي منوذجية أم 

مدمرة؟ هل يبدو العميل أنه مش��ارك يرغب يف املش��اركة يف حل املش��كلة، أو أنه عىل 

املستش��ار أن "يبيع" للعميل يف رشاكة متس��اوية يف االرتباط؟ إن مثل هذه االس��تجابات 

وأيًضا مثل ش��عور املستشار بالشجاعة حول املرشوع، ميكن أن تكون توضيحية أو رمزية 

حول كيف يش��عر اآلخرون يف املنظمة وميكن أن تكون إرش��ادية كلام اقرتب املستش��ار 

من عملية جمع البيانات. وإضافة لذلك، فقد تعلم املستش��ار الكثري عن ثقافة املنظمة 

من خ��الل عملية التعاقد وي��رشح جاالنت وري��و )Rio & Gallant )2006 بالقول إن 

االنتباه للكلمة، والنغمة، والرمز، واإلمياءات اللغوية األخرى التي هي غريبة عىل العميل 

والصناع��ة هي مهمة. )P.190( هذا وميكن أن يكون املستش��ار ذا وعي بأمناط االتصال 

خالل حضور االجتامعات املبدئية والتي تعطي فكرة عن قيم وأعراف املنظمة. ويحتمل 

أن يكون املستشار قد الحظ البيئة املادية وقابل بعض أعضاء املنظمة. وبإيجاز إن هذه 

االجتامع��ات األوىل مع العميل ه��ي الخطوات األوىل يف جمع البيانات عن املنظمة، وأن 

تجارب املستشار الشخصية مع العميل هي مصدر مهم للمعلومات ال ميكن تجاهله. 

الملخص:

إن األس��اس الرتباط )عقد( ناجح قد تم وضعه حن تبدأ العالقة االستشارية يف مرحلتي 

الدخ��ول والتعاقد لعملي��ة تطوير املنظامت. وتب��دأ عملية الدخول باالتص��ال املبديئ بن 

املستش��ار والعميل املحتمل. وميكن للعمالء أن يكونوا من أنواع مختلفة، ابتداًء من عمالء 

االتص��ال املب��ديئ إىل عمالء آخرين الذين ق��د يكونون متأثرين بش��كل هاميش باملرشوع، 

إىل املنظمة بكاملها. إن التعاقد مهارة حرجة بالنس��بة للمستش��ار ليك يتعلمها. وإن كثريًا 

من املش��كالت التي مير بتجربتها املستش��ارون فيام بعد يف االرتباط، مث��ل انعدام االلتزام 

التخاذ اإلجراء، عدم االتفاق حول دور املستش��ار، انعدام االتصال مع العميل، أو التشويش 

ح��ول أهداف االرتباط، ه��ذه جميعها ميكن إرجاعها إىل عدم فاعلي��ة التعاقد. إن التعاقد 

ل��ه مكونات رس��مية، مثل املرصوفات التي يج��ب دفعها، وكمية الوق��ت للتفرغ للتعاقد. 

كام أن للتعاقد أيضاً، مكونات نفس��ية، مثل كيفية تفاعل املستش��ار والعميل مع بعضهام 
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حن التعاقد والتقاس��م يف الحاجات املش��رتكة. وبينام تبدو مرحلة التعاقد منتهية حن تتم 

املوافقة عىل املرشوع أو يتم التوقيع عىل الوثائق يعود املستش��ارون ملناقشات التعاقد كل 

مرة يجتمعون فيها للتأكد من س��المة / صحة التقدم يف حينه، وتصحيح أي سوء تفاهامت 

أو خطوات خطأ وغري سليمة إىل ذلك الحد. ويتم االتفاق عام يفعلونه بعدها بحسب ذلك 

املعنى، إن عملية كل ارتباط أو تعاقد ليس لها نهاية أبًدا.

انظر التمرين )1( يف امللحق للتمرين يف التعاقد مع العميل.
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جمع المعلومات

ُتَع��دُّ رشكة Corporation رشكة قابضة خاص��ة يف Midwest ، وتقوم بخدمة صناعة 

الربي��د املبارش ممثل��ة يف خدمات الطباعة والربيد، وقد وافق مستش��ار مبتدئ يف تطوير 

املنظامت عىل القيام بإجراء مسح بني للموظفني، وخاصة يف إدارة الربيد، لتقرير ملاذا نسبة 

ت��رك العمل أعىل يف ه��ذه اإلدارة مقارنة باإلدارات األخ��رى يف الرشكة. ولقد قامت لجنة 

داخلية بتطوير س��تة عرش س��بًبا قد تكون وراء الدوران )الوظيفي(، قياًس��ا عىل مقابالت 

متت مع عرشين من املوظفني. وصمم االستبيان الذي يتكون من )102( بند )كام يحتوي 

أيضاً عىل صفحة مس��تقلة عن بيانات ش��خصية(. وقد تم تنظيم االستبيان بحيث يغطي 

إحدى عرشة فئة، ثم تم إجراء اختبار استطالعي مع مجموعة صغرية من املوظفني ومتت 

مراجعته وتعديله عىل أساس مالحظات من هؤالء املوظفني. يف النهاية تم توزيع االستبيان 

عىل 480 موظًفا يف اإلدارة بحيث يتم التأكد أنه مل يتم حذف أي موظف من املس��ح وأن 

يظل املوظفون مجهولني )أي دون ذكر األسامء يف املسح(. 

وجاءت نتائج البحث س��لبية حول األدوار بني اإلدارات، وسياسات العمل، وتعويضات 

املوظفني. وعرضت نتائج املسح عىل اإلدارة يف خمس جلسات منفصلة، بداية باإلدارة العليا، 

اس��تمرارًا مع اللجنة الداخلية ومدي��ري إدارة الربيد. وقد كانت النتائج مفاجأة للكثريين، 

بحيث إن بعض املديرين غادروا ومل يشرتكوا يف جلسات التغذية املرتدة. ومل يكن املديريون 

عىل استعداد التخاذ أي إجراء قياًسا عىل نتائج املسح وقرروا تجاهل التقرير، ووضعه عىل 

الرف. وتم تزويد املوظفني، يف النهاية، بنس��خة من نتائ��ج التقرير بعد أن تم حذف كثري 

 .)Swanson&Zuber,1996( منها. وكان ذلك بعد شهرين تقريًبا من إجراء املسح

• هل تعتقد أنه تم إجراء املسح مبستوى جيد يف هذه الحالة؟ ماذا تعتقد أنه ينبغي عمله 

بطريقة فعلية؟

• هل كان املسح خيارًا جيًدا يف طريقة جمع البيانات يف هذه الحالة؟ ملاذا؟ ويف حالة ال، ملاذا؟ 
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يتم وضع إس��رتاتيجية لجمع البيانات مبوجب عقد رس��مي وس��يكولوجي يعد لتعزيز 

التحري والبحث يف أس��باب ونتائج املش��كلة التي تم رشحها من قبل العميل، وأنه بإمكان 

املستشار أن يس��تخدم طرًقا مثل املقابالت، ومجموعات الرتكيز، واملسوحات، واملالحظات، 

وإج��راءات مبارشة، كام ميكنه – أي املستش��ار- أن يطور مفهوًم��ا دقيًقا تفصيلًيا للموقف 

بحيث إن الحلول التي يتم تطويرها ميكن تطبيقها وأن تكون ذات فاعلية. ويف هذا الفصل، 

سوف نناقش طرق جمع البيانات التي يستخدمها مستشارو تطوير املنظامت ونرشح كيف 

أن املستشارين يختارون من بني هذه الطرق ما يالمئهم لتكوين إسرتاتيجية لجميع البيانات. 

إن املستش��ارين والعمالء كليهام يتش��ابهان، يقضون وقًتا يجمعون فيه بيانات إضافية 

قد تبدو أنها مترين س��يئ ومكلف. وعىل كل حال، فإن للعميل يف هذه النقطة رأًيا مس��بًقا 

لح��االت كثرية مش��ابهة كام أنه يرى املش��كلة م��ن منظور أحادي، وال ش��ك أن جملة من 

املداخل ميكن أن تضيف رؤى جيدة يصعب رؤيتها دون بيانات إضافية. وإن جمع البيانات 

وتقديم املعلومات وإرجاعها للعميل قد تعطي صورة أكرث تكاماًل عن املنظمة وتوس��ع من 

معرف��ة كل م��ن العميل واألخصايئ. إنها حل يف حد ذاته��ا، وأنها يف حاالت كثرية هي الحل 

األقوى بشدة التي ميكن أن ينجزها املستشار. 

أهمية جمع البيانات:
إن جم��ع البيان��ات يس��تغرق وقًتا طوياًل، وع��ىل كل حال، فإن كث��ريًا من املديرين 

 )M.I.Harrison واملستشارين يبدون مياًل نحو الحل الرسيع والتحليل املخترص للتغيري

)Shirom,1999 P.8 & وإن كاًل م��ن املديرين واملستش��ارين مييلون إىل اتخاذ الطريق 

األقرص وذلك يف محاولة منهم لحل املش��كلة رسيًعا والتي قد تكون قامئة لوقت طويل، 

وأن يتم ذلك ع��رب عملية جمع البيانات، بافرتاض أن املعلومات املتواجدة تكفي، وعىل 

كل ح��ال فإن املديري��ن وغريهم من متخذي القرار يدخلون يف مغامرة إذا هم تجاهلوا 

التحلي��ل والبح��ث وخطوات اتخاذ الق��رار العلمية وذلك تحت ع��دم التأكد والضغط 

املتصاع��د إلجراء رسيع. )P.9(. وبرغم هذه التحذيرات، فإن الرسعة كثريًا ما تكون مالًذا 

للبيانات الدقيقة والتحليل الدقيق.
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ويكتب نادلر )Nadler )1977 ، إن هناك ثالثة أس��باب تجعل املستشار يأخذ موضوع 

جم��ع املعلومات بجدي��ة. أوالً، أن الجمع الجي��د للبيانات يوِّلد املعلومات عن التش��كيل 

التنظيمي، والفاعلي��ة، والصحة )P.105(. ويرشح أرجريي��س )Argyris )1970 بقوله "إنه 

بدون معلومات صحيحة/س��ارية يصعب ع��ىل العميل أن يتعلم، وللمحل ليس��اعد.... أن 

املعلوم��ات الس��ارية هي تلك التي ترشح العوامل، باإلضاف��ة إىل عالقات تلك العوامل مع 

بعضه��ا اآلخر، مام يخلق املش��كلة لنظام العميل" )P.17(. إن جم��ع البيانات الجيد يجب 

��ع من معرفة األخصايئ والعميل حول املش��كلة. ثاني��اً: إن تجميع املعلومات ميكن  أن يوسِّ

أن تك��ون نقطة البداية أو الرشارة التي تول��د الرغبة يف التغيري. إنها ميكن أن تجعل أعضاء 

املنظم��ة متكاتفني مع بعض حول تعريف مش��رتك للموقف ال��ذي ميكن فيام بعد االتفاق 

لتغيريه. ويكتب نادلر )Nadler ,)1977 إنه يف هذا الشأن، "فإن التجميع ميكن أن يستخدم 

يف رفع درجة الوعي _ يجعل األفراد يفكرون حول املس��ائل التي تخصهم وتخص املنظمة." 

)P.105(

وأخرياً، إن األخصائيني الذي يقومون بجمع البيانات بشكل جيد ميكن أن يجعلوا عملية 

بن��اء العالقات املتبادلة مس��تمرة بني أخص��ايئ التغيري ورشكائه من الداخ��ل، وبني املنظمة 

)Nadler,1997,P.107(. وإن لدى أخصايئ التغيري الفرصة ملقابلة أعضاء التنظيم، وأن يبدي 

لهم العاطفة واملصداقية ع��رب الرتكيز عىل األفراد ورؤاهم، وأن يطوِّر عالقات تعاونية ولغة 

مشرتكة بحيث إن األخصايئ يستطيع مساعدة املنظمة إلحداث التغيري.

عرض المشكالت واختفاؤها:  
يعرض العمالء يف لقائهم املبديئ مع األخصائيني، املشكالت الظاهرة والتي يعتقد العميل 

أنها الس��بب األسايس، والذي يلقي الضوء عىل األعراض التي يعاين منها. إال أنه يوجد تحت 

هذه املش��كالت، املش��كالت الخفية التي ميكن وصفها أنها جذور أو األس��اس أو املس��ائل 

الرئيس��ية الت��ي تولِّد األعراض )أعراض املش��كلة( وأن الحلول صممت ملعالجة املش��كالت 

الواضحة وقد يؤدي إىل تأثري قصري األجل لكنه غري ُمْجٍد. أن هذه الحلول هي عادة "العالج 

البس��يط" ال��ذي يفضله فعاًل العمالء. ومع ذلك، فإنه��ا – أي الحلول- تطابق تأطري العميل 

للمس��ائل، فهي أكرث سهولة يف املعالجة، كام أنها دامئًا تجمع مسائل تخص العمليات أو أي 
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تغيريات يف املهام مام يتحاىش التغري الش��خيص أو الرصاع يف العالقات بني األشخاص. ولسوء 

الحظ فإن ذلك نادرًا ما يحل املش��كالت الخفية التي تس��هم يف إبراز أعراض املشكالت عىل 

السطح مام يسهل مالحظتها.

ويص��ف بلوك )Block )2001 كمثال، عدة مش��كالت يف العرض من قبل العمالء والتي 

يجتهد املستش��ارون لحلها بدون ج��دوى. فإذا كان العميل يريد تعاوًن��ا أكرث من الفريق، 

فيجب علي��ه جمع كل األطراف املعنية يف غرفة، ويناق��ش أهدافهم، وعالقاتهم يف العمل، 

ويتفق معهم حول وسائط وطرق االتصاالت فيام بينهم.

إن إعادة تأطري املشكلة باعتبارها مسألة لتحديد دور كل مجموعة سوف يغري املشكلة من 

انعدام التعاون إىل تفاوض حول األدوار وإبراز هوية املجموعة، حيث إن كل عضو أو مجموعة 

ق��د يضط��ر إىل التنازل عن بعض ال��يء للمصلحة الكربى للمنظمة. ومث��ال آخر عام يختص 

بالتدري��ب: فالعميل يالحظ نتائج متدنية ويري��د تدريًبا أو تعلياًم أكرث ملوظفي املنظمة وهو 

ال ي��رى أن هناك إجراءات وحواجز تحفري متنع أعضاء التنظيم من العمل. فإذا قام املستش��ار 

بتنفيذ طلب التدريب دون أن يدرك ملاذا أعضاء التنظيم يعملون بهذه الطريقة، فإن املستشار 

ر برنامج تدريب قد ال يكون له أثٌر كبرٌي يف تحقيق النتائج. سوف يأخذ وقًتا وموارد ليك يطوِّ

والنقطة هي أنه بدون تفاصيل كثرية حول طبيعة ومدى املشكلة من مختلف النواحي، 

فإن الحلول املختارة قد تس��تهدف املجاالت الخطأ، وأنها قد تزيد من عمق الرصاع وتؤدي 

إىل إحب��اط ب��ني أعضاء التنظيم. إن تقديم املش��كالت هو الوضع االبت��دايئ الصحيح، لكن 

اهتامم األخصايئ الحقيقي يجب أن يكون مع املش��كالت الحقيقة. وإن هذه ميكن البحث 

عنها عن طريق جمع البيانات. 

عملية جمع البيانات:
يويص نالن )Nlan )2006 بعملية تتكون من خمس خطوات لجمع البيانات: 

د املدخل الذي س��وف نستخدمه. إن لكل طريقة يف جمع البيانات مميزات ومثالب  1- حدِّ

واعتامًدا عىل رشح العميل للمشكلة، ينبغي عىل املستشار أن يقرر ماهية البيانات التي 

يجب جمعها وملاذا.
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2- اإلعالن عن املرشوع: ينبغي عىل العميل أو ممثل آخر أن يرشح ألعضاء التنظيم ماهية 

البيان��ات الت��ي يتم تجميعه��ا، وتحديد من يق��وم بذلك، والطريقة املس��تخدمة، وأليِّ 

األغراض.

3- كن مس��تعًدا لجمع البيانات. ينبغي إعداد اإلرش��ادات الخاصة باملسوحات أو املقابالت 

سوًيا مع كش��ف باملقابالت املحتملة. ينبغي التفاهم مع من تتم معهم املقابلة وإعداد 

جدول زمني ومكاين للمقابالت.

4- اجمع البيانات واس��تخدم الربوتوكوالت املناس��بة، اعتامًدا عىل املدخل الذي تم اختياره 

لجمع البيانات.

5- قم بتحليل البيانات وتجهيز عرضها. قد يختار األخصائيون اس��تخدام منوذج أو أكرث من 

من��اذج تحليلية لتحليل البيانات وتزويد العميل بتغذية مرتجعة )هذا الجزء من العملية 

متت مناقشته يف الفصل القادم(. 

إن هذا املدخل قد يتغري بش��كل ما، مع اعتبارات مختلفة لجمع بيانات ناجح، اعتامًدا 

ع��ىل طريقة جمع البيانات املس��تخدمة. إن كل مدخل/طريق��ة بحاجة إىل وقت مختلف 

لجمع املعلومات وتحليلها، ومس��توى مختلف للمرصوفات، واس��تثامر مختلف من جانب 

أعضاء التنظيم، والعمالء، واملستش��ارين. إن بع��ض املداخل، مثل املقابالت ميكن أن يكون 

لها تأثري سيكولوجي عىل املنظمة، يف حني أن اإلجراءات عموًما غري الفضولية تحدث خلف 

الس��تار دون أي ضوضاء أو إعالن. ونحن يف هذا الفصل توس��عنا يف التفاصيل املحددة لكل 

خطوة من عملية جمع البيانات بالنسبة لكل طريقة. 

طرق جمع البيانات:
يس��تخدم األخصائيون يف تطوير املنظامت خم��س طرق عمومية لجمع البيانات؛ بغرض 

البحث يف كش��ف املشكالت. وس��وف نتحرى يف األقس��ام التالية هذه الطرق وكذلك سبب 

استخدام األخصائيني تلك الطريقة، وما هي الفوائد أو العيوب يف كل طريقة وتحديد األخطاء 

أو املشكالت املحتملة التي يواجهها األخصائيون وهم يستخدمون كل طريقة أو مدخل. كام 

أننا سوف نتحرى يف بعض العينات وصواًل إىل جمع بيانات ناجح مستخدمني كل مدخل:
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1- املقابالت.

2- مجموعات الرتكيز.

3- املسوحات/االستبيانات.

4- املالحظات.

5- مقاييس غري واضحة.

 المقابالت: 
  املقاب��الت عادة هي اجتامعات بني أكرث من فرد، ويتحدث خاللها األخصائيون مبارشة 

م��ع أعضاء التنظيم كل عىل ح��دة. فاألخصائيون يهتمون يف القصص الفردية، ورؤى أعضاء 

التنظيم ومن خالل هذه املقابالت الش��خصية ميكن أن يتعرف��وا عىل تاريخهم، وتجاربهم، 

ومعتقداتهم واتجاهاتهم بش��كل عميق. ويكتب سيدمان )Seidman )2006 أنه يف جذور 

املقاب��الت ذات العم��ق كطريقة لجم��ع البيانات فإنه��ا توفر املقدرة ع��ىل تفهم تجارب 

األش��خاص وأن يتاَبع يف املجاالت التي هو مهتم بها. وق��د يتمخض عن املقابالت مفاجآت 

مل يكن األخصايئ مقدًما عىل علم بها بقدر كاٍف ليتمكن من توجيه أس��ئلة بشأنها. وإنه يف 

حاالت كثرية ميكن أن تكون املقابالت هي الخيار الوحيد للوصول إىل مس��ائل محددة مثل 

تجربة املوظف مع املدير يف مجموعة صغرية أو الرصاع بني اثنني من املديرين. وأنه يف مثل 

ه��ذه الحاالت، فإنه من غري املحتمل أن يتجاوب املوظفون مع اس��تبيان مكتوب بتفاصيل 

كافية لتفهم املشكلة عىل حقيقتها، وإنه قد ال يكون من املمكن مشاهدة املوقف شخصًيا 

عن طريق املالحظات، حتى ولو أن األخصايئ بإمكانه رؤية املوقف ش��خصياً، فإن املقابالت 

تس��مح للمامرس أن يفهم بش��كل أفضل كي��ف يرشح أعضاء املنظم��ة املوقف أو ما هي 

االتجاهات واملعتقدات التي لديهم بشأنها. 

وكثريًا ما تعتمد طريقة جمع البيانات عن طريق املقابالت عىل التعاون من كافة أعضاء 

التنظيم والذين هم عىل اس��تعداد فقط ملناقش��ة املس��ائل الحرجة إذا وثقوا فيمن يقوم 

باملقابلة )Seidman,2006(، هذا وقد تكون املقابلة س��الًحا مهدداً، إذا شعر األعضاء أنهم 

يف موقف املدافع إذا كانوا هم شخصًيا ذوي صلة باملشكلة وقد يكونون مبالغني يف الحقيقة 
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ليظهروا أنفس��هم يف الجان��ب اإليجايب. ونتيجة لذلك، فإنه من ب��ني الطرق الخمس لجمع 

البيانات، فإن املقابلة تتطلب مهارة عالية وكبرية لدى األخصائيني وذلك يف العالقات املتبادلة 

بني األش��خاص. وينبغ��ي أن يكون من يج��رون املقابلة خرباء ذوي مه��ارة يف جعل األفراد 

يتخذون جلسة مريحة يف وضع اتصال بني اثنني وأن يكونوا مستمعني متميزين، ومتحدثني 

لبق��ني. إن باإلم��كان الحصول عىل كمية ضخمة من البيانات يت��م توليدها من املقابلة مع 

أعض��اء التنظيم، حيث يتقاس��مون معهم القصص، واألمثلة، واملعتقدات الش��خصية، مبا يف 

ذلك مسائل ذات صلة باملسألة التي يتحرى فيها األخصايئ وأولئك الذين هم ذوو عالقة بها. 

قد تكون هذه البيانات من الصعب فرزها وتس��تغرق وقًتا من األخصايئ ليك يقوم بفرزها 

بع��د املقابالت، وقد تكون املعلومات عرضة النحياز األخصايئ أو العميل أو الرغبة يف رؤية 

بعض الحقائق والتي قد ال تكون بذات الوضوح كام يريد األخصايئ أو يعتقد.

 وإلدارة جمع البيانات بنجاح باس��تخدام املقابالت ينبغي عىل من يجري املقابلة اتباع 

اإلرشادات التالية:

1- تجهيز دليل للمقابالت:

ميكن أن تكون املقابالت رسمية وأسئلة مكتوبة تعطى ملن ُتجرى معهم املقابلة ويتم سؤاله 

بالضبط نفس مجموعة األسئلة دون خروج عن األسئلة بالكشف، أو أن تكون شبه مرتبة هيكلًيا 

مع دليل املقابلة الذي يش��تمل عىل كش��ف عام لألس��ئلة املفتوحة التي ليس لها إجابة محددة 

والتي تتطرق للموضوعات الرئيسية يف املقابلة. إن األسئلة املفتوحة التي ليس لها إجابة محددة 

هي تلك التي تتطلب من املش��ارك بالتحديد أن يقدم إجابات أكرث تفصياًل، يف حني أن األس��ئلة 

املغلق��ة ميكن اإلجابة عنها بكلمة واحدة وعبارة قصرية. وإنه عادة خيار جيد س��ؤال املتجاوب 

كيف ميكنك رشح عالقتك مع أعضاء هذا الفريق " وذلك بداًل من " هل تش��عر أن هناك رصاًعا 

كبريًا يف هذا الفريق" والذي مييل إىل اقرتاح مجال مييل إليه السائل بداًل ممن تجرى معه املقابلة. 

أما يف حالة املقابلة القامئة عىل " شبه مرتبة هيكلياً" فإن من يجري املقابلة يضيف تحقيًقا دقيًقا 

ويسرب األغوار أو أسئلة مثالية، يف املوقع املناسب، وميكن البحث يف مجاالت أخرى مل يتم التنبؤ 

بها يف دليل املقابلة. هذا وقد يتضمن التحقيق أسئلة مثاًل "ملاذا تعتقد أن ذلك حقيقة؟" أو "هل 

ميكنك تقديم دليل عىل ذلك؟ إن معظم املقابالت هي شبه مرتبة هيكلياً. 
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2- اختيار المشاركين: 

حني يكون املش��ارك فريًقا صغريًا فقط، فإن املقابلة مع كل عضو يف الفريق ُتَعدُّ مدخاًل 

معقوالً. وعىل كل حال مبا أن املقابلة تأخذ وقًتا كثريًا أو تس��تهلك املوارد بالنسبة للمنظمة 

ومن يجري املقابلة، فإنه قد ال يكون من امليس��ور إجراء املقابلة مع كل عضو بالتنظيم ذي 

عالقة. مثال: ليك نجمع البيانات من املوظفني يف مصنع فيمكن أن يقوم األخصايئ بأخذ عينة 

من املوظفني محددة من نوبة النهار ونوبة الليل أو أن يختار عدًدا من موظفني من الخط 

)A( والخط )B( كم مقابلة يحتمل إجراؤها؟ يعتمد عىل قدر الوقت املتاح، وعىل املشكلة 

الت��ي يتم البحث فيها، ومجموع العينة التي ت��م اختيارها منهم. هذا وقد يكون األخصايئ 

أك��رث ثقة أن عدًدا كافًيا من األفراد ق��د تم اختيارهم حني تبدأ املقابالت عىل التوايل وتعزز 

نفس املس��ائل املتش��ابهة. قد تكون عملية االختيار عشوائية )باستخدام بروتوكول عشوايئ 

موجود مثل أعداد عشوائية يف الطاولة أو اختيار عن طريق الحاسب اآليل أو تصنيف األفراد 

)وأخذ الش��خص الثالث يف الرتتيب بالكش��ف ورقم املوظف كمثال(، وقد يكون اختيار من 

تتم مقابلتهم عن قصد قياًس��ا عىل معرفة املشاركني باملنظمة، فالعمالء ينبغي أن يساعدوا 

يف اختيار من تتم مقابلتهم. ومع ذلك فإن مدخاًل آخر هو إدارة ما يطلق عليه الباحثون يف 

علم االجتامع عينة "كرة الثلج"، وفيها يقوم الباحث يف نهاية مقابلة كل شخص لسؤاله من 

ترش��ح إلجراء املقابلة معه، وهكذا فإن الش��بكة يكون قد تم سدادها كام تم فتح الطريق 

لشخص آخر ميكنه إجراء املقابلة بشكل أكرث دقة، وعىل كل حال فإنه ينبغي عىل األخصايئ 

أن يك��ون مس��تعًدا لتربير هذه الخي��ارات، طاملا أن أعضاء التنظيم يف مواقع حساس��ة قد 

يعطون معنى الختيار من تجرى معهم املقابلة حتى ولو كان االختيار عشوائياً. 

3- االتصال بالمشاركين وجدول المقابالت 

ينبغي عىل من يجري املقابلة، حني يتصل بكل ش��خص محتمل أن يجري معه املقابلة، 

ينبغي عىل املس��ؤول أن يرشح الغرض من املقابلة، وكم من املتوقع أن تس��تغرق املقابلة. 

وإن��ه من امليس��ور أن يتصل العميل املس��ؤول مبن تج��رى معهم املقابل��ة أواًل ويدعوهم 

للمشاركة ويوعدهم باالتصال من جانب مامرس تطوير املنظامت ليعد جدول املقابلة. إن 

هذا االتصال ميكن أن يفيد يف جعل املدخل س��هاًل، ويش��جع عىل التجاوب خاصة بالنسبة 



جمع املعلومات

213 تطوير املنظامت عملية إدارة التغيري التنظيمي

للمستش��ار الخارجي، لكن قد يكون من عيوبه جعل املستش��ار ملتزًم��ا بغايات وأهداف 

العمي��ل. وإن أخصايئ التغيري ميكن أن ينظر إلي��ه أنه كعميل لإلدارة، وأن من تجرى معهم 

املقابلة قد ينتابهم الشك أو يخفون معلومات مهمة إذا مل يثقوا يف املسؤول. وعىل كل حال، 

فإن املش��اركة يف املقابلة يجب وضع إطار لها كخي��ار حر دون أي نتائج يف حالة الرفض يف 

املشاركة وأن من تجرى معهم املقابلة يجب منحهم الخيار للمشاركة دون أي إكراه. 

وقد ينصح األخصائيون يف املواقف الحساسة أن العميل يقرتح كشًفا بأسامء الذين ميكن 

اختي��ار عدد منهم للمقابلة. وتضم طرق االتص��ال لجدولة املقابالت عادة مكاملات هاتفية 

وبري��ًدا إلكرتونيًّا. وإنه كلام كان موضوع املقابلة أكرث حساس��ية، كام ينبغي عىل األخصايئ 

األخذ يف االعتبار أكرث طرق االتصال الشخيص. وببساطة، فإن جدولة املقابالت للحصول عىل 

تغذية مرتجعة يف مس��ائل ليست محل معارضة أو خالف مثل رضا العاملني بأحوال العمل 

عموًما أو عام إذا كانت عملية جديدة تعمل بشكل صحيح ميكن أداؤها بالربيد اإللكرتوين. 

وإن مقابالت ملناقش��ة موضوعات ذات حساسية مثل العالقات بني األشخاص مثل نزاع مع 

مدير أو زميل عمل فإن أفضل طريقة ملناقشتها هي أن تتم شخصًيا أو عن طريق الهاتف. 

هذا ويجب أن تكون رشوحات الغرض من املقابلة متامشية بني رشح العميل واألخصايئ. 

وكذل��ك ب��ني املقابالت. وإنه من املحتمل أن يتحدث املش��اركون مع زم��الء آخرين أو مع 

مديريه��م حول املقابالت، يتقاس��مون فيام بينهم املوضوعات واألس��ئلة. وإذا مل تكن تلك 

الرشوحات متناغمة وثابتة، فإن املشاركني قد يتخوفون بحق حول الفرص املهمة أو القصد 

من املقابالت. 

وأخرياً، فإن مكان املقابلة، يجب اختياره بحيث إنه يسمح إلحداث أفضل تفاعل ممكن 

بني أطراف املقابلة. وهذا يعني اختيار موقع يتميز بالخصوصية وبعيًدا عن املقاطعات مثل 

املكاملات الهاتفية واملقاطعات الشخصية. ويجب أن ُتجَرى املقابلة يف بيئة ميكن أن تتم بها 

املحادثة دون أي معوقات أو اسرتاق للسمع من آخرين. 
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4- ابدأ المقابلة واعمل على وضع عالقة:

تبدأ املقابلة بتقديم املس��ؤول لش��خصه، ومرة أخرى يرشح الغرض من االثنني من كل 

من االرتباط واملقابلة، مبا يف ذلك املوضوعات التي س��تتم مناقش��تها. وينبغي عىل املسؤول 

الذي يجري املقابلة أيًضا أن يأخذ وقته للرشح ماذا سيفعل أو ستفعل يف البيانات التي يتم 

الحصول عليها من املقابلة ومن س��وف يراها )إذا كان هناك أي ش��خص س��رياها(، وال شك 

أن الش��خص املطلوب للمقابلة قد يريد معرفة كيفية اختيار من ُتجرى معهم املقابلة ومن 

هم اآلخرون الذين متت مقابلتهم، ومن هم الذين ميكن للمامرس أن يش��ارك يف مقابلتهم 

مبفهوم فضويل عريض مثل "الجميع مدراء" وحوايل النصف النوبة الثانية من املهندس��ني أو 

خمس��ة أفراد باختيار عش��وايئ من كل موقع من مواقع الرشكة األربعة". وميكن للمامرس 

أيًض��ا أن يحدد ما هي املذكرات التي يجب إعدادها وماذا س��يتم بش��أنها كل ذلك لرشح 

الس��بب يف قيام مسؤول املقابلة بالتس��جيل أثناء املقابلة. ويويص كل من واكلويس وروجل 

برج )Rogelberg & Waclawsi )2002  بأنه يجب إعداد مقاعد للجلوس بحيث يستطيع 

من س��تتم مقابلتهم قراءة مذكرات املسؤول عن املقابلة مام يجعل من تجرى معه املقابلة 

يش��عر بارتياح حول ما هو مكتوب، وإن مس��ؤويل املقابلة يغريون هذه املذكرة إذا ما كان 

هناك يشء مكتوٌب يجعل من تجرى لهم املقابلة غري مرتاح. 

إن كان وض��ع  م��ن ُتجرى ل��ه املقابلة مريحاً، ف��إن ذلك كبداية يعترب مامرس��ة جيدة 

للمقابلة مع مجموعة ش��به آمنة من األس��ئلة حول خلفيات من تجرى معه املقابلة طول 

مدة خدمته بالرشكة، واألدوار الحالية والس��ابقة. وأنها بداية أيًضا جيدة يف املقابلة أن نبدأ 

)بس��ؤال تجوايل كبري( )Spradley,1979( يفتح فيه املس��ؤول مبوض��وع عريض عام مثل: 

"أخربين عام تفعله يف يوم عمل عادي يف العمل" أو "أخربين عن ارتباطك مع هذه املجموعة 

من��ذ التحقت بالرشكة". ويف حني أن مثل هذه األس��ئلة متيل إىل الحصول عىل اس��تجابات 

طويلة ومحركة، فإنها أيًضا هي موجهة/ تعليمية كنظرة عامة دون توجيه كثري من األسئلة 

أو تقديم أسئلة تؤدي إىل محاباة.

إن كث��ريًا من األخصائيني مييزون بني الرسي��ة واملجهول يف املقابالت. فاملعلومات رسية إذ 

كان ليس ألحد أن يعرفها غري املستشار عن ماذا تم يف املقابلة – وبتعبري آخر – ما قيل يظل 

مع املستشار. واملعلومات تظل مجهولة إذا كان باإلمكان تقاسمها خارج املقابلة لكن مجهولة 
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املصدر )مثال اس��م الشخص الذي تجرى معه املقابلة(. وعموماً، فإن مسؤويل املقابالت ميكن 

أن يتعهدوا أن املعلومات من املقابالت ستظل مغفلة من االسم لكن ليست رسية، مبعنى أن 

باإلمكان اس��تخدامها كبيانات والعمل مبوجبها، ويجب أن يكون األخصايئ قادرا عىل تقاس��م 

البيانات خارج نطاق املقابلة، لكن عىل األخصايئ عدم الترصيح بالقائل واملقول دون استئذان 

 . )Freedman & Zackrison( )2001( وموافقة رصيحة من املشارك

5 – قم بإدارة المقابلة باتباع دليل المقابلة، وإخرج عنه حين يكون ذلك مناسباً:

إن املقابالت عبارة عن محادثة، ولو أنها بغرض محدد. وإن من يجرون املقابالت بحاجة 

أن ينصتوا باهتامم وحيوية لالستجابة الحالية، والتفكري يف أي أسئلة متابعة، وتذكر املجاالت 

األخرى التي يف دليل املقابلة، وكن عىل وعي أن الوقت محدود، وأن أفضل مسؤويل املقابالت 

هم الذين يحتفظون بخاصية املقابلة كمحادثة دون أن تجذبهم مهام أخرى.

6 – إنهاء المقابلة. 

تنتهي املقابلة بدعوة املش��ارك لتقديم أي أس��ئلة لديه أو لديها. وتختم املقابلة بش��كر 

من متت مقابلته وتكرار ما س��وف يحدث تالًيا ومتى سوف يسمع املشارك بالنتيجة، إذا أبًدا 

ح��دث ذل��ك. وإنه من الطبيعي أن معظم الناس ينتابه القلق ملعرفة ما س��وف يحدث بعد، 

وإنه من الرضوري أن توضح يف خامتة املقابلة التوقعات املناس��بة. كام أن من ُيجري املقابلة 

ميكن اختيار تقديم بطاقة ش��خصية أو أي أداة اتص��ال أخرى بها معلومات عنه للتعارف، يف 

حالة ظهور أسئلة إضافية أو أن من خضع للمقابلة يريد أن يوضح شيًئا ما بعد انتهاء املقابلة. 

أفكار مهداة لمقابالت ناجحة:
1- اإلنص��ات مهارة مهمة يف املقابالت. وإنه م��ن الرضوري تجنب مقاطعة من تجرى معه 

املقابل��ة بس��ؤال آخر بدافع التحول إىل مجال آخر. إن اإلنص��ات للعاطفة كام أنه أيًضا 

للمحتوى ميكن أن يوحي مبجاالت ألسئلة املتابعة. وإذا الحظ من يجري املقابلة تلعثاًم 

يف حدي��ث من تجرى معه املقابل��ة، فإن بإمكان األخصايئ أن يس��أل " يبدو أنك كنت 

مرتدًدا للتحدث حول عملية امليزانية. هل ميكن أن نضيف شيئا ألفكارك يف املوضوع؟"
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2- يجب تجنُّب اإلشارة إىل املوافقة أو عدم املوافقة مع من تجرى معه املقابلة أو أن توحي 

أن استجابات الشخص متاثل أو تختلف عن مقابالت أخرى. وإنه حتى اإلمياءة، والتغذية 

املرتدة غري الكالمية املضمنة معنى "َنَعْم" أو "أََجْل" تس��تخدم لتشجيع من تجرى معه 

املقابلة لالستمرار، ميكن النظر إليها بدياًل كإشارة باملوافقة والتي قد تغري مجرى املقابلة. 

وباملثل، فإن س��يدمان )Seidman )2006 يؤك��د أنه نادرًا ما متاثل تجاربك الخاصة مع 

تل��ك التي لدى من تجرى معه املقابلة، طاملا أن من يجري املقابلة ميكن أن يكون مركز 

االنتب��اه وبإمكانه تغيري مس��ار املقابلة. فإن أفضل نصيحة ه��ي الرتكيز عىل الرغبة يف 

تجربة من تجرى معه املقابلة، وليس يف إجابة واحدة بعينها.

3-  س��جل مذكرات��ك بحرية خ��الل املقابلة، واكتب أكرث مبجرد أن تنته��ي املقابلة ألنه من 

النادر إمكانية كتابة مذكرات حرفية، وأن تش��ارك بالكامل يف املحادثة. إن أخذ مذكرات 

مخترصة بكلامت رئيسية، يتبعها تسجيل كامل بعد املقابلة، ميكن أن يسمح للمستشار 

أن ي��وىل عناية أكرث التصاًقا ملا تم تداوله. وإنه حني تكون األقوال الحرفية مطلوبة، فإن 

املستشار يستطيع أن يسأل من أجريت معه املقابلة يسأله " أن يعيد ما تم قوله اآلن، 

م��ع مالحظ��ة " أن ما قلته اآلن مهم ج��ًدا وإنني أريد كتابته حرفًي��ا – )كلمة بكلمة(. 

ينبغي السامح بوقت اضايف إلعداد املذكرات بعد املقابالت، وحاول أن تتفادى جدولتها 

– أي املذكرات، والعودة إىل الوراء. هذا وإن بعض املستشارين يختارون استخدام أجهزة 

التقنية التس��جيل الص��ويت أو أرشطة الفيديو يف املقابلة، باعتق��اد ان ذلك يوفر الوقت 

الذي يستخدم يف إعداد املذكرات. ويستغرق يف الواقع هذا اإلجراء وقًتا أكرث طوالً، وعىل 

كل فإن ذلك يتطلب قضاء وقت مساٍو لطول اإلنصات يف املقابلة أو مشاهدة الرشيط. 

كام أنه ميكن أن تنتهي الرشائط قبل انتهاء املقابلة، واحتامل حدوث مشكالت فنية مع 

األجه��زة، واحتامل عدم ارتياح من تجرى معه املقابلة، ف��إن هذا املدخل يجيء أحياًنا 

مبثال��ب أكرث من الفوائ��د. وإذا كانت هناك رغبة يف زيادة تس��جيل املذكرات للحصول 

عىل كمية كبرية من البيانات، وأن املستشار ال يستطيع القيام بذلك شخصياً، فإن رشيًكا 

مستش��ارًا آخ��ر ميكن أن يحرض فقط لهذا الغرض أي لتس��جيل املذك��رات. وهذا ميكن 

أن يك��ون مناس��ًبا جًدا يف بعض األحوال لكن قد يجعل بع��ض من تجرى مقابلتهم غري 

مرتاحني. 
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والخالصة، يحتمل أن تكون املقابالت أكرث الطرق شيوًعا يف جمع البيانات يف مجال تطوير 

املنظامت وإن طريقة املقابالت تتطلب مستشارًا لديه مهارات جيدة يف العالقات الشخصية 

ويف وض��ع عالقة جيدة للمقابلة، ويدير املحادثة يحافظ عىل مس��ارها نحو الجوانب ذات 

االهتامم، كام أنه يجب أن ينصت بحيوية. وحيث إن ذلك يتطلب وقًتا كثيفاً، فإنه باإلمكان 

أن يك��ون ذلك مربرًا للجهد اإلضايف الذي يرصف للحصول عىل معرفة وخلفية تفصيلية عن 

املنظمة. وبس��بب أن الحصول عىل الوقت إلدارة مقابلة )ش��خص واحد مع شخص( مسألة 

حرفية، فإن كثريًا من املستشارين يتجهون إىل املقابلة الجامعية أو مجموعة الرتكيز.

مجموعات التركيز:
تعرف مجموعات الرتكيز أنها عادة مجموعات تتكون من عدد بس��يط من أعضاء التنظيم 

يتم تكوينها من قبل املستش��ار لتس��هيل العمل ويقوم املستش��ار بطرح األس��ئلة ثم يسمح 

للمجموع��ة مناقش��تها. وقد تم اس��تخدام مجموعات الرتكيز من قبل عل��امء االجتامع كأداة 

للبحث لس��نوات عديدة، وإنه يف السنوات األخرية تم اس��تخدامها بشكل متكرر يف العالقات 

العامة ونش��اطات بحوث التسويق )Smithson,2000(. وإنها مثل املقابالت، فإن مجموعات 

الرتكيز تس��مح للمستشار بالبحث بعمق يف التجارب واملواقف ومتابعة مجاالت محددة ذات 

اهتامم. كام أن مجموعات الرتكيز – ليست ملالحظة سلوك املجموعة يف أداء نشاطات عملهم، 

لكنها نقاش��ات خاصة تثريها أسئلة املستش��ار وييرسها ويديرها املستشار. وهي ليست مثل 

املقابالت )شخص واحد مع شخص آخر(، ذلك أن مجموعات الرتكيز نادرًا ما تكون أداة مناسبة 

ملسائل ذات حساسية عالية )Waclawiski & Rogelberg( )2002(. إنها تختص مبسائل ذات 

طبيعة عامة، مثل كيف يش��عر املوظفون حيال خطة املزايا بالرشكة؟ أو ما هو شعورهم فيام 

ينبغي عمله لتحسني اتصاالت املديرين التنفيذيني، وما ميكن أن يكون عليه املرشحون بوصفهم 

أعض��اء يف مجموع��ات الرتكيز؟ وميكن يف مجموعات الرتكيز أن يبني املش��اركون إس��هاماتهم 

عىل أفكار بعضهم اآلخر. إنهم يس��تطيعون أن يس��تخدموا أسلوب العصف الذهني ويناقشوا 

ويجادلوا. وبس��بب أنه بإمكانهم الس��امح ملشاركة واسعة املدى وتوجيه األعضاء نحو انخراط 

املجموع��ة أو الفرق )املش��اركة( وهام قيمتان رئيس��تان من تطوير املنظ��امت، يود كثري من 

األخصائيني اس��تخدام مجموعات الرتكيز كطريقة لتجميع البيانات. وملجموعات الرتكيز كأداة 

سلبية هي أنها ميكن أن تولد كمية هائلة من البيانات والتي من الصعب تحليلها بجانب أنها 
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تستهلك وقًتا كبرياً. إلدارة مجموعة الرتكيز، ينبغي عىل املستشارين اتباع عملية متاثل املقابلة. 

وع��ىل كل حال، ف��إن االعتبارات بني املقابلة واملجموعة قد تكون مختلفة إىل حد ما، مادامت 

مادة املوضوع والهيكل ملجموعة الرتكيز تختلف عن مقابالت األفراد:

1- ق��م بإعداد دليل للمقابالت. ميك��ن أن تكون أدلة املقابلة بالنس��بة ملجموعات الرتكيز 

قصرية مقارنة بتلك التي تس��تخدم يف مقابالت ش��خص واحد لشخص )اتصال بني اثنني( 

مادام أن مستوى املش��اركة أكرب بالنسبة لكمية الوقت املتاح وبالتايل، فإنه من املحتمل 

أن تتم تغطية عدد أقل من املوضوعات. وزيادة عىل دليل املقابلة، ينبغي عىل املستشار 

أن يع��د بعض املالحظ��ات للبداية والنهاية التي من ش��أنها توضيح الغرض من املقابلة، 

وماذا سيتم عمله مع البيانات، وكيف سيتم تسجيل البيانات.

2- قم باختيار املش��اركني. ميكن اختيار املش��اركني عش��وائياً، كام يحدث يف املقابالت، أو ميكن 

انتقاؤهم عىل أس��اس قاعدة أخرى. وقد تكون املجموعات خليطاً، مبعنى أن يكون االختيار 

عىل أس��اس قاعدة أو عنرص يش��رتكون فيه. وكأمثلة، تتضمن فرًقا مل تتغري، مديرين، جميع 

املوظف��ني يف مكتب نيويورك، أخصائيي املبيعات، املتدرب��ني بالكلية، وموظفني لديهم عرش 

س��نوات أو أك��رث يف خدمة الرشكة، أو موظف��ي خدمة العمالء. كام أن��ه باإلمكان أن تكون 

املجموعات متجانس��ة أو مختلطة. وإن فائدة املجموعات املتجانس��ة التكوين أن املوظفني 

قد يش��رتكون يف خلفية مامثلة بس��بب أن لديهم شيئاً ما مشرتكاً، وإنهم قادرون عىل إضفاء 

عم��ق وتفاصيل يف املش��كلة من ذلك املنظور، وإن موظفي خدم��ة العمالء كمثال، يحتمل 

أن يكونوا قادرين عىل بناء إس��هامات فيام بينهم لخلق صورة متكاملة ملشكالت الجودة يف 

منتجات الرشكة. وبسبب الحصول عىل خلفيات مختلفة وأدوار يف املنظمة، فإن املجموعات 

املختلطة ميكن أن يقدموا للمستش��ار ميزة النظر إىل مناذج عمومية بالنس��بة لجميع أعضاء 

التنظيم برصف النظر عن الدور أو الخاصية الس��كانية )الدميغرافية(. وإن التساؤل املطروح 

هن��ا هل يتم اس��تخدام مجموعات متنوع��ة أو مختلطة فإن هذا يعتم��د عىل الغرض من 

"مجموعة الرتكيز". ويرى روجل برج وواكلويس   )Waclawski and Rogelberg )2002أن 

هناك فائدة يف كون كل مجموعة تكون متجانس��ة، لكنهام يف الوقت نفس��ه يوصيان بإدارة 

مجموعات تركيز بقدر كاٍف. بحيث تضم املجموعة أعداد متنوعة من املش��اركني تشارك يف 

العملية الكاملة لتجميع البيانات.
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وكام هو الحال بالنس��بة للمقابالت، بس��بب طول املناقشات ينبغي اختيار موقع بعيًدا 

عام يرصف النظر أو يس��مح باملقاطعات. وإنه من األفضل بالنسبة للموقع أن يحتوي عىل 

طاولة بيضاوية كبرية وكراٍس مرتبة بطريقة مُتكن الجميع من املشاركة ورؤية بعضهم اآلخر 

)Waclawski & Rogelberg( )2002(. ويعتمد عدد املش��اركني يف املجموعة الواحدة عىل 

مدى تعقيد املوضوع لكن ينبغي ان تتكون املجموعة من حوايل )5 إىل10 ( أش��خاص. إن 

مجموع��ات الرتكي��ز الناجحة هي التي ميكن أن تدار بأكرث عدد من املش��اركني، لكن مبا أن 

الوقت محكوم مبحدودية، فإن املش��اركني قد يجاهدون للمساهمة إذا كان عدد املجموعة 

أكرث من )20(. ومرة أخرى، مثل ما هو متبع مع املقابالت، فإن الدعوات للمشاركني ينبغي 

أن توض��ح الغ��رض وهيكلية مجموعة الرتكيز، وأن يتم لفت نظر املش��اركني أن يتذكروا أن 

الحضور طوعي، وأنه ليست هناك عقوبات لعدم املشاركة. كام ليس هناك ضغط من الزمالء 

للمش��اركة )أو عدم املش��اركة( وإنه من األفضل أن يقلل املشاركون من احتامل معرفة أعضاء 

التنظيم من قدم إنجاًزا ومن مل يقدم باملشاركة. ولهذا السبب، فإنه من الحكمة توزيع دعوات 

ليس ملجموعة كبرية لكن يتم التوزيع مبارشة لكل فرد بشخصه مدعو للمشاركة. وهكذا، فإن 

أولئك الذين اعتذروا عن عدم املشاركة سوف يكون املستشار عىل علم بهم.

3- متاس��ك مجموعة الرتكيز. ينبغي أن يبدأ املستش��ار أو أخصايئ تسهيل املهمة الذي يعمل 

م��ع املجموعة أن يبدأ كل منهام بالرتحيب باملش��اركني، مع تك��رار الغرض ورشح هيكلة 

مجموعة الرتكيز كام أنه ينبغي أن يتعرف املش��اركون عىل بعضهم البعض إذا مل يس��بق 

أن فعل��وا ذلك من قبل، ألن ذلك يجعلهم ع��ىل معرفة بدور كل منهم تنظيمًيا ويعرفهم 

أيًضا بخلفياتهم. وينبغي أيًضا عىل أخصايئ تس��هيل املهمة أن يرشح املذكرات )املطلوبة( 

أو كيف التسجيل، بجانب ماذا سوف يتم بالنسبة لنتائج مجموعة الرتكيز. كام أنه ينبغي 

ع��ىل األخص��ايئ أن يقرتح بعد ذلك بعض قواعد العمل بالنس��بة للمش��اركة، مبا يف ذلك 

القواعد التالية:

• إن ما يقال أثناء االجتامع ينبغي أن يظل رساً بني املشاركني فقط. وينبغي عدم ترديده 

مع آخرين.
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• إن الهدف هو املش��اركة املتس��اوية بالتقريب، لذلك فإنه من املحتمل أن يحل أخصايئ 

التس��هيل من وقت آلخر للتأكد أن جميع األصوات قد تم االس��تامع لها )يعني الجميع 

كانت لديه فرصة التحدث(

• قد يحل األخصايئ لتعديل مس��ار املجموعة أو لرتكيز الحديث عىل املس��ألة التي تحت 

النظر. 

• إن الغاية هي البحث يف املس��ائل: إن التعليق الش��خيص أو النقد )غري مرحب به( فهو 

ترصف غري مناسب.

• ق��د ترغ��ب املجموعة أن تتفق أيًضا عىل قواعد أخ��رى للعمل، ويف التمييز بني الرسية 

واملجهول يف هذه النقطة بالذات. 

ثم يبدأ أخصايئ تس��هيل املهمة بسؤال مفتوح ومأمون الجانب بحيث يشجع املشاركني 

إذا كانت املجموعة مرتددة للبدء. وهكذا، فإن صوت كل مش��ارك ميكن االس��تامع إليه وأن 

أي تردد للمس��اهمة ميكن التقليل من أثره، وقد يرغب األخصايئ أن يبدأ بس��ؤال توجيهي 

للمشاركني مثل " ماهي الكلمة الواحدة التي تخطر عىل البال حني يفكر الشخص يف البيئة 

املادية للمبنى؟ أو "يف جملة واحدة: ما اليء األفضل بالنس��بة لوظيفتك؟". وإنه ليس من 

ال��رضوري الدوران "لتك��ون املحادثة هي الهدف"، لكن هذا خي��ار للمجموعات التي هي 

هادئة - )غري نشطة(. 

وألن أخص��ايئ تس��هيل املهمة يتبع يف التطبي��ق دليل املقابالت، فإن��ه رمبا يكون من 

الرضوري إس��كات أي مش��اركني يحاولون احتكار الكالم، وتش��جيع أولئك الذين يسيطر 

عليهم الخجل والحياء يف املش��اركة، أو يجدون صعوبة يف الحل واللحاق مبسار الحديث. 

ويق��وم األخصايئ بعمل إش��ارات اتص��ال بالعني مع أولئ��ك الذين يبدو أنه��م يف انتظار 

فرصتهم للمشاركة وهي إشارة ذكية للتشجيع للمشاركة، ومع ذلك فإن هناك أيًضا حاجة 

رضوري��ة إىل تعليق��ات موجهة مثل "إن راي Ray ظل يحاول أن يقول ش��يئاً" أو "دقيقة 

م��ن فضلك، ريك Rick. أعتقد أن ش��ايث Shathi لديه يشٌء يود إضافته". إن اإلس��هامات 

املتكررة الح��دوث من أحد األعضاء ميكن أن تجعل األخصايئ منحازًا ويعطي االنطباع أن 

كل املجموعة تش��ارك يف رأي موحد. وقد يكون من ال��رضوري اختبار هذا مع املجموعة 
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م��ن وقت آلخر إذا مل تكن املجموعة قد أدلت بتعلي��ق. وقد يكون من الرضوري اختبار 

هذا الرأي املوحد مع املجموعة من وقت آلخر إذا مل يصدر تعليق يف ذلك من املجموعة. 

وهذا ميكن أن يحدث ببس��اطة بالقول "إن ش��يال Sheila قد تقدمت باقرتاحها ملا ينبغي 

أن يتم حول عملية الحصول )عىل رأي املجموعة( وهل كل ش��خص يوافق عىل ذلك؟" أو 

"هل هناك من يقدم رأًيا آخر؟" 

وبسبب أن مجموعة الرتكيز تنتهي بأفراد يتشاركون، يف الخربة مع املجموعة، فإن بعض 

املش��اركني قد يكونون مرتددين لتقديم رأي مختل��ف، خصوًصا إذا كان األعضاء لهم عالقة 

قوي��ة خارج مجموعة الرتكيز. وإنه ينبغ��ي أيًضا اختبار مثل هذا التفكري الجامعي من قبل 

أخصايئ التسهيل. وحني يعرف املشاركون بعضهم اآلخر خارج إطار مجموعة الرتكيز، ينبغي 

لفت نظر أخصايئ التس��هيل أن لألعضاء تاريًخا قدمًيا وأدوارًا تنظيمية تؤدي إىل تغيري مسار 

النق��اش. هذا وقد يعمل األعضاء مع بعضهم اآلخر بش��كل متقط��ع – أي عىل فرتات، قد 

تكون لهم عالقات غري حميمة يف املايض، أو أنهم يف مركز )وظيفي( غري متساٍو. إن النزاعات 

الس��ارية حاليًّا أو يف املايض، وإن عالقات زمالء العمل القوية، أو التامثل أو االرتباط القوي 

ر قيمة تطوير  بنظ��ام الفريق من املحتمل أن يربز يف وضعية مجموع��ة الرتكيز - علينا تذكُّ

املنظامت لكل ش��خص, وإن األش��خاص أكرب من أدوارهم التنظيمي��ة يف مجموعة الرتكيز - 

وينبغي عىل أخصايئ التس��هيل أن يح��اول إىل أبعد الحدود املمكنة أن يكون ذا وعي بهذه 

الحركية – الديناميكية – ليك يفهم بشكل أفضل ماذا يقال وملاذا يقال ما يقال. 

كام يجب عل أخصايئ التس��هيل أن يوازن بني الحاج��ة إلنجاز دليل املقابلة والبحث يف 

موضوعات جاذبة. وحيث إن الهدف هو البحث بعمق يف املسائل فإن أن أخصايئ التسهيل 

س��وف يحتاج لإلنصات بعناية ملختلف املساهامت، وأن يقدم أسئلة متعمقة إضافية، مثل 

"لق��د س��معت موضوًعا من كثري من الن��اس الذين قابلتهم يبدو انه��م ال يثقون يف فريق 

اإلدارة. أخربين ما هو اليء الذي ميكن ان يفعلوه لتغيري ذلك" 

وإن مجموع��ات الرتكيز مثل املقابالت ما هي إالاّ مناقش��ات تجري بني عدة مش��اركني. 

وإن اإلنصات بعناية ومهارة يف املناقش��ة ومامرسات تس��هيلية جميعها أمور حيوية لنجاح 

مجموعة الرتكيز.
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4- إنهاء االجتامع. حني ينتهي زمن املقابلة أو أن موضوعات املناقش��ة قد اس��تنفدت متاماً، 

ينبغي دعوة املش��اركني لطرح أي أس��ئلة قد تكون لديهم عن أخصايئ تس��هيل املهمة. 

)وهنا( ينبغي عىل املستشار تكرار الهدف من االرتباط ومن مجموعة الرتكيز وما سوف 

يتم عمله تالًيا بشأن البيانات.

أفكار مهداة إلدارة ناجحة لمجموعات التركيز:
1- يعت��رب اإلنص��ات ذا أهمية خاصة مع مجموع��ات الرتكيز متاًما كام هو الحال بالنس��بة 

للمقابالت. وقد تبدو مجموعات الرتكيز أكرث تعقيًدا يف بعض األوقات بسبب أن أخصايئ 

تس��هيل املهمة يلقي الس��مع للمتحدث، )ويف الوقت نفس��ه( يفكر يف الس��ؤال التايل، 

ويالحظ ديناميكية أو حركية املجموعة.

2- ك��ام هو الحال مع املقابلة، فإن من املهم املحافظة عىل املوضوعية إىل أبعد حد ممكن 

وتتامىش اإلش��ارة باملوافقة أو عدمها مع مس��اهامت املجموعة. وه��ذا مهم خاصة يف 

أوضاع املجموعة، حني يجتمع املش��اركون فيام بع��د دون آخرين. إن أي انطباع يصدر 

باملوافقة من األخصايئ ميكن أن يؤدي إىل جعل املجموعة تفكر أن األخصايئ كان منحازًا 

)ألحد األطراف(." يبدو أنها توافق معنا أن اإلدارة هنا متشددة " 

3- إن��ه يف بعض البيئات حيث أعضاء التنظيم قد يكونون بالتحديد متذمرين حول الوضع 

فقد تربز عقلية غوغائية يف مجموعات الرتكيز، حيث تتصاعد العواطف السلبية وتنترش 

برسعة. وهذا من شأنه أن يؤدي إىل نغمة انهزامية للمجموعة حيث قد يغادر املشاركون 

وه��م أكرث إحباطاً مقارنة مبا كانوا عليه حينام ج��اؤوا. وينبغي أن يتناغم األخصايئ مع 

إمكانية حدوث ذلك وأنه قد يحتاج إىل تطوير إس��رتاتيجيات ملقاومة الش��عور السلبي 

باإلحباط ورمبا للفت النظر إليه.

4- وك��ام ه��و الحال بالنس��بة للمقابالت، فإنه قد يك��ون هناك أخصائيان اثنان لتس��هيل 

املهم��ة وهذا خيار حيث يش��ارك أحدهام يف املحادثة واآلخر يس��جل املذكرات. وهذا 

يجعل األخصايئ متفرًغا لإلنصات واملش��اركة. وحني تكون هناك رضورة لكلامت محددة 

وامليزاني��ة متواف��رة، فإن بع��ض األخصائيني اس��تخدموا محرري محاك��م لكتابة حوار 
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مجموعة الرتكيز، برغم أن هذا يتطلب من املش��اركني أن يتحدثوا بالتناوب الواحد تلو 

اآلخ��ر، وإن البيانات التي يت��م تجميعها من هذا املدخل ميك��ن أن تكون مفيدة جًدا 

للتحليل وللحلول والتخطيط. 

المسوحات/واالستبانات:
إن املس��ح أو االستبانة يف تاريخ تطوير املنظامت من إحدى الطرق املتعارفة يف تجميع 

 Detroit Edison ل� ديرتويت إديسون )Mann( )1957( املعلومات. وإنه منذ دراسة مان

فقد تطور املس��ح كوسيلة عن طريقها ميكن للمستشارين أن يجتذبوا فورًا بيانات من عدد 

كبري من أعضاء التنظيم. وإن املس��وحات واالس��تبانات تحديًدا ما هي إال أوراٌق – أو طرٌق 

تقوم عىل اإلنرتنت لتس��مح باملشاركة لعدد كبري من املش��اركني. واليوم، فإن أدوات املسح 

عىل اإلنرتنت مجانية أو غري مكلفة، هذه األدوات جعلت من الس��هولة القيام مبسح رسيع 

ا لعدد كبري م��ن أعضاء التنظيم. ه��ذا وإن مواقع اإلعالم االجتامعي��ة )برغم أنها غري  ج��دًّ

مجهولة( ميكن أن تسمح باالتصال بعدد كبري من أعضاء التنظيم وإجراء املسح لهم. 

وعموًما فإن املس��وحات تعالج ع��دًدا عريًضا من املوضوع��ات )واألفراد( كام ميكن أن 

تتحرى يف مدى واس��ع من املسائل، مقارنة بالبحث العميق يف مسألة واحدة أو اثنتني. ويف 

اس��تخدام املس��وحات وحدها فإنها أفضل حني تستخدم كأداة استكش��افية، وأنها بالتأكيد 

ليس��ت مناسبة بالنس��بة للموضوعات ذات الحساس��ية. إن بعض األخصائيني يستخدمون 

املسوحات بعد الفراغ من املقابالت أو مجموعات الرتكيز وذلك بغرض معرفة مدى انتشار 

املس��ائل التي تبحث عن املقابالت. وإن املسوحات بالتزامن مع طرق أخرى ميكن أن توفر 

مساحة عريضة حيث ميكن آلخرين التعمق فيها. 

كت��ب فاليت��ا وكومب )Falletta and Comb )2002 أن املس��وحات التي تس��تخدم يف 

ارتباطات تطوير املنظامت هي أساساً مدفوعة بالفعل – أي أنها عملية. وأنها يف هذا املجال 

“أي املس��وحات ُتَع��دُّ أكرث من أدوات لجم��ع املعلوم��ات”  )Kuhnert, 1993,P.459(إنها 

أدوات تدفع للتغيري. وأن أخصايئ التغيري ال يدير املسح فقط لإلبالغ عن النتائج لإلدارة أو أن 

يختم املرشوع، لكن بدياًل عن ذلك فإن أخصايئ التغيري يعمل عن قرب مع العميل يف ترجمة 

البيان��ات والتخطيط لألعامل ملعالجة النتائج وإنه من املمكن أن تكون املس��وحات رسيعة 
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وذات سهولة يف اإلدارة. هذا وإن كالًّ من املسوحات أو االستبيان يستهلك الوقت من أعضاء 

التنظيم، لذلك فإنه من الالزم أن يكون الغرض واضًحا من املسح وأن يتم الحصول عىل بعض 

االلتزام املبديئ للعمل مبوجبه. وإنه بدون التزام بالنتائج بشكل جدي واتخاذ اإلجراء حيالها 

فإن املس��ح التنظيمي الذي يبدو أنه مشجٌع للتغيري سوف يؤدي فقط إىل تعميق أي شعور 

بالسخرية يتواجد بني األعضاء حيث مل يتم أي يشء ِبشأن النتائج. 

إنه من الرضوري يف معظم الحاالت أن يكون للمامرس��ني خلفية مقبولة عىل األقل 

يف تصميم املس��ح والتحليل النوعي واإلحصايئ. وس��واٌء أكان األخصائيون هم أنفسهم 

الذي��ن يقوم��ون بإدارة التحلي��ل أم يطلبون املس��اعدة يف اإلج��راءات اإلحصائية فإن 

معظمه��م س��وف يحتاجون عىل األقل أن تك��ون لديهم املقدرة ع��ىل لقراءة وترجمة 

النتائج لعمالئهم، وس��تكون دورة عىل مس��توى فوق الجامعي يف طرق بحوث نوعية 

وكمية س��تكون مفيدة للغاية بالنسبة للمامرس الذي يخطط إلدارة املسح وعالوة عىل 

ذلك فإن هناك عدًدا من اإلرش��ادات املساعدة يف إجراء املس��وحات التنظيمية )انظر 

 )Fink,2002,2005,Smith,2003( )كمثال

بعض اإلجراءات التي ميكن أن تساعد األخصايئ إلدارة مسح تنظيمي بنجاح:

1- يجب تقرير السبب من المسح: 

ميكن استخدام املسوحات لتقويم تفاعل اإلدارة، االتصاالت التنظيمية، إجراءات العمل، 

االحتياجات التدريبية، مشاركة املوظفني. ولكل من هذه املجاالت تبعاته املختلفة يف هيكلة 

املس��ح. وإن مسوحات الرضا الوظيفي السنوي أو مس��وحات املوظفني نشاطات عادية يف 

كثري من املنظامت الكبرية، حيث إن كل عضو يف التنظيم لديه الفرصة للمشاركة، وإن مثل 

هذه املس��وحات أصبحت نش��اطاً مؤسس��ياً، غالباً ما يكون غري ذا صلة بالوظائف اليومية 

باملنظمة )Smith,2003(. وبسبب أن معظم هذه املسوحات تجرى عادة كتقليد أكرث منها 

بس��بب الحاجة إليها، فإن السبب للمس��ح غالًبا ال يكون واضًحا وإن االلتزام التخاذ إجراء 

حوله غري معروف. 
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2- يجب تقرير من يقوم بالمسح:

إن موضوعات املسح عىل مستوى التنظيم كاملة يعني بالضبط أن جميع األعضاء سوف 

مينحون الفرصة للمش��اركة يف املس��ح، إال أنه يف بعض املواقف، رمبا تكون عينة صغرية من 

أعض��اء التنظيم أكرث مالءمة، وأقل تكلفة، وأقل اس��تهالًكا للوقت. وإن مثل هذه العينات، 

عىل كل حال ميكن أن تزيد من نسبة األخطاء اإلحصائية، اعتامداً عىل مجتمع الدراسة الذي 

تعم��م عليه النتائج وإذا تم اختيار إحصاء ش��امل، فإنه حينذاك يصبح من الرضوري اتخاذ 

جميع اإلجراءات الرضورية ملش��اركة كل عضو وأنه يتس��لم اس��تامرة مسح. ولكن موظفي 

األم��ن الذين يعملون يف نوبة املس��اء، واملوظفني الذين يس��افرون من موقع آلخر، وأولئك 

الذين يعملون من منازلهم )العمل عن بعد(، وموظفي الصناعة الذين رمبا ال يكون لديهم 

مدخٌل للحاس��ب اآليل للمس��وحات القامئة عىل اإلنرتنت ميكن أن يكونوا مس��تبعدين من 

عملية املس��ح. وإذا تم اختيار عينة، قد تكون فكرة جيدة تعميم املسح عىل مجتمع أوسع 

من موظفي املنظمة ليش��ري ذلك إىل طريقة عينة عشوائية تم استخدامها وإنه ليس جميع 

األعضاء يتلقون دعوة املسح. 

3- تصميم المسح:

قد يختار األخصايئ اس��تخدام أداة مس��ح متواجدة بداًل من تصميم واحدة جديدة وإن 

كثرياً من الرشكات قد طورت مس��وحات ميكن اس��تخدامها لتقدير موضوعات مثل مشاركة 

املوظفني، كام أن الباحثني األكادمييني قاموا بتطوير مس��وحات تم اختبارها بدرجة عالية يف 

مجال االرتب��اط التنظيمي، والهوية، والرضا الوظيفي وهذه ضمن مجاالت أخرى. وأنه غالًبا 

ما يقوم األخصائيون باس��تخدام مس��وحات ملعالجة قضايا أو مس��ائل محددة، وأنه يتم يف 

مثل هذه الحاالت أن تكون األس��ئلة دامئًا مناس��بة للعميل وتناس��ب حاجة املنظمة. ويرى 

كل من فاليتا وكومب )Falletta and Comb )2002 أن مثل هذه املس��وحات تصمم دامئًا 

ليك تكون منوذًجا: مبعنى أن املستش��ارين أحياًنا يستخدمون النامذج التنظيمية مثل: منوذج 

بورك وليتوين Burke & Litwin أو منوذج ويس��بوردس Weisbords ذي الصناديق الس��تة 

لتوليد/ تطوير األسئلة وقد تكون هذه النامذج مقيدة، عىل كل حال، حيث إن كاًل منها تؤطر 

املنظم��ة وتضع لها هيكلها بطريقتها الخاصة. وه��ذا ميكن أن يقود إىل النموذج الذي يقرر 
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بشكل مسبق النتيجة، وأن املستشار قد يشعر أن النموذج يدفع باألسئلة أو القضايا يف فئات 

معينة قد ال تتواءم مع تلك التي استخدمت من قبل أعضاء التنظيم. 

إن ط��ول مدة املس��ح هو مح��ل اهتامم كبري. فإذا كان املس��ح طوياًل جداً، قد يش��عر 

املشاركون باإلرهاق أو أنهم مشغولون بعمل آخر وقد ال يكملون املسح. وإذا كان مخترًصا 

ا، فإنه قد ال يوفر معلوم��ات كافية أو تفاصيل يتم العمل مبوجبها )Smith,2003(. إن  ج��دًّ

معظم املس��وحات تعمل عىل استخدام مجموعة/ خليط من األسئلة ذات االستجابة الثابتة 

)مث��اًل( مي��زان ليكرت Likert حيث مييل الس��تخدام ميزان من 5 نق��اط مع خيارات هي 

"أوافق بش��دة" و"أوافق" و"محايد" و"ال أوافق" و"ال أوافق بش��دة". وأسئلة مفتوحة –أو 

أس��ئلة ذات إجابات قصرية، وقد ال يأخذ املشاركون الوقت الكايف لالستجابة لعدد كبري من 

األس��ئلة املفتوحة، ويكون التحليل معقداً، وعىل كل حال، إذا استخدمت األسئلة بحصافة، 

فإن مثل هذه األسئلة ال شك تستحق الوقت اإلضايف للتحليل. 

4- إدارة المسح:

يج��ب أن تكون تعليامت املس��ح واضحة حول مقدار الوقت املحتمل الذي يس��تغرقه 

املس��ح وكيف ميكن للمشاركني إعادته )ملس��وحات الورقة والقلم( أو يقدموه )للمسوحات 

اإللكرتونية(. إن تاريخ االنتهاء ينبغي أن يكون محدًدا وواضحاً، وإرسال تذكري قبل أن ينتهي 

وقت املسح بقليل. 

أفكار مهداة إلنجاح إدارة المسوحات:
إن معظم األخطاء العامة يف اس��تخدام املسوحات تتضمن أسئلة أو بنود املسح نفسها، 

وإن الكش��ف اآليل ال يتحرى بعمق يف كل األخطاء املمكنة يف تصميم األس��ئلة، وفيام ييل 

قامئة ببعض املعطيات التي وإن كانت ال تحل جميع املشكالت إال أنه ميكن أخذها باالعتبار 

من قبل أخصايئ التطوير:

1- يتحاىش األس��ئلة التي تش��ري إىل التعاطف مع مجموعة بذاتها من األشخاص أو التحامل 

عىل أخرى، يجب أن تس��تخدم يف األس��ئلة لغة )موضوعية( حيادية حيال أي مجموعة 

عرقية، الجنس )ذكر أو أنثى( الديانة أو أي مستوى، دور أو فئة من أعضاء التنظيم. 
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2- تجناّب األس��ئلة التي ميكن أن تكون إجابتها دقيقة بعدة طرق مثل، س��ؤال يف املس��ح تكون 

قراءته ))إنني مقتنع براتبي ومميزاته(( ميكن أن تكون إجابته سويًّا )أوافق بشدة( و)ال أوافق 

بشدة( هذا إذا كان املجيب مقتنًعا متاًما بخطة املزايا لكنه غري مقتنع بالتعويض املادي. 

3- ليكن يف ذهنك الحاجة لرتجمة أو لجعل األسئلة بلغة ومفهوم محيل. أما يف بيئة عاملية، 

فإن كثرياً من املس��وحات التنظيمية تحتاج أن تكون مفتوحة بش��تى اللغات. وأن بنود 

املسح بحاجة أن ترتجم بلغة ومفهوم محيل أيضاً. مبعنى، أن الرتجمة هي تغيري لغوي يف 

حني أن "املحلية" مسألة دقة ثقافية للمحتوى، وينبغي أن تتحاىش املصطلحات الخاصة 

أو املستخدمة باللغة األمريكية اإلنجليزية وكذا لغة مامرسات العمل األمريكية التي قد 

ال تنطبق عىل املوظفني يف أقطار أخرى. 

4- توضي��ح املصطلح��ات الرضورية. فمن املهم تحديد معاين العبارات التي قد تبدو أنها ال 

تحتاج إىل تعريف مثل "اإلدارة العليا" أو "زمالء يف العمل" هذه العبارات قد تحتاج إىل 

تعريف يف بداية املس��ح. وأن املوظفني يف مكت��ب إقليمي قد يتملكهم العجب عام إذا 

كان مصطلح اإلدارة العليا يشري إىل اإلدارة املحلية ذات املراتب األعىل أو أنه يشري فقط 

إىل فريق املديرين التنفيذيني يف الرئاسة. 

5- ينبغي اختبار بنود املس��ح بعينة صغرية م��ن أعضاء التنظيم والذين يخضعون للمقابلة 

فيام بعد لتقرير عام إذا كانت األس��ئلة واضحة، وعام إذا كان املس��تجيب قد فهم بنود 

املسح باألسلوب الذي هم قصدوه. 

إن تق��دم التكنولوجيا جعل اإلخراج والتجاوب للمس��وحات أكرث س��هولة من ذي قبل. 

واآلن من املمكن للمستشار أن يطور ويصدر مسًحا لعينة مستهدفة ويتلقى االستجابات يف 

عدة أيام. ونتيجة لذلك، تظل املسوحات إحدى أكرث الطرق شيوًعا ليستخدمها املستشارون 

يف جمع البيانات يف ارتباطات تطوير املنظامت. وإن من عيوب هذه السهولة يف االستخدام 

أن بع��ض أعضاء التنظيم ميكن أن يكونوا قد تعرضوا للمس��ح بدرجة مبالغ فيها، لكن حني 

تس��تخدم عىل فرتات وعن وعي، ميكن أن تكون املسوحات إضافًة ممتازة ملدخل املستشار 

يف جمع البيانات. 
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المالحظات:
ُتَع��دُّ املالحظات املب��ارشة يف أماكن العمل الطريقة الرابعة لجم��ع البيانات. وباملقارنة 

مع الطرق الثالث التي تناولناها بالنقاش، فإن املالحظات تس��مح للمستشار بجمع بيانات 

عن الس��لوك الفعيل أكرث منه يف التقارير حول س��لوك األفراد )Nadler , 1977( إن التقرير 

الذايت للبيانات قد يكون خطأ بس��بب أن املعلومات تعتمد عىل ذاكرة الشخص الذي يوجه 

إليه الس��ؤال. وإن األفراد وللعديد من األس��باب قد ينقلون س��لوكهم خطأً، وقد ال يكونوا 

بالدقة املطلوبة يف مفهومهم لسلوك اآلخرين، أو قد يعكسون سلوًكا يعطي مسؤول املقابلة 

انطباًعا إيجابًيا. وقد يكون من يخضعون للمقابلة غري مدركني، مثاًل ما إذا كانت مقاطعات 

الهاتف أثناء املهمة توقعهم يف كثري من الخطأ، وس��واء أنهم يعالجون ش��كاوى العمالء من 

منتج معني عىل خالف ما يفعله زمالؤهم يف العمل، أو سواء أنهم ميتدحون موظفني بذاتهم 

كث��ريًا دون اآلخرين. وإنهم ينقلون فقط ما يج��يء يف الذاكرة )ورمبا فقط يف األيام القليلة 

املاضي��ة، أو حادثة غري عادية. هكذا تربز(، أو أنه��م قد يبلغون ما يريدون فقط أن يعرف 

)مس��تبعدين الشكوى ضد أحد زمالء العمل، لكن يتقاسمون اإلحباط حول زيادات الراتب 

لهذا العام(. وإنه من املحتمل جًدا أن االستبيان قد ال يسجل بيانات دقيقة يف هذه النقاط. 

إن املالحظ��ات تجعل األخصايئ يكون قريًبا لرؤية كيف أن هذه املس��ائل تلعب دورًا مهاًم 

أثناء مس��ار اليوم العادي وتتجنب األخطاء يف اإلبالغ الش��خيص وإضافة إىل ذلك، إن اإلبالغ 

الش��خيص هو دامئًا يعكس حوادث سابقة، يف حني أن املالحظة تجمع بيانات ملا هو يحدث 

 .)Nadler,1977( يف الوقت الحارض

إن أخصايئ تطوير املنظامت ميكن أن يس��تخدم املالحظ��ات للحصول عىل مفهوم أفضل 

للعم��ل الفعيل الذي يقوم به األفراد. وإنه ب��داًل من إجراء املقابالت مع األعضاء فقط لتفهم 

كيف يتم تس��جيل املرىض مثاًل، أو كيف التعامل مع تفتيش البناء، أو قراءة العملية الرسمية 

املوثقة، فإن األخصايئ ميكن أن يتعلم كثريًا عن العملية من خالل جلوسه مع ممرضة الدخول 

)للطبي��ب( ملدة يوم أو يتابع مفتش��ة مباٍن وهي تكمل دورة التفتي��ش املعتادة، وإنه بهذا 

العمل، فإن األخصايئ سيكون لديه فهٌم اكرب للعملية وميكنه أن يبني املصداقية والعالقات مع 

أعضاء التنظيم، وس��وف يكون عىل علم يف كيف أن التغيريات يف الوظيفة سوف تؤثر بالفعل 

ع��ىل أولئك الذي��ن يقومون بأداء مهامها. وع��ىل كل حال، فإن البيانات الت��ي يتم تجميعها 
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من خ��الل املالحظات هي عرضة للغربلة عن طريق عني املالحظ. وأن املالحظ الذي س��مع 

بشكاوى أن املوظفني يف إدارة الفواتري أنهم غري منتجني بسبب أنهم يخلقون صداقات وأنه – 

أي املالحظ – ال شك أنه من املحتمل أن يكون قد الحظ ذلك. وإن مالحظ اجتامع املوظفني 

حول نزاع قد يعني أن املستشار يرتجم بعض السلوك كنزاع قد ال يرونه كذلك أعضاء التنظيم 

به��ذا املنظور. وهكذا، فالتحيز غري مس��تبعد يف هذه الطريقة لجم��ع البيانات، تكلفه تحيز 

مختلف عن ذلك الذي يحدث خالل املقابالت، أو يف مجموعات الرتكيز أو يف املسوحات.

وإضاف��ة إىل ذلك، فإن املالحظات م��ن املحتمل أن تغري الظروف ومن املحتمل أن تغري 

الس��لوك يف أولئك الذين تتم مالحظتهم وإن هذه الحقيقة حول املالحظات جاءت لتعرف 

بتأثريات هوثورن Hawthorne Effects، وهذا املسمى جاء بعد الدراسة التجريبية املشهورة 

 Dicksonحول ظروف العمل يف أحد املصانع تم رشحها من قبل روث ليسربجر وديكسون

)Roethlisberger )1939 &. إن اإلنصات مثاًل لوكيل خدمة العمالء ليعالج شكاوى العميل 

من املحتمل أن يجعل املستش��ار يعرف نوعية الطلبات التي يس��تلمها الوكالء، لكن رمبا ال 

تك��ون هي الخيار األفضل ملعرفة كيف أن الوكالء يتعاملون بصدق مع الش��كاوى. ذلك أن 

ا وأن  ش��خًصا يكون تحت املالحظة يف ذلك الظرف يحتمل أنه يريد أن يرتك انطباًعا حس��نً

ينج��ز العمل بأحس��ن الطرق إتقان��اً. وإن اجتامعات املوظفني واملراق��ب يالحظ من ركن 

قد يك��ون أكرث حميمية ومقبواًل مقارنة باجتامع بدون مراق��ب أي مالحظ. وإنه مامل يكن 

املراقب )املالحظ( ش��خًصا يوث��ق به ويبني عالقة وئام، فإن املالحظ��ة قد ال تعمل بصورة 

جيدة لرؤية النزاع، أو ملعرفة كيف أن النظم غري الرس��مية تهدم النظم الرس��مية، أو لتفهم 

كيف يعمل املوظفون حيال مهام رسمية.

ويف ح��ني أن املالحظ��ات ميك��ن أن تعطي مفهوًم��ا عاًما يف كيف تحدث األش��ياء، فإن 

املستشار ليس من املحتمل أن يرى أبعاد املوقف كاملة. وإن اجتامعاً أو اجتامعني للفريق 

يس��تحقان املالحظة، أو س��اعات قليلة يف مشاهدة املرىض يف مستش��فى يف غرفة االنتظار، 

ميك��ن ان يكون موجهاً جيداً لكن ال يعني ذلك االس��تغناء ع��ن املعرفة والخربة التخصصية 

ألولئ��ك الذين يعملون هنالك ورأوا الكث��ري جًدا من األمثلة. وينبغي عىل املراقب أالاّ يعمم 

بأك��رث مام ينبغي من خالل عينة صغرية من املالحظات ويفرتض أنها املعرفة التي تعادل ما 

لدى أعضاء التنظيم.
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 وأخرياً إن املالحظة ال تكون خيارًا جيًدا يف مواقف تكون الظاهرة فيها شيئاً نادرًا أو عىل 

فرتات منقطعة. وقد يالحظ أخصايئ تطوير املنظامت ولس��اعات طويلة دون أن يشاهد ما 

يحدث حني تتعطل اآللة إذإ إنها ال تحدث إالاّ كل ثالثة أشهر مثاًل. إن املالحظات أقل فائدة 

لدراسة مشكالت غري عادية أو تفاعالت عىل فرتات نادرة.

أفكار مهداة إلدارة مالحظات ناجحة لجمع البيانات:  

1- ينبغ��ي ع��ىل املراقبني أن يظهروا رغب��ة يف التعلم ملا عادة يح��دث، ويظهروا رغبة يف 

معرفة النش��اط تحت املراقبة. وقد يك��ون املراقبون مهددين. ولذلك يجب أن يعرفوا 

أن اله��دف من املالحظة ليس هو العمل كضابط رشطة يقوم بعملية رس��مية وعادة 

م��ا يضع األفراد يف وضع غري مريح. وإضافة لذلك، ليس مهام كيف أن املراقب هادئاً، 

فإن املالحظة ال تزال نش��اًطا طفيلًيا يحل بطريقة ما يف مسار العمل العادي يف الحياة 

التنظيمية.

2- تعامل مع املالحظة بعقل منفتح بداًل من إخفاء الغرض من املالحظة. وقد يكون مفيًدا 

مالحظة التفاعالت يف صالة الغداء أو ردهة االنتظار، وإن مثل هذه املالحظات نادرًا ما 

تحتاج إعالناً موس��ًعا أو رشوحات طويلة. إنه حني يالحظ األش��خاص وهم يؤدون عمل 

وظائفه��م اليوم��ي، فإن معظم املستش��ارين يرون أنه أكرث أخالقي��ًة وراحة أن يجعلوا 

غرضه��م معروف��اً. وعىل كل حال، إن يف تقاس��م الغرض مع ش��خص آخ��ر يعتمد عىل 

املوق��ف. وإنه كلام ع��رف من تتم مراقبتهم أكرث عن الغرض م��ن املراقبة أو املالحظة، 

فإنه من املحتمل أن يتغري السلوك. وإن إفادة الفريق أن الغرض من املراقبة هو معرفة 

"ما إذا كانت اجتامعات املوظفني تظل يف املوضوعات األساسية، أو عام إذا كانت تدور 

ه أعضاء  خارج املوضوع " )أو حتى يف أمور عمومية "ملشاهدة مسار االجتامع"( رمبا يوجِّ

الفريق جهًدا واهتامًما أكرث نحو املحتوى وعملية املناقشة، وإن املراقبة ستكون بالضبط 

كأي اجتامع وهذا ال ميكن تجنُّبه، وعىل كل حال، فإنه كلام كان الرشح عموًما كلام كان 

من املحتمل أن يكون كافياً.

3- املراقب��ة ميكن أن تكون مرتب��ة هيكلًيا أو غري مرتبة. وإن املالحظ��ات غري املرتبة ميكن 

أن تكون بس��يطة مثل التحرك من موقع آلخر، تالحظ وتس��تمع ملا يفعله األفراد. وإن 
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املراق��ب ميكن أن يس��جل مذكرات ملا تت��م رؤيته. كام أن املالحظات الرس��مية املرتبة 

ميكن استخدامها أيًضا وتؤخذ عينات يف أوقات ومواقع مختلفة للحصول عىل مالحظات 

تعك��س ما يج��ري. وإن مالحظ��ات مرتبة أخرى ميك��ن أن تكون ذات فائ��دة لتفاعل 

املجموع��ة، مس��تخدمني مناذج صممت أصاًل لذلك الغرض، م��ع صناديق التدقيق التي 

متثل عدد األسئلة املطروحة، كمثال.

4- إن تسجيل املذكرات ميكن أن يرفع من قلق املشاركني حول أنهم يخضعون للمراقبة وأنه 

ميكن أن يغري أو يحرف الغرض من املالحظة إذا مل يعلن عنها بالتفصيل. وقد يكون من 

األفضل للمراقب أن يسجل مالحظات قصرية ويف أوقات الراحة ميكن تسجيل مالحظات 

إضافية تفصيلية. 

5- وحيث إن املالحظة عرضة أن تخضع لتحيز املراقب فإنه من املناس��ب اس��تخدام عدة 

مراقب��ني، س��واًء كانوا من داخل أو خ��ارج املنظمة، املراقبة املتع��ددة املرات واملواقع. 

وميكن للمراقبني املش��اركة فيام بينهم يف املذك��رات والرتاجم مع بعضهم اآلخر الختبار 

التحي��ز وتقرير عام إذا قاموا بتقاس��م الرتاجم املتعددة ل��ذات الحدث. إن املالحظات 

برغم أنها تس��تهلك وقتا، إال أنها خيار جيد حني يكون األخصايئ يريد مشاهدة املوقف 

ش��خصيًّا. وهم عادة يجيئون باألخصايئ بالقرب من املوقف أو املشكلة التي يواجهونها 

مقارنة باملقابالت أو مجموعات الرتكيز. ميكن أن تسلط الضوء عىل تعقيدات وتحديات 

الحياة التنظيمية يف أرض الواقع، وهذا يجعل املستش��ار أك��رث وعًيا بالثقافة التنظيمية 

بحيث إن الحلول ميكن أن توجه بشكل مناسب نحو املصادر الصحيحة للمشكلة.

إجراءات غير ظاهرة: 
إن الن��وع الخامس م��ن البيانات التي ميكن جمعها يتكون م��ن إجراءات غري ظاهرة 

Webb, Campbell, Schwartz, & Sechrest, 1966(.؛ .)Webb & Weick, 1979 وك��ام يوح��ي 

االسم، فإن هذه البيانات عموًما تتواجد بسهولة بسبب أنها تستخرج خالل املسار العادي 

للنش��اط التنظيم��ي. وإنه عادة ميكن جمعها بأس��لوب غري م��ريئ دون تغيري يف البيانات 

نفس��ها. وكام سبق مناقش��ته، فإن املالحظات ميكن أن تكون مرئية، وأن طبيعة املالحظة 

ميك��ن أن تغ��ري ما هو تحت املالحظة. وإنه مع إجراءات غ��ري ظاهرة، فإن البيانات عادة 
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توجد من قبل، وإن تجميع البيانات ال يغري ما هو تحت الدراس��ة. وإنه مثل الغموض يف 

Sherlock Holms حيث إن غياب نباح الكلب جعل Holmes يس��تنتج أن الكلب عرف 

املتطف��ل بالدخول، وأن أي إج��راءات غري ظاهرة قد تكون مصدرًا للبيانات التي ميكن أن 

توحي للمستش��ار مبعرفة ما باملنظمة دون القيام بأي بحث مبارش أو القيام مبراقبة. ومبا 

أن ه��ذه البيانات توجد مبعزل من عقد االستش��ارة، ف��إن البيانات من املحتمل أن تكون 

أقل تأثرًا بوجود املراقب أو األخصايئ. ونتيجة لذلك، فإن اإلجراءات غري املتطفلة ميكن أن 

تك��ون مصادر صحيحة للبيانات. واإلجراءات ميك��ن أن تناقض أو تدعم البيانات التي تم 

جمعها من مصادر أخرى )عن طريق املقابالت، أو املالحظة كمثال(.

وتوجد أنواع مختلفة من اإلجراءات غري املتطفلة والتي ميكن أن تكون مفيدة للمستشار:

1- بيانات تاريخية. تتكون البيانات التاريخية من األرش��يف والسجالت العامة وغري العامة 

وإن املستش��ار الذي يريد معرفة تاريخ إرضاب اتحاد ما أو إفالس رشكة ميكنه بالتأكيد 

االعت��امد عىل املقاب��الت مع أعضاء التنظي��م، لكنه أيًضا قد ينظ��ر يف املقاالت بإحدى 

الصحف املحلية ليعرف أيًضا هذا التاريخ. 

إال أن ه��ذه املقاالت من املحتمل أن تكون متأثرة بالرؤى املتغرية وترجمة الحادث عرب 

الزمن. لكن املنظمة قد تحتفظ يف مكتبتها الخاصة بسجالت حول تاريخ نتاجها الذي ميكن 

فحصه أيًضا، مثل نرشة أخبار املوظفني أو املكاتبات مع العمالء. 

2- الوثائق الرس��مية. وهذه تتكون من مجموعة واسعة متنوعة من الوثائق والتي غالًبا ما 

كانت تس��تخدم ألغراض مالية، قانونية وموارد برشي��ة مثل أوصاف الوظائف، الغايات 

واأله��داف، ملفات املوظفني، أو محارض االجتامعات. وبديه��ي أن هذه البيانات فقط 

متثل الس��جل الرسمي والقانوين، والتي قد تختلف بشكل جوهري عام خضع له موظفو 

التنظيم من تجارب. مثاًل، محارض االجتامعات قد ال يسجل فيها كل يشء مام قيل أثناء 

االجت��امع، لكنها متيل إىل تحدي��د/ تعريف ما يعتربه أعضاء التنظيم يس��تحق التوثيق 

)Anderson,2004( وإن املح��ارضات، والربيد اإللك��رتوين، ووثائق أخرى ميكن أيًضا أن 

تساعد يف إيجاد معلومات جديدة، مثل ما يعمل يف مواقع اإلنرتنت.
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3- قاع��دة البيانات. تحتف��ظ معظم املنظامت بقاعدة بيانات للعمالء، واملالية، وس��جالت 

املوظف��ني. إن هذه املادة ميكن أن تكون مصادر مفي��دة للبيانات لعمل تقرير، كمثال، 

كم عدد األش��خاص الذين تم توظيفهم العام املايض مقارنة للعام الذي يس��بقه أو أين 

يسكن معظم العمالء.

4- بيئ��ة اإلنرتنت. مواقع التواصل االجتامعي، والويكيبيديا ولوحات اإلعالنات عىل اإلنرتنت 

جميعها ميك��ن أن توضح اتجاهات املوظفني والعمالء يف املايض، والحارض، واملس��تقبل 

وذلك حيال املنظمة وقد يش��ارك املوظفون السابقون، يف تجاربهم حول عملية املقابلة، 

وأن املوظفني عىل رأس العمل قد يش��اركون ما هو ش��كل العمل يف موقع محدد، مثاًل. 

وأن العمالء الحاليني قد يعربون عن اإلحباط حيال بعض جوانب خدمة العمالء.

5- البيئ��ة املادية. إن بيئة املنظمة املادية ميك��ن أن توضح الكثري جًدا عن ثقافتها. وإنه يف 

املنظامت التي تعطي أهمية للمركز واملستوى الوظيفي فإن ذلك عنارص مهمة يف ثقافة 

املنظم��ة، فاملديرون يحتفظون مبكات��ب كبرية ذات نوافذ كبرية تطل عىل منظر طبيعي 

يحيط باملبنى. وقد يكون ملديري اإلدارة الوس��طى مكات��ب أصغر حجاًم وكذلك نوافذ 

أقل، وأما املوظفون فإنهم يجلس��ون يف غرف صغرية. ويف منظامت أخرى، يكون لجميع 

املوظفني ب��رصف النظر عن أدوارهم مكت��ب أو غرفة صغرية. وتتضم��ن البيئة املادية 

الرسمية أشياء أخرى للمراقبة وتتضمن ما ييل:

• فن العامرة والالفتات )مثل، التصميم، مواد بناء املبنى، مفروشات الردهة(.

• تصميم مساحات/ مواقع العمل، مواقع التجمعات الرسمية وغرف االجتامعات.

• غرف الطعام، غرف الراحة، الكافترييا.

• امللصقات، الصور أو لوحات فنية.

• املالبس، زي الرشكة الرس��مي، واللباس القي��ايس )M.O.Jones,1996,P.6( وإن البيئة 

الش��خصية املادي��ة، أو كيف يقوم أعض��اء التنظيم بتصميم عمله��م الخاص بهم يف 

بيئاته��م، ميكن أيًضا أن يكون مصدرًا للبيانات ليلق��ي الضوء عىل الثقافة التنظيمية. 

وتتضمن األمثلة ما ييل: 
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• لوح��ات نرشات املوظفني )مق��االت يف الن��رشة اإلخبارية، الرشائط املص��ورة، أوراق 

ملصقات يعملها املوظفون ليقرأها املوظفون اآلخرون(. 

• ديك��ورات للمكتب والطاوالت، مثل الصور الش��خصية، الديبلومات والش��هادات. إن 

البيئات التي يصممها أو يجعلها املوظفون تطابق أذواقهم ميكن أن تعطي املستش��ار 

فكرة عن م��دى رضا املوظفني ومعنوياتهم. والعدد واملحت��وى لقطع الكرتون الحايل 

املحبوب ميكن أن يكون مصدرًا للبيانات حول إحباطات املوظفني، كمثال فقط.

6- استخدام اللغة، مبا يف ذلك القصص ومثيالتها، وحسبام ذكر بريك )Burke )1992 فإن مثيالت 

القصص التي يستخدمها املديرون التنفيذيون وآخرون من أعضاء التنظيم ما هي إال نوافذ 

نحو األرواح، هذا إن مل تكن مجمًعا بغري وعي للنظام االجتامعي" )P.255( واألعضاء الذين 

 )Brink,1993,P.369( )يصفون املنظمة وكأنها )عائلة واحدة كبرية( أو )س��فينة متهالكة

تعطي رؤى يف كيف يفكر هؤالء بشأن الثقافة وإن مثيالت القصص العامة التنظيمية التي 

تس��تخدم تختص بالرياضة )وتس��تخدم دامئًا حني يرشح األش��خاص العمل يف فرق لهدف 

مش��رتك( أو بالنسبة للعس��كريني )يستخدم إللقاء الضوء عىل نش��اطات عاجلة ومنافسة 

التغلب عىل املنافس��ة(. إنه��ا أكرث من اختصار الطريق لرشوحات طويلة أو أنها وس��ائط 

ش��عرية فحس��ب. إنها طرق للنداء وحتى لخلق مجموعة قيم ينبغي أن يتقاسمها أعضاء 

C.D.Jacobs & Heracleous,2006,Tieze,Cohen& Msson,2003(. ،التنظيم

وباملث��ل، فإن القصص تخدم وظيفة تعليمية. إن القيم والدروس تم تناولها تاريخًيا من 

جي��ل لجيل عرب رواية القصص، وميكن أن يقال اليء نفس��ه عن القصص التنظيمية. وقد 

يذكر األعضاء "الدروس الناتجة عن فشل املنتج يف الثامنينيات )1980S( أو رواية قصة عن 

نائ��ب الرئي��س الذي تم فصله بعد اتخاذه لقرار رئييس وميكن أن تكون هذه القصص ذات 

إضاءة بالنسبة للمستشار الذي يريد أن يفهم الثقافة التنظيمية ومحتواها". 

وتحدث اللغة )يف ش��كل( قصص ومجازات بطبيعة الحال يف األحاديث التنظيمية لكن 

ميكن اس��تنباطها خالل املقابالت، أو مجموعات الرتكيز أيًضا. وإنه قد يسأل من تجرى معه 

املقابلة أن يروي قصة ميكن أن تعطي فكرة للموظف الجديد عن املنظمة أو يلتقط ش��يًئا 

مادًيا يرشح كيف يعمل املكتب. 
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أفكار مهداة لجمع البيانات واستخدامها عرب إجراءات غري ظاهرة:

1- برغ��م االنطباع الذي يش��ري إليه هذا االس��م، فإن بعًضا من اإلج��راءات املتطفلة لجمع 

البيانات ال تزال مورًدا غنياً. وإنه وإن مل يكن مس��موًحا للمستش��ار بالدخول إىل قاعدة 

البيانات، كمثال، فإن عضو التنظيم الذي يعرف كيف استخدامها – أي القاعدة – يجب 

أن يقوم بالعمل، ليس"اس��تطالعيًّا" هكذا أو "فقط للمشاهدة" فإن تجميع البيانات قد 

ال يكون مناسباً يف هذه الحالة. 

 Nadler 2- إن جمع البيانات غري الظاهرة ال يخفى دامئاً عن أعضاء التنظيم، ويضيف نادلر

)1977(، إن البحث عرب خزائن امللفات أو س��جالت املوظفني قد يتس��بب يف حالة عدم 

ارتياح بني أعضاء التنظيم، مام يذكرنا أن مثل هذه الطرق ليس��ت بالحياد عاطفياً. وإنه 

قد يكون أيًضا من الرضوري رشح الهدف من تجميع البيانات ألعضاء التنظيم. 

3- ليس��ت كل البيانات ترتجم بش��كل واضح ليس فيه غموض. مثال لذلك، فإنه ببس��اطة 

إذا كان جمي��ع أعضاء التنظي��م لديهم املكتب املامثل يف الحجم إال أن ذلك ال يعني أن 

 Nadler املنظمة ليس لديها الهرم اإلداري مبس��توياته واملركز )الوظيفي(، ويكتب نادلر

)1977( "إن��ه ليس واضًح��ا دامئاً، كمثال، ماهي أس��باب الغي��اب أو التأخري. وإنه من 

املمكن ترجمة البيانات بطرق متعددة مختلفة" )P.139(. وقد يكون من األفضل طلب 

املس��اعدة عىل مراجعة الرتجمة من ش��خص آخر له خربة يف ثقافة املنظمة للبحث عن 

صحة ما إذا كان ذلك دقيقاً.

4- ك��ن حريًصا بعدم التعميم املبالغ فيه من خالل املالحظات أو األمثلة التي تعكس فقط 

حال��ة واحدة للظاه��رة. إن التعليق عىل اإلنرتنت كمثال، ق��د يعكس فقط مثااًل واحًدا 

وجيًدا لكاتب متحمس، وليس ممثاًل لخربات اآلخرين. 

إن اإلج��راءات املتطفلة س��وًيا مع طريقة أخرى ميكن أن تكون مص��درًا مفيًدا لبيانات 

إضافية تس��اعد املستش��ار يف ترجمة املش��كلة التي يرشحها العميل والثقاف��ة التنظيمية 

وميكنهام التأكد من صحة أو تناقض املعلومات التي تم جمعها من مصادر أخرى. وإنها قد 

تكون طريقة رسيعة لجمع البيانات بقليل من الحل مقارنة بالطرق األخرى. 
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وضع إستراتيجية لتجميع البيانات واقتراح مدخل )للجمع(: 

يتطلب اختيار طريقة لجمع البيانات عدة اعتبارات وإن كاًل من الطرق التي تم رشحها 

يف هذا الفصل لها العديد من املزايا والعيوب، لذلك فإن كاًل من املستشار والعميل يجب أن 

يختارا فيام بينهام مع اإلحاطة أنه ال توجد طريقة واحدة سليمة ومربأة من كل عيب. وكام 

قال يف ذلك ش��ني )Schein )1996 "ليس��ت هناك طريقة لجمع البيانات صحيحة أو خطأ 

بدرجة مثالية" )P.99( ويوضح الجدول )1-7( مقارنة الفوائد والعيوب للطرق الخمسة. 

الجدول )1-7( مزايا وعيوب الطرق الخمسة لتجميع البيانات

الطريقةاملزاياالعيوب  

− قد توحي ملن تج��رى معهم املقابلة املقابالت

أن يعتربوا أنفسهم يف بيئة شخصية.

− من يجري املقابلة ميكن أن يتابع يف املسائل 

املهمة وأن يستكشف بعمق يف املواقف.

− إنه��ا أك��رث خصوصية من املس��ح أو 

مجموعات الرتكيز.

− ميكن للمستش��ار أن يستوعب أمثلة 

ويستشهد بفاعلية.

− املقابالت قد تكشف مسائل جديدة.

− الوق��ت وكثافة البيانات إذا تم إجراء 

مقابالت كثرية.

− إمكانية أنها مكلفة.

− يجب بناء ألفة وتعارف.

− يجب عىل من تجرى معهم املقابلة يجب 

أن يثقوا يف املسؤول الذي يجري املقابلة.

− تعطي فقط منظور من تجرى معه املقابلة.

− قد يش��جع املس��ؤول من غري وعي 

الحص��ول ع��ىل إجاب��ة متحي��زة فيها 

محاباة وغري موضوعية. 

− ق��د توف��ر الوقت مقارن��ة مبقابالت مجموعات الرتكيز

األفراد فرًدا فرداً.

− مفتوح��ة لكثري من األف��راد يف وقت 

واحد، وهكذا فهي أكرث كفاءة للحصول 

عىل املعلومات مقارنة باملقابالت.

− ميكن للمجموعة أن يعتمد بعضهم عىل 

بعض من حيث األفكار ومحاكاة التفكري. 

− اإلمكانية لح��دوث تفكري جامعي أو 

لألفراد أن يس��ايروا بعضهم اآلخر برأي 

موحد تحاشًيا للنزاع.

− قد ال يناقش القضايا الرسية مع األقران

− مجموع��ة قليل��ة م��ن األف��راد قد 

يسيطرون عىل املجموعة
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− ميك��ن تجميع البيانات من عدد كبري أسئلة املسوحات

من األفراد يف الحال.

− تأخذ وقًتا قصرياً.

− يس��مح مبعالجة مس��احة كبرية من 

املوضوعات.

− ميكن جعل البيان��ات كمية ومقارنة 

عرب املجموعة.

− ميكن إعادة املس��ح لتبيان الفروقات 

عرب الزمن.

− تحليل البيانات قد يكون مكثفاً.

− ق��د يتطلب املعرفة اإلحصائية مبا قد 

يتجاوز قدرات املستشار.

− من الصع��ب متابع��ة معمقة حول 

واحدة من القضايا.

االس��تجابة  مع��دالت  تك��ون  ق��د   −

منخفضة أو يوجد تحيز يف النتائج.

− ق��د يعط��ي املس��تطلعون إجابات 

وصفية اجتامعية. 

املالحظات / 

املراقبة

− تسمح بجمع البيانات يف التو والحال 

حني تحدث الواقعة بداًل من الحدث.

− تسمح برؤية السلوك بداًل من تقرير 

الذات.

− ميكن البدء دون استعداد كبري.

− ميكن بناء عالقات مع أعضاء التنظيم.

− تتطلب وقًتا كثيفاً.

− قد تكون مكلفة.

− املراق��ب / املالحظ قد يكون متحيزًا 

يف رؤية حادثة بناًء عىل رشح آخرين.

− من الصعب مالحظة عدة حاالت من 

السلوك األحادي.

− املراقب أو املالحظ قد يؤثر أدائه عىل 

املجموعة أو الفرد الذي تتم مالحظته.

إجراءات غري 

متطفلة

− توج��د البيانات مس��تقلة بعيًدا عن 

تفسري الفرد أو التحفيز.

− مصداقية عالية.

− ميك��ن أن تدعم أو تناقض بيانات تم 

تجميعها يف مكان آخر.

− ميكن أن تكون أقل حلول. 

− كثافة الوقت الذي تفتضيه.

− يكون أكرث ذكاًء أو إمكانية الرتجمة.

− يصعب الدخول عليها.

− إمكانية ضعيفة من حيث الجودة.
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هذا ويجب عىل املستشار أن يوازن بني عدد من املعايري حني يختار إسرتاتيجية لتجميع 

البيانات: 

1 – االس��تثامر املطلوب: إن لكل طريقة تكلفتها الخاصة بها عىل املنظمة وعىل املستشار، 

وذلك فيام يتعلق يف احتساب الوقت واملرصوفات املالية بالنسبة لالثنني: جمع البيانات 

وتحلي��ل البيانات. وتأخذ الطرق مثل املقاب��الت وقًتا لجمع البيانات، يف حني أن الطرق 

مثل املس��وحات ميكن أن تخرج مجلدات من البيانات الكمية والفرعية والتي تستهلك 

الوق��ت يف تحليلها. ويحتمل أنه يف حالة املقابالت ش��خص – أمام – ش��خص قد يكون 

مثالًيا للبحث يف مش��كلة بعينها، ولكن العميل ق��د ال يرغب يف التضحية بالوقت الذي 

تتطلب��ه إس��رتاتيجية مثل هذه. وإضاف��ة لذلك، قد ال يكون للمنظم��ة املوارد املتوافرة 

لتخصيص واستخراج وجمع البيانات من قاعدة البيانات أو امللفات. 

2 – الدخ��ول: قد ال يس��مح للعميل االستش��اري بالدخول عىل البيان��ات أو أن ذلك قد ال 

يك��ون عملًيا – ويحتم��ل أنه غري ممكن إج��راء مقابلة مع كل أعضاء التنظيم س��بب 

جداول، السفر أو اإلجازة. وقد متنع سياسات املنظمة استخدام ملفات شؤون املوظفني 

أو يحتمل عدم الس��امح للمستشارين من الخارج أن يكون لهم مدخًل للملفات املالية 

أو الفنية. 

3- الصلة باملش��كلة: توجد بعض طرق جمع البيانات تناسب بشكل أفضل لنوعيات خاصة 

من املش��كالت، فاإلجراءات غري املتطورة ُتَعدُّ أقل احتاماًل لتوفري بيانات مفيدة يف كيف 

يشعر الفريق بتغيري يف اإلدارة، وإن املالحظات ليس من املحتمل أن تعطي رؤى جيدة 

ع��ام إذا كان املوظفون عىل رضا عن برامج التدري��ب التي تقدمها اإلدارة. وهكذا، فإن 

كل طريقه يتم اختيارها لجمع البيانات ينبغي أن تكون ذات صلة باملشكلة التي رشحها 

العمي��ل. وينبغي عىل كل طريقة ت��م اختيارها أن يكون ذلك االختيار عىل احتامل أنها 

س��وف تؤدي إىل معلومات مفيدة ذات صلة باملش��كلة وتبعاتها من املشكالت الخفية. 

وإذا كان العمالء ال يؤمنون أن إس��رتاتيجية جمع البيانات ذات صلة باملش��كلة التي تم 

رشحها، فإنهم س��وف يتس��اءلون حول خيارات املستش��ار، حيث من املحتمل أن يبدو 

املستشار أنه يعمل عىل ضياع الوقت أو أنه يتبع طريقاً غري مثمٍر/ )ال يؤدي إىل نتائج(.
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4- الدقة: إن بعض الطرق عرضة للتحيز من قبل املستجيب واملستشار دون الطرق األخرى. 

وقد ال يحصل املستش��ار يف بعض املواقف عىل بيانات دقيقة من قبل املس��تجيب، أو 

أن تحيز املستش��ار قد يعطى لوًنا – )إن صح التعبري( لبعض ما قد يراه يف املالحظات. 

وهك��ذا، فإن املقدرة للحصول عىل معلومات صحيحة عرب مدخل معني س��وف يختلف 

قياًسا عىل املوقف وعالقة املستشار مع العميل وأعضاء التنظيم.

5- املرونة: تس��مح بعض الطرق للمستش��ار بكثري من املرونة من حيث مواصلته يف بعض 

األس��ئلة التي له رغبة فيها أو بعض البنود التي قد تربز أثناء مجرى جمع البيانات، وقد 

يكون املس��ح جامًدا غري مرن، كمثال، بس��بب أنه مبجرد تصميم��ه وإدارته، فإنه ليس 

م��ن املمكن إضافة أي أس��ئلة متابعة إلي��ه. وتبدو املقابالت أنها أك��رث مرونة مادام أن 

املستشارين ميكنهم تغيري األسئلة أثناء سياق املناقشة. 

كي��ف ميكن للمستش��ار إج��راء املوازنة بني ه��ذه املعايري وأن يختار م��ن بني املداخل 

الخمس��ة؟ إن حال��ة كل عميل تحدد ن��وع مفاوضات فريدة بني املش��كلة التي تم رشحها 

والعوامل التي تم رصدها أعاله. وبكلامت أخرى )أي مبعنى آخر( فإن املستش��ار قد يستقر 

رأيه يف ما هو ممكن مقابل ما هو مثايل. وللتعويض بالنس��بة ألحد املداخل، قد يكون من 

ال��رأي املصيب إجراء موازنة بينه ومدخل آخر، وتجميع طرق مختلفة للحصول عىل بيانات 

أكرث تفصياًل للغاية. وإن املس��وحات، كمثال، ميكن أن تتبعها مقابالت أو مجموعات تركيز 

حيث ميكن ألعضاء التنظيم تقديم املساعدة يف ترجمة النتائج. وباملقابل فإن املقابالت التي 

متت قبل املس��وحات ميكن أن تعط املستش��ار رؤى حول ما هي أس��ئلة املسح التي ميكن 

توجيهه��ا. وإن الخالصة من ذلك هي أنه "باس��تخدام عدة طرق لتجميع وتحليل بياناتهم، 

ف��إن األخصائيني ميك��ن أن يتجنبوا كثريًا من املعوقات التي تنت��ج من االعتامد عىل طريقة 

واحدة. وإنهم قد يحتاجون أيًضا أن يختاروا طرًقا تتفق مع مش��كالت التحليل وتس��هم يف 

.)M.1.Harrison,1987.P21( .العالقات التعاونية واملشورة املنتجة

إن خل��ط الطرق وتقس��يم املوضوع إىل مثلثات من عدة وجه��ات نظر ميكن أن يقوي 

ترجم��ة النتائج والبيان��ات أيًضا ويجعلها أك��رث إغراًء يف عيون العميل. وانتهى سوانس��ون 

)Swanson )2007 يف ذلك بالقول:" إنه يف جميع الحاالت، فإن اس��تخدام أكرث من طريقة 
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واح��دة لجمع البيانات يعترب مس��ألة رضوري��ة للتأكد من الوصول لنتائ��ج صحيحة حول 

 )P.122(" .االتجاهات، والعوامل، واألسباب التنظيمية يف العملية، والفريق، وأداء األفراد

إن اختي��ار مدخٍل واحد، رمبا يكون مفيًدا يف ابتكار خريطة مثل التي يف الجدول )7.2(. 

وقياًس��ا عىل وصف العميل للمش��كلة املقرتحة، فإنه مبقدور املستشار أن يرصد "ترجامت" 

أخرى ممكنة أو مش��كالت خفية قد تس��هم يف توضيح املوقف الذي يتوىل العميل رشحه. 

وحينذاك ميكن اختيار مدخل لجمع البيانات يتم من خالله توليد أعظم كمية من املعلومات 

املفيدة حول تلك املس��ألة. وحيث إن هذا املدخل من املحتمل أن ينتج عنه بيان متكامل 

ج��ًدا عن طرق ممكنة لجمع البيانات، فإن عىل املستش��ار أن يختار فقط تلك التي أكرثها 

صلة مبش��كلة العميل وتتواءم مع املعايري الخمس��ة التي تم رشحه��ا أعاله. كام هو واضح 

يف الج��دول )7.2( وكمثال، فإن العميل قد يكون لديه مش��كلة مع "دورة الوقت لعمليات 

مطالبات التأمني"، ورمبا حتى يالحظ أن املوظفني الجدد يبدو أنهم يأخذون وقًتا أكرث طواًل 

مقارنة بالذين هم أقدم بالخدمة. وقد تكون هناك العديد من األس��باب لهذا الوضع وأحد 

األسباب قد يكون عدم تعلمهم العملية بالضبط حني التحقوا باملنظمة. وإن املقابالت تكون 

مناس��بة متاًما لتقرير كيف أنهم تعلموا عملية املطالبات. وإن خريطة مثل هذه، ميكن أن 

تدفع املستشار إىل الرتكيز عىل مشكلة العميل وأيًضا أن يكون واضًحا حول األساس املنطقي 

ملدخل جمع البيانات.

القضايا األخالقية في تجميع البيانات:
إن جمع البيانات ما هو إال استجابة الهتاممات أخالقية. إنها مامرسة استشارية أخالقية 

مبعن��ى أن الغرض منها هو تجنب التصادم مع إفادة العميل املبدئية حول املش��كلة، وإنه 

بهذا الفعل فإن املستش��ار يسعى للتوس��ع يف رؤية العميل من أجل حل املشكلة الحقيقة 

ب عن طريق جمع البيانات، بعض القضايا  عىل املدى الطويل. وميكن للمستش��ار أن يتجنَّ

األخالقية التي سبق عرضها يف الفصل السابق. وعىل كل حال، فإن جمع البيانات يقدم أيًضا 

للمستش��ارين العدي��د من الفرص ملواجهة مزيد من التحدي��ات األخالقية، والتي من بينها 

ما س��بق أن متت اإلشارة إليه مسبًقا يف هذا الفصل. وإن الفرصة الرئيسية لحدوث مشكلة 

أخالقية تختص ب� " س��وء اس��تخدام البيانات" والتي "تحدث حني املوافقة الطوعية، أو أن 
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الرسي��ة يف نظام العميل يتم اخرتاقها أو تجاوزها" )White & Wooten,1985,P.150(. إن 

هذا املبدأ األخالقي إذا تم تجاوزه حني يكش��ف األخصايئ مالحظة معينة خالل املقابلة أو 

اجتامع ملجموعة الرتكيز بعد أن تقدم تعهًدا للمس��تجيب أن املالحظات سوف تظل رسية. 

وإنه بالنسبة ألخصايئ التغيري، فإن االقتباس من فحوى املقابالت، واملسوحات الورقية، وحًقا 

لقد تم تجميعها عن طريق إجراءات غري متطفلة هي بالضبط كام أنها أحياًنا جزٌء من واقع 

الوظيفة. وإن ما يعتقده أخصايئ تطوير النظم أنه ذو حساسية أو مسائل فيها مجازفة تقل 

عام يعتربه أعضاء املنظمة كذلك، وإنه ليس تطاواًل القول إن بيانات تم رشحها بطريقة غري 

مناس��بة قد يكون لها نتائج مصريية خطرية ألعضاء املنظمة، مبا يف ذلك تحديد املس��تقبل 

الوظيفي أو إنهاء الخدمة من الوظيفة. 

جدول )2-7( اختيار مدخل جمع املعلومات:

الحقائق كالتي جاءت 

يف رشح العميل 

للمشكلة

ترجمة ممكنة أو 

السبب )للمشكلة(
أفضل الطرق مالءمةالبيانات املطلوبة

املوظفون املستجدون 

ال يقومون بالبحث يف 

مطالبات التأمني برسعة 

مثل املوظفني ذوي 

الخربة 

 مل يتعلم املوظفون  

الطريقة / اإلجراء بالدقة 

املطلوبة

اسأل املوظفني 

املستجدين حول تدريبهم 

التوجيهي املعريف وحول 

التدريب

املقابالت

 MID إن املبيعات يف

WEST متدنية بشكل 

كبري أكرث من املناطق 

الرشقية والغربية

إن أخصايئ املبيعات 

 MIDWEST يف

مبيعاتهم أقل من 

املناطق األخرى

اجمع اإليرادات لكل 

موظف بيانات يف كل 

منطقة للثالثة أرباع 

املاضية

إجراءات غري متطفلة

وإضاف��ة إىل ما تقدم، فإنه قب��ل جمع البيانات، فإن األخصائي��ني مطالبون أمام أعضاء 

التنظيم بتقديم توضيح حول ما سوف يتم عمله بالبيانات التي تم جمعها منهم، وإعطائهم 

الفرصة للمشاركة مبوافقة حرة أو االعتذار عن عدم املشاركة بدون أي تبعات. وإن الباحثني 

يف البح��وث األكادميي��ة، مطالب��ون عادة بتقدي��م موضوعات للبحث ومنها اس��تامرة علم 
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ن يك��ون االتصال به، وأي فوائد أو  باملوافق��ة وموض��ح عليها غرض الباحث ومعلومات عمَّ

مخاطر تنتج عن املش��اركة باملوضوع وينبغي عىل مامرس تطوير املنظامت أخذ مامرستهم 

البحثية بجدية كاملة. 

وتتطلب هذه املبادئ األخالقية أن يكون األخصائيون حريصني عىل حامية البيانات. إن 

املذكرات من املقابالت واملسوحات املكتوبة بخط اليد ينبغي الحفاظ عليها مع املستشار 

أو يف موق��ع مأمون تح��ت القفل واملفتاح )أو كام يقال(. وينبغ��ي أن يأخذ األخصائيون 

يف االعتبار تس��جيل املذكرات باس��تخدام أس��امء مستعارة بداًل من األس��امء الحقيقة، أو 

باس��تخدام الكتابة بلغ��ة االختزال. وإن أي مريئ أو مس��موع أو فيدي��و يجب أن يكون 

مس��موًعا أو ميكن النظر إليه فقط من قبل املستش��ار )أو أولئك من هم مس��موح لهم 

بذلك( وينبغي إتالفه مبجرد أن انتهت كتابته. وإنه من الس��هولة أيًضا ترسيب املعلومات 

عن غري قصد بني املقابالت بكتابة "سمعت اليَء نفسه من الشخص األخري الذي أجريت 

.)Farouhar,2005,P.227( "معه املقابلة

وأخ��رياً، إن جمع البيانات يدار ملصلحة العمي��ل، وليس األخصايئ. وإن األخصايئ ينبغي 

أن يهدف إىل جمع بيانات ذات صلة باملشكلة التي تم رشحها أو إللقاء الضوء عىل مجاالت 

ذات عالقة باملش��كلة، كل ذلك مبوافقة العميل. وينبغي عىل األخصايئ تجنب جمع بيانات 

فقط ألنها ذات منفعة أو أنها مفيدة ملوضوع آخر. 

الملخص:
إن جمع املعلومات هو أكرث الطرق فاعلية يف متكني املستش��ار من التعرف عىل مشكلة 

العمي��ل ثم تقديم حلٍّ ذي فاعلية. هذا ويس��تخدم املستش��ارون ط��رق جمع املعلومات 

للتعمق يف وصف العميل يف تقديم املشكلة بغرض تقدير ما هي املشكالت الحقيقية التي 

ميكن أن تس��هم مبعرفة ما يش��اهده العميل. وإنه بجمع معلومات صحيحة عن املنظمة، 

فإن العميل واملستش��ار س��يكون لديهام تفهم أفضل للمشكلة. ويس��تخدم املستشار غالباً 

خمس��ة طرق لجمع البيانات هي املقابالت، ومجموعات الرتكيز، واملسوحات/ واالستبانات، 

واملالحظ��ة، وإجراءات متطفلة. وكل منها لها إيجابيات كام لها س��لبيات، لذلك فإن خليًطا 

م��ن الطرق كمدخل قد يكون حاًل مثالياً. ويجب عىل املستش��ارين التوازن بني اإليجابيات 
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والس��لبيات لكل طريقة مبا يقبل به العميل قياًس��ا عىل االس��تثامر الذي تتم الحاجة إليه 

يف املدخ��ل، والدخول، والصل��ة، والدقة واملرونة. وهكذا فإن تم اقرتاح إس��رتاتيجية لجمع 

البيانات للعميل فإنه يعني اقرتاح تعاقد من نوع آخر، أي عقد يتعهد فيه املستش��ار عىل 

مس��اعدة العميل بإدراك املش��كلة الخفية بدياًل عن املنظمة مقابل تقديم ما يلزم لتحليل 

املعلومات للوصول إىل الحل املناسب. 

ويف الحالة الدراس��ية التي تجيء بعد هذا الفصل، س��يكون لدينا املقدرة عىل مامرس��ة 

تحليل مبادأة العميل يف تقديم املشكلة واقرتاح إسرتاتيجية لتجميع البيانات التي من شأنها 

البحث يف عنارص أخرى للموقف وأي مشكالت خفية، انظر التمرين )2( يف امللحق ملامرسة 

تطوير خطط لجمع البيانات.
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Aerotech حالة دراسية: 2 اقتراح إستراتيجية جمع المعلومات- شركة

اقرأ حالة Aerotech  وانظر يف األسئلة التالية:

1- ماذا يطلب العميل ؟

2- ما املش��كالت املقدمة؟ ماذا تعتقد أن تكون هناك مش��كالت خفية؟ ما املشكلة التي 

من بني املشكالت الخفية التي يحتمل ان تكون املشكلة يف نظرك؟ 

3- ما البيانات التي ميكن ان توضح عام إذا كانت تحدث هذه املشكالت الخفية؟ 

4- ما الطريقة يف تجميع البيانات التي ميكن أن تستخدمها وملاذا؟ )انظر إمكانيه استخدام 

طريقة التحليل الواردة يف الجدول )7.2(.

ا زمنيًّ��ا مقرتًحا للمدخل الذي تختاره وأي  ن حدًّ 5- م��ا فوائد وعيوب تلك الطريقة؟ ضمِّ

تفاصيل عن طريقة جمع البيانات، مبا يف ذلك إمكانية املقابلة أو أسئلة املسح، الوثائق 

التي ُتجمع، أو املالحظات التي ميكن أن تجريها.

أود أن أشكرك لالجتامع بشخص، قال ذلك باتريك ديال كروس Patrick Delacroix. "إن 

لدين��ا قضية مهمة آمل أن تتمكن من معالجتها. إنها تكلف الرشكة كثريًا من الوقت واملال، 

وإنني أعتقد أن املرشوع الذي س��تقوم بالتخطيط له حقيقة س��وف يساعد يف حلِّ مشكلة 

رئيسة يف مجموعتنا"

 باتريك ديال كروس Patrick Delacroix نائب الرئيس التنفيذي للش��ؤون الهندس��ية 

لرشكة Aeroteck وهي رشكة تعمل يف أبحاث الفضاء وأبحاث ومنتجات التكنولوجيا، وكان 

 Cassand كاسند ويلسن .Aerotech يجلس خلف مكتب يف رئاسة رشكه Patrick باتريك

Wilson مستشارة تطوير املنظامت يف إدارة املوارد البرشية برشكة Aerotech تم تكليفها 

كمستش��ارة يف منظمة الهندسة وكانت تواقة أن تس��مع أكرث عن املشكلة التي طلب منها 

باتريك Patrick مناقشتها معه.
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وتق��ع رئاس��ة Aerotech يف ضواحي منطقة حرضية كبرية. وتض��م الرشكة مبنى من 

اإلس��منت املسلح القديم تم بناؤه يف السبعينيات )1970S( وهو قليل النوافذ، أو الزجاج 

ال��ذي يبهر األبصار وخاصية فن العامرة الفوالذي الذي بالرشكات األخرى يف املنطقة. ويف 

الحقيقة، يف تلك األيام فإنك قد متر بسيارتك أمام الرشكة دون معرفة أن هذه رشكة متتلك 

ماليني املاليني من الدوالرات وأنها تقع يف تلك املنطقة. وإن لرشكة Aerteck تاريًخا طوياًل 

ومتمي��زاً، ذلك أنها كانت توفر اإلمدادات ألكرب املتعهدين الحكوميني الذين يس��همون يف 

برامج الواليات املتحدة يف الفضاء والدفاع يف الثامنينيات )1980S( إال أنها مل تكن لتحظى 

بهذا الوضع يف العرشين س��نة املاضي��ة. وعىل كل حال فإنها ضم��ن متعهدين للحكومة 

فقدوا العالقة الجيدة مع الحكومة حيث تفشت مشكالت الجودة لتغيري منتجات الرشكة 

والت��ي ابتليت بها منتجات الرشكة. واعتربت الرشكة ه��ذا الوضع بإيجاز أنه إفالس لكنها 

تف��ادت إعالن اإلفالس حني متت تس��مية الرئي��س التنفيذي الجديد قبل أربع س��نوات. 

واس��تطاع الرئيس التنفيذي الجديد مساعدة الرشكة عىل استعادة عافيتها وذلك مبراجعة 

اإلسرتاتيجية، وأنه نتيجة لذلك، فقد بدأت Aerotech اآلن بالتنوع يف مجاالت أخرى يوجد 

عليها طلب عاٍل. وإن بعًضا من هذه القطاعات التجارية أصبحت مرشوعات ناجحة جداً، 

لكن من الواض��ح أن الضغط عاٍل لتحقيق النجاح يف املجاالت الجديدة يف أعامل الرشكة. 

وقد تنبأت مقالة يف الصحيفة املحلية زوال Aerotech ، حيث إنه إذا اس��تمرت الخسائر 

الس��نوية يف تصاعد بحسب املعدل الحايل، واستناًدا إىل تنبؤ املحللني املاليني فإن التنسيق 

من الخدمة للقوى العاملة أمر محتوم بنس��بة )16( يف املائة مثل العام املايض. "وانتهت 

املقالة بالقول" إننا قد نشاهد املوت البطيء بإحدى الرشكات الكربى يف املدينة. وإنها ما 

 Aerotech مل تندمج أو تتم حيازتها، فإننا س��وف نفاجأ إذا كنا ال نزال نس��مع أخباراً عنها

يف السنوات القادمة". 

ب��دأ باتري��ك Patrick يف رشك��ة Aerotech تقريًبا قبل )25( س��نة مض��ت كمهندس 

مساعد، بعد س��نوات قليلة من حصوله عىل الدكتوراه يف الهندسة من جامعة محلية، وقد 

عارص التغيريات الواس��عة يف البحوث وتطوير املنتجات الهندسية يف مختلف أدواره كمدير 

هندسة لصناعة املعادن، وكمدير- لقسم املكون الجديد، واآلن كنائب الرئيس لكل العملية 

الهندس��ية. وعايش االنح��دار يف عدد املوظفني والروح املعنوية بعد أن أرغمت مش��كالت 
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الج��ودة عىل إغالق عملية التصنيع، لكنه أيًضا أرشف عىل االرتفاع يف اإليرادات بعد إطالق 

منتجات املكون الناجح يف الس��نوات الس��ت األخرية. وإنه قريًبا جًدا ترأس أكرب خس��ارة يف 

املواهب الهندس��ية الذي شهدته الرشكة عرب برامج إنهاء الخدمة الطوعية أو اإلجبارية وإن 

معظم اتجاه اإلسرتاتيجية الجديدة قامت عىل أكتافه.

• س��وف أصل مب��ارشة إىل نقطة الهدف. وكام ميكنك أن تتخيل، أنني تحت ضغط ش��ديد 

لإلفراج عن نظم الليزر الجديدة للسوق" هكذا بدأ بالقول.

• "إنه بإمكاين أن أفهم )ذلك(، قالت كاس��ندرا Cassandra "لقد س��معت أن كل يشء يف 

الطريق الصحيح يف تطوير املنتج وعىل األقل هل هذا صحيح؟" 

• أمتنى أن يكون ذلك بهذه الس��هولة "قال باتريك Patrick" إن تطوير نظم ليزر متقدمة 

عملية معقدة. وإننا نعتمد عىل أفضل وأكرث الناس ذكاء البتكار بعض التطبيقات الخالقة 

يف تقنية الليزر املتقدمة يف السوق اليوم، إذا نحن تقدمنا كام هو مخطط، ستكون نجاًحا 

منقطع النظري للرشكة. إال أنه لسوء الحظ، أننا ال نستطيع دامئًا التنبؤ مبا ميكن أن يأخذه 

من وقت لتطوير منتج – أي منتج. وكم من الوقت لتكون مبتكرًا أمر فيه تحدٍّ مبعنى أنه 

موجود يف إدارتنا، وإننا أيًضا ينبغي أن نجاري عجلة الزمن مع استثامراتنا املالية يف مجال 

البحوث والتطوير. إننا نلقي ضغًطا كبريًا عىل مهندسينا، وإننا نعتمد عليهم يف التوزيع."

• وأومأت كاس��ندرا Cassandra " إنني أس��مع أن كثريًا منهم يعملون بالليل وأيام العطلة 

األسبوعية. لذلك ما الذي جعلك تدعو الجتامعنا اليوم؟ " 

• " أواًل دعني أقدم لك بعض الخلفية )يف املوضوع(. كام تعلمني، لدينا يف هذه اإلدارة خمس 

فرق هندس��ية: نظم الليزر، نظم املكونات )وهي تنقس��م إىل فرقتني، املكونات الجديدة 

والتحس��ينات للمكونات القامئة(، تقنية األقامر الصناعية، والتصميم حسب العميل. وإن 

كاًل من فريق الليزر واألقامر الصناعية حديث نسبًيا تم تنظيمهام بتلك الصورة منذ العام 

املايض، وسوف تالحظني أنهام املجاالت الحرجة يف اتجاه الرشكة الجديد.
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PATRICK DELACROIX

نظم املكونات نظم الليزر

)جديدة(

نظم مكونات 

التحسينات
التصميم حسب األقامر الصناعية

العميل

وإن للفرق األخرى االمتياز نفسه الذي كان لهم يف السنوات القليلة املاضية.

• واس��تمر باتريك Patrick قائ��اًل "إن قضيتي هي اإلنتاجي��ة. إن لدينا ميزانيات محدودة 

ونواف��ذ قليل��ة جدُا للتوزيع والتي نتوقع أن تؤدي إىل نتائ��ج يف العمل التجاري. وإننا إذا 

مل ننتج، فإن منافًس��ا س��وف يقفز إىل الس��وق أرسع منا وإننا بالرضورة نكون قد خرسنا 

ا.  املعركة. واآلن نحن ال نقوم يف ذلك بأداء وظيفة مبستوى جيد جدًّ

" Cassandra أخربين أكرث مبا تقصده من معنى اإلنتاجية" قالت ذلك " كاسندرا" •

• "أقص��د من ذلك بوج��ه عام أننا مل نحقق التزاماتنا للخروج مبنتجاتنا )للس��وق(" ونتيجة 

لذلك، إننا نخرس يف كل مرة نصيبنا من الس��وق كلام تأخرن��ا للوصول للنقطة التي تكون 

فيه��ا منتجاتنا متوافرة أو )ميكن الحصول عليه��ا(. وهذا يؤثر عىل قوى املبيعات، وجهود 

التسويق، ومصداقية الفريق الهنديس."

.Cassandra ماذا تعتقد أنه يتسبب يف اإلنتاجية املتدنية؟" تساءلت كاسندرا" •

• "نعم، أعتقد أن هناك الكثري من العوامل، لكن يبدو أن الذي يبدو أنه أس��اس هو إدارة 

الوقت. وبديهي كيف أن مهندس��ني يقضون وقتهم مس��ألة حرجة. نريد أن يكونوا مهرة 

يف ترتي��ب أولويات وقتهم يف النش��اطات ذات األكرث يف القيم��ة املضافة. بحيث تكتمل 

نشاطاتنا يف التطوير. 
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• "أن تكتم��ل يف الوقت املحدد" توقف قلي��اًل باتريك Patrick عن الكالم "إننا نريدهم أن 

يديروا ذواته��م )اإلدارة الذاتية( وأن يكونوا ذوي إنتاجية". لذلك طلبت )املقابلة(. وأريد 

أن أطلب مساعدتكم يف تصميم حلقة تدريبية ملعالجة بعٍض من القضايا التي أرى أنها يف 

أوساط املهندسني. وأنك باإلمكان أيًضا إضافة بعٍض من إدارة املرشوعات أيضاً. 

• "إننا بالتأكيد س��وف ننظر يف ذلك" قالت كاس��ندرا Cassandra "دعني أس��ألك سؤالني 

لتفه��م أفضل ما يحدث يف مجموعتك. ما الذي دفعك للنتيجة أنهم ال يس��تطيعون إدارة 

وقتهم بشكل جيد؟

• "نع��م، من البديهي أن أكون قلًقا حول فريق نظم اللي��زر" قال باتريك، "لذلك أنا أهبط 

السالمل كثريًا للحصول عىل أحدث املعلومات وألرى كيف تسري األمور. وغالًبا يف كل مرة أنا 

هناك أشاهد األفراد يعملون لكن النتائج يبدو أنها ليست هناك". 

 .Cassandra ماذا فعلت حتى اآلن؟" تساءلت كاسندرا" •

• "إنني أفضل أن أترك املديرين الذين تحت رئاستي ليقوموا باإلدارة. ال أريد أن أتجاوزهم. 

وإنهم يعلمون جيًدا أن الرشكة بكاملها يف انتظار املنتج ليكون جاهزاً. لكن يجب أن أكون 

 . Td عاداًل يف هذه النقطة. ليس كل شخص، إنها يف الغالب مجموعة تيد

Cassandra ؟" تساءلت كاسندراTd من هو تيد" •

• "إن تي��د لي��امن Td Lyman هو مدير املجموعة الهندس��ية لنظم الليزر. التحق بالرشكة 

العام املايض يف مثل هذا الوقت، مبارشة بعد أن أعدنا تنظيم املجموعة الهندس��ية وبعد 

أن أجرين��ا التخفيضات يف العاملني" قال باتريك Patrick . لقد جئنا به من الخارج ليقود 

تطوي��ر نظم اللي��زر الجديدة. وإننا محظوظ��ون أن قمنا بتعيينه حي��ث إن لديه خلفية 

واسعة يف إدارة هندسة الليزر مع أحد منافسينا. إنه بالتأكيد مبا ال ميكن تصديقه، محبوب 

جداً، وجاء بوثائق عظيمة". 

• "أعتقد سمعت باسمه. وهكذا فإن املشكلة مع اإلنتاجية هي يف الحقيقة يف مجموعة تيد 

.Cassandra ؟ قالت كاسندرا"Td
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• نعم، إنه منذ أن حرض فإن فريقه قاد ثالثة مخرجات ملنتج جديد. اثنان من املنتجات تم 

رفع جودتهام والثالث منتج جديد. اثنان من الثالثة تم تأجيلهام إىل ما بعد امليعاد األصيل 

.Patrick لتوزيعه" قال باتريك

 "Td كي��ف كانت تعمل مجموعة منتجات الليزر قب��ل إعادة التنظيم وقبل انضامم تيد" •

تس��اءلت كاسندرا Cassandra "كان مس��توى عملهم جيداً" قال باتريك Patrick. وهذا 

هو ما يتس��بب يف اإلحباط حول التأخري يف املنتج. ال يوجد سبب ظاهر لذلك. وقبل ذلك، 

كانت املجموعة تعمل كاآللة. وعندما يستلمون طلًبا لتصميم منتج يقومون بعمله، وأنهم 

كثرياً ما عملوا مبيزانية أقل. أما اآلن فيرصفون فوق امليزانية ومل يصلوا إىل التاريخ املحدد. 

إنها حقيقة مس��ألة محرية بالنسبة يل شخصياً، بالفعل. وإنه منذ وصول تيد Td فإن األداء 

هبط بشكل كبري. وهذا يقودين لطلبي الثاين. أود أن أسألك أن تلحقي تيد Td يف تدريب 

عميل يف اإلدارة لبناء مهاراته اإلدارية."

• " وقبل أن نتحدث بشأن تيدTd، دعني أوجه لك بعض األسئلة حول املجموعة وتاريخها. 

Cassandra من كان يقود املجموعة سابقا؟ سألت كاسندرا

• "كيف كان ذلك الشخص من منظور املهندسني يف املجموعة؟"

•  " إيد هرمان Ed Herman كان مديرًا محبوًبا جداً. وإننا نأس��ف لفقده. إنه كان شخًصا 

جي��داً للرشكة يع��رف كيف كان يتم عمل األش��ياء هنا، لكنه اآلن يف مي��دان الجولف يف 

 Patrick فلوريدا يس��تمتع بوقت��ه بعد التقاعد. إنن��ي أغبطه عىل ذلك وابتس��م باتريك

"وهك��ذا حني ترك إيد Ed، ماذا حدث للمجموعة؟ "كي��ف ميكنك أن ترشح يل ردة فعل 

الفريق." تس��اءلت كاس��ندرا Cassandra باستفس��ار يف ذلك. "لقد ترك إيد العمل قبل 

إع��ادة التنظي��م. ويف الواقع، إن مغادرة إي��د Ed هي التي جعلتني أعي��د التفكري حول 

كيف نقوم بتنظيم األش��ياء بشكل مختلف. ومن أجل تحسني املنتج من فريق إيد املمتاز 

واملنت��ج، نقلت بعًضا منهم إىل تقنية األقامر الصناعي��ة، وقليل منهم يف تصميم ما يطلبه 

العميل. وتصورت أن ذلك سوف يعزز مهارات كل من هذين الفريقني، مادام فريق األقامر 

الصناعي��ة فريقاً جديداً، وأن التصميم حس��ب العميل عمل تجاري هامي بدرجة عالية. 

وإن فري��ق إيد Ed كان حقيقة متامس��كاً. لكن بعد إعالن ذلك التحرك، فإن املهندس��ني 
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الباقي��ني اللذين ت��ركا يف اإلدارة طلبا النق��ل مع زمالئهم إىل املجموعت��ني االثنتني. وإنني 

أعتقد أنهام فقدا زمالءهم القدامى، لكنني ال أستطيع أن أتحمل ترسيح كل الفريق بهذه 

الصورة، لذلك فإنهام بقيا يف مكانهام".

 .Cassandra كيف كان تجاوب الفريق؟" سألت كاسندرا ،Td بعد أن تم توظيف تيد" •

لقد كان الفريق صغريًا يف ذلك الوقت، لكنهم ش��اركوا يف عملية املقابلة، وأجروا املقابلة 

م��ع كل من املتقدمني للعمل مع تقديم التغذية املرتدة عن كل ش��خص، ووافقت عىل 

توصيته��م بتعي��ني تي��د Td. وأعتقد أن تلك كان��ت عملية جيدة للرج��وع إىل مكتبهم 

مبديرهم الجديد. وما إن وصل تيد Td، كانت لديه مس��ؤولية توظيف س��تة مهندس��ني 

جدد ليحلوا مكان املوظفني الذين تم نقلهم ملواقع أخرى خالل تغيري الهيكل التنظيمي". 

أضاف باتريك "وكان الفريق يتكون من خليط من مهندسني جدد ومن هم بالخدمة يف 

ذلك الوقت. 

• قالت كاس��ندرا Cassandra "ما هو اليء اآلخر ال��ذي ميكن أن تخربين به حول تكوين 

فريق تيد Td ؟ "دعينا ننظر. يوجد هناك قرابة اثني عرش مهندساً، يتفاوتون يف العمر بني 

األربعني وبدايات الخمس��ني. وأن الجدد التحقوا بالخدمة فقط يف العام املايض، وبديهياً، 

وبني أولئك الذين كانوا أصاًل بالخدمة وجزًءا من الفريق، فإن متوسط خدمتهم يحتمل أن 

يكون خمس عرشة سنة أو ما يقارب ذلك. ولديهم خلفية تعليمية واسعة، وأنهم من بني 

أعىل املهندسني مهارة الذين أبًدا قابلتهم". 

• "كيف كانت الروح املعنوية بني أولئك املهندس��ني الذين تم نقلهم وأولئك الذين بقوا يف 

 .Cassandra  مكانهم يف مجموعة الليزر؟" سألت ذلك كاسندرا

• "وهن��ا ه��ز باتري��ك Patrick كتفيه: "جيد، إنني أفرتض أنني مل أس��مع أي ش��كوى 

بالتحديد."

• باس��تثناء مجموعة تيد Td، كيف يعمل الفريق الهنديس اآلخر، بحس��ب تقديرك؟ سألت 

كاسندرا
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• ب��كل النج��اح، قال باتري��ك Patrick. مل أكن أكرث ابتهاًجا بأداء فريق��ي األقامر الصناعية 

والتصميم حس��ب العميل منه اآلن. وأنهم حًقا تج��اوزوا الصعوبات خالل وقت عصيب، 

خصوًصا مع تخفيضات امليزانية التي أثرت عىل كل من فرقنا بدرجة كبرية. وهذا ما يجعله 

عجيًبا جًدا أن فريق تيد Td ومع املوظفني الدامئني يف فريقه ال يس��همون بنفس الطريقة 

التي لدى الفرق األخرى."

• " يب��دو أن تي��د Td ج��اء بخلفية ممتازة ج��ًدا وبرثوة من الخ��ربة كمدير وكمهندس، 

وأن الفري��ق كان فع��اًل وراء توظيفه." لخصت ذلك كاس��ندرا Cassandra. وإنه بتلك 

املؤه��الت وتحت تلك الظروف ما هو الذي يقودك لتفكر أنه بحاجة إىل تدريب عميل 

يف اإلدارة؟"

• " نع��م، فإن��ه توجد لدي��ه خربة إدارية، كام توج��د إدارة يف Aeroteck. لك��ن لدينا هنا 

 Aeroteck  يحتاج فقط ليتفهم طريقه Td طريقتنا الخاصة يف عمل األشياء. أعتقد أن تيد

بالتحديد". قال باتريك.

• "ق��ل يل مزي��ًدا مام تعنيه بطريق��ة Aerotech ". لقد قل��ت إن مجموعة تيد Td تفتقد 

االلتزام باملواعيد املحددة وأنها تتجاوز امليزانية؟" 

ر  • "نع��م" قال باتريك Patrick. "نحن نس��أل كل واحد من مهندس��ينا املديرين أن يطواّ

خطة ربع سنوية نستخدمها كالتزام يغطي كل أعاملنا التجارية. إنني آخذ الوقت املحدد 

، أتقاس��م أو أش��ارك يف ذلك مع التس��ويق واملبيعات  لتطوير املنتج الذي يبعثون به إيلاّ

بحيث يعرفون متى يبدؤون الدفع باملبيعات الرئيس��ية. وأقوم بإرسال ذلك إىل العمليات 

حت��ى يعرفوا املكون��ات واألجزاء التي يطلبونها مقدًما قياًس��ا عىل حج��م التصنيع. كام 

أنن��ي أناقش االلتزامات املالية مع كب��ري املوظفني املاليني بحيث إنها تقوم بوضع تنبؤات 

لإليرادات وتقوم باحتس��اب التنبؤات املالية. وإن مصداقيتي تقوم عىل هذه االلتزامات. 

إن توقعات تيد  Td دامئًا غري دقيقة وهي التي تتسبب بديهًيا يف مشكالت، بالنسبة لفرق 

التسويق، واملبيعات واملالية.

• ماذا تعتقد أنه يتس��بب يف التنبؤات غري الدقيقة بالنس��بة للميزاني��ة وأوقات التوزيع؟" 

س��ألت كاسندرا Cassandra. "هناك الكثري من األشياء، لكن ينبغي القول إنني حني كنت 
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مدي��رًا للمجموعة الهندس��ية، كنت دامئًا أخرج بتنبؤات حقيقية. ك��ام يذكر ذلك باتريك 

Patrick. ويحتمل أنني لس��ت دامئًا أفهم بشكل صحيح ولكن حتى حني أتلقى إلزاًما من 

أحد املهندس��ني فإن املهمة تس��تغرق ش��هرين للتوزيع، فإنني دامئًا أضيف من )10( إىل 

)20( يف املائ��ة للميزانية وزيادة يف الوقت، فقط تحوط للس��المة. قد ال تكون مجموعتي 

ه��ي األرسع، لكنن��ا دامئًا يف إطار حدود التنبؤات ". وابتس��م باتريك Patrick " هل هذا 

 " Cassandra هو املعيار دامئًا يف املامرسة يف معظم البيئات الهندسية" تساءلت كاسندرا

 .Patrick نعم، إنه هو بالتحديد تقريًبا بحسب خربيت" قال باتريك

• ونظ��رت كاس��ندرا Cassandra يف مذكراتها." نعم، دعني أق��وم بالتلخيص. يوجد مدير 

جدي��د مع فريق يتكون م��ن موظفني جدد وموظفني قدامى بالخدم��ة، وهذه هي أكرث 

الف��رق حداثة يف اإلدارة وأيًضا هو الفريق األقل إنتاجي��ة مقارنة بفرق مامثلة يف اإلدارة. 

وتحديداً، إن فريق تيد Td ينتج املنتجات يف إطار تنبؤاته ودورة الزمن املحددة وامليزانية. 

 Td نْي اثنني: أحدهام برنامج تدريبي للمهندسني يف فريق تيد وأنت تطلب مني تقديم حلَّ

بحي��ث يدراّس فيه إدارة الوقت واألولويات، وإدارة املرشوعات، والحل الثاين يكون تدريًبا 

عمليًّا يف اإلدارة ل تيد Td ملس��اعدته ليكون أفضل يف العمل عن طريق املس��ائل اإلدارية 

مع فريقه، مبا يف ذلك برنامج إدارة الوقت وإدارة املرشوعات. هل أنا فهمت ذلك بطريقة 

 .Patrick س��ليمة ". "ه��ذا هو بالضبط" وحين��ذاك صدر رنني الهاتف يف مكت��ب باتريك

"أخ��ى أن لدي اجتامًعا آخر حس��ب الجدول. هل هناك أي معلوم��ات أخرى ميكن أن 

أقدمها لتساعدك للبداية؟

• " رمب��ا. يف هذه النقطة بالذات، عىل كل حال، لس��ت متأكدة أن برامج التدريب واإلدارة 

يف التدريب العميل التي تريد يف القيام بتنفيذها هي الحلول املناس��بة ملش��كلتك. ولست 

متأك��دة متاًما ما هي املش��كلة الحقيقية، لكن لدي بعض األف��كار. وأعتقد أنني أريد أن 

أجم��ع مزي��ًدا من البيانات قبل أن أق��دم أي توصيات. كيف يبدو لك ذلك ؟" تس��اءلت 

Cassandra .كاسندرا

• " ما هو نوع البيانات اإلضافية التي تريدين جمعها؟ كم من الوقت سوف يستغرق ذلك"؟ 

. Patrick تسأل باتريك
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• "س��وف أقول لك ماذا. ملاذا ال أكتب لك اقرتاًحا مخترًصا يحدد البيانات اإلضافية التي أود 

جمعها، وإنه بإمكاين أن أرشح ما أعتقد أن تقدمه لنا البيانات. وإنني س��وف أضم، بعض 

أفكاري حول أدوارنا يف هذا املرشوع، مبا يف ذلك ما أحتاج إليه منك وما تتوقعه أنت مني. 

وسوف أبعث إليك ذلك يف ظرف األسبوع القادم"

• "ه��ذا يبدو جيداً، لكن يجب أن تتذكري ضغط الوقت الذي نخضع له هنا. وإنني أتوقع 

 Patrick أن أسمع منك رًدا )يف ذلك( وانتهى بذلك" باتريك
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الفصل الثامن

التحليل والتغذية المرتدة

 The Board Of Cooperative استخدم مجلس الخدمات التعليمية التعاونية يف نيويورك

Educational Services Boces مدير مدارس جديًدا وقرر املراقب مبكرًا يف دوره الوظيفي 

الجديد أنه بحاجة إىل الرتكيز عىل عدة دوائر مهمة، من بينها املوظفون اإلداريون باملجلس، 

ولجأ املراقب إىل اس��تخدام مستش��ارين ليك يفهم بش��كل أفضل وليك يعالج أيًضا املس��ائل 

املهمة بالنسبة للمجموعة الداخلية، وذلك بإجراء مقابالت وتجميع مالحظات حول املوظفني. 

وترك��زت اهتاممات املوظف��ني يف قضايا حول نقل أهداف مش��رتكة وتفه��م الرؤية واتجاه 

املنظمة واملش��اركة يف صن��ع القرار وعمل الفريق. ونتيجة للتحليل فإن املستش��ار والعميل 

واملوظف��ني جميًعا اتفقوا عىل أن سلس��لة من ورش العم��ل ودورات يف التخطيط التجريبي 

س��تكون فعاليات مفيدة تؤدي إىل تحسني عمل الفريق وإىل توضيح األهداف وزيادة الثقة 

وااللت��زام. وقامت ورش العمل حس��بام تم االتفاق علي��ه وكان التقييم عنها أنها كانت ذات 

فاعلية قوية من قبل الحضور. وبدأ وكأن املجموعة تسري يف تقدم.

وفجأة، العقد عىل وش��ك االنتهاء، ظهر نزاع خفي يف شكل مواجهة بني املدير واملوظفني. 

فقد تقدم سبعة من اإلداريني بخطاب رسمي إىل املراقب يعربون فيه عن أمور مهمة حول كثري 

من القضايا التي مل تخضع للمناقشة، أو أنها تعالج وأفادوا عن حواجز حالت دون نجاحهم يف 

وظائفهم. وهكذا أصبح التحليل املبديئ موضع تس��اؤل، مام أدى إىل جمع معلومات إضافية. 

وجرت جولة ثانية من املقابالت مع املوظفني األعضاء، أبانت عن خالفات عميقة حول أجندة 

املراق��ب، وأن املوظفني أفادوا أنه��م فقدوا الثقة يف املراق��ب ويف اتجاهاته ونظر املراقب يف 

االس��تقالة وتم قيام ورشة عمل ثانية لتوضيح وتحديد األدوار، وتحسني مهارات حل النزاعات 

وتحس��ني الثقة بني أعض��اء الفريق واملراقب بحيث يحدث انف��راج يف االتصاالت فيام بينهم. 

وتعرف املستش��ارون من األحداث الفائتة أنه بينام تلم��ح البيانات إىل النزاعات الخفية، فإن 

:)Milstein & Smith,1979( التحليل املبديئ أبان فقط جزًءا من تلك الصورة

• ملاذا تعتقد أن النزاع مل يتم اكتشافه يف مرحلة جمع البيانات؟

• ماذا كان من املمكن أن يفعله املستشارون بشكل مختلف لجعل النزاع مرئًيا يف وقت مبكر؟
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 يب��دو لكث��ري من أخصائيي تطوي��ر املنظامت أنه ليس هناك أك��ر ضخامة مبثل حجم 

البيان��ات الت��ي تتولد من إجراء املقاب��الت، ومجموعات الرتكيز، واملس��وحات واملالحظات 

وجمع قياسات غري واضحة. واعتامداً عىل طول مدة التعاقد، فإن حجم املنظمة والجهد يف 

جمع البيانات، أو حجم املش��كلة فإن مثل هذه البيانات ميكن بس��هولة أن تصل إىل مئات 

أو حتى آالف الصفحات من املذكرات والتقارير. ويحتمل أن هذه املذكرات قد تحتوي عىل 

وقائع شخصية وتفسريات ومالحظات حيوية وبيانات إحصائية تم تجميعها من املسوحات، 

وكل منه��ا ق��د يعزز أو يناقض اآلخر، أو التفس��ريات األولية للعمي��ل أو األخصايئ. ويواجه 

األخص��ايئ عند هذه النقطة التحدي يف فرزها جميًعا للرد عىل س��ؤال بس��يط لكنه مضلل 

ويناقش ذلك م��ع العميل "ماذا يجري هنا؟" إن هذا هو هدف مرحلتي التحليل والتغذية 

املرتدة لعملية تطوير املنظامت. 

ونتح��رى نح��ن يف هذا الفصل عن أغراض مراحل التحليل والتغذية املرتدة كام س��وف 

نناقش كيف أن املستش��ارين يف��رزون ويحللون ويفرسون البيانات وص��واًل إىل نتائج من 

املمك��ن إرجاعه��ا إىل العميل. وس��وف نعالج أيًضا ما ه��ي أنواع النتائج الت��ي يصل إليها 

املستشارون خالل مرحلة التحليل، وكذلك كيف تكون إدارة اجتامع التغذية املرتدة وصواًل 

لتقديم ومناقشة البيانات بفاعلية قصوى. وسوف نعالج ردة فعل العميل للتغذية املرتدة، 

مبا يف ذلك معارضة كل من عضو التنظيم ومعارضة العميل واس��تجابة املستشار للمعارضة. 

وأخريًا فإننا سوف نتعامل مع القضايا األخالقية يف مرحلتي التحليل والتغذية املرتدة.

وقد سبق لنا من قبل، ومن خالل جمع البيانات، والتحليل والتغذية املرتدة هنا باعتبار 

أنها مراحل بارزة يف عملية االستشارة؛ مالحظة تداخل وتكامل تلك املراحل بعضها مع بعض 

يف معظم التعهدات االستشارية. وميكن أن يحدث ذلك كمثال خالل جمع البيانات، النتائج 

األولية )التحليل( مام يوحي للمستش��ار أن يتبع طرًقا جدي��دة لجمع البيانات، وكذلك أن 

التغذية املرتدة من العميل تقدم تفسريًا جديداً حول البيانات، مام يؤدي إىل عمق التحليل 

م��ع وجود فارق بس��يط. وإن هذه املراحل التحليلية لو ت��م أخذها مع بعضها اآلخر فإنها 

متثل عملية معالجة للمشكلة التي رشحها العميل بصورة متكاملة بحيث ميكن اختيار الحل 

الصحيح مع هيكلية بأكر الطرق املمكنة فاعلية.
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التحليل: االكتشاف والتقدير والتحليل والتفسير: 
مصطلح "التحليل" من املصطلحات الش��ائعة يف أوس��اط األخصائيني، إال أنه لس��وء 

الحظ يحمل معنى يرتبط بنموذج مشورة الطبيب- املريض التي سبق رشحها يف الفصل 

الخامس. ويجادل البعض أن التحليل يفرتض منوذًجا يقوم عىل املرض، حيث إن األنظمة 

تعالجه من املرض وأنها تضع املستشار يف موقف الخبري العارف الذي يقدم العالج. بينام 

يج��ادل اآلخرون أن مرحلة التحليل تفش��ل يف إبراز دور األخص��ايئ املعروف، هذا الدور 

الذي يقوم عىل مس��اعدة العميل وتحديد طرق من ش��أنها الوصول للمستقبل املرغوب 

فيه مع توافر فرص للتحس��ني حتى حني ال توجد مش��كالت ظاه��رة ميكن تحديدها أو 

وجود تحليل ميكن الوصول إليه )Marshak, 2013(. ويفضل بعض الكتاب لهذا السبب 

بعض املصطلحات مثل االكتشاف، االس��تنباط والحوار )Block, 2014, P.163( التقدير، 

)Franklin, 1995( )Lawler, Nadler, & Camman, 1980( و)Noolan 2006( أو 

التحليل والتفسري. وبرصف النظر عن "بطاقة التعريف" يتفق األخصائيون أن الغرض من 

التحليل هو " مس��اعدة املنظمة لتفهم سلوكها وموقفها الحايل- ماذا يجري وكيف تسري- 

بحي��ث ميكن عمل يشء م��ا يف ذل��ك ")Manzini, 1988, P.14(. وإن التحليل ليس فقط 

نش��اًطا معلوماتياً، إنه يهدف إىل توليد العمل/)النش��اط املس��تهدف(. وإنه خالل مرحلتي 

التحليل والتغذية املرتدة يقوم املستشار والعميل للبحث عن منظور متكامل لحل املشكلة، 

منظور كان فقط من زاوية ضيقة بالنس��بة للعميل حتى هذه النقطة. وذلك كام س��بق 

أن كتب أرجرييس )Argyris )1970: "تتكون املنظامت من البرش الذين يتأثر س��لوكهم 

واتجاهاتهم بالوظائف التي يشغلونها واألدوار التي يقومون بها واملجموعة واملجموعات 

األخرى التي ينتمون إليها، والعوامل الش��خصية الت��ي تخصهم. وهكذا، فإن كل فرد قد 

 )P. 156- 157( "يرى املشكلة من منظوره الشخيص أو بشكل مختلف

وتوجد تفسريات مختلفة للمشكالت اعتامًدا عىل األدوار الوظيفية واملواقع الوظيفية 

وخ��ربات األفراد وغري ذلك. فاملدير له وجهة نظر واحدة للمش��كلة وأس��بابها، وهناك 

وجهة نظر أخرى ملدير اإلدارة الوسطى، وهناك وجهة نظر أخرى أيًضا ملوظف املستوى 

األول. وإن تعريف العميل كيف ينظر إىل املش��كلة من هذه الزوايا املتعددة ميكن أن 

يعني أن "املستش��ارين والعمالء يدركون ويهاجمون )أو يواجهون أسباب املشكلة بداًل 
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عن أعراضها )M. I. Harrison, 1994,P.16( وبالفعل فإن بلوك )Block,2011( يش��ري 

إىل أن املديري��ن يلج��ؤون للمستش��ارين من أجل أنهم حاول��وا مجتهدين بدون نجاح 

يف حل املش��كلة قياًس��ا عىل منظورهم املحدود لها وإن "مهمة املستشار الرئيسية هي 

تقديم صورة حديثة ملا تم اكتشافه. وهذا ميثل %70 من املساهمة التي ميكنك تقدميها. 

ولنك��ن واثقني منها )P.17(. وميكن لعمليات التحلي��ل والتغذية املرتدة أن يكونا حلني 

بح��د ذاتهام, وميك��ن أن يحفزا العميل ليتخذ إجراء لحل املش��كلة الخفية. ويوافق فري 

هارم ووري )Feyer Herm & Worey 2008( حينام الحظا أن التقدير واألسئلة املثرية 

ه��ي حلول قوية حتى إن كثريًا من عمليات تطوير املنظامت ُتَعدُّ متابعة كاملة التقدير 

من أجل أن يرى العميل املنظمة بوضوح - غالًبا يكون ذلك ألول مرة - وميكن أن تتخذ 

.)P.4(اإلجراءات الرضورية لتحسني فاعلية النظام

وغالًب��ا ما يرتكب أخصائيو التطوير خطأين ش��ائعني يف مرحلة التحليل. الخطأ األول: 

يأخ��ذون التحلي��ل باعتباره حادثة أكر منه عملية. كام يبني املث��ل االفتتاحي أن التحليل 

لي��س حادثة ملرة واحدة- املنظ��امت، املواقف، املجموعات واألف��راد جميعهم يتغريون. 

فالبيانات اإلضافية تطفو عىل الس��طح والصورة سوف تستمر يف التطور. إن التحليل ليس 

خامتة يحدث يف يوم واحد، لكن هي مجموعة من القناعات األولية حول ما يحدث عموًما 

ل��يك تتبناها اإلدارة واملنظم��ة تتغري وتتطور ويجب كذلك أن يتطور الحل بناًء عىل تطور 

املنظمة.

ثانًيا: يرتكب األخصائي��ون دامئًا خطأ القيام مبفردهم مبعالجة عبء التحليل. وبداًل من 

ذل��ك، فإن التحليل بش��كل مثايل ال يكون عملية تدار من قب��ل أخصايئ التغيري وحده. ويف 

الواقع، إن كثريًا منهم يفضلون مشاركة العميل أو حتى فريق من املنظمة يف عملية التحليل 

ويقول باريت وتشنسيك )Bartee & Cheyunski )1977 إن التحليل ينجح بدرجة عالية حني 

يس��تطيع األخصايئ إيجاد عملية للعميل يش��ارك من خاللها يف تطوير مجموعة دقيقة من 

النتائج أو االس��تنتاجات. ويكتبان يف هذا املوضوع بقولهام "إن نظام العميل يصبح السلطة 

يف تقرير وتحديد املعلومات املهمة لتي يشارك فيها". و" مييل العميل عادًة المتالك وتحمل 

املس��ؤولية للبيانات التي تم تجميعها )P.56(. ويق��وم البعض بالرتويج أو الدفاع عن إدارة 

ورش العمل التي من خاللها يتم تقديم املعلومات وتفس��ريها من قبل أعضاء املنظمة بداًل 
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 )Bartee & Cheyunski, 1977; Moates, Armenakis, Gregory, ًم��ن األخصايئ وحيدا

..Albritton, & Field, 2005(

بتتبع نتيجة اس��تطالع مس��حي متدين املش��اركة من قبل املوظفني، كمثال فإن موتس 

Moates وزمالءه )2005( قد ابتكروا مجموعة من املوضوعات التي س��بق اس��تنباطها من 

النتائج التي تم الحصول عليها من املس��ح )االس��تبيان( واملقابالت. وطلب من املجموعات 

تفسري البيانات، وتقويم أهمية مختلف املوضوعات، وتطوير أفكار ملعالجة املشكالت التي 

ت��م رشحها من قبل وحني فعل ذلك، ف��إن عملية التحليل والتغذية املرتدة متت بس��هولة 

بواس��طة املستشارين، لكن التفس��ري واختيار النشاطات التي يتم اتخاذها تقوم بها منظمة 

العميل. قد ال يكون هذا مناسًبا بالنسبة لبعض الثقافات التنظيمية أو موضوعات التحليل، 

لكن بالنس��بة لكثري من األحوال فإن من املحتمل أن مثل هذا املدخل س��وف يزيد من ثقة 

.)M.I. Harrison & Shirom, 1999( العميل يف املخرجات

وتتكون مرحلة التشخيص من عدد من النشاطات املحلة تم رصدها أدناه. هذا وقد تم 

الرشح لكل منها بالتفصيل يف النقاط التالية:

1- حلل البيانات، مبا يف ذلك فرزها تحت موضوعات رئيس��ية. وبديهي أن استالم كومة من 

أوراق ومذكرات املقابلة أو اس��تامرات املس��ح التي متت تعبئتها وتسليمها إىل العميل 

دون تحلي��ل ليس بال��يء املفيد. وبدياًل لذلك يجب عىل املستش��ار تلخيص واختصار 

النقاط الرئيس��ية م��ن البيانات. وينظر املستش��ار يف املوضوعات العام��ة ويف البيانات 

وينظمها بطريقة تساعد العميل أن يفهم املشكلة.

2- تفسري البيانات: يعني التفسري استخراج النتائج التي تدعمها البيانات. وإن دور املستشار 

هو تقديم الحقائق فضاًل عن تس��هيل عملية إدراك وتداعيات التفسريات، واملعتقدات، 

واالتجاهات، واآلراء واالستنتاجات التي يقدمها أعضاء التنظيم.

3- قم باختيار ووضع أولويات القضايا الصحيحة التي من شأنها حث ودعم العميل. وتؤدي 

جميع نشاطات جمع البيانات تقريًبا إىل كشف طويل بالقضايا واالهتاممات التي تسهم 

يف املشكالت وإن بعًضا منها قليل الصلة باملشكلة القامئة وإن اختيار تلك األكر حيوية 

س��وف يس��اعد العميل يف الرتكيز عىل مجموعة ضيقة من القضايا التي ميكن معالجتها، 
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مام يعني ضمًنا كشًفا مخترًصا من األعامل. هذا وليس كل املواضيع ذات صلة متساوية 

أو مساهمة باملشكلة، لذلك فإن املستشار ميكن أن يساعد العميل عىل تحديد املواضيع 

ذات األثر األقوى أو ذات األولوية عىل املواضيع األخريات.

إيجاد نماذج عن طريق تحليل البيانـات:
إن الهدف من مترين التحليل ملامريس تطوير املنظامت هو تقليل كمية كبرية من البيانات 

بتحويلها إىل مناذج ميكن إدارتها والتي س��وف تس��اعد يف تنظيم املش��كلة يف شكل خريطة 

فكري��ة مفيدة )Argyris, 1970,P.157(. وكام الح��ظ بعض من علامء االجتامع فإن تحليل 

البيانات يعترب نش��اًطا "غامضاً" )Marshal & Rossman, 1989( وإنه عمل خالق ومفتوح 

ليس له نهاية )Lofland & Lofland, 1995( وقد يكون مربًكا لتقرير من أين تكون البداية 

وكيف ميكن تناول مثل هذه املحاولة. ولحسن الطالع فإن الباحثني يف علم االجتامع والذين 

تعاملوا لس��نوات مع هذه املشكلة قد طوروا حلواًل مفيدة سواء كانت البيانات كمية )مثل 

ما هو يف املسوحات( أو نوعية )مثل ما هو يف مذكرات املقابلة(. برغم أن مرشوعات البحث 

األكادميي وبرامج جمع البيانات يف تطوير املنظامتOd كل له أهداف ومتعاملون مختلفون 

)Block, 2011( إال أن أخصائيي تطوير املنظامت ميكن أن يطبقوا الكثري جًدا من مامرسات 

بحوث علم االجتامع يف مرحلة تحليل البيانات ويتعلموا منها.

إن كث��ريًا من األخصائي��ني يكافحون للحصول عىل تحلي��ل بيانات "صحيح" كام لو 

أنه��م - مج��ازاً- يبحثون ع��ن إبرة مدفون��ة يف كومة قش متثل البيان��ات. وهذا ينتج 

عن��ه افرتاض غري صحيح هو أن هناك فقط تفس��ريًا واح��ًدا حقيقيًّا. وكام يقول بعض 

األخصائيني من منظور فلسفي، "إن التساؤل عام هي الحقيقة يظل غري مؤكد ويخضع 

للمراجعة ")Masarik & Pei –Carpenter, 2002(. وباإلمكان تنظيم البيانات يف أي 

نوع من الطرق، وإن تفسري وتحليل البيانات غالًبا ال ينفصالن من خربة الشخص الذي 

يقوم بالتفس��ري والفرز. وه��ذا يف الحقيقة هو ما مييز البحث األكادميي عن مامرس��ة 

تطوي��ر املنظامت – فإن حكمة األخصايئ وخربته لها الكثري إلضافته إىل العملية الخالقة 

 Levinson )1994(هذا ويتفق ليفنسون .)Block,2011( واإليحائية يف تحليل البيانات

بإضافته "إن األخصايئ ميثل األداة األكر أهمية " )P. 27( وإضافة إىل ذلك وبرغم جهود 
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األخصايئ البارزة فإنه من املحتمل أن يكون االتجاه أكر صحة التخاذ عملية أقل ضغًطا 

لالتب��اع حني يق��ر أخصايئ تطوير املنظامت أنه مل يكن أبًدا ق��ادرًا عىل معرفة أكر عن 

املنظمة مثل أصحابها )Schein,1999(. وإن أحد املخرجات األكر واقعية هو أن يقوم 

األخصايئ بتطوير مجموعة من بيانات القاعدة والبيانات املدعومة بالنتائج األولية التي 

تق��ود إىل حوارات مفيدة م��ع العميل والذي ميكن من الناحي��ة املثالية أن يتعلم من 

النتائج التي توصل إليها األخصايئ وأن يشارك يف تطوير حلول مناسبة.

ه��ذا وإن اإلجراءات لتحليل البيانات هي عموًما مأخوذة من طريقتني يحكمها املنطق 

يف التربي��ر م��ن البيان��ات )Babbie, 1992( )الطريقة( األوىل هي عملية اس��تنتاجية يقوم 

م��ن خاللها املحلل بتطبيق مبادئ عامة أو تطبيق نظري��ة لحالة معينة أو )مجموعة من( 

املالحظات. )والطريقة( الثانية هي عملية استقرائية/ أو استهاللية يقوم فيها املحلل بتقديم 

األس��باب من املالحظات أو البيانات للوصول إىل مب��ادئ عامة أو نظرية ما. وميكن تطبيق 

هات��ني الطريقتني لتحليل البيانات من قبل األخصايئ تطوير املنظامت أيضاً. وتتكون عملية 

اس��تنتاج تحليل البيانات من استخدام مناذج أو نظريات حول املنظامت والتغيري التنظيمي 

والس��لوك اإلنساين للمس��اعدة وتفسري البيانات. وتتكون عملية االس��تقراء من قراءة وفرز 

البيانات الخام الس��تخالص املوضوعات الرئيس��ية منها وتطويرها. إنها جميًعا مداخل عامة 

متاًما مثل التحليل اإلحصايئ للممسوحات واالستبيانات.

التحليل االستنتاجي: استخدام نماذج في التحليل
إن إحدى الطرق الش��ائعة يف تحليل البيانات هي اس��تخدام منوذج التحليل بخاصة إذا 

كان قد س��بق اس��تخدام النموذج لتطوير مدخل جمع البيانات، مثل املس��ح أو املقابالت، 

حيث يس��تخدم النموذج لتحلي��ل البيانات باعتباره الخطوة التالية الطبيعية، والس��تخدام 

:)Burke, 1994( النموذج عدة فوائد

1- يجع��ل عملية ترميز البيانات ميس��ورة: تقدم البيانات ع��دًدا محدوًدا من الفئات ميكن 

إدخال بيانات بحيث ميكن فرزها، وإنه مع وجود فئة مس��بقة التأسيس، فإن األخصايئ 

ميكنه بسهولة فرز تعليقات املقابلة يف مختلف املجموعات.
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2- ميكن للنموذج أن يساعد يف تفسري البيانات: يستطيع األخصايئ أن يالحظ ما هي الفئات 

التي تحتوي عىل أكر أو عىل قليل من التعليقات، أو ميكن أن يالحظ ما هي األوجه يف 

النموذج التي حصلت عىل تركيز أكر أو أقل. كام أن النامذج نفسها توضح العالقات بني 

الفئات والتي ميكن استخدامها يف التخطيط التجريبي )العميل(.

3- إنها ميكن أن تس��اعد يف االتصال بالعمالء. ليس كام هو الحال بالنس��بة للنظريات أو اللغة 

األكادميي��ة املعقدة، فإن النامذج غالباَ ما تكون صورًا أو رس��امً بيانًيا ميكن فهمه بس��هولة، 

وذلك مام يجعل من السهل توجيه انتباه العميل ملجاالت معينة ذات اهتامم )بالنسبة له(.

ولقد بحثنا من قبل يف هذا الكتاب يف عدد من مناذج التحليل املتعارفة والنامذج هي:

Weisboard Six Box منوذج الصناديق الستة •

 Nadler Tushman Congruence Mel منوذج التطابق •

•  منوذج Burke Litwin Mel وهو خاص باألداء التنظيمي والتغيري. )وإن كاًل من هذه 

النامذج تم رشحه يف الفصل الرابع( واس��تخدمت جميع هذه النامذج بنجاح يف العديد من 

التعهدات يف ال� Om لتحليل املش��كالت واقرتاح مجاالت تستدعى االنتباه. وإن كل منوذج 

يختل��ف عن اآلخر يف اختياره للغة والعالقات. وهكذا فإن كل منوذج يعطي ش��يًئا يختلف 

قلياًل بالنس��بة للم��امرس للنظر في��ه )Nadler, 1980(. وإن أحد العي��وب هي أن جميع 

هذه النامذج الثالثة هي خاصة بكامل عمل املنظمة واس��تخدام واحد من النامذج الثالثة 

لتحليل البيانات التي تم تجميعها من املقابالت عىل أس��اس قناعة الفريق بكيفية تخصيص 

املرشوعات س��وف ال يك��ون ذلك مفيداً. وإن من��اذج محددة مثل تلك الت��ي تم تطويرها 

 Blake ذي األنظمة األربعة أو بليك وموتون Likert للقيادة أو اإلدارة )مثل ذلك ل� ليكرت

and Mouton الش��بكة اإلدارية Managerial Grid( التي متت مناقشتها يف الفصل الثاين، 

وارتباط املوظف، أو عمل الفريق قد يكون أكر فائدة يف بعض الحاالت.

• ويقدم بريك )Burke )1994 مثااًل يف كيف أن طريقة التصنيف تم استخدامها بنجاح يف 

حالة واحدة استخدم فيها ويسبورد Weisbord منوذج الصناديق الستة، وذلك لتحليل بيانات 

من املقابالت مع مثاين مديرين يف رشكة للخدمات املالية. فقد قام بفرز تعليقات من أجريت 

معهم املقابلة حسب القوة والضعف بواسطة كل من مكونات الصناديق الستة ل� ويسبورد 
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Weisbord، وكذلك وضع بطاقة عىل كل تعليق كجزء من النظام الرس��مي أو غري الرس��مي. 

وحني تم تصنيف البيانات بهذه الطريقة، فقد الحظ أن التنظيم غري الرسمي كان أقوى من 

التنظيم الرسمي خاصة يف القيادة اإلدارية وأن فئات األهداف ضعيفة مقارنة باألخرى. وتم 

تصميم أجندة اجتامع خارج املوقع للرتكيز عىل األهداف، والغايات واإلس��رتاتيجيات، إضافة 

إىل بناء فريق قيادة رسمي عن طريق العالقات غري الرسمية التي سبق أن تم تأسيسها.

 وفضاًل عن هذه النامذج املعروفة بش��كل واسع، فإن كثريًا من األخصائيني يستخدمون 

مناذجه��م الخاصة التي هم قاموا بتطويرها اعتامًدا عىل خربتهم الش��خصية. ويش��ري بريك  

)Burke )1994  أن معظ��م هذه النامذج غري منش��ورة وأن مائة مامرس مختلف ميكن أن 

يصدروا مائة منوذج تحليل مختلفة )Pp. 53- 54(، وهكذا ليس هناك دامئًا اتفاق حول أي 

ا أو عيباً، بس��بب  النامذج هو األفضل وألي حالة. وإن تنوع النامذج ميكن أن يكون مكس��بً

االفرتاضات التي يف النامذج.

وكام ناقش��نا يف الفصل الس��ابع حني عرضنا اس��تخدام النامذج يف تصميم املس��ح، فإن 

الن��امذج ميكن أن تكون مقيدة وإن نظرية النظم منوذج تحلييل ش��ائع مثاًل. كام أنها أيًضا 

تجع��ل انتباهنا يركز عىل عمليات تنظيمية مصممة رس��مًيا ويتجاهل جهود التفس��ري من 

قب��ل أعضاء التنظي��م، والتي ميكن أن تك��ون مهمة لتفهم كثري من املش��كالت التنظيمية. 

إن الفائ��دة الحقيقية للنامذج يف مس��اعدتنا يف حرص وتركي��ز البيانات ميكن أيًضا أن تكون 

معوقاً. فالنامذج ميكن أن تلقي الضوء لشد االنتباه ملجاالت معينة لكن تسمح لنا بتجاهل 

.)C2000)Golembie Wski( األخريات، وكثريًا ما يجعل العمليات تبدو أكر بساطة

وخطورة أخرى هي أننا قد نبالغ يف االعتامد عىل النامذج، بحيث ال نرى أنفس��نا نعمل 

ب��دون ه��ذا النموذج. ومالحظ��ة أخرية للتحذير حول اس��تخدام املدخل االس��تنتاجي مع 

النم��وذج، هو أنه يف حني يس��اعد يف التصنيفات ويعتمد عىل القضاي��ا والتعليقات. وهذه 

ليس بالرضورة متثل القضايا التي جعلها األكر طاقة وعاطفة. وبكلامت أخرى، فإن قلياًل من 

املشاركني قد مييلون بقوة إىل موضوع واحد، والذي ميكن أيًضا أن يكون مهاًم جًدا بالنسبة 

للمش��كلة الحالية، وآخرون قد يكونون أقل حامس��ة حول موضوع كثريًا ما يثار. وببساطة 

فإن خمسة تعليقات ترتبط "بالقيادة" قد ال تكون موجهة بقدر كاف التخاذ إجراء حولها.
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تحليل افتتاحي: استخراج موضوعات رئيسية: 
إن التحليل االس��تنتاجي ليس مثل التحليل االستقرايئ فهو يعمل بدون وجود مجموعة 

فئات مقررة س��لفاً. مبعن��ى أن محلل البيانات يقرر ماذا س��تكون الفئات. إن إحدى فوائد 

مدخل التحليل االس��تقرايئ هو أن البطاقة التي ترمز للفئة ميكن أن تتناغم بش��دة مع لغة 

أعض��اء التنظيم. كام أن باإلمكان جعل الفئات بحس��ب العميل بالنس��بة للمرشوع بحيث 

ميكن اس��تخدام أكر أو أقل عدد م��ن الفئات اعتامًدا عىل كيف يريد املستش��ار أن يقدم 

البيان��ات. ك��ام أن هذا املدخل ميكن أيًض��ا أن ميكن من إيجاد من��وذج يتوافق مع موقف 

العميل، موضًحا العالقات بني الفئات واملوضوعات واملجموعات التنظيمية واألعضاء.

وهنا مثال بسيط يف كيفية استخدام هذا النموذج:

تخيل أن عمياًل استخدم مستشارًا لتقرير ملاذا عجز الفريق عن تنفيذ املرشوعات الثالثة 

الرئيس��ة السابقة حسب الجداول، ثم وصل إىل املالحظات العرش التالية التي تم استنباطها 

من مقابالت فردية مع أعضاء الفريق:

"إن مدير مرشوعنا مل يكمل امليزانية بدقة"

"أخذت اإلدارة وقًتا طوياًل لتقرير ما هو االقرتاح الذي تقبله"

"ليس لدينا النظم الرضورية البديلة ليستخدمها مديرو املرشوع"

"إن جداول اإلجازات أربكت العمل حيث ال يتواجد أعضاء الفريق"

"تنقل اإلدارة أعضاء من الفريق ملرشوع آخر أكر حرجاً"

"بداية، إن الجدول مل يكن دقيقاً"

"إننا ال ندفع مرتبات كافية لتوظيف أفضل األفراد املؤهلني"

"ال يدفع أجر للعمل اإلضايف بالنسبة ملديري املرشوع"

"لقد قامت اإلدارة بتغيري حجم املرشوع يف منتصف الطريق إلنجاز املرشوع".

"ليس لدينا مقدرة للدعوة ملؤمتر يضم أعضاء الفريق يف املواقع البعيدة".
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وميكن تصنيف هذا املعلومات يف أربعة مجاالت، هي:

• تخطيط املرشوع" امليزانية والجدولة"

• التعويضات/واملكافآت "أجر العمل اإلضايف )خارج الدوام( والرواتب"

• اإلدارة )النطاق، املوارد، صنع القرارات(.

• األدوات)النظم، الدعوة ملؤمتر(

وميكن أن يس��تند نظام التصنيف الثاين إىل الش��خص املحدد يف التعليق )حذف االثنني 

اللذين ال يتناسبان مع هذا املخطط(:

• مديرو املشاريع)امليزانيات، العمل اإلضايف، النظم(.

• املديرون)صنع القرار، النطاق، املوارد املتحركة(

•  أعضاء الفريق )جداول اإلجازات، األعضاء يف املواقع البعيدة(.

وأيًضا نظام ثالث:

• النظم املالية )امليزانية األجر للعمل اإلضايف، التعويض(.

• نظم التقنية )الدعوة ملؤمتر، النظم(.

• عمليات املوارد البرشية )جداول اإلجازات(.

• العمليات اإلدارية )صنع القرار، حجم املرشوع، التخطيط للموارد(.

 فمن هذا ما هو تصنيف دقيق للمالحظات. وحقيقة إنه ميكن أيًضا استخدام عدد من 

الفئات األخرى، وبذلك يتقرر كيف يكون فرز هذه التعليقات اعتامًدا عىل خربة املستشار، 

واختيارات العميل، وثقافة املنظمة، وأس��أل نفس��ك ماذا س��يتعلم العمي��ل حني تقدم له 

البيان��ات بكل الطرق. وماذا ت��رى يف الطرق الثالثة التي تم رصده��ا وتنظيمها أعاله؟ هل 

تتعلم أكر عن طريق تقديم واحدة دون األخرى؟

ه��ل تعك��س هذه الطرق بالضبط البيان��ات أو أنها تجعلها تب��دي اهتامًما أحادًيا أكر 

أهمية أو أقل من ذلك كام هو مستحق أو مفرتض.
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ويالح��ظ أن كاًل م��ن هذه املجاالت التي تم رصدها أعاله تكش��ف قلي��اًل من محتوى 

البيان��ات. وإن العميل ال يس��تطيع أن يق��رر يف الحال من العن��وان" التخطيط للمرشوع"، 

ع��ام إذا كان ذل��ك يعني ق��وة أو ضعفاً "أو حت��ى خليًطا من االثنني" وذلك من اس��تقراء 

البيان��ات. ولعالج هذه الحقيقة فإن بعض األخصائي��ني ينصحون باتباع خطوة إضافية هي 

صياغة بطاقات أو رموز الهوية أو الفئات يف شكل جمل وعناوين موضوعات ترشح محتوى 

البيانات بش��كل أكر وضوًحا مثاًل، اس��تخدام "األدوات" الفئوية أعاله فإن بإمكان األخصايئ 

كتابة جملة ترشح وتنظم بيانات واستشهادات من البيانات كأمثلة لتعزيز وتوضيح الحالة 

التي هي قيد النظر:

قد ال تكون األدوات الحالية كافية لدعم فرق املرشوع.

•  "نحن ليس لدينا النظم الرضورية يف املوقع يستخدمها مدير املرشوع".

• "نحن ليس لدينا مقدرة للدعوة ملؤمتر ليضم أعضاء الفريق يف املواقع البعيدة"

 إن تعل��م تحليل البيانات من هذا النوع يتم بش��كل أفضل عن طريق املامرس��ة وإن 

األخصائي��ني كل منهم له طريقته التي يفضلها بالنس��بة لرتميز البيانات. وعموًما إن معظم 

األخصائيني يتبعون الرتميز االستقرايئ كام يتبعون الخطوات التالية:

1- أوالً: اقرأ مرة أخرى جزًءا كبريًا من البيانات دون أن تسجل أي مذكرات. وإن الغرض من 

ذلك هو أن تكون تعايش��ت مع البيانات واعتدت عليها عموماً وليس التخاذ أي إجراء 

يف هذه اللحظة.

2- ث��م ضع البيانات جانباً، أكتب عدًدا من األفكار الرئيس��ية أو املوضوعات التي تربز مام 

قرأت��ه اآلن. هذا قد يكون تحدًيا وقد ت��رتك فراًغا لكن واظب." ال تفاجأ بعد ان فعلت 

ذلك أنك لست أفضل مام كنت من قبل. قد تكون لديك مشكلة للكشف عن اتجاهات 

.)Manzini, 1988, Pp.77-78( معينة.... ال تنزعج

3- قم بعد ذلك مبراجعة البيانات مرة أخرى واسأل نفسك ما الغرض من هذا التعليق أو ما الفكرة 

أو املفهوم أو املثال الذي تنقله. ضع يف التعليق الرمز/ أو البطاقة املميزة املناس��بة والتعليق 

يف املثال أعاله "بداية أن الجدول مل يكن دقيقاً" وميكن أن يوسم "بتخطيط املرشوع".
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4- واص��ل قراءة كش��ف التعليق��ات، حيث كل تعلي��ق يوضع يف الفئ��ة )أو ألكر من فئة 

واح��دة(. وهي أصاًل يف موقعه��ا أو أن تكون مثااًل لفئة جديدة إذا مل تكن متاثل أًيا مام 

تم ابتكاره حتى اآلن.

5- قم بفرز جميع التعليقات بعد تحليلها ويكون الفرز بحسب الفئة وقم بتثبيته أو تأكيد 

صحته، وإن كل تعليق وضع يف مكانه الصحيح. وانظر يف الفئات التي بها تعليق بسيط 

وتلك التي بها تعليق وفري.

6- قرر عام كانت الفئات املش��بعة "ميكن أو ينبغ��ي تجزئتها أكر وعام إذا كان املالحظات 

املنفردة استثنائية حًقا أومن املمكن ضمها مع فئة أخرى.

7- اكتب وصًفا ُيعنى بكل فئة وإمكانية عالقتها بالفئات األخرى.

وبحسب ما تستنتجه من الرشح واألمثلة أعاله، فإن التحليل االستقرايئ قد يكون مستهلًكا 

للوق��ت وحتى محبًطا لآلم��ال يف حني أن البيانات متوافرة بك��رة. إنها تتطلب قراءة لعدة 

ا مألوفاً، مع القضايا وهذا يتطلب املرونة  م��رات عرب البيانات املرتاكمة /الكثرية ليكون أم��رً

واتجاًه��ا منفتًحا من جانب األخصايئ. كام أن التحليل يتطل��ب قراءة البيانات لعدة مرات 

ليكون ملاًم باملوضوعات. كام أن ذلك يتطلب من جانب األخصايئ املرونة مع اتجاه بذهن 

متفت��ح. وحيث إن الفئات ال تتواجد حتى يقوم األخصايئ بوضعها فإن املدخل االس��تقرايئ 

ق��د يتطلب معرفة أكر باملنظمة وبالبيانات أو بالنظري��ة التنظيمية عموًما وذلك أكر من 

املدخل االستنتاجي.

وينبغي هنا اإلش��ارة إىل مالحظتني تحذيريتني أوالً: بس��بب أن املحلل يضع الفئات فإن 

هن��اك خطورة مبالحظ��ات معينة لتربي��ر آراء أو معتقدات األخصايئ )وق��د يكون صحيًحا 

والسيام بالنسبة للمستشارين من الداخل( بحيث إن مالحظات معينة أو فئات تحصل عىل 

وزن أكرب مام تس��تحق. وإن األخصايئ الذي لديه خربة س��لبية مع اإلدارة العليا يف مرشوع 

آخر قد يبحث عن غري وعي عن مالحظات حول اإلدارة لدعم رأيه أو رأيها الشخيص. ومن 

الجان��ب اآلخر فإن إدراك األخصايئ هو مصدر قوي للبيانات وأن اإلنصات لهذا الصوت من 

الداخ��ل قد يكون مدعاة للتب��رص يف تقرير كيف يكون تحليل البيانات. وثانياَ يجب توجيه 

عناية كافية إىل لغة األخصايئ واختياره للكلامت والتعبريات املستخدمة يف تلخيص الفئات. 
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وإن��ه يف املث��ال أعاله الخ��اص باألدوات يحتاج األخص��ايئ إىل التفكري في��ام إذا كان وصف 

األدوات "غري كاف" ويعترب متثياًل عادالً ملا تم سامعه يف املقابالت وهل هناك عبارة أكر قوة 

م��ن "قد يكون" هي أكر دقة تعكس ما تم قوله؟" وس��وف نناقش فيام ييل طرًقا ملعالجة 

هذه املسائل:

:Statistical Analysis التحليل اإلحصائي
ميكن أن يكون التحليل اإلحصايئ أداة قوية يف تحليل البيانات يف املسوحات )خاصة تلك 

التي تتصل ببنود يف نظام ليكرت )Likert( والتحليل رفيع املستوى ملوضوعات تولدت عرب 

عمليات اس��تقرائية أو استنتاجية خاصة بتصنيف الفئات. إن التحليل اإلحصايئ مجال شائع 

يف مجال رضا املوظفني عىل مس��توى املنظمة ككل أو مسوحات االرتباط كمثال. وإن طرق 

إدارة االختب��ارات اإلحصائية ُتَعدُّ أكر تعقيًدا لتقدميه��ا هنا وإنها مقارنة بالتحليل النوعي، 

فإن اإلجراءات الكمية من املحتمل أن تكون رضورية يف حاالت قليلة. وإنه ينبغي أن يكون 

معظم أخصائيي تطوير املنظامت ذوي دراية كافية بأس��س الرس��ومات البيانية ومعتادين 

عليها )مثاًل جداول التوزيع التكراري، الرسوم البيانية، محاور Y,X، محور التامثل، ورسومات 

الخطوط ,الخطوط واألعمدة، واإلحصائيات الوصفية )مثل املتوس��ط واملستقيم واألسلوب( 

لتفسري معانيها ورشحها للعميل.

وإنه بالنس��بة لألحصايئ ذي التوجه نحو البحوث اإلحصائية، فإن االختبارات اإلحصائية 

القوي��ة ميك��ن أن تكون ذات طرق مغري��ة يف تحليل املنظمة، وغالب��اً، وعىل كل حال فإن 

العم��الء الذين ليس لديهم الخلفية البحثية التي لدى املحلل يجدون هذه االختبارات أقل 

إغراء "وكثرياً ما يرى الش��خص مستشارين أو باحثني يضعون كتلة فوق كتلة من مخرجات 

الحاس��ب اآليل عىل العميل الذي يفرتض أن يكون شاكرًا بهذا العبء الذي يؤدي إىل إغراق 

مكتب��ة ويتس��بب يف إرباك��ه" )Nadler )1977, P.149. وإن الوقت والجه��د الذي يبذله 

األخصايئ ليك يرشح النتائج املس��تفادة من عينات )T-Test( املشتملة أو Anova قد ينتج 

عن��ه رصف اهتامم العميل عن القضية الحقيقية التي يجب التعامل معها. وإن الكثري جًدا 

من التفاصيل اإلحصائية قد تقود العميل أيًضا ليس��أل عدًدا من "األس��ئلة املهمة والدقيقة 

مثل: "هل هناك فروقات إحصائية مهمة يف متوس��ط التجاوب بالنس��بة للسؤال )15( بني 
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املبيعات والتسويق؟" والتي تتطلب عمل اختبارات إحصائية جديدة وبذلك تسمح للعميل 

أن يؤخ��ر مرحلة التنفيذ، وهذا نوع من املعارضة املحتملة التي س��وف يتم رشحها الحقاً. 

وإن أفضل مدخل هو أن تكون حكياًم عند اس��تخدام اإلحصاء ليشمل فقط ما يكفي لبناء 

حالة ضغ��ط دون إغراق العميل ببيانات أكر من الالزم. نادلر Nadler يويص بضم بيانات 

بسيطة ذات صلة وميسورة بقدر كاف لغري الخبري للتفسري مع رسومات مرئية ملساعدته يف 

تلخيص الحقائق املهمة.

تفسير البيـانات:
إنه حني يتم فرز البيانات حس��ب الفئات وتفسري التعليقات الخام فيها إىل املوضوعات 

األكر وضوًحا تظل املهمة لتطوير التفس��ريات أو االس��تنتاجات من البيانات لتقرير ما هي 

النتائ��ج الت��ي ميكن الحصول عليها. وميك��ن للمامرس اآلن أن يثري عدًدا من األس��ئلة حول 

البيانات، مثل التي متت مناقش��تها حني التعاقد مع العميل: ما نقاط القوة والضعف التي 

تم رشحها؟ ما طبيعة املش��كلة حسب البيانات؟ ما األس��باب التي يف البيانات أدت إىل تفا 

املشكلة وكيف هذه تختلف عن رأي العميل؟ ماذا تم عمله اليوم لحل املشكلة؟ هل هناك 

اي اختالفات يف البيانات بحسب أي متغريات شخصية ذات مصلحة )يف األمر(؟.

وإنه من الس��هل يف ه��ذه العملية التجاوز ع��ن غري وعي من الحقائ��ق والبيانات إىل 

االس��تنتاجات، مبا يف ذلك بعض االس��تنتاجات التي قد ال تكون مدعومة بالبيانات. ويقدم 

ليفنسون )1994( Levinson توصية ذات طبيعة تعليمية )إرشادية( حيث يقول:

ينبغي أن يكون األخصايئ قادًرا عىل أن يستش��هد بالحقائق التي صدرت منها االستنتاجات 

 )Pp.43 -44( وتحديد االستنتاجات البديلة املمكنة، ورشح األسباب يف اختيار أحدها دون اآلخر

إن نتيجة مثل أن املوظفني ال يثقون يف اإلدارة العليا " ميكن استنتاجها من العديد من الحقائق 

التي وردت يف املقابالت: فاملوظفون يشعرون أنهم يعاقبون لسلوكهم يف قبولهم املخاطرة، إنهم 

يختارون عدم اإلبالغ عن املعلومات السيئة ويقدمون أمثلة بوعود املديرين والتي مل ينفذوها. 

إن تلك الحقائق لدعم االس��تنتاج يس��اعد يف تعزيز احتامل أنه تفس��ري معق��ول، وإنه يعطي 

الطرفني العمالء وأخصائيي التغيري ثقة أكر يف النهاية.
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هناك س��بب واحد يجعل من الس��هل الوقوع يف س��هو خطري بالنسبة لالستنتاجات 

التي ال تدعمها البيانات، هو أن األخصائيني قد يخلصون إىل نتائج قياًس��ا عىل تجربتهم 

الش��خصية، وإمكانية نظرتهم عرب البيانات لدعم رأي كانوا هم يتمس��كون به من قبل 

وإن خان )Khan )2004كمثال يصف تجربة استشارية قوية خاضها مع جهاز خدمات 

اجتامعية، حيث إنه بس��بب أصوله الشخصية العائلية، بدأ يف الوقوف إىل جانب أعضاء 

التنظي��م وه��م يوجهون اللوم ملدير الجهاز للمش��كالت بالجه��از. إن االفرتاضات حول 

القيادة وقوة فاعلية وس��لوك التابعني ومسؤوليتهم وتعاطفه الشخيص مع بعض األدوار 

التنظيمي��ة جميعه��ا تجمعت لدفع خان Khan نحو تفس��ري معني ح��ول من يتحمل 

املس��ؤولية يف املش��كلة وبعيًدا عن معالجة القضايا ذات الحساس��ية مبا يف ذلك فاعلية 

العنرصية والجنس.

ويوج��د الكثري من الطرق التي تجعل األخصائيني يتحاش��ون هذه املش��كلة ويقومون 

بتطوير نتائج أكر عقالنية. إحدى الطرق هي القيام بالتحليل لعدة مرات وبطرق مختلفة. 

إعادة فرز البيانات يف فئات جديدة أو اس��تخدام عدة مناذج ميكن أن تؤكد صحة التحليل 

أو ت��ؤدي إىل نتائج بديلة. جرب االثنني االس��تقرايئ واالس��تنتاجي ملعرفة ما ينتج عن ذلك. 

وطريق��ة أخرى هي دعوة زميل ليس له معرفة بالبيان��ات )إذا كانت اتفاقيات الرسية مع 

العميل تس��مح بذلك(. إم��ا للقيام بإدارة تحليل ثاٍي للبيانات أو أن يس��تمع حينام يرشح 

املحل��ل النتائج التي تم اس��تنتاجها. وميكن للمامرس الثاين أن يجري اختبارًا لالس��تنتاجات 

للتأك��د أنها مدعوم��ة بالبيانات. وطريق��ة ثالثة هي األكر بداهة ه��ي العمل عن طريق 

العملية التفسريية مع العميل. فإذا كان من املمكن الحصول عىل عدة تفسريات، فإن إجراء 

حوار مع العميل ميكن أن يوضح ما هو األكر عقالنية منها. ومرة أخرى، فإن دور املستشار 

أقل من املجيء باإلجابة الصحيحة والحقيقية للعميل وأكر من تسهيل عملية تعلم تسمح 

للعميل البحث عن صورة بديلة وأن يكون له مدخٌل لزاوية كانت غائبة حتى هذه اللحظة 

ويلخص الشكل )1-8( هذه اآلراء الثالثة:
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الشكل )1-8( تجنب املحاباة يف تفسري البيان

1. حاول فرز البيانات مرة أخرى مستعماًل مدخاًل مختلًفا )استقرائيًّا أو استنتاجيًّا( إعادة الفرز

حاول استخدام منوذج مختلف. إذا كان واحٌد قد تم استخدامه أوالً.

2. إذا كانت اتفاقيات األرسار تس��مح بذلك فاطلب من أحد الزمالء املساعدة يف اطلب املساعدة

جمع البيانات والتحليل.

3. ُادُع العميل ليحلل البيانات الخام ملعرفة إذا كان قد وصل إىل نفس النتائج.اسأل العميل

 اختيار وتحديد أولويات األفكار:
م��ع تطوير األفكار واس��تخراج النتائج األولية، يجب عىل األخص��ايئ أن ينظر يف األفكار 

الت��ي ينبغي رفعها إىل العميل؛ وذلك أن مجموعها لي��س يف العقد الحايل كام أننا ال ميكننا 

معالج��ة جميعها، وهكذا، ف��إن عملية تحديد األولويات رضوري��ة لتجنب التقديم لإلدارة 

)بغس��يل( ضخم من املشكالت- لو جاز التعبري – والذي يبدو يف مجمله فوق الطاقة. علينا 

أن نعزل املشكالت والقضايا املهمة حًقا ثم نقوم بإعداد ملخصات ترشح طبيعتها وحجمها 

)Manzini,1988 P.143(. كي��ف يقرر املستش��ار عىل كل حال أن ش��كاوى املوظف حول 

عبء العمل ينبغي أن تكون بارزة لكن الشكاوى حول طعام الكافترييا ينبغي أن تكون يف 

آخر القامئة. ثم ماذا عن الشكاوى من أقلية صغرية لكنها عاطفية ترفع قضية شكوى كربى؟ 

إن اختيار أيٍّ من املوضوعات يتم اختياره بناًء عىل نوع الشكوى والبيانات واالرتباط والعقد 

 Golembiewski )2000A(( وتجربة وحدس املستش��ار شخصياً. ويقدم جوليمبي وس��يك

مجموعة مفيدة من "مظاهر تنش��يط البيانات" أو تلك القواعد التي إذا تم استيفاؤها من 

املحتمل أن يعزز موقف العميل نحو اتخاذ اإلجراء بداًل من تعميق الس��خرية أو اإلحباط، 

فتبدو القضايا وكأنه ال حل لها. ومن بني السامت املراد استيفاؤها ما ييل:

1- ذات صلة: قضايا تتم بها الرشاكة مع العميل. هذه ينبغي أن تكون قضايا لها صلة باملشكلة 

التي تعاقد بشأنها العميل واملستشار. ويبدو أن العميل ال يهتم عادًة بالقضايا البعيدة أو 

ا باملشكلة. وإن طعام الكافترييا قد ال يكون ذا صلة  التي ليست من بني األسباب املؤثرة جدًّ

لتحديات الفريق يف املوافقة عىل جدول عمل يقابل احتياجات أعضاء الفريق.
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2- ذات تأث��ري أو ميكن إدارتها: حني يقدم املستش��ار قضايا ميكن للعميل تغيريها فإن ذلك 

يزي��د من قدرة وطاق��ة العميل. وإن تقدي��م البيانات حول القضايا التي ال يس��تطيع 

العمي��ل التحك��م فيها مثل: )إن اثنني من قضاياك هام تلك  التي تختص بس��عر الزيت 

املرتفع جًدا بالنس��بة مليزانيتك، وإنك يف صناعة آخذة بالنزول برسعة 11% يف الس��نة(، 

يدفع باملسؤولية عن املشكلة الحالية إىل أبعد مدى وأنها تقلل من طاقة العميل التخاذ 

اإلجراء العميل. 

ليس فقط أن القضية ميكن إدارتها، لكن بلوك )Block ,2011( يويص باختيار موضوعات 

يريد الناس أن يعملوا عىل حلها.

3- وصفي��ة: إن أكر البيانات فائدة هي تلك التي س��وف تص��ف الحقائق الراهنة بداًل من 

اس��تعامل موضوعات للحكم، والتقويم واللوم لكل نقطة أو عزل املس��اهامت الفردية 

للمشكالت. إن البيانات التي تقيم وتحمل عقوبات من املحتمل أن تجد مقاومة. وهذا 

ال يعني تجاهل عنرص العاطفة. إن مش��اعر وآراء أعضاء املنظمة تقع يف هذه الفئة من 

الحقائق التي ميكن وصفها. "لقد س��معت ه��ذه املوضوعات الثالثة من املقابالت التي 

أجريتها" وهي عبارات وصفية مناسبة تستعرض القضايا بقليل من التقويم.

4- انتقائية: ليس��ت جميع املوضوعات التي يف البيانات ينبغي مناقش��تها. إنه من املغري 

تقديم الكثري جًدا بغرض توس��يع الصورة للعميل عن املوق��ف، لكن قبل هذه الجهود 

من املحتمل أن تغرق العميل، والذي يحتمل حينذاك أن تكون لديه مش��كلة يف تقرير 

ماذا يفعل بعد. إن اختيار القضايا القليلة األعىل أهمية لتقدميها سوف يركز االنتباه عىل 

القضايا التي هي األكر أهمية تاركني تلك القضايا التي يقل ذكرها.

 Golembiewski )2000A( 5- محددة بكفاية: إن الفائدة من االنتقاء كام يكتب جوليمبي وسيك

هي أن املعلومات القليلة جًدا التي يتم تقدميها، قد ال تكون كافية للفهم املتكامل للموقف، 

لذل��ك ينبغي تقديم تفاصيل كافية، بحيث يس��تطيع العميل النظ��ر يف اتخاذ اإلجراء العميل 

الالزم واملحدد. وباستخدام املثال الذي سبق التنويه به وجاءت بشأنه العبارة "قضايا إدارية" 

هي الس��بب الرئييس يف كون املرشوعات متخلفة )يف التنفيذ( عن الجدول الزمني والتي قد 

تك��ون دقيقة وصحيحة لكن، بدون توضيح إضايف، كام أنها أيًضا مبهمة لتقرير ما هو اإلجراء 
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ال��ذي ميكن أن يتخذ ليعالج املش��كلة. هذا وإن القضايا الت��ي يتم اختيارها ينبغي رشحها يف 

فئات من املفاهيم املتساوية نسبياً، لتجنب التغذية املرتدة املحددة مثل" املوظفون يفضلون 

أن ت��رد عىل الربيد الصويت اإللكرتوين خالل أربع س��اعات. بحيث يختلط مع مالحظات عامة 

أكر مثل "يشعر املوظفون أنك ال تدير التغيري جيًدا".

الشكل )2-8( يلخص املبادئ الخمسة املوجهة الختيار ووضع أولويات املوضوعات التي 

تتم املشاركة فيها مع العميل.

شكل)2-8(اختيار وتحديد أولويات املوضوعات

القضية الصحيحة التي يتم تقدميها

تخضع للتأثري 

ميكن إدارتها
محددة بكفايةانتقائيةوصفيةذات صلة

التغذية المرتدة:
إن��ه بعد تحليل وفرز البيانات واختيارها للدرجة التي تس��مح فيها للعمل/التنفيذ فإن 

األخصايئ يتش��ارك يف هذه املحصلة م��ن النتائج مع العميل. وإن ذلك يأخذ ش��كل تقرير 

مكت��وب عن التغذية املرت��دة، واجتامع التغذية املرتدة أو من املحتم��ل أنهام االثنان- أي 

التقري��ر واالجت��امع. كيف ومتى تق��دم التغذية املرتدة حيث يفضل مناقش��تها كجزء من 

عملي��ة التعاق��د )Noolan,2006( ويف واقع األم��ر، إن إعداد تقرير وإرس��اله إىل العميل 

لي��س بالعملية الصعبة. وكام يكتب أرجرييس )Argyris )1970 "إذا كان الهدف األس��ايس 
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من التغذية املرتدة هو ببس��اطة تقديم تفس��ري واضح للنتائج، فإن املحل يحتاج فقط إىل 

تقرير مكتوب بعناية وذي غالف جيد ويس��هل فهمه واختيار محارض مقتدر مييل إىل منع 

الصعوبات )P.322(. وإن اجتامع التغذية املرتدة له هدف أكر أهمية وعىل كل حال، فإن 

إرشاك العمي��ل يؤدي إىل يشء مختلف وهو ما يفضل��ه بلوك )Block )2011 ويطلق عليه 

االجتامع للبدء يف العمل )P. 229( وخالل فرتة االنتقال من البيانات إىل الفعل/ التنفيذ فإن 

تفس��ري أخصايئ التغيري للبيانات ميكن أن يجعل العميل ذا الرغبة العالية يف مفرتق الطرق 

فيام يعرف بالعملية الصعبة وحتى املؤملة بالنسبة له شخصياً.

إن التغذية املرتدة للعميل، حتى ولو طلبها العميل فهي عملية ذات حساس��ية وتؤدي إىل 

شعور عاٍل بالقلق لالثنني معاً، املستشار والعميل. فالعميل قد كشف املنظمة للمستشار، وإنه 

كجزء من النظام فإن العميل معني بدرجة ما يف مش��كالتها، حتى ولو كانت البيانات ليس��ت 

عن العميل لكن عن املنظمة بوجه عام وقد يرى العميل يف اجتامع التغذية املرتدة أنها تقويم 

للمقدرة الش��خصية واملهنية. وحيث إن الهدف من جمع البيانات غالًبا ما يكون لتطوير رشح 

للمشكلة يجعل سهاًل ما قد تم فهمه من قبل العميل، فإن املفهوم الضمني يف جلسة للتغذية 

املرتدة قد يكون بسبب أن العميل مل يفهم املشكلة بقدر كاٍف وإنه يف مثل هذه الحالة يشعر 

بعدم الكفاءة التي ميكن أن تثري فيه القلق والش��عور بالذنب )Argyris, 1970,P. 323(. وقد 

يك��ون العميل يف موقف املدافع ويعرتض عىل البيانات بطرق س��وف نرشحها الحقاً. ولزيادة 

احت��امل أن يتلقى العميل ويفه��م التغذية املرتدة وليكون محفزًا التخ��اذ اإلجراء الالزم، فإن 

اجت��امع التغذي��ة املرتدة يجب أن يقدم ليك ينجح عن طري��ق إيجاد بيئة من املمكن أن يتم 

فيها البحث عن القضايا وكذا التعلم والتخطيط التجريبي العميل.

إن للتغذي��ة املرتدة وظيفتني ه��ام: التحفيز والتوجي��ه )Nadler,1977( فهي تحفز 

وتدفع للعمل حينام ال يكون العمل متفًقا مع ما يعتقد املتلقي أن يكون حيث ينتج عنه 

مستوى من عدم الراحة وإن ذلك قد يدفع املتلقي للقيام بأعامل/إجراءات أخرى للوصول 

إىل نتائ��ج مختلفة وعملية يطلق عليه��ا نادلر )Nadler( عدم التأكي��د، كام أن التغذية 

املرتدة توجه ملجموعة األعامل/ النشاطات الصحيحة والتي من شأنها إصدار نتائج أفضل 

وه��ي عملية يطلق عليها نادلر Nadler التلميح ويكتب نادلر )Nadler 1977( قائاًل إنه 

ليك يحدث التغيري عىل أس��اس التغذية املرت��دة، فإن التغذية املرتدة ذات الفاعلية يجب 
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أن ت��ؤدي إىل إيج��اد الطاقة وإن العميل قد تكون لديه الطاق��ة ملقاومة التغذية املرتدة 

ويف ه��ذه الحالة فإن األخصايئ س��وف يالحظ املقاومة، ف��إذا كان للعميل طاقة للتعامل 

م��ع التغذي��ة املرتدة فإنه قد ال يكون هن��اك تغيري إذا كان العمي��ل يتعامل مع القضايا 

الخاطئ��ة أو إذا مل تك��ن هناك عمليات مس��اعدة لدعم التغيري ليك ينجح. إن مس��ؤولية 

األخصايئ هي املساعدة يف إيجاد الطاقة مع العميل وتوجيه تلك الطاقة إىل أكر املجاالت 

مالءم��ة للتغيري. وكام رأينا ليس كل التغذية املرتدة س��وف تحفز أو تحدد اتجاه التغيري. 

إن البيانات ال تولد الطاقة إذا حدث تجاوز للخصائص التي تم رشحها مسبقاً. وإنه إذا مل 

تكن النظرة للمعلومات ذات صلة، ومحددة أو أنها كافية عىل س��بيل املثال، فإن العميل 

سوف يلجأ ملقاومتها.

إن املبادئ الخمس��ة أعاله الختيار املوضوعات التي تقدم ه��ي أيًضا خصائص للتغذية 

املرت��دة ذات الفاعلية وإضافة لذلك ينبغي النظر للتغذي��ة املرتدة إنه يشء ميكن التحقق 

منه، يقول نادلر Nadler 1977 "إن األفراد س��وف يس��تجيبون أكر للبيانات التي يشعرون 

أنه��ا ذات صالحي��ة ودقيقة" مبعن��ى أن العمالء من املحتمل جًدا أن يك��ون لديهم ثقة يف 

التغذية املرتدة إذا هم أيًضا كانوا يعتقدون أن "البيانات حقيقة ومتثل ما يجري يف املنظمة 

)P.147( ينبغي تأطري التغذية املرتدة باعتبار أنها غري نهائية. مبعنى أن هذه املناقشة حول 

جمع البيانات ليست بالحالة املستدمية أو أنها رشط وأن األخصايئ ليس بالحارض هناك ليك 

يق��دم حكم الخبري "مكتوًبا عىل الحج��ر" وبدياًل لذلك فإن نادلر Nadler يقول" ال يتطلب 

اس��تخدام التغذية املرتدة بنجاح عادة اس��تخدام البيانات كتغطي��ة بداية للبحث بداًل من 

اعتبارها نقطة النهاية وكمثال، فإن البيانات األفضل يف االجتامع واألكر رشًحا هي يف أدمغة 

األفراد حول طاولة االجتامع وليس يف ورقة التغذية املرتدة التي تخص املستشار. وليك تكون 

التغذية املرتدة ذات فاعلية، فإن البيانات الرسمية يجب أن تكون فقط كنقطة بداية ملزيد 

من جمع البيانات بعمق، وتحديد املش��كلة وحل املشكالت )P.148( وإن هذه الفكرة هي 

يف قلب اجتامع التغذية املرتدة حيث العميل واملستشار ينبغي أن يتعاونا سوًيا يف مناقشة 

البيانات مستخدمني البيانات التي تم جمعها لتكون أساًسا يف الحوار بينهام.
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هيكلة اجتماع التغذية المرتدة:
يج��ب عىل أخصائيي تطوير املنظامت النظر يف كيفية إنجاح اجتامعات التغذية املرتدة 

قب��ل وبعد بداية عقد االجتامع. وينبغي أن يفكر األخص��ايئ بعناية حول البيئة التي يعقد 

فيه��ا االجتامع وعام إذا كانت تلك البيئة تس��اعد عىل التعلم، والبحث والحوار كل ذلك يف 

وضع رسي. فإذا كان مكتب العميل يف غرفة مفتوحة ميي فيها دامئًا أعضاء التنظيم ذهاًبا 

وإياب��اً، ف��إن العميل لن يركز ليس��مع التغذية املرتدة وأنه قد يتم بذل��ك اخرتاق الرسية. 

وهن��اك مقاطعات عامة أخ��رى يف مكتب العميل مثل: رنني الهاتف، زوار بش��كل متكرر، 

والربي��د اإللكرتوين الفوري ال��وارد كل ذلك ميكن أن يرصف االنتباه والرتكيز ولهذا الس��بب 

فإنه م��ن املفيد اختيار مكان مختلف. وأيًضا ينبغ��ي تخصيص وقت كاٍف يكرس لالجتامع 

بحيث يستطيع املستشار مراجعة العقد، والبيانات، والتفاصيل التي وراء البيانات، ويناقش 

األعامل/ النش��اطات أو الحل��ول. إن وقًتا قصريًا جًدا لن يس��مح بالبحث يف كل القضايا يف 

جلسة واحدة. حتى ولو كانت أمورًا ميكن مناقشتها جلوًسا أيضاً. إن الجلوس مقابل العميل 

قد يخلق بيئة عدائية، حيث يبدو العميل واملستشار وكأن كل واحد منهام يعمل ضد اآلخر، 

كام أن الجلوس عىل طاولة دائرية أو بجانب بعضهم اآلخر ينظرون يف املذكرات أو العروض 

قد يخلق بيئة أكر تعاونية.

هذا وإن األخصائيني ذوي الخربة قد طوروا خياراتهم الخاصة يف كيف تتم هيكلة التغذية 

املرتدة. وإن ليفنسون )Levinson )1994 كمثال يويص أن يتفق املستشار والعميل بوضع 

جانب آخر س��اعتني يف بداية يوم عمل وأيًضا تخصيص الس��اعتني يف ختام اليوم للمراجعة 

واملناقش��ة. ففي الجلسة األوىل تتم قراءة التقرير للعميل بصوت عاٍل، وهناك فقط يعطي 

العميل نسخة من التقرير للمراجعة يف املساء. وإنه يف صباح اليوم التايل يقوم العميل بعد 

أن يك��ون قد قرأ التقرير وحده ونظر ما فيه بالعمل مع األخصايئ لتوضيح القضايا وتطوير 

خطط العمل أما بلوك )Block )2011 فإنه يأخذ منحى مختلًفا، حيث يرى أن يراجع العقد 

األص��يل وتقدم النتائج وتخصيص معظم وق��ت االجتامع للبحث يف ردود الفعل من جانب 

العميل ومناقش��ة التوصيات وتقرير النش��اط والعمل الذي يجب اتخاذه من بعد ويجادل 

بل��وك Block أن معظ��م األخصائيني يقضون وقًتا طوياًل يف البيان��ات واملوضوعات، بحيث 

يتبقى وقت قصري للبحث يف كيف يكون ش��عور العميل تجاه تلك البيانات وما ميكن عمله 
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حي��ال التغذية املرتدة. والتب��اع مدخل ثالت فإن أرجريي��س )Argyris )1970 يرفض من 

حيث املبدأ أن العمالء يجب أن ميتلكوا التغذية املرتدة وكذا التوصيات. ويجادل أن تقديم 

توصيات تعني سلب العميل الفرصة للبحث والتعامل مع القضايا داخلياً.

إن تس��ليم العميل مبكرًا نس��خة من التغذية املرتدة ميكن أن يكون "سالًحا ذا حدين" 

فالعميل من ناحية لديه الفرصة ملراجعتها – أي التغذية املرتدة - قبل االجتامع مع األخصايئ 

ورمبا يكون جاهزًا لقبول تغذية مرتجعة صعبة، وذلك بعد أيام قليلة من استيعاب معناها 

وتداعياته��ا. م��ن الجانب اآلخر فإن العمالء ذوي التوجه نح��و الفعل قد يكونون منجزين 

للعمل برسعة يف التغذية قبل مناقش��ة البيانات مع األخصايئ وأنهم قد يعملون عىل أساس 

س��وء فهم أو ردة فعل عاطفية. إن األخصايئ وحده ميكن أن يتخذ هذا القرار اعتامًدا عىل 

أفضلياته الشخصية والخربة واملعرفة بالعميل.

تقديم البيانات في اجتماع التغذية المرتدة:
تقدم املناقش��ات يف اجتامع التغذية املرتدة العديد من الفرص لزيادة أو التقليل قبول 

العمي��ل للبيان��ات. وفيام ييل عدد م��ن التوصيات إلدارة اجتامع التغذي��ة املرتدة وتقديم 

البيانات:

• برغم أن العميل قد يرى ذلك من الطقوس، ابدأ ببيانات إيجابية وش��جع العميل لقبول 

وتقدي��ر مواطن الق��وة يف املنظمة. هذا مدخل جيد مادام��ت التغذية املرتدة حقيقية 

وموثوق��اً بصحته��ا. ويبدو هذا املدخل لبعض العمالء هو االس��تعداد للمفاجأة باألنباء 

الس��يئة. إن فهم مناطق القوة يس��اعد جًدا حني يكون العميل قادراً عىل معالجة نقاط 

الضعف أو استبدالها.

• تأك��د أن املوضوعات التي تم رشحها يف تقرير التغذية املرتدة يوفر تفاصيل كافية ميكن 

تعريفه��ا بدقة وأنها مفيدة. إن بعض املستش��ارين ينتقون واح��ًدا أو اثنني من األقوال 

الواردة يف املقابالت كتوضيح مبوضوع معني. لكن يجب الحذر يف استخدام هذا املدخل 

ألن هذه األقوال قد تحتوي عىل معلومات تعريفية بالهوية والتي قد تكون خرًقا إلخفاء 

ش��خصية من أجريت معه املقابلة. وبعد عب��ارة "أعمل عىل تطوير اجتامعات الفريق" 
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فإنه ينبغي عىل األخصايئ أن يكون قادرًا عىل توضيح التحس��ينات املرادة ممن أجريت 

معهم املقابلة.

• إن البيانات الكمية توضح االتجاهات وكيف أن االتفاقية تنترش بطريقة واسعة االنتشار 

عرب كامل املنظمة لكنها ميكن أيًضا أن تقدم للعمالء الكثري جًدا من التفاصيل. وإن نرش 

إحصائيات صحيحة يحتمل أن يكون كل ما هو مطلوب ورضوري لتوضيح االتجاهات.

• إن اختيار اللغة أمر مهم عند تقديم البيانات مع استخدام لغة وصفية غري تقوميية مثل: 

"ذكر املوظفون أن عملية صنع القرار من فريق اإلدارة تبدو بطيئة" هذه تغذية مرتجعة 

ميك��ن قبولها ويتم العمل بها وذلك أفضل من الق��ول "الفريق بطيء يف اتخاذ القرار". 

وكذا يبان التأثري املحدد عىل الس��لوك الش��خيص أو عىل س��لوك اآلخرين، واتجاهاتهم 

وقيمهم جوليمبي وس��يك )Golembiewki )1979A - P.65 بحيث إنها ليس��ت فقط 

السلوك الذي تم فهمه لكن أثره أيضاً.

• توجد مش��كلة شائعة هي أن األخصايئ س��وف يربز مشاعره/ مشاعرها الخاصة للعميل 

)Block,2011, Scott,2000(. وقد يفرتض األخصايئ أن العميل سوف يغضب أو يشعر 

باألذى، أو االرتباك بسبب أن ذلك من املحتمل ما يشعر به املستشار يف املوقف نفسه، 

وبالتايل فإن األخصايئ يجيء بفرضيات حول مشاعر العميل بداًل من الرتكيز عىل الحقائق.

• "ك��ن ذا رغبة ملواجه��ة القضايا الصعب��ة )Scott, 2000,P.149(. ومهام كان ذلك مؤملاً، 

فإن عىل املستش��ار أن يقول وعىل العميل أن يس��تمع أنه من الرضوري املشاركة )فيام 

بينهام(. تجنب التقليل من التغذية املرتدة من أجل خلق عالقات متناغمة أو اس��تبعاد 

خلق رأي قلق للعميل )مثاًل( بالقول إنني"أفعل اليء نفس��ه ش��خصياً". إن مثل هذه 

العبارات تخفف من أهمية الرسالة وتشجع العميل لعدم اتخاذ املسألة جدياً.

المقاومة )مقاومة التغيير(:
أنص��ت جيًدا للمديري��ن وأخصائيي التغيري وم��امريس تطوير املنظامت وه��م يتحدثون عن 

ردة الفع��ل للتغيري وإنك من املحتمل أن تس��مع عبارات متغايرة "لي��س هناك من يريد التغيري" 

و"يقاوم الناس التغيري". ويكتب كوتر وشلسنجر )Kotter&Schlesinger )2008 أن جهود التغيري 
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التنظيمي غالًبا ما تواجه بش��كل من أشكال املقاومة اإلنس��انية" )P.131( وتتضمن األسباب التي 

يوردونها مصالح ش��خصية محدودة، وسوء فهم، وعدم ثقة، وتقديرات مختلفة عن تكلفة التغيري 

والفوائ��د من��ه، واحتامالً ضعيفاً للتغيري. ويقدم أوتول )1995( O'toole بياًنا يضم )33( س��بًبا يف 

صل��ب مقاومة التغيري مبا يف ذلك الخوف من املجهول، والتعب من التغيري الكثري جداً، والريبة أن 

التغي��ري ممكن، والرغب��ة يف الحفاظ عىل الوضع القائم، وعادات الش��خص املريحة له. وينظر إيل 

التغيري عادة أنه حاجز رئييس بني أخصايئ التغيري والتنفيذ الناجح للتغيري كام يتضح يف السلوك مثل 

"رجوع إىل الخلف" أو "لست محالًّ للثقة" "سحب القدم" والعمل بدون هدف مع انعدام التجاوب 

 )J.D.Ford&Ford,2010,P.24( .للطلبات يف التوقيت املناسب، يلقى بتعليقات وانتقادات سلبية

وغ��ري ذلك م��ن األعامل/الترصفات الهدامة. وق��د نتج عن اهتامم العل��امء مبقاومة التغيري مئات 

املقاالت البحثية التي تتحرى يف العوامل الس��ابقة، والعوامل القريبة، والس��امت الشخصية، وأكر 

م��ن ذلك )انظ��ر للمراجع��ة( )For Review Oreg, Vakola & Armenakis, )2011 وللتوصية 

مبداخ��ل التغيري التنظيمي الذي من ش��أنه التخفيض من مقاومة التغي��ري والذي بدوره يؤدي إىل 

قبول أعضاء املنظمة للتغيري. وعموًما، يبدو أن التغيري مصمم كس��بب رئييس ليك تفشل محاوالت 

.)Erwin & Garman, 2010( التغيري

ونتيج��ًة لذلك، ف��إن األخصائيني يعملون دامئًا عىل "التغلب ع��ىل مقاومة التغيري". وهي 

عب��ارة لها تاريخ طويل يف تطوير املنظامت، رمبا ظه��ر أواًل بوضوح يف مقالة مبكرة يف تاريخ 

هذا املج��ال-)أي تطوير املنظامت (- )Coch & French( )1948( وإن املديرين وأخصائيي 

والتغيري يضعون إس��رتاتيجيات حول أفضل الطرق للنجاح أمام املقاومة ويس��عون للمداخل، 

والنش��اطات، واإلسرتاتيجيات التي تجعل املوظفني يس��تبعدون مقاومتهم ويقبلون بالتغيري. 

وإن كوتر وشلسنجر )Kotter&Schlesinger )2008 ينصحون املديرين أن يسلكوا مجموعة 

متنوعة من النشاطات يف اإلقناع بالتغيري يبدأ بتعليم األعضاء والدعوة للمشاركة يف معالجتهم 

وإرغامهم عىل قبول التغيري. وعىل كل حال، فإن الرأي األسايس والنموذج العقالين الذي لدينا 

عن املقاومة قد ال يكون هو األكر مساعدة يف عملنا مع العمالء ومع منظامتهم. وإننا يف هذا 

القسم سوف ننظر يف كيف ميكن ملامريس تطوير املنظامت أن يستفيدوا من إعادة التفكري يف 

ون عن املقاومة من أجل  مفهوم املقاومة وكيف ميكن أن نعمل مبهارة مع العمالء الذين يعربرّ

تشجيع حوارات أكر إنتاجية حول مرشوعاتنا يف التغيري. 
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التفكير بطريقة مختلفة حول مقاومة التغيير:

حني س��امع عبارة "مقاومة التغيري" فام هي تلك الصور التي تطرأ عىل الذهن؟ إن بعض 

املؤلف��ني الذي��ن يكتبون عن هذه العبارة يش��ريون إىل احتامل أنها تج��اوزت الفائدة منها. 

وق��د راجع دنت وقولد ب��رج )Goldberg & Dent )1999  تطور معنى هذا التعبري بداية 

م��ن ظهوره، مع مالحظ��ة أن العبارة "التغلب عىل مقاومة التغي��ري توحي ضمنًيا أن مصدر 

املش��كلة هو وحده يف أوس��اط املرؤوس��ني وأن املرشف أو املديرين األعىل يجب أن يتغلبوا 

ع��ىل ردة الفعل هذه غري الطبيعي��ة'' )P.37(. وأن املعنى الضمني لدينا عن مقاومة التغيري 

هو أنه عدم الطاعة من موظف مس��تمع نش��ط غري عقالين أو أنه س��لبي ليعارض األعامل 

املربرة، واملفيدة واملس��اعدة ألخصايئ التغيري العقالين. إنه ينظر إىل املقاومة عىل أنها داخل 

هؤالء )املقاومني( وإن املقاومة ليس��ت وظيفة ألي من نشاطات أخصايئ التغيري، وأنه ينظر 

إليها عاملًيا )كظاهرة( س��لبية. وهناك العديد من األس��باب بوجود ف��ارق ضئيل يف املفهوم 

ق��د يكون مفيًدا ونح��ن نطرح تغيريات لعمالئنا كام يوجد قلي��ل من االتفاق حول تعريف 

املقاومة أو مجموعة من الس��لوكيات التي تحتسب عاملًيا كمقاومة. ويشرتك كل من جفري 

ول��وري فورد )Jeffery&Laurie Ford )2010 يف مثال لثالثة مديري مرشوعات ممن قدموا 

رشًح��ا ألعض��اء الفريق عن التغيري. وقد تلقى اثنان من مدراء املرشوعات كثريًا من األس��ئلة 

ع��ن التغيري وأن املدير الثالث مل يتلق أي أس��ئلة مطلقاً. وقد أف��اد األخري أنه التزم الصمت 

كأنه جدار من حجر )P.25(. وإن من بني االثنني ممن تلقيا الكثري من األسئلة ذات التحدي 

حول التغيري، حيث قال أحدهام إنه خضع الستجواب من قبل مجموعة من املعارضني، وقال 

املدير اآلخر إنه '' اجتامع تنش��يط '' مع مجموعة مش��اركة )ذات التزام(. إن هذا يعني أن 

هناك س��لوكيات متعارضة يف أحدها توجيه أس��ئلة واألخرى ليس فيه توجيه أسئلة. وأنهام 

ُينظر إليهام كمقاومني للتغيري. وإنه حني تتقدم املجموعتان بنفس اليء، ويوجهان أس��ئلة، 

فإن س��لوكهم ُينظر إليه بطريقتني متناقضتني، إما مقاومة أو مش��اركة )P.25(. ويحتمل أن 

املقاومة ليست ظاهرة ذات تفسري عاملي، لكن األعامل وتفسريات أخصايئ التغيري، قد تكون 

لعب��ت دورًا ملا يطلق عليه مقاومة وفوق ذلك هن��اك رأي أكر طرافة من املقاومة ينص أن 

ردات الفعل للتغيري ليس من الس��هل فرزها يف قوالب '' للتغيري'' و'' ضد التغيري '' أو '' فئات 

جدي��دة '' و'' فئات معارضة''. وتقع اتجاهاتنا يف سلس��لة وأحياًنا ميكن أن يؤدي التغيري إىل 
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اتجاهات إيجابية واتجاهات س��لبية وسلوكيات. قد يكون أحد أعضاء فريق املحاسبة مؤيًدا 

إلدخال نظام برمجيات جديد يؤدي إىل توليد تقارير – يسهل – قراءتها، لكنها قد ال تعجبهم 

ألنها تشرتط تقديم جميع البيانات بحلول ظهر يوم الجمعة. إنها قد تفكر أن النظام الجديد 

سوف يوفر الوقت وتبحث بقوة هذه النقطة مع آخرين تحاول إقناعهم مبزايا التغيري، لكنها 

أيًض��ا قد ترفض تقديم البيانات حس��ب الجدول. وتوضح مثل ه��ذه األمثلة كيف أن اآلراء 

تب��دو متضاربة حول تغيري أحادي ميكن تنفيذه. وينصحنا بديرت )Pederit )2000 أن ننظر 

أيًض��ا يف فكرة أن أعضاء التنظيم متناقضون بالنس��بة للتغي��ري، وعىل إدارك أنه يف املنظامت 

املركبة/ املعقدة، فإن التغيريات مركبة أيًضا وأنها قد يكون لديها مكونات متعددة. وإن هذه 

التغي��ريات قد ت��ؤدي إىل معتقدات متعددة األبعاد حول التغي��ري " أبعاد يف الفهم"، أو " ما 

أفك��ر/أرى " اتجاهات نحو التغيري " بعد مؤثر، أو كيف أش��عر"، وأعامل نحو التغيري " بعد 

سلويك، أو كيف أفعل". وإن ردات الفعل للتغيري من هذه املنظور يفضل النظر إليها كخليط 

أو مجموعة من املعتقدات، والعواطف، والسلوكيات، كل منها ميكن أن تتغري إذا وضعت يف 

 Jeffrey Ford & Laurie ميزان للقياس. ويكتب أنجل��و داميليو ولوري فورد وجفري فورد

)Ford , Angelo D'amelio )2008 أن��ه توج��د ث��الث طرق ينبغي ع��ىل مامريس تطوير 

املنظامت إع��ادة النظر يف منوذجنا للمقاومة واتخاذ خطوات مختلفة نتيجة هذا التحول يف 

منظورنا. وهذه الطرق الثالث هي:

1- يجب أن نتذكر أن املقاومة وس��ٌم للتميز نطبقه عىل اعتبار تفس��رينا الش��خيص. وإنه 

م��ن الن��ادر أن يقف أعض��اء التنظيم ليعلنوا " س��أكون اآلن مقاوًم��ا " وبدياًل لذلك، 

قد يبحثون عن إجابات، وتوجيه أس��ئلة، ويش��اركون يف الرأي وخالف ذلك من طرق 

قد يتم تفس��ريها من قبل أخصائيي التغيري باعتبارها مقاومة. وحني يش��رتك أخصائيو 

التغيري يف مناقش��ة يفرتض أن تكون هناك مقاومة. قد يج��دون ما يتوقعون وجوده، 

ل وس��امً كالتغيري لسلوكيات عادية هي من منظور آخر قد ال ينظر إليها عىل  حتى مثَّ

أنه��ا مقاومة )مثل التجاوب املتأخر للربيد اإللك��رتوين، الجلوس خلف الحضور(. وإن 

أخصائيي التغيري الذين يطلب منهم مؤخرًا العمل عىل األخذ يف االعتبار فشل برنامج 

للتغيري سوف "يتلقى التقدير للتغيريات الناجمة وغياب العوامل األخرى مثل املقاومة 

واملش��كالت والفش��ل" )J.D.Ford,Etal, P.364 ,2008(. وإن هذا التربير ليس فقط 
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يقلل من مس��ؤولية أخصايئ التغري لكنه يخدم لدعم أفكارنا العامة. إن فش��ل التغري 

يرجع إىل املقاومة. وبالتايل قد يكون ش��يًئا فيام وضع الوس��م جانًبا وبداًل عنه ندخل 

ع��ىل الفعاليات مع متلقي التغيري كفرصة للمناقش��ة الت��ي توجد يف عالقات أخصايئ 

التغيري واملتلقي، ونسمح لآلخرين لتعقيدات نظراتهم الخاصة وأن يقبلوا دورنا الخاص 

يف عملية التغيري.

2-  إننا كأخصائيني يف التغيري، قد نكون مساهمني يف املقاومة التي نحاول تجنبها، عن طريق 

التمثي��ل الخط��أ للتغيري عن قص��د أو غري قصد. يجب أن يك��ون أخصائيو التغيري ذوي 

مصداقية يف األساس املنطقي للتغيري وذوي دقة يف تقديراتهم، وإذا لجأ أخصائيو التغيري 

إلخفاء أو تجنُّب مناقش��ة التغيري بغرض االبتعاد عن مقاومة أعضاء التنظيم، فإنهم قد 

يش��جعون املقاومة عن غري قصد من جانب أعضاء التنظيم الذين )يرون األش��ياء( من 

ج أخصائيو التغيري التضارب يف سلوكهم:  خالل السلوك غري األصيل. وإضافة لذلك، قد يرورّ

والحظ متبكينس والرس��ون )Larson&Tompkins )2005 يف دراس��ة حول االتصاالت 

اإلدارية يف رشكة للتكنولوجيا الفضائية أن " ما يبدو مقاومة من جانب املوظفني للتغيري 

 )P.17( "الذي تقوم به اإلدارة " يعكس أيًضا ذكاء املديرين وليس التضارب يف الس��لوك

والذين روجوا للتغيري وللمامرس��ات القدمية. وقد ال يرى املوظفون حاجة كبرية للتغيري 

عندما يسمعون بالكثري من الرسائل املتغرية أو املنافسة.

3- ينبغ��ي أن ن��درك أن التغيري ميكن أن يكون مورًدا مفي��ًدا لنا يف مرشوعاتنا للتغيري ويف واقع 

 .)J.D.Ford & Ford,2010, Ford Etal,2008( األمر، فإن هناك عدًدا من مزايا التغيري

• ميكن للمقاومة أن توضح الغرض. إن مقاومة الحاجة للتغيري ميكن أن توحي بتغيري قائد 

التغي��ري ليكون املنطق أكر وضوًحا من وراء التغيري، وذلك بطريقة تنس��جم مع مطالب 

املتلق��ني، ه��ذا وقد الحظ بديرت )Piderit )2000 أن وج��ود آراء مختلفة حول االتجاه 

رضورية من أجل متكني املجموعات من اتخاذ القرارات، وأن يكون التغيري فعااًل بالنسبة 

للمنظامت )P.790( وأن النقاش��ات حول الغرض متكن من التأكد أن املش��كلة الحقيقية 

هي التي يجري حلها، أو التأكد أن هناك اتفاًقا حول طبيعة املشكلة التي يراد حلها وإىل 

الحاجة للتغيري. 
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• إن املقاومة متكن من جعل التغيري نشًطا يف املناقشات داخل املنظمة. ومن بني جميع 

املرشوعات األخرى، والربامج، واملبادرات، واملشكالت، والتحديات، فإن التغيري الحديث 

له عدد من املنافسني لكسب انتباه املوظفني. وبداًل من جعل مناقشات التغيري تتالىش 

لعدم وجود الرغبة، فإن املقاومة تقدم عىل األقل الفرصة الستمرارية املناقشات. وإنه 

حت��ى "العبارة األمينة للتضارب تب��دو أنها من املحتمل جًدا أن تول��د حوارًا أكر من 

عبارة املقاومة املقررة أو الدعم الثابت )Piderit, 2000, P.790(، مام يقدم شاهًدا أن 

الحوار املستمر واملناقشات إمنا من املحتمل أن يكونا ذوي قيمة، بالنسبة لرصاع أعضاء 

التنظيم مبا هو املعنى من التغيري وما يشعرون حياله. 

• وميك��ن للمقاومة أن تعزز محتوى وتنفي��ذ التغيري. وإن املقاومة عادة ما هي إال ردة 

فع��ل من أولئك الذين بحق يهتمون وق��د يعرفون الكثري جًدا عن التغيري الذي ُتجرى 

املحاولة لتنفيذه. وإنه باإلنصات الجيد للمالحظات، والش��كاوى، واالنتقادات لألدوار 

التي يتم تعديل خطواتها، والحجم/ املدى أو الرتتيب يف خطوات التغيري و/أو تنفيذه. 

)J.D.Fordetal, 2008, P.369( وأن التغذية املرتدة من قبل املتلقني )للتغيري( س��واء 

كان إيجابًيا أو سلبياً، ميكن أن يؤخذ يف االعتبار البتكار حل أفضل. 

• وميك��ن للتغيري أن يوف��ر بيانات إضافية حول ما هو انطب��اع املوظفني عن محاوالت 

التغيري السابقة وعن املنظمة. وإن أخصائيي التغيري الذين يسمعون عبارات مثل: "إننا 

جربنا ذلك وكان فاشاًل" أو "ملاذا علينا أن نثق يف شخصك يف هذه املرة". إن مثل هذه 

العبارات تتجاهل تاريخ املنظمة الس��ابق يف محاوالت التغيري، أو اهتاممات املوظفني 

الضمنية حول سلوك اإلدارة فيام مىض. ولقد وجد يف الواقع كل من إرمر وجيمي سون 

وبورديا ورستوبج  )Restubog Ordia Jimmieson, Irmer& )2011 أن االعتقادات 

الس��لبية عن التغيريات املاضية هي تعود باألهمية إىل الثقة املتدنية يف املنظمة وأيًضا 

إىل مس��توى عال من التش��اؤم حول التغيري التنظيمي. وإن رساالت املقاومة مثل التي 

تم ذكرها ميكن أن تكش��ف الكث��ري جًدا عن الحالة العامة يف أوس��اط عينة املوظفني 

)الذين تم استجوابهم(.
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• وميك��ن للمقاومة أن تعكس، إمكانية البناء مس��تقباًل، واالنخ��راط وااللتزام بأهداف 

املنظمة. وإن أعضاء املنظمة، وهم حامة منظمتهم ويكرس��ون جهودهم لنجاحها قد 

يهتمون يف مقابل ذلك بالتغيريات التي قد يرون فيها تهديداً ألوضاعهم. وأن املقاومة، 

يف واق��ع األمر ميك��ن أن تخدم وظيفة مفيدة. " وإنه يف عامل ال توجد فيه مقاومة عىل 

اإلطالق، ليس هناك تغيري س��وف يك��ون ثابتاً، وأن املتأثرين يقبل��ون بالكامل التأييد 

لجميع الرس��ائل التي تم استالمها، مبا يف ذلك تلك التي هي معوقة بالنسبة للمنظمة، 

)J.D.Forderal,  P.370- 2008(، وهك��ذا ف��إن التغيري ميكن أن يخدم هدف الحامية 

التنظيمية. 

ونحن حني َنِسُم متلقي التغيري بأنهم مقاومون ونتجاهل أو باألحرى نحارص انتقاداتهم 

ومقرتحاتهم، فإننا نفشل يف رؤية قيمة مدخالتهم )من اآلراء( واستخدامها ملصلحة التغيري. 

وبدياًل لذلك، إننا حني نرى املقاومة جزًءا طبيعيًّا ملناقشات جارية مع أعضاء املنظمة الذين 

نحن نريد أن نعمل عىل إرشاكهم يف مقرتحاتنا للتغيري، فإننا نأخذ بجدية طبيعة املعتقدات 

ذات األوجه املتعددة حول التغيري، فإننا نزيد من اش��رتاكنا، وأننا بحق نقدم دورنا الخاص 

يف عملية التغيري. 

التعامل مع مقاومة العميل:
ميكن لعملية التحليل واجتامع التغذية املرتدة مع العميل، أن تظهر عىل السطح مشاعر 

س��ليمة ح��ول التغيري قد ال يس��تطيع العميل أو أنه ليس لديه الرغب��ة يف معالجتها، مبا يف 

ذلك مش��اعر فقدان الس��يطرة والتي هي مس��ألة عادية حني تواجه آراء ومعتقدات الفرد 

ببيانات جديدة. وأن مقاومة العميل للبيانات واتخاذ ما يلزم عملية طبيعية يف سري )عملية 

التغيري( وإنه يتم التعبري عنها عادة يف أوضاع التغذية املرتدة املختلفة. وميكن للمقاومة أن 

تكون عاماًل محبطاً بالنسبة ألخصايئ التغيري، والذي قد يكون خياله قد وجد مالًذا أنه '' إذا 

كان تفكرينا واضح��اً ومنطقياً، وكنا ألحن بحجتنا وكلامتنا، يف رصامة من تصوراتنا الجامدة، 

فس��وف تكون هي الفائز يف ذلك اليوم'' )Block, 2011, P.21(، لكن وحيث إن املشكالت 

التنظيمية غالًبا ما تكون فنية )مثل اإلس��رتاتيجية غري واضحه، والتأخر يف العمليات بسبب 

مش��كالت يف الجودة، وأيًضا تكون شخصية )مثل أن املوظفني يفتقدون الحافز(، وردة فعل 
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العمي��ل للتغذية املرتدة غالًبا ما تكون منطقي��ة وعاطفية. وليس من املهم أن يكون جمع 

البيانات جيداً وكذا تحليل الفكرة الرئيسية، فإن االستجابة العاطفية أمر وارد. وإن املقاومة 

ما هي إالرّ ردة فعل للعواطف التي نتجت عن عدم التأكد والخوف. وكام شاهدنا، عىل كل 

حال، ليست املقاومة دامئًا سلبية. إنها أيًضا قد تكون ظاهرة صحية وأداة للحامية والتغلب 

)عىل املشكالت( كلام كان التغيري مهدًدا للوضع الراهن وملقدرة املنظمة يف تحقيق أهدافها. 

)Gallagher, Joseph, & Park, 2002( وإن التع��رف عىل املقاومة يعرب عن مهارة مهمة، 

وان املقدرة يف التعامل معها – أي املقاومة- مهارة أيًضا أكر تقدماً. 

ويق��دم بلوك )Block )2011 رشًحا ش��اماًل ملقاومة العميل ال��ذي يصف األربع عرشة 

طريقًة التي ميكن أن يعربرّ بها العميل: 

1. قدم لي مزيًدا من التفاصيل: 

إن العميل دامئًا يسأل عن مزيد من البيانات والتوضيحات واملعلومات حتى ولو ُقدمت 

له الحقائق اإلضافية، فإنها أيًضا ليست كافية وإن املزيد مرغوب فيه.

2- فيضان يغمرك بالتفاصيل: 

يق��ي العميل معظم الوقت يف االجتامع يف الحديث، يق��دم تاريخاً، خلفيًة، والتعليق 

ليس فقط يف الوضع الراهن بل أيًضا يف مسائل عرضية. 

3- الوقت: 

يعرب عن املقاومة كشكوى حول عدم وجود وقت كاف إلنجاز املرشوع، ولجمع البيانات 

واالجتامع ملناقشة التحليل والتغذية املرتدة أو التخطيط للحلول.

4- عدم القابلية للعملية: 

يش��كو العميل أن الحلول ليس��ت عملية أو ممكنة بالنس��بة لهذه املجموعة، أو هذه 

اإلدارة، أو هذه الرشكة، أو هذه الصناعة وهكذا. قد يكون التعبري عن ذلك يف صيغة شكوى 

حول ماذا ميكن أن يطبق نظرًيا ''مقابل ما ميكن تطبيقه ''هنا''. 
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5- لست مفاجأ: 

يقبل العميل التغذية املرت��دة والتحليل مع املوافقة، ويوحي أنها ذات معقولية كاملة، 

"وبالطبع هذا ما يحدث؛ وهو ما عرفته طوال الوقت''، ويبدو العميل أنه يقول، أو يتحاىش 

عدم االرتياح الذي ميكن أن يحدث إذا دخل يف مواجهة ملعلومات جديدة.

6- الهجوم: 

الهجوم املبارش مظهر واضح للمقاومة، حني يعربرّ العميل عن الغضب، واإلحباط، واإلثارة/ 

الس��خط عن طريق رفع الصوت وكلامت الغض��ب. وهذه جميًعا من التي ميكن مالحظتها 

بسهولة وهي األكر وضوحاً.

7- االرتباك: 

مث��ل الرغبة يف طل��ب املزيد من املعلومات، فإن العميل يري��د توضيحاً آخر، ُيعربرّ عنه 

بطريقة مختلفة. وحينذاك يكون التوضيح غري واضح ويطلب توضيح آخر.

8- الصمت: 

يظل العميل صامًتا طوال التقديم، وقد يغري ذلك املستشار يف االستمرار حتى يتحدث 

العميل. وإذا متت مواجهة العميل، فإنه قد يقول إن التقديم كان جيًدا أو حسًنا أو ''ال يشء 

لدي ألقوله هذه اللحظة، لكن استمر يف العمل''.

9- العقالنية: 

يس��أل العميل ع��ن النظرية املؤثرة، ورمبا يرغب يف من��اذج أو مقاالت تنطبق عىل هذا 

املوق��ف وبدي��اًل عن التخطيط أو عملية املناقش��ة، ف��إن العميل يفضل فلس��فة املنظمة 

ومناذجها النظرية.

10- الربط األخالقي: 

العمي��ل يريد إلقاء اللوم عىل آخرين، غالًبا مجموعة، قائاًل ماذا هم يفعلون أو ما الذي 

ال يدركونه، يتحول الربط األخالقي من أعامل العميل نفسه عرب وضع هرم غري تعاوين.
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11- اإلذعان:

يعني اإلذعان القرتاح املستش��ار أنه األكر تحدًيا فيام يراه املستش��ار. وإنه من الصحيح 

املؤك��د، ع��ىل كل حال، العمل مع عميل متعاون ينظر كام يب��دو ظاهرًا قيمة الحلول التي 

يقرتحها أخصايئ التغيري وإن يف بواطن األمور عىل كل حال، تتواجد شكوك وتحفظات، وإنه 

حني يجيء الوقت للقيام بالعمل، يجد العميل س��بًبا للتأخري. وإذا مل تكن هناك شكوك تم 

التعبري عنها، وإن كل يشء يسري عىل ما يرام، قد يكون العميل موافًقا يف الظاهر، لكنه يغيل 

من الداخل. 

12- المنهجية:

وكام يعرب بلوك )Block )2011 يف ذلك " متثل األس��ئلة حول املنهجية احتياجات رشعية 

يف املعلومات للعرش دقائق األوىل )P.136(. وإنه من بعد ذلك، فإن خزاًنا من األسئلة حول 

املنهجية قد ميثل محاولة إلضعاف التغذية املرتدة وتجنُّب اتخاذ اإلجراء بالعمل.

13- االنطالق نحو الصحة: 

عندم��ا يحني الوقت لقب��ول التغذية املرتدة واتخاذ ما يلزم من عمل كنتيجة لذلك، فإن 

املس��ألة التي الحظها العميل يف االجتامع األول تالش��ت بش��كل غامض. وأصبح من السهل 

تجاهل املشكلة أو تغيري رأي الشخص حولها بداًل من املخاطرة يف محاولة عالجها.

14- الضغط للحصول على حلول: 

يع��ربرّ العمي��ل عن خيبة األمل حول أي توضيح إضايف للمش��كلة: م��ن أين جاءت؟ من 

املتأثرون بها؟ ما املشكالت الضمنية، املشكلة املقدمة، وهكذا، الضغط عىل األخصايئ وصواًل 

إىل النقطة التي تم فيها رشح الحلول. وكام أدركنا من قبل، عىل كل حال، فإن العمالء الذين 

ال يفهمون املشكلة أقل احتاماًل عىل حلها بفاعلية.

إن كاًل م��ن ه��ذه التعبريات حول املقاوم��ة، يف صميمها رغبة لتف��ادي إعادة التوجيه، 

وإضع��اف، أو تأخ��ري عملية التغذية املرتدة، واتخاذ ما يلزم م��ن عمل. وإذا تم التعبري عن 

ذل��ك مبارشة، ميكن أن يكون مفهوًما وميكن مناقش��ته، لكن ح��ني يكون غري مبارش ورسيًّا، 

يبدو أنه مناقش��ة مختلفة. وإن أخصايئ التغيري الذي يناقش األمور التي عىل الس��طح )رمبا 
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يك��ون مس��تجيًبا كام طلب مبزيد م��ن البيان��ات أو الحلول( لكن من هو ال��ذي ال يعالج 

االهتاممات الخفية التي سوف يفاجأ بها فيام بعد بتأخريات العميل الذكية يف اتخاذ ما يلزم 

من عمل، إن كثريًا من أخصايئ التغيري يستقبلون اجتامع التغذية املرتدة وهم قد استجمعوا 

قواهم للمقاومة، لكنهم رًسا يأملون أنها - أي املقاومة – ال يتم التعبري عنها، مؤملني التوافق 

مع العميل الذي يحتضن بحامسة التغذية املرتدة ويأمل يف الفرصة التي يتم فيها اتخاذ ما 

يلزم من عمل، وحني ال يحدث ذلك قد يرتكون وهم جزعون وينظرون يف عملهم وما قاموا 

ب��ه من عمل غري صحيح. إنهم يفقدون األمل يف أن التغيري ممكن ويبدؤون يف االس��تغراب 

عامرّ إذا كان مرشوًعا كان ينبغي أن يتخذه. وباملقابل قد يقررون أن عملهم مل يكن متصدعاً، 

ويوجه��ون الل��وم للعميل يف حني أنه مل يكن رصيًحا معهم بدرج��ة أكرب للتغيري، ويبدو أنه 

تجاهل املرشوع. 

وهناك طريق أكر فاعلية هو التحقق أن املقاومة جزء طبيعي ومتوقع يف عملية تطوير 

املنظامت ويف التعلم ويف مساعدة العميل يف رشح ما هم يعرتضون عليه. وإن املستشارين 

األكر إعداًدا س��وف يدركون كيف ميكن التعرف عىل أش��كال املقاوم��ة التي رشحها بلوك 

Block ومن ثم يتعلمون ما هي األس��ئلة أو العبارات التي هي أفضل يف مس��اعدة العميل 

ليعرب عن املقاومة مبصداقية )وثقة( أكر. وبس��ؤال العميل املتعاون "ما هي التحوطات أو 

االهتامم��ات التي لديه حول هذه النتائج؟" هي التي تجعل التحفظات مقبولة للتعبري عن 

تلك االهتاممات إذا مل يشعر العميل باالرتياح حول توضيحها من قبل. وإنه بالنسبة للعميل 

الذي يعرب عن العديد من االهتاممات حول املنهجية. "يبدو أن لديك عدًدا من االهتاممات 

ح��ول الطرق التي من خاللها وجدت هذه املوضوعات. هل هناك يشء يف البيانات يجعلك 

غري مرتاح؟" وإنه يبدو تحدًيا للكثري من أخصايئ التغيري أن يوجهوا سؤااًل مبارشاً، لكن ذلك 

أيًضا يساعد يف تبديد التوتر وذلك بالسامح بالتعبري عنه وميكن معالجته بأمانة. حاول النظر 

يف كل من ال)14( نوًعا من املقاومة وقرر ماذا سوف تفعل إذا ما واجهت عمياًل يستعرض 

هذه األمناط من املقاومة. 

قد ال يكون العميل مقاوًما حني يرفض االس��تمرار يف املرشوع. وإن إفادة مبارشة وأمينة 

عن الرتدد لالستمرار يف املرشوع هو نتيجة مقبولة الجتامع التغذية املرتدة، ومع سوء الحظ 

عىل كل حال الذي قد ال يش��عر به أخصايئ التغيري. فإن العميل قد ال يدرك بحق البيانات 
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لكن��ه يخت��ار عدم اتخاذ أي قرار ويحتم��ل أن تكون الخطوة التالية غ��ري واضحة أو البيئة 

السياسية للمنظمة تجعل األمر مغامرة شخصية بالنسبة للعميل ألن يقوم بأي عمل. وهذا 

ليس اتهاًما لعملية األخصايئ، لكنها اختيار عن وعي من جانب العميل وأنها ليس��ت ش��كاًل 

من أشكال املقاومة )Black, 2011(. قد يكون األخصايئ واثًقا أن البيانات الصحيحة التي قد 

تم تقدميها وأُعيدت كتغذية مرتجعة، وأن العميل مارس حقه يف إنهاء االرتباط. 

قضايا أخالقية في التحليل واإلفادة بالتغذية المرتدة:
تقدم مراحل التحلي��ل والتغذية املرتدة يف عملية تطوير املنظامت عدداً من املعضالت 

األخالقية املحتملة وذلك بالنسبة ألخصايئ التغيري. وإن أوىل هذه املعضالت إمكانية استخدام 

البيانات يف اجتامع التغذية املرتدة بطريقة تخرق رسية ش��خصيات املشاركني. وإن العميل 

يود أن يعرف من قال ماذا ومن أجريت معه املقابلة، أو مبهارة أكر، هل كان ذلك يف نوبة 

الصباح أو املس��اء، أم أنها من موظف له خدمة طويلة أو موظف جديد. وقد يريد العميل 

قراءة كل التعليقات كلمة كلمة أي حرفًيا بدال عن مالزم أو ملخًصا لهام. وإن كاًل من هذه 

املطالب تتضمن معضلة أخالقية بالنسبة للمستشار والذي يريد أن يجعل البيانات معروفة 

من أجل أن يتمكن العميل من تفس��ريها بش��كل مناسب وأن يتخذ اإلجراء املناسب حيال 

املعوقات لكنه يستمر يف عدم الكشف عن املشاركني. 

ويواجه األخصايئ يف مرحلة تحليل البيانات مش��كلة تفس��ري البيان��ات بطريقة تعكس 

بص��دق البيانات، وليس خيارات األخصايئ الش��خصية للقضاي��ا أو االهتاممات )التي عليها 

الرتكيز(. وقد مييل املستش��ار إىل إلقاء الضوء، أو الحذف، أو بحث نقاط معينة يف البيانات. 

وهذا صحيح، والس��يام املستش��ارون الداخليون والذين قد تكون لهم مصلحة ش��خصية يف 

 .)White & Wooten, 1983( البيانات التي يراها العميل ويختار منها معالجتها

إن أكرب قضية أخالقية تحدث يف اجتامع التغذية املرتدة هي حني يختار املستشار ليتواطأ 

م��ع العميل بتجن��ب أو التقليل من صعوبة بع��ض التغذية املرتدة. ويعن��ي هذا النوع من 

املعض��الت األخالقية غي��اب املوضوعية، ويحدث ذلك حني يتم اس��تيعاب أخصايئ التغيري يف 

ثقاف��ة املنظمة داخ��ل نظ��ام العمي��ل ")White & Wooten, 1985, P.149(. وإن معظم 

املستشارين ال يرغبون يف إحداث أذى شخيص عن قصد أو إحداث ضغط عاطفي لعمالئهم. 
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وإنه حني يكتشفون عن طريق عملية جمع البيانات أن أعضاء املنظمة يجدون مديرهم غري 

كفء أو أنه بعيد عنهم، فإن املستشار قد يكون مرتدًدا ملعالجتها خشية ردة الفعل العاطفية 

م��ن جانب املدير. وحقيق��ة أن أخصايئ التغيري ميكن أن يواجه بعض النقاش��ات التي تحوي 

��ا )يف امتالك( جميع  تحدي��ات، لك��ن بلوك )Block )2011 يكت��ب يف ذلك '' إن للعميل حقًّ

.)P.220( .-) املعلومات التي قمت أنت بجمعها – )الخطاب لألخصايئ

الملخص:
تفرسرّ مراحل التحلي��ل والتغذية املرتدة حجم البيانات التي تم تجميعها يف أفكار ذات 

��ع من فهم العميل للمش��كلة القامئة ويرجعها كتغذية مرتدة بطرق تساعد  معنى مام يوسرّ

العمي��ل ليتخذ ما يج��ب من عمل. وإنه يف مرحلة التحليل، فإن أخصايئ التغيري يس��تخدم 

أس��اليب استنتاجيه واس��تقرائية، وأس��اليب إحصائية فنية لفرز وتفسري البيانات. وتتضمن 

األس��اليب االس��تنتاجية مناذج تس��اعد املستش��ار عىل تنظيم البيانات مس��تخدًما يف ذلك 

ملصقات )تس��ميات( التعريف بالشخصية فئوية مس��بقة التصميم. وإن أساليب التحليل 

االس��تقرائية يتم اس��تخدام البيانات ع��ن طريقها البتكار فئات مل يت��م تحديدها من قبل. 

وإنهام أي األس��اليب االستنتاجية واالستقرائية أس��اليب متعارفة ولها مزايا مختلفة وكذلك 

مثال��ب مختلفة. وإن أخصايئ التغيري وهو مس��لح مبجموعة من املوضوعات الرئيس��ية تم 

أخذه��ا من البيانات، يس��تطيع االختيار من بينها ما ميكن أن يش��ارك فيه��ا العميل. وإن 

بعض البيانات س��تكون أك��ر فائدة وقد تحف��ز العميل أكر من غ��ريه. وإن أكر البيانات 

تحفيزًا أو دفًعا بقوة س��تكون ذات صلة بالبيانات والتغذية، وقضايا ميكن للعميل أن يؤثر 

فيه��ا، فهي وصفية ومختارة، وكافية، ومحددة. وإنه يف اجتامع تم التفكري يف إقامته بعناية 

بش��أن التغذية املرتدة، فإن هذه املوضوعات تتم برشاكة مع العميل. وإن اجتامع التغذية 

املرتدة فرصة للرجوع إىل االجتامع االبتدايئ حيث قام العميل بتقديم املش��كلة مبا يوس��ع 

م��ن منظور العميل حيالها. وهذه ميكن أن تكون مناقش��ة صعبة قد يعربرّ فها العميل عن 

اعرتاض��ه للبيان��ات أو أن يلجأ النتظار املعلومات، وإن أفضل ردة فعل للتعبري عن املقاومة 

ه��و أن يق��دم أخصايئ التغيري إلدراك ما تم التعبري عنه يف مس��توى عميق وأن يتعلم كيف 

يس��تخرج من العميل اهتامماته الخفية. ويتعامل املستش��ارون بش��كل أخالقي يف مراحل 
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التحليل والتغذية املرتدة حني يستخدمون البيانات بشكل أخالقي ويستخلصون القضايا من 

البيانات بعفوية، ويتفادون التواطؤ أو حذف املشكالت الصعبة. 

وإنك يف الحاالت الدراس��ية التالية، سوف تكون أمامك الفرصة لتحليل البيانات، الختيار 

املوضوع��ات الرئيس��ية، ولهيكل اجت��امع التغذية املرتدة مع العميل والذي س��تكون أنت 

حارًضا فيه.

انظر التمرين )3( يف امللحق لتجريب إعطاء تغذية مرتجعة والتعامل مع مقاومة    

العميل.
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الحالة الدراسية 3: الفرز عبر البيانات من مدرسة لوجان Logan االبتدائية 

إن البيانات اآلتية متثل أقواالً أخذت من مقابالت الوالدْيِن وأعضاء التدريس واملدرسني 

يف مدرسة ابتدائية وكان ذلك بطلب من مدير املدرسة:

1- تنظيم هذه البيانات لتقدميها ل "نانيس" NANCY الحظ التفاصيل البيانات الشخصية 

مثل مستوى الدرجة، دور من تتم مقابلته، ومدة الخدمة. 

2- حاول تنظيم البيانات بطريقة أخرى. هل الحظت اي يشء مغاير من تحليلك للبيانات 

يف املرة األوىل. ما الطريقة التي تعتقد أنها كانت أكر فاعلية ؟.

3- كي��ف ميكن��ك هيكلة/تنظي��م اجت��امع التغذية املرت��دة مع نان��يس NANCY ؟ ما 

املوضوعات التي ميكن أن تقدمها وملاذا ؟.

  

إن مدرس��ة لوجان Logan االبتدائية مدرس��ة ابتدائية يف الضواحي يف مقاطعة متوس��طة 

الدرجة يف الجنوب الغريب للواليات املتحدة وبها فصول ذات ستة مستويات. إنها مجمع مدريس 

كبري يتكون من خمس��ة أجنحة يف كل جناح س��نة إىل مثانية فصول دراس��ية. وإن الفصول من 

األول إىل الثال��ث فص��ول صغ��رى وموقعها يف الجن��اح A وB يف حني الفصول م��ن الرابع إىل 

الس��ادس فصول أعىل وتقع يف األجنحة C وD وE. وقد تم بناء املدرس��ة يف أواخر الثامنينيات 

)1980S(. ه��ذا وق��د جهزت، بطالئها باألل��وان الزاهية، وبخزانات الع��رض وثالث صور زيتية 

رائعة، واعتامدات تم جمعها من جمعية اآلباء.

ولق��د متت دعوت��ك بوصفك أخصائيًّ��ا يف تطوير املنظامت ملس��اعدة املدير لتحس��ني 

العالقات بني مدريس وموظفي املدرس��ة. ويوجد مثانية وثالثون عضو هيئة تدريس، ومثانية 

إداريني، وأمني مكتبة يعمل لجزء من الوقت باملدرس��ة. واملديرة واس��مها نانيس مس��تاس 

Mestas Nancy لها سنتان يف وظيفتها الحالية باملدرسة، وتريد تحسني العالقة بني املدرسني 

واإلداريني، كام تريد بناء اتس��اق يف النهج بني املدرس��ني يف كل الفصول، كام تريد تحس��ني 

العالقة بني املدرس��ة واملجتمع. لقد قامت ببعض التغيريات املثرية خالل العام املنرصم. هذا 

وق��د وافقت أنت عىل إجراء مقابالت م��ع األعضاء املوظفني، وهيئة التدريس واآلباء خالل 
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مدة أس��بوع واحد ليدعم فهم القضايا التي تواجه املدرس��ة. وأنك من خالل املقابالت، قد 

وافقت أن جميع من يخضعون للمقابلة، يتم توثيقهم دون ذكر االس��م وأن البيانات سوف 

تكون رشاكة يف األساس وتكون بشكل ملخص، مبقوالت تتم الرشاكة فيها فقط حني ال ميكن 

التعرف عىل الش��خص. وبحس��ب جدول��ك؛ أنت مطالب باالجتامع م��ع نانيس Nancy يف 

األسبوع القادم لتقديم البيانات ولعقد اجتامع للتغذية املرتدة.

اإلثنين:

• " لق��د كانت نان��يس Nancy عظيمة حًقا م��ع األطفال. حيث إنها يف مرتني ش��اركتنا يف 

العطلة، أو الرتبية البدنية أو النشاطات الخارجية بغرض تشجيع األطفال وهم ميارسون 

كرة القدم. وأطلق عليها )األطفال(" اآلنسة نانيس Nancy “ " وإنني مل أَر مطلًقا أطفااًل 

يتعاملون بهذه الطريقة مع مديرة مدرس��ة من قب��ل" )كان هذا تعليق معلمة الفصل 

باملستوى الخامس(.

• " إنن��ي أع��رف أن نانيس Nancy تري��د منا جميًعا أن تكون لدين��ا مجموعة من الكتب 

واملواد، لكن ذلك ليس بالطريقة التي كنت دوًما أتعامل بها يف هذه املدرسة. إنني هنا 

 Nancy ملدة تسع سنوات. وكنت دامئًا أستطيع أن أختار الكتب التي تخصني. إن نانيس

بحاجة إىل إدراك أن ذلك هو ضمن الحرية التي متارس��ها يف الفصل )مدرس��ة يف الفصل 

املستوى الثالث(. 

• " إن اجتامع��ات املدرس��ة عموًما منتج��ة. وهي فرصة جيدة لالجتامع مبدرس��ني آخرين 

والتخلص من ضغط اليوم ")يف العمل(". )مدرسة يف الفصل باملستوى الخامس(".

• ’’ إن أول مجلس لآلباء يف العام املايض كان )بالتأكيد( فكرة جيدة. واليء نفسه بالنسبة 

للنرشة األسبوعية" )أحد األبوين لطفل يف املستوى السادس(".

• " إن أسلوب نانيس Nancy كان سهاًل يف التعامل معه. فهي مجاملة ولينة العريكة وميكن 

التحدث معها أو االجتامع بها ")عضو من املوظفني، له خدمة ثالث سنوات(".

• " إنها حني سألت جيم Jaime أن تأخذ كتاب املطالعة للفصل الثالث، مل نكن نحن الباقون 

قد متت استش��ارتنا. وس��تعرف بحق أن ذل��ك ليس من الع��دل يف يشء، وبدت نانيس 
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Nancy أنها تجاهلت شكوانا إنني أدرك أنها تريد الثبات واالستقرار، لكن هناك طريقة 

أفضل ملعالجة هذا املوضوع" )مدرس باملستوى الثالث(. 

• " تق��دم لن��ا – نانيس Nancy الكثري من الدعم. وإنها دامئًا يف كل اجتامع نعقده يف فصلنا 

وقدم��ت لنا الكثري م��ن املوارد من أيامها كمدرس للفصل الخام��س. وأعتقد أنها تدرك 

التحديات التي نواجهها. )مدرس يف املستوى الخامس( " لقد كانت نانيس Nancy نعم 

الداعم للموظفني" )أحد املوظفني وله سنتان من الخدمة(.

الثالثاء:

• " لقد كانت مس��تويات الدرجات الجديدة باملقاطعة مخيبة لآلمال. ولقد تم إبالغنا فقط 

قبل أس��ابيع قليلة من بداية الس��نة املدرس��ية – هل كانت نانيس Nancy عىل دراية 

بذل��ك؟ - إننا نكافح لنصل إىل التوقعات الجديدة. وإنني يف األس��اس أمامي أس��بوعان 

إلعادة عمل خطتي لش��هري س��بتمرب وأكتوبر. ويبدو أن نان��يس Nancy مل يكن لديها 

تعاط��ف كبري يف ذلك حيث إنها اكتفت بالقول: "إننا جميًعا ينبغي أن نكون منظمني " 

)مدرس، يف املستوى الثاين(. 

• "يب��دو أن اجتامع��ات هيئة التدري��س مل تكن مطلًقا تتعرض ألي م��ن املوضوعات التي 

تخصني. إن االجتامعات تدار بش��كل جامد وبس��لوك غري م��رن وإننا ال ميكن أن تقدم 

أي موضوع��ات جديدة وضعناها يف األجندة ليوم��ني قبل االجتامع. ويبدو أنه يف بعض 

األوقات تربز بعض األشياء وتحتاج أنت ملعالجتها )مدرس يف مستوى غري معروف(.

• "لق��د أعجبت كثريًا ببعض التغيريات التي ش��اهدتها خالل العام املايض. إنني يف الحقيقة 

أعجبت بالنرشة الش��هرية الجديدة لآلباء. إنها تس��اعدين عىل معرفة كيف تس��ري سارة 

Sarah يف املدرسة" )أحد األبوين لطفل يف املستوى الخامس(. 

• " إن اضافة نظام الربيد الصويت كان أداة اتصال مس��اعدة ليك ميكن االتصال باملدرسني يف 

أي وقت يكون لدي س��ؤال عن واجبات ابني املنزلية" )أحد األبوين لطفل يف املس��توى 

الثاين(.
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• " ال أعتقد أن نانيس Nancy كان الوصول إليها س��هاًل بالنسبة يل. لقد حاولت عدة مرات 

أن أتصل بها لتش��اركني اهتاممايت الخاصة باالختيار يف كتابنا وإنها كانت مشغولة جًدا 

عن االجتامع يب. )مدرس يف املستوى الثالث(.

• " إن العمل مع نانيس Nancy يف املكتب كان ممتازاً. وهذا تحس��ن كبري مقارنة باملديرة 

السابقة. )أحد األعضاء املوظفني، له خدمة خمس سنوات(. 

• " يبدو أن مدريس فصول املس��تويات العليا يلقون معظم االهتامم. إننا نحن نادرًا ما نرى 

نانيس Nancy يف جناحنا باملدرسة " )مدرس باملستوى األول(.

• " حقيق��ة واحدة ه��ي واضحة – إن نان��يس Nancy لها من تتعاط��ف معهم" )مدرس، 

باملستوى الثالث( 

 األربعاء :

• " لقد أصبح من السهل جًدا معرفة ما يجري باملدرسة مقارنًة مبا كان سابقاً، إن أشياء مثل 

نرشة اآلباء الشهرية ُتَعدُّ مورًدا عظياًم" )أحد اآلباء – املستوى الرابع لطفل(. 

• " األطف��ال يحبون حض��ور نانيس Nancy لتقرأ لهم يف الفصول. لقد كان س��هاًل مقابلتها 

بالنسبة يل ولفصلنا )مدرس باملستوى الخامس(.

• " إن عالق��ايت يف العم��ل مع نانيس Nancy جيدة. إن لدي خدمة كبرية يف هذه املدرس��ة 

وإنن��ي أعتقد أنها تحرتم ذلك. إن اهتاممي الوحيد ه��و أنها أحياًنا تنىس إبالغنا ببعض 

التغيريات. )مثل جدول الغداء االس��بوع املايض( هذا يؤدي إىل بعض املش��كالت. )أحد 

أعضاء املوظفني، له مثاين سنوات خدمة(.

• " أعتقد أنه كان ينبغي لنانيس Nancy أكر أن تكون تفتًحا معنا فيام يخص توزيع كتب 

املطالعة" )مدرس باملستوى الثالث(.

• " لس��ت متأكدارّ كم من املرات تتفاعل نانيس Nancy مع املراقب أو أي شخص يف مكتب 

تعلي��م املقاطعة، لكن أعتقد أن ذلك س��يكون جيًدا لنا إذا ه��ي قامت ببناء عالقة مع 

مكتب تعليم املقاطعة، وقد كنا نتلقى الكثري من املصداقية مع مكتب تعليم املقاطعة 
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وان تالميذنا نجحوا وأنها – أي املقاطعة - كانت تس��اعدنا يف املايض حينام يجيء وقت 

امليزانية )مدرس باملستوى الرابع( 

• " أمتن��ى لو أن مكتب تعليم املقاطعة قدم لنا اعتامدات إضافية للتعامل مع مس��تويات 

الرياضيات الجديدة ملدرستنا". )مدرس باملستوى الثاين(.

• أعتق��د أن��ه توجد أوقات )يثار الس��ؤال( حول "م��ن هي نانيس Nancy " إنه باس��تثناء 

اجتامع��ات هيئ��ة التدريس واملذك��رات املكتبية، ال أعتقد إنها تع��رف حتى إنني أقوم 

بالتدريس هنا" )مدرس باملستوى الثاين( 

 الخميس:

• " كأمني املكتبة، إنني هنا فقط لعدة أيام يف األس��بوع، لكنني يف الحقيقة أعجبت بجهود 

نانيس Nancy لضمي إىل اجتامع هيئة التدريس ومعاملتي كأحد املوظفني الرس��ميني" 

)عضو يف املوظفني له أربع سنوات خدمة(

• "إن اجتامعاتنا كهيئة تدريس مش��بعة بالتوتر والجو املشحون. إن نصف املجموعة فقط 

هي التي تشارك )يف النقاش(. وإنني أستفيد منهم كثرياً" )مدرس باملستوى الثالث(

• " أعتق��د أن نانيس Nancy عموًما تقوم بعمل جيد، رغم أنها تصارعت مع مكتب تعليم 

املقاطعة حول املس��تويات الجدي��دة والحصول عىل اعتامدات إضافي��ة لنا". )مدرس، 

مستوى غري معروف(.

• "لقد قامت نانيس Nancy هذا العام بتحويل مخصصات الفن ملدريس )املستوى السادس( 

لذلك لست قادرًا عىل عمل تصوير زيتي لفصل الربيع كام سبق أن فعلت خالل السنوات 

الست السابقة. ال أعتقد أن ذلك إجراء سليم". )مدرس باملستوى الثاين(.

• "إن نانيس Nancy يف الواقع ميكن الوصول إليها وتتعاطف مع اهتامماتنا، وإنه من الجيد 

أن نحصل عىل دعمها" )مدرس باملستوى السادس(.

• "أعتق��د أن طريق��ة نانيس Nancy يف توزيع املدرس��ني هذا العام كان��ت غري عادلة لقد 

أرشت إىل خيارايت وهذا مل يؤخذ يف االعتبار. وإنني مل أقم مطلًقا بتدريس فصل مختلط 
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)فصل��ني( من قبل. وإن هذا عم��ل إضايف ميثل عبئاً كبرياً يف ظل قل��ة الحافز". )مدرس 

مستويات 2\3 مختلط(.

• "كان��ت لدي الفرص��ة ملقابلة املديرة ومدرس��ة ابني خالل مجلس اآلب��اء األول املفتوح، 

مل أس��تخدم الربيد الصويت لكن أمي��ل إىل قراءة النرشة الش��هرية" )أحد األبوين لطفل 

باملستوى األول(.

 الجمعة:

• " إن اجتامعات هيئة التدريس تدار بش��كل جيد وهيكلة جيدة. ال أعتقد لس��وء الحظ أن 

كل ش��خص يشارك بقدر متساٍو. توزع نانيس Nancy األجندة قبل عدة أيام من االجتامع 

الذي يدار جيداً، وإنني أعرف ما هو املتوقع وأستعد لذلك". )مدرس باملستوى السادس(.

• "إذا كانت هناك ش��كوى واحدة لدي، فهي يف امليزانية ألننا ال نس��تطيع الحصول عىل ورق 

الحوائط إن كل ما نقوم به يدعم املس��تويات يف املناهج الجديدة، وإنها تسببت يف إزالة 

أي اعتامدات إضافية للرحالت امليدانية أو أي مرشوعات أخرى" )مدرس باملستوى األول(.

• " كانت لدي فرص قليلة ومحدودة ملقابلة املديرة )ش��خص أمام ش��خص( بش��أن ابنتي 

ووجدته��ا – أي نانيس Nancy - ميك��ن الوصول إليها" )أحد األبوين لطفل باملس��توى 

الثاين(.

• " تركت رسالة الربيد الصويت ملدرس كييل Kelly قبل عدة أيام مضت لكنني مل أسمع منها 

بعد. لست متأكًدا من فائدة ذلك )– أي الربيد الصويت-(" )أحد األبوين لطفل باملستوى 

الثالث(

• "نحن دامئًا نرى نرشة اآلباء ربع الس��نوية التي يرس��لها إلينا املدرس باملنزل إنها قد تكون 

متكررة األخبار" )أحد األبوين لطفل باملستوى الثالث(.

• "إن نان��يس Nancy لها تطلعات عالية وهي تطالب بالكثري، مام يجعل املدرس��ني يؤدون 

مبس��توى عاٍل جداً. وإنني أعتقد أنه يف بعض األحيان أنها قد تضمنا يف بعض اتصاالتها 

التي تجرى مع كل املدرس��ني لذلك فنح��ن نعرف ما يجري أيضاً" )أحد أعضاء املوظفني 

وله خدمة ثالث سنوات(. 
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مقدمة في الحلول

لق��د كان أح��د العمالء الذين مقرهم اململكة املتحدة إحدى ثالث رشكات رائدة يف الس��وق العاملية 

املتخصصة. ولقد شهدت السنوات العديدة األخرية قدرًا كبريًا من التغيري يف هيكل وثقافة الرشكة مام أدى 

إىل أن تحظى بنصيب كبري من السوق ودوٍر أكرث سعة يف السوق. واستدعت الرشكة مستشارين يف تطوير 

املنظامت من خارج الرشكة ليس��اعدوا فريق اإلدارة العليا يف ورشة عمل يف مجال التخطيط اإلسرتاتيجي، 

وال��ذي مل يطبق يف الس��نتن األخريت��ن وأصبح اآلن ذا رضورة ج��داًّ عىل فرضية توقع��ات الرشكة للنمو 

مستقباًل. وتم تخطيط ورشة عمل ملناقشة إسرتاتيجية الرشكة وتقدير التداعيات داخلًيا يف ثقافة الرشكة، 

وتطوي��ر مهارات وقدرات فريق اإلدارة العليا. وقد قام املستش��ارون بإجراء مقابالت انفرادية مع فريق 

اإلدارة العليا وخرجوا باعتقاد أن الفريق جميعه ملتزم بأهداف الورش��ة وغاياتها وأنهم خالل مناقشاتهم 

لتلك األهداف مع كل فريق منهم، كل عىل حدة فإنهم مل يتطرقوا مطلًقا لها مع الفريق مجتمعاً.

 وقد الحظ املستش��ارون انخفاًضا مفاجًئا يف مس��تويات حامس��ة وطاقة املشاركن يف 

القضايا الخاصة بالثقاف��ة التنظيمية والفريق التي متت املوافقة عىل معالجته. وإن اثنن 

من األعضاء رفضا معالجة املوضوعات التي سبق االتفاق عليها الخاصة بقضايا بناء الفريق 

والثقافة. كام أن تحالًفا بن املدير العام ومدير اإلنتاج كان واضًحا يف هذا الخصوص، وأن 

املستش��ارين أدركوا أن أعضاء الفريق كانوا مرتددين يف الدخول يف الرصاع أو يف مواجهة 

ه��ؤالء وهم زمالء الفريق ومن ذوي النفوذ. وإنه ليس فقط التخطيط اإلس��رتاتيجي هو 

املوضوع الوحيد املقبول من جانب املشاركن، لكن قائد الرشكة الرئيس )التنفيذي( أصبح 

اآلن يحتكر املناقشة ومييل النتائج. وإنه بعد ميض شهر من ورشة العمل، فإن املستشارين 

م��رة أخرى ركزوا عىل الحاج��ة للمعالجة وموضوع الثقاف��ة وديناميكية الفريق وإضافة 

اإلسرتاتيجية. إال أن الفريق اعرتض عىل ذلك، وإن املستشارين قد فوجئوا بالبيئة السياسية 

التي خاضوا تجربتها خالل الحل الذي أبان معوًقا رئيسًيا للتغيري أدركوا أن األهداف ذات 

.)Deepy & Simpson, 1993( .املدى الطويل للعملية مل يتم تحقيقها

• هل كان هذا الفريق عىل استعداد للتغيري؟ وملاذا مل يكن؟

• ملاذا فشل هذا الحل؟ ما العوامل التي يعتقد أنها تؤدي إىل حل ناجح؟
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ينبغ��ي للعميل أو أخصايئ التغيري غري الصب��ور أن يكون قد التفت إىل هذا الفصل بعد 

ق��راءة فهرس املحتوى وأن يكون ذا رغبة يف تجاوز كش��ف بأنواع التحليالت والحلول ومن 

ث��م اختيار أحدهام ليس��تمر يف تطبي��ق حل ما. وعىل كل، فإن مرحل��ة الحل هي بوضوح 

ذات توجه نحو العمل والحل. ولس��وء الحظ فإن عقلية الرسعة يف إنهاء املهمة االستشارية 

ه��ي دامئًا الحالة وينتج عنها تغيري ال يحالفه النجاح. وإن معظم مامريس تطوير املنظامت 

يعتقدون بحق أن الحل ينبغي أن يكون يف صدارة عمل االستشاري والنقطة األساسية التي 

يكون فيها التغيري الهدف الرئييس وبوضوح. وكام سبق أن ناقشنا، فإنه يف ذات الوقت فإنه 

فقط بعد تجميع البيانات ومناقش��تها وتفس��ريها وتطبيقها داخلًيا ف��إن العميل وأخصايئ 

التغيري س��يكونان واثقن أنهام يقومان باختيار الحل الصحيح للظروف القامئة وأنه بعد أن 

يتم االتفاق حول التش��خيص تكون الخطوة الطبيعية التالية هي اإلجابة عن السؤال "ماذا 

نفعل بذلك؟" وإن تقرير ما يجب عمله قد يكون تحدًيا كافًيا يف حد ذاته لكن تصور كيفية 

عمل ذلك مبس��توى جيد قد يكون هو أيًضا أكرث صعوبة، ذلك أن عدًدا من العوامل البيئية 

والتنظيمية والعالقات الشخصية تكون عوائق قامئة ضد حل فعال.

إال أن��ه كام س��بق أن نوهنا ف��إن الحل قد س��بق أن حدث قبل وقٍت من مناقش��ة 

إس��رتاتيجية الحل أو التخطيط لها أو تطبيقها. وإن ذلك بالنس��بة ألخصايئ التغيري يجعل 

كل يشء يق��وم ب��ه ُيَعدُّ ح��اًل )Schein, 1999, P. 17(. ويف الواقع ف��إن الحل قد يكون 

بس��يًطا كس��ؤال أحادي. وإن أحد املستش��ارين يروي قصة عن عمله مع فريق مرشوع 

كان مسؤواًل عن إعادة تعريف عمليات الحصول عىل املوارد. وقد تقدم املستشار بسؤال 

حن تقدم الفريق بعمل ملجموعة أكرث بس��ؤال توضيح��ي. وإنه بعد أن خلص املوظف 

الذي يقدم العملية من اإلجابة عن الس��ؤال تحدث موظف آخر يعارض املتحدث بقوله 

إن املجموع��ة اتفقت عىل يشء مختلف، وتبع ذلك مناقش��ة حية وأن كل ش��خص تأكد 

أن املجموع��ة مل تصل بعُد إىل اتفاق واضح. وأنه بإم��كان أخصايئ التغيري أيًضا أن يقدم 

ح��الٍّ خالل عملية جم��ع البيانات بتقديم أس��ئلة يف مقابلة أو مجموع��ة الرتكيز. يحفز 

األخص��ايئ األفراد للتحدث بوضوح ورصاحة ح��ول املواقف التي مل يكونوا عىل وعي بها. 

ويح��ل اجتامع التغذية املرتدة عن طريق تقديم معلومات قد تكون جديدة أو أن تؤكد 

معلومات العميل القامئة. وإنه حتى حل أخصايئ التغيري يف النظام يحمل الرأي إىل أعضاء 
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املنظمة أن املش��كلة تستحق الحل. لكن مرحلة الحل نفس��ها هي الفرصة األكرث جدية 

وذات هيكلة للتغيري التنظيمي.

يف هذا الفصل والفصول الثالثة القادمة؛ سوف نناقش الكثري من الحلول األكرث استخداًما 

م��ن قبل أخصائيي تطوير املنظامت، وس��وف نناقش يف هذا الفصل ملاذا تنجح أو تفش��ل 

الحلول، ونبحث يف نتائج إدارة املدخل الذي ال ينجح. كام أننا س��وف نناقش العوامل التي 

ن��رى أن ينظر فيها األخصائيون وهم يختارون إس��رتاتيجية الحل��ول الصحيحة، وتتواءم مع 

البيانات والتحليل، وكيف أنهم يقومون بهيكلة نشاط الحل ليك يزيدوا من إمكانية نجاحها. 

إن الدراسات الجادة ليست بالقدر املتوافر بكرثة يف املوضوع لكن هناك عدة دروس تعلمها 

األخصائيون، تش��رتك فيها تجاربهم يف كيفية اختيار، وتخطيط، وهيكلة الحلول التي تؤدي 

للنجاح، برصف النظر عن الهدف من الحل.

ويف الفصول التي تتبع هذه املقدمة عن الحلول، فإننا س��وف نناقش أنواعاً عديدة من 

الحلول. وإنه باإلمكان أن تركز الحلول عىل األفراد، والفرص، واملجموعات والفرق املتعددة، 

واملنظمة بأكملها، واملنظامت املتعددة، كام أنها تضم أنواعاً واسعة من النشاطات بدًءا من 

تصميم املنظمة وحتى بناء الفريق، والتوجيه الوظيفي، والتدريب العميل.

تعريف الحلول:
يق��ول أرجرييس )Argyris )1970 إن الحل يعني الدخول يف نظام س��اٍر من العالقات، 

 )P.15( وأن تأىت بن ش��خص أو أشخاص ومجموعات أو أهداف كل ذلك بغرض مساعدتهم

وتوجد ثالث نقاط مهمة يجب الرتكيز عليها حول هذا التعريف:

أواًل:

أن يكون النظام س��ارًيا – أي يعمل- مبعنى أن الحل يحدث يف التيار العادي واملس��تمر 

يف الحي��اة التنظيمية. وإنه بذلك يكون متأثرًا بجميع التعقيدات املتواجدة باملنظامت مثل 

السياس��ات، أهداف وعبء العمل التنظيمي، واملحددات البيئية والعالقات بن األش��خاص 

والتاريخ السابق وكثري غري ذلك.
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وحي��ث إن الح��ل ال يحدث يف فراغ ف��إن أخصايئ التغيري يجب أن يك��ون حريًصا عىل 

العالقة بن الحل واملحتوى التنظيمي.

ثانياً:

"تجيء الحلول ضبابية" أو أنها تش��وش عملًيا أو تتدخل يف إجراءات سارية وعىل تفكري 

األفراد، واملجموعات وعىل العالقات وبس��بب أنها تحاول غالًبا االستقرار ملامرسات جارية، 

فإن الحلول قد تكون غري مريحة بقدر كاٍف بحيث إن األفراد قد ال يكونون عىل اس��تعداد 

للتغيري وأنهم سوف يعارضون الحل. إن َفْهَم االستعداد للتغيري جزٌء مهمٌّ يف التخطيط للحل 

والذي سوف نتطرق إليه الحًقا يف هذا الفصل.

ثالثاً:

إن الهدف من الحلول هو املس��اعدة أو تحس��ن فاعلية املنظامت واملجموعات والفرد 

واألفراد. إن حل املش��كالت وتحس��ن العالقات وتوضيح األدوار أو األهداف وبناء املهارات 

هذه جميعها تس��تحق )النظر( وإنها أهداف عامة بالنسبة للحلول، هذا وإن الحلول التي 

ال يتم اختيارها بعناية والتي هي أيًضا غري محددة أو ال تدار بوضوح فإنها ال تساعد بل قد 

تكون ذات رضر فعيل )للمنظمة(.

وتتك��ون الحلول من نش��اطن اثن��ن َذَوْي عالقة: أوالً: التخطي��ط التجريبي أو تصميم 

إس��رتاتيجية حلول مناسبة ملعالجة مش��كلة/أو مش��كالت املنظمة. وثانياً: تطبيق الحل أو 

الحل��ول التي تم اختيارها، وهيكلتها لتالئم الفرد املف��رتض والفريق واملنظمة. هذا وميكن 

للحل أن يكون اجتامًعا صغريًا أو حادثة أو ورش��ة عمل أو أن تكون سلس��لة من األحداث 

التي ميكن أن تس��اعد املجموعة أو املنظمة عىل التقدم خطوات نحو الحل، وذلك بش��كل 

تصاعدي ونحن نشري إىل األخري: "بإسرتاتيجية الحل" واألوىل ب�"نشاطات الحل أو األحداث".

وقد تكون إس��رتاتيجية الحل بعدد من أح��داث مختلفة، كام هو يف املثال الذي كان يف 

افتتاحية هذا الفصل، حيث اقرتح املستشارون التخطيط اإلسرتاتيجي، وبناء فريق املديرين 

التنفيذي��ن، وحلول للتغيري الثقايف. كام أن إعادة تصميم الحل يش��مل بن��اء املهارة للفرد 

والتدريب العميل لإلدارة، مثال لذلك الشكل )1-9( وهو يقدم بياًنا لحل لفريق مايل حديث 
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بهدف عام هو القيام رسيًعا ببناء فريق صحي يعمل بشكل جيد. وتتكون إسرتاتيجية الحل 

من ثالثة نش��اطات كل منها يتبع اآلخر وبن كل واحد منهام فرتة ثالثة إىل أربعة أس��ابيع. 

ويعني النشاط األول تنفيذ ورشة بداية عمل الفريق ومناقشة خطة إسرتاتيجية املجموعة. 

أما النش��اط الث��اين فإنه يحدث بعد عدة أس��ابيع من األول، حيث يقوم الفريق مبناقش��ة 

األهداف وتوضيح األدوار ويستمر يف بناء العالقات بن أعضاء الفريق.

أما النشاط الثالث مرة أخرى فإنه يحدث بعد عدة أسابيع من الثاين حن يكون الفريق 

مجتمًعا قد عمل مًعا ملدة شهرين ويقوم الفريق بوضع خارطة الطريق للعمليات ويناقش 

الفري��ق إلجراء تحس��ينات عليها. وبينام كل م��ن هذه األحداث األحادية ُتَع��دُّ حاًل )وفًقا 

ألهداف كل ورش��ة عمل( فإنها مجتمعة ومتتابعة يف إس��رتاتيجية معتمدة ومتامس��كة لها 

هدف إجاميل يخصها وحدها.

ومب��ا أن العمالء واملنظامت تختلف، كذلك الحال بالنس��بة للحل��ول التي تنطبق عىل 

كل حال��ة، وحي��ث إن هناك بعض املداخ��ل والقواعد يف إدارة الحل��ول، فإنه ليس هناك 

عمليت��ان للتطبيق تتامثالن متاًما الواحدة مع األخ��رى حيث إن كاًل منهام يتم تطبيقها أو 

تغيريه��ا بش��كل ما اعتامًدا عىل العمي��ل أو الظروف. هذا وإن الحلول قد تعمل بش��كل 

متفاوت يف مختلف املنظامت، لذلك فإن املرونة يف التطبيق ألي حل يعترب مهارة رضورية 

بالنس��بة ألخصايئ التغيري. واعتامًدا عىل الهيكل التنظيمي، والعمليات، والعمر )بالنس��بة 

للمنظمة( والتقنية )املس��تخدمة(، والعوامل الثقافي��ة مثل قوة احتامل أعضاء التنظيم يف 

تقب��ل الغموض أو املرونة، حي��ث إن ما قد يكون ناجًحا يف التطبيق ملجموعة قد ال يعمل 

 .Meglino & Mobley )1977( يف مجموعة أخرى
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الشكل )1-9(: مثال إلسرتاتيجية الحل مكونة من ثالثة نشاطات حل

ينايرفربايرمارسإبريل

إسرتاتيجية الحل

إسرتاتيجي

لماذا تفشل الحلول:
يت��م تطبي��ق حلول التغيري التنظيمي ع��ىل النمط املقرتح من قب��ل الكثري من مامريس 

تطوير املنظامت، إذ يتم تطبيقها اليوم يف بيئة ذات تحدٍّ وكثري من أعضائها يس��خرون من 

التغيري. كام أن كثريًا من الرشكات تختار تطبيق برامج ذات قوالب جاهزة أو بدعة سبق لهم 

أن قرؤوا عنها يف الصحافة الشعبية أو سمعوا عنها من زمالئهم يف منظامت أخرى. ومن ثم 

ويبدؤون مببادرات مثل إدارة الجودة الش��املة، أو برامج إعادة الهندرة، فقط لريوا أن ذلك 

يؤدي إىل نتائج بسيطة أو ال تغيري، ومن ثم يتنازلون عن السري يف الربنامج.

)Beer& Eisenstat, 1966 Hedge & Pulakos 2002A( ويت��م الب��دء يف مث��ل 

هذه الربامج ثم التخيل عنها يف فرتات نس��بية بحي��ث إنه من املحتمل أن معظم األفراد 

يحصلون عىل مامرس��ة وخربة أكرث يف مجال الحل��ول غري الناجحة مقارنة بتلك التي هي 

حل��ول ناجحة وترفع هذه البيئة الحاجز اليوم ع��ن معظم حلول تطوير املنظامت، كام 

 Conradjackson& تخلق ضغًطا إضافًيا عىل األخصايئ ليك يطبق برامج ناجحة. ويكتب
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Michaelmanning كونراد جاكس��ون ومايكل مانينق. )1992( " إنه برصف النظر عاماّ 

يقوم املستش��ارون ببيع خدماتهم بش��كل جيد، ومهام كانت نواياهم صافية وتحليلهم 

ثاقب��اً، فإنه ما مل يتم إدراك الحلول جيداً، وتس��هيلها مبهارة، ويتم تنفيذها مع التزام من 

جان��ب العميل، فإن التغيريات املقصودة يف نظ��ام العميل من املحتمل أنها ال تحدث. " 

)P.5( وحًقا إن الحلول تفش��ل يف تحقيق غاياتها والنتيجة املرغوب فيها بش��كل دائم يف 

التغيري التنظيمي وذلك لعدد من األسباب )انظر الجدول 1-9( مبا يف ذلك ما ييل:

1- يحاول التدخل لحل المشكلة الخطأ: 

ت��رثي الرواي��ات والقصص عن منظ��امت أوفدت جميع املديري��ن للتدريب فقط 

للتحقق ولكن بش��كل متأخر أن املش��كلة الحقيقية كانت يف عدم فاعلية أداء اإلدارة. 

أو أن أخص��ايئ التغيري تم اس��تدعاؤهم إلدارة حلول بناء الفريق يف حن أن املش��كلة 

الحقيقية هي عدم فاعلية قيادة املدير. إن حل املشكلة الخطأ هي دامئًا نتيجة لتجميع 

بيانات ضعيفة )أو لعدم وجودها( وكذلك لضعف عملية التحليل. وإن املستش��ارين 

الذين يقرون تعريف العميل للمش��كلة قد يقودون حالًّ ينتج عنه تغيري بس��يط أوالً 

تغيري بس��بب أن العميل ذو رؤية محدودة للمش��كلة وأن املستشار فشل يف التعمق 

فيها ألكرث من ذلك. 
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الجدول )1-9( ملاذا تفشل الحلول

1- املشكلة الخطأ.

2- حل خطأ.

3- أهداف إما أنها غري واضحة أو أنها أكرث طموحا.

4- تطبيق حادث بداًل من برنامج.

5- عدم تخصيص وقت كاف.

6- تصميم ضعيف الحل.

7- أخصايئ التغيري ليس ماهرًا.

8- مل يتم تحويل امللكية للعميل )ملكية الحل(.

9- مقاومة التغيري.

10- انعدام االستعداد للتغيري.

 Six-Box( باملقارنة مع منوذج الصناديق الستة Weisbord )1976( وكام قال ويسبورد

Mel(، فإن الحلول تعمل عىل حل املشكلة الخطأ حن ال يتعامل املدخل مع الصورة الخطأ 

 .)P.445( التي تظهر بشكل أقل بروزًا يف شاشة الرادار

وإن الكث��ري من املديرين يختارون إنهاء خدمة املوظف ذي األداء الضعيف، باعتقاد أن 

املش��كلة تتعلق بفرد واحد، وما ذلك إال ليجدوا أن الش��خص التايل يف وظيفة )من انتهت 

خدماته( هو أيًضا وبقدر متس��اٍو غري موفق )يف الوظيفة(. إنهم يوجهون اللوم إىل الشخص 

ب��داًل من البحث يف مش��كالت عامة والتي تؤدي إىل األداء الضعي��ف. وإننا حن نقفز غالًبا 

للنتائج من غري بيانات صحيحة، نقوم بحل املشكلة الخطأ. 
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2- تم اختيار الحل الخطأ: 

وبتعب��ري آخر، فإنه من املمك��ن اختيار عدة حلول، وأن تكون املش��كلة هي الصحيحة 

التي تتم معالجتها، لكن النش��اط األسايس الذي تم اختياره ليس له العالقة األكرث بالظروف 

)القامئة(. ورمبا يكون بناء الفريق هو الحل املناس��ب، لكن بتصميم عملية بدرجة ضعيفة 

لها تأثري أكرث عىل رضاء الزبون، كام ينبغي أن يكون ذلك هو الهدف األويل بالنس��بة للحل. 

ه��ذا ويحتمل أن يكون الحل قد بدأ عىل مس��توى اإلدارة العليا، حيث إن تدريب أخصايئ 

املبيعات س��يكون له األثر األعظم. وإن أخصائيي التغيري والعمالء غالًبا يركزون عىل تطبيق 

الح��ل بفاعلية وأنه ليس م��ن الرضوري وقف البحث فيام كان يف املق��ام األول هو اختيار 

الحل الصحيح. 

3- غموض األهداف، وعدم وضوحها، أو أنها مبالغ فيها: 

مل تك��ن مخرجات الحل محددة بوضوح أو أنه م��ن غري املمكن تحقيقها عرب حل حالة 

معينة. إذ قد يكون للعميل توقعات غري واقعية من حيث إن املبيعات سوف تتضاعف، وأن 

شكاوى العمالء سوف تنخفض إىل النصف، أو أن الترسب الوظيفي سوف ينعدم. 

4- لق��د تم اعتبار أح��د الحلول فعالية أكثر منه برنامجاً لنش��اطات أو أهداف 

متعددة بغرض التغيير: 

إن كثريًا من املش��كالت التنظيمية تتطلب العمل يف أوقات ومس��تويات متعددة. مثال 

لذل��ك، زي��ادة خطوات عملية تطوير برامج الحاس��ب اآليل، وقد تك��ون هناك الحاجة إىل 

مناقش��ات حول التزود مبعدات جديدة، أو أن مهنديس الحاس��ب اآليل قد يحتاجون التعلم 

كيف يعملون بش��كل مغاير لحل املشكالت، أو أن املديرين قد يحتاجون إىل طرق جديدة 

إلدارة األداء وقياس النجاح )الذي تحقق(. وإنه ليس من املمكن أن ورشة عمل واحدة حول 

أح��د هذه املوضوعات بإمكانها – أي الورش��ة – أن ت��ؤدي إىل تغيري طويل املدى. وإضافة 

إىل ذل��ك، فإنه إذا اعترب املدخ��ل فعاليًة أكرث منه جهًدا ملدى طوي��ل، فإنه غالًبا ما تحدث 

عملية متابعة بسيطة، وأن أعضاء املنظمة سوف يرجعون برسعة إىل العادات واألخصائيات 

القدمية. وأخرياً، فإن الحلول التي تؤخذ باعتبار أنها فعاليات قد ال تأخذ يف االعتبار املحتوى 
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التنظيمي الش��امل، بحيث إن السياس��ات، وأعضاء الفريق اآلخري��ن، واحتياجات أصحاب 

املصلحة الحقيقية اآلخرين املهمن، وغريهم جميًعا س��وف يرغمون األفراد للعودة للروتن 

 .)Mssarik & Pei – Carpenter( )2002( القديم

5 – عدم تخصيص وقت كاف للتغيير: 

ومام يرتبط باملثال الس��ابق، فإن العم��الء وأخصائيي التغيري قد ال يخصصون وقًتا كافًيا 

لجعل الحل ناجحاً. قد يتنازلون برسعة كبرية، أو أنهم يتوقعون الكثري يف الحال. 

6 – كان تصميم المدخل ضعيًفا من حيث الوصول إلى األهداف: 

يوجد عدد من املعايري املهمة يف تصميم مدخالت ناجحة، مبا يف ذلك كل من الدعوة إىل 

االجتامع واألجندة، واملشاركن لغرفة االجتامع. ورمبا ال يكون الحضور يضم املشاركن األصل 

والذين لديهم كل املعرفة أو املسؤولية يف إحداث التغيري. 

7- لم يكن أخصائي التغيير ماهرًا في تطبيق الحل: 

وقد يكون )السبب( أن األخصايئ مل يقدم أبًدا حاًل معيًنا من قبل أو أنه أخصايئ تسهيل 

املهمة غري الكفء ويجد داير )Dyer )1981 أنه يبدو ش��اهداً جيداً أن أحد عوامل فش��ل 

التغيري هو أن تأثري محاوالت التغيري من قبل أخصايئ التغيري هو عدم اس��تعدادهم ملعالجة 

 .)P.65( .هذه املحاوالت

8- عدم نقل مسؤولية التغيير للعميل: 

قد يضع أعضاء املنظمة املسؤولية يف التغيري عىل أخصايئ التغيري وعدم متلكهم/ تحملهم 

مس��ؤولية التغيري بأنفس��هم. وإنه يف حالة فش��ل أخصايئ التغيري نقل مسؤولية التغيري إىل 

املش��اركن، فإن هذا التغيري ال ي��دوم ألكرث من االرتباط القائم. وإنه م��ا إن يغادر أخصايئ 

التغيري بعد إنجاز مهمته، حتى يعود أعضاء املنظمة إىل طرقهم القدمية )يف العمل(. 

9- أعضاء المنظمة يقاومون أو أنهم لم يلتزموا بالحل: 

قد ال يكون هناك اتفاق حول طبيعة املشكلة، أو أن أعضاء املنظمة يرون خسارة كبرية، 
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أو مغامرة، أو عائدات شخصية للحل. وقد يكونون ساخرين من احتامل حدوث التغيري أو 

عدم التحفيز للمشاركة )فيه(.

10- لم تكن المنظمة على استعداد للتغيير: 

رمبا تك��ون املنظمة قد واجهت وقًتا مفعاًم باالضط��راب، كان فيه أعضاء املنظمة 

غ��ري قادرين عىل الرتكيز عىل التغيري، أو أن يوجهوا عنايتهم للتغيري. وقد يكون أعضاء 

املنظم��ة عىل غري اس��تعداد لالرتباط للتكلف��ة العاطفية املرتتبة ع��ىل مواجهة مدير 

متس��لط، أو أنه��م قد يرون أن ذلك فيه مغامرة. وإضاف��ة لذلك، فإن نادلر وبريكو رال 

 )Nadler & Percorella )1975 يكتب��ان ع��ن املنظ��امت التي يزيد العبء عىل عن 

طاقتها. "إنه يف حامسها للحصول عىل الكثري من املوارد بقدر اإلمكان قد تفقد املنظمة 

القدرة عىل التنسيق )والتامسك( أو تجميع جهود التغيري وذلك بسبب وجود عدد من 

.)P.365( ."النشاطات املربكة التي ال تزال قامئة يف ذات الوقت

وأخريًا، فإنه من املهم التذكر أن ما يعترب حالًّ فاش��الً فإنه وجهة نظر. وإن العميل، مثل 

ما هو وارد يف املثال الوارد يف بداية هذا الفصل، قد يرس بحل يسمح للفريق بتجنب رصاٍع 

غري مريح أو يربز عىل الس��طح غضًبا قدمًيا ويعت��ربه نجاًحا أنه قد تفادى ذلك. وقد يصاب 

أخصايئ التغيري بخيبة أمل جراء عدم معالجة هذه القضايا، مقرًا أن املش��كلة الخفية قد ال 

يتم حلها مطلًقا طاملا أن األعضاء يرفضون االش��رتاك يف هذه املناقش��ات املهمة. هذا، وقد 

يحدث العكس أيًضا – فإن العميل قد يعترب الحل فشاًل بسبب أنه كان من الصعب تحقيقه 

أو بسبب أنه أظهر إىل السطح رصاًعا وسلبيات، يف حن أن األخصايئ قد يعتربه نجاًحا حيث 

أبان عىل السطح الرصاع الخفي والذي هو مهم ملصلحة الفريق عىل املدى الطويل. 

النتائج المترتبة على الحلول التي فشلت: 
إذا كانت التكلفة للحل الذي فشل هي فقط الوقت الضائع يف تطبيقه، فإن ذلك قد ال 

يكون فقط محبًطا كثرياً، إال أن التكاليف لحٍل فاشل ميكن أن تكون مرتفعة إىل درجة عالية، 

وإن النتائج بالنسبة ألخصايئ التغيري تتضمن ليس فقط فقدان االرتباط )العقد( الراهن مع 

العميل، لكن قد يؤدي ذلك إىل بناء سمعة مهنية متدنية مع فقدان عمالء محتملن آخرين 
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طاملا أن العمالء الس��ابقن س��وف يش��اركون تجربتهم مع بعضهم اآلخر ويوضح أرجرييس 

)Argyris )1970 أن املستشارين الذين ميرون بتجربة الحلول التي فشلت من املحتمل أن 

يكونوا أقل عرضة للثقة، بتصورهم وتفسريهم، وأن يعانوا أكرث من الريبة الذاتية )أي فقدان 

الثقة يف ذواتهم( هذا، وإن أعضاء املنظمة الذين يخضعون ملحاولة فاشلة عند التغيري، ألي 

من األس��باب الواردة أعاله، ميكن أن يخضعوا أيًضا لنفس الش��ك ال��ذايت )ومثاِل لذلك، أنه 

م��ن املمك��ن لنا إحداث التغيري حتى ولو أننا أردنا ذل��ك؟( وأن نكون أقل احتاماًل يف الثقة 

لتفسرياتهم )ومثاالً عىل ذلك، هل نحن فعاًل عىل إدراك تام ملشكلتنا؟(. انظر إىل بعض اآلثار 

املرتتبة لحل فاش��ل كام أوردها أرجرييس Argyris بالنسبة ألخصايئ التغيري وكيف يتعامل 

معها أعضاء املنظمة أيًضا: 

• زيادة يف السلوك الدفاعي: 

ق��د تؤجل محاوالت التغي��ري حتى يتم أخذ كل عامل يف االعتب��ار للدفاع ضد أي نقاط 

فشل ممكنة. 

• تقليل يف استخدام أدوات مناسبة: 

قد يكون هناك تصاعٌد يف تعبريات غري صحية يف الرصاع أو االستفزاز. 

• تقليل يف القدرة عىل احتامل الضغط والغموض: 

مير املش��اركون بتجربة من اإلحباط والتهكم متزايدة، أو قد يكونون صامتن، أو تسلط 

رقايب، أو أكرث إلحاًحا يف املطالب. 

• تصاعد يف مستوى التوقعات: 

يحتم��ل أن تكون التوقعات أعىل من التغيري، أو أنها قد تهدف إىل مس��تويات أدىن غري 

مناسبة لتجنب املغامرة أو الفشل. وقد يكون البعض من هذه التأثريات ظاهرة يف املنظمة، 

حت��ى قبل أن يتصل أخص��ايئ التغيري بأعضاء املنظمة للم��رة األوىل، حيث تراكم اآلثار من 

محاوالت التغيري السابقة. هذا وإن سلسلة الفشل بالنسبة ألعضاء املنظمة يف هذا املوقف 

تبق��ى منحدراً من نبوءة إرضاء الذات التي ميكن أن يش��عر به��ا األعضاء والتي مصريها أن 

تتكرر بدون أمل )للنجاح(. وإن أخصايئ التغيري حتى وإن كان محاًطا بذلك – )أي الفشل( – ال 
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ميكن أن يقع يف مثل هذا التفكري. إنه يجب عىل أخصائيي التغيري أن يحافظوا عىل الثقة يف 

فلسفتهم يف الحل، ويف منظور دقيق بالحقيقة املجهدة، والثقة يف تجربتهم الخاصة بالواقع. 

)Argyris, 1979, P.141( ولنعي��د للذاك��رة القيم الخفية لتطوي��ر املنظامت – باعتبارها 

أساس��اً للتفاؤل يف أن التغيري ممك��ن، وأن األفراد، واملجموعات، واملنظامت جميعهم رشكاء 

عملية التغيري وأن مصريهم ليس إىل سلسلة من اإلخفاقات. وهناك أيًضا نتاج إيجايب كخيار، 

وإنه لحسن الطالع أن هذا النجاح ميكن أن يكون سلسلة. وحيث إن الطريقة عقيمة، فإن 

أعضاء املنظمة يتعلمون مرة أخرى ما هو الش��عور بالنجاح وما هو شكله، وأنهم يتمكنون 

بش��كل متصاعد من إحداثه م��رة أخرى. والنقطة هنا هي أن األهمية هي يف إس��رتاتيجية 

الحل الصحيحة وإدارتها بشكل جيد كام ال ميكن التقليل من أهميتها. 

االعتبارات في اختيار إستراتيجية الحل الصحيحة:
كيف ميكن ألخصايئ التغيري أن يختار إس��رتاتيجية الحل الصحيحة ويس��وقها للعميل 

الحايل مع وجود عوامل ذات صلة كبرية ينبغي أخذها يف االعتبار؟ وإن أخصائيي التغيري، 

يف مرحل��ة مبكرة من االرتباط يخش��ون أنهم قد ال يس��تطيعون اقرتاح الحل املناس��ب. 

وتوجد هناك مش��كلة أكرث ش��يوًعا هي أن األخصايئ والعميل مًعا ميكنهام توليد خيارات 

كث��رية جداً وأنهم قد ال يكون��ون متأكدين أًيا من هذه الخي��ارات ميكن اختياره. ومهام 

 )Dyer, 1981( كان��ت متانة التحليل، فإنه ليس باإلمكان دامئًا معرفة أي الحلول األفضل

حيث تج��يء يف االعتبار الكثري من العنارص ملختلف العوام��ل. هذا وإن اختيار املدخل 

الصحيح يف الواقع، هو أكرث من مس��ألة إيجاد أفضل تقنية لحل مش��كلة العميل. ويجد 

جاري جونز )Gary Johns )1993 إن أفضل الخيارات للحل ليس��ت دامئاً هي التي يتم 

تطبيقها، حيث تقدم املصالح السياس��ية، والتحالف��ات وعوامل بيئية معوقات يف اختيار 

الحل. )لذلك( فإن إس��رتاتيجية حل معينة س��تكون أكرث فاعلية إذا أخذت النقاط التالية 

يف االعتبار:
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1 – تناغم الحل مع البيانات والتحليل: 

رمب��ا يكون أه��م معيار يف اختي��ار أي حل هو ما يطل��ق عليه بيك��ورال وفرانكلن 

وب��ورز )Pecorella, & Franklin Bowers )1975. مب��دأ التطاب��ق/ التناغم " يجب 

تناغم نش��اطات التغيري متاًما مع طبيعة املشكالت وحاالتها وأيًضا مع طبيعة الوحدات 

التنظيمية التي هي تحت الدراسة" )P.406(. وكام متت مناقشته أعاله، فإن واحدة من 

أكرب املخاطر لحٍل فعال يحدث حن ال يكون الحل متناغاًم مع التحليل إما أن املش��كلة 

الخطأ هي التي تم حلها أو أن الحل مل يصمم للمش��كلة التي تم االتفاق عليها. )لنذكر 

نقطة أرجرييس Argyris حول رضورة املعلومات الس��ارية املفعول يف إجراء التحليل(. 

إن ذل��ك قد يحدث أحياًنا حن يق��رر أخصائيو التغيري ما هو الحل الذي ينبغي تطبيقه 

" دون اعتب��ار كاف من حيث إن تلك الطريقة هي فعاًل مناس��بة للمش��كالت املحددة 

Massark &Pei-( ويردد هذا الخطر )Kilmann & Mitroff, 1979, P. 26( .باملنظمة

Carpenter 2002( والذي��ن يكتب��ون بالق��ول إن كثريًا من م��امريس تطوير املنظامت 

"يقوم��ون بعمل يشء محدد وكف��ى". إنهم قد يحاولون تطبيق ح��ل من أجل إن ذلك 

ببس��اطة تخصصهم، دون تركيز واض��ح يف ما هو مطلوب، مادام العميل "يش��رتي" أو 

يقبل ذلك )P.109( وإن أفضل درس )يف هذا الشأن( هو ما قاله كل من لوبن وهانسن 

)Hanson & Lubin )1995، والذي يذكرنا بالتايل:

"برصف النظر عن جاذبية بعٍض من هذه األس��اليب الفنية فإن املستشارين يجب دامئًا 

أن يس��ألوا أنفس��هم: "هل هذا التمرين مناس��ب أو أنه ذو صلة باألهداف التعليمية لهذا 

العمي��ل أو للموقف ال��ذي تتم معالجته، أو أنه فقط أحد خي��ارات الحلول ذات األفضلية 

.")Pp.114/115( بالنسبة يل؟” تذكر أنه ينبغي تلبية احتياجات العميل وليس املستشار

وإنه أيًضا بإمكان األخصائين اس��تخدام خربات ومش��ورة بعضهم اآلخر، وذلك مبناقشة 

املوق��ف مع الزمالء أو آخري��ن من الخارج للتأكد عام إذا كان الح��ل الذي تم اختياره هو 

األنس��ب جًدا للظروف القامئة. وإن أحد االختب��ارات يف ذلك هو حل معن ميكن أن يكون 

متناغاًم بشكل جيد مع التحليل إذا نتج عنه" احتامل عاٍل إن املشكلة سوف يتم حلها بدون 

.)Argyris, 1979 - P.170( "تكرار
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2 – األخذ في االعتبار استعداد العميل للتغيير: 

يعني االستعداد، االنخراط والرغبة، والطاقة، والوقت، واملقدرة، وتحفيز املنظمة للتغيري 

)Harris, Camenakis , Mossholder 1993, Mclachlin, 1999(. وإن��ه يف حال��ة أن 

العميل ليس مستعًدا أو غري راغب يف التغيري، حينذاك فإن غايات االرتباط االستشارية متيل 

ليق��وم بها أخص��ايئ التغيري، وليس العميل، وإن أي حل من غ��ري املحتمل أن يكون ناجحاً. 

ويف حال��ة أن العميل يرغب يف التغيري يف اتجاه مع��ن وليس اتجاه آخر، أو أنه يفضل أحد 

الحلول عىل آخر هذا وكال الخيارين متساوين وإال فإن عدًدا كبريًا من املستشارين يقرتحون 

 Schein, 1970, R Harrison, 1999( أن يب��دؤوا يف املوقع الذي تك��ون فيه طاقة للعميل

Dyer, 2011 ,1981( يؤكد قائاًل "إن كثريًا من املستشارين يبالغون يف الرتكيز عىل "التغلب 

ع��ىل مقاوم��ة التغيري ويقللون من أهمي��ة توجيه الطاقات واملوارد لخدم��ة التغيري والتي 

يوجهها العميل عن وعي ورغبة ويكرس نفسه لحل املشكلة ". )P.199( ويكتب أرميناكس  

Arminakis وآخرون )1993( أنه يف حالة أن االس��تعداد مش��كلة يف التحفيز أو الرغبة يف 

التغيري، فإن خرباء ميكنهم رفع استعداد املنظمة للتغيري عرب ثالث إسرتاتيجيات مؤثرة هي:

• اتصاالت مقنعة شفهًيا وكتابة مع القادة إلقناعهم بأولوية والحاجة للتغيري.

• املش��اركة يف اجتامعات أو فعاليات تتصل بالتغيري حيث يكشف أعضاء املنظمة بأنفسهم 

أس��باب التغي��ري مثل فحص التقارير حول ش��كاوى العمالء أو بيان��ات نصيب الرشكة يف 

السوق.

• املش��اركة يف معلومات م��ن الخارج لدعم االتص��االت الداخلية مع مص��ادر أخرى ذات 

مصداقية مثل أخبار اإلعالم، تقارير من رشكات استشارية أو أبحاث أكادميية.

إن االس��تعداد ه��و أيًضا له عالقة بق��درات وكفاءة الرشكة للتغيري. مث��ال: قد ال يكون 

الفري��ق قادرًا عىل التغيري إذا كان املدير ليس��ت لديه الس��لطة يف امليزانية لرشاء معدات 

جديدة ألعضاء املنظمة والتي هي رضورية بالنس��بة لهم. كام أنه قد ال تكون لدى األعضاء 

املهارات الرضورية أو املقدرة لتنفيذ التغيري بفاعلية. وكمثال فإنه قبل تطبيق نظام لسلسلة 

إمداد جديدة تتطلب من املوظفن التفاوض بفاعلية حول فواصل السعر مع املوردين فإنه 

من الرضوري تنسيق تنفيذ برنامج تدريبي لهم حول التفاوض.
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لقد طور العلامء عدًدا من األدوات ملساعدة األخصائين يف مجاالت تقويم مدى االستعداد 

للتغيري فقد ق��ام بيكارد وهاريس )Beckhard&Harris )1987 بتقديم نظام للتقويم برغم 

أنه غري مكتمل لكنه موجه ميكن مبوجبه ترتيب مختلف أهداف الحلول )مثل األفراد والفرق( 

كام ميكن ترتيبها حس��ب الدرجات: عال، ومتوسط ومنخفض يف مدى االستعداد للتغيري. هذا 

وقبل البداية يف الحل فإنه يجب معالجة مواقف التغيري من حيث مستوى االستعداد بدرجة 

متخصص��ة وكذا يف مجال املقدرة التي بدرجة منخفض وقد قام حديًثا كل من هاريس وفيلد 

وأرميناكس وهولت )Holt ,Armenakis , &Field Harris )2007 باختيار درجة االستعداد 

للتغيري يف ميزان يقوم:

)1( عاَم إذا كان موظفو املنظمة يرون املنظمة أنها ترتبط بربنامج مناسب للتغيري.

)2( أو عاَم إذا كانوا يعتقدون أنه يوجد دعم من اإلدارة للتغيري.

)3( أو عاَم إذا كانوا يعتقدون أن املنظمة قادرة عىل النجاح بالتغيري.

)4( عاَم إذا كانوا يعتقدون أن التغيري سيكون مفيًدا لهم شخصياً.

ونهاي��ة األمر فإنه قد تم اختيار الحل الصحيح إذا كان العميل وأخصايئ التغيري وأعضاء 

املنظم��ة )جميعاً( عىل ثقة أن املنظمة جاهزة أو مس��تعدة وق��ادرة عىل تنفيذ ذلك الحل 

إلحداث التغيري.

 3 – تقرير أين يكون الحل أواًل:

أين تكون البداية وهو ما ميكن أن يكون أحد أكرث األسئلة تحدياً:

• هل تعالج املشكلة يف الصف األول أو مع اإلدارة العليا؟ 

• هل تعالج القضايا الخاصة باملهمة أواًل أو هل نبدأ بقضايا العالقة؟

• هل نبدأ مبرشوع استطالعي يف مجموعة واحدة أو نقوم بالتطبيق عىل كامل املنظمة من 

البداية؟

• الهيكل التنظيمي أو العمليات اإلجرائية.

• التغيري األكرث سهولة يف التنفيذ أو األكرث صعوبة.
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ولس��وء الحظ فإن��ه ال توجد وصف��ة / طريقة خطوة بخطوة ميك��ن أن تعالج 

هذه التس��اؤالت، إال أن الخرباء ينصحون "إنه إذا كان هناك شخٌص قد طرح أسئلة 

بطريق��ة منتظمة، فإنه من املحتمل أن يجيء بأحكام وخيارات أفضل مام إذا كان 

 .)Beckhard & Harris,1987, P.73( "عكس ذلك

إن توجيه األسئلة حول غايات العميل، الثقافية، التنظيمية، التحفيز، واالعتبارات األخرى 

التي تم تحديدها يف هذا الفصل ميكن أن تساعد يف تضييق الخيارات وأن يتم اختيار نقطة 

بداية مناسبة، وإضافة إىل ذلك فإن بيكارد وهاريس )Harris  & Beckhard )1987 الحظا 

أن تغيري نظام مس��تقر باس��تخدام أس��اليبه وعملياته املس��تقرة أيًضا ميكن أن يكون صعًبا 

للغاية، مادام��ت مصدرًا للتحدي يواجه أعضاء املنظمة ل��يك ينتقلوا إىل خارج اإلحصائيات 

القامئ��ة بغرض تغيريها. وإنهام يوصيان بتصميم "نظم مؤقتة" مثل برنامج اس��تطالعي. وإن 

كثريًا من املستش��ارين يوصون بالبداية بحلول يف املهام بداًل من الحلول الشخصية أو حلول 

العالقات بن األش��خاص. ويالحظ روجار هاري��س )Roger Haris )1970 من وحي تجربته 

أن الح��ل أواًل عىل مس��توى العالقة بن األش��خاص غالًبا يؤدي عدم االرتي��اح )والقبول( يف 

أوساط أعضاء املنظمة، وإنه – أي هاريس )Haris( – يجد أنهم يقومون بردة فعل مبستوى 

عاٍل من الس��لبية. وأناّه حن يحول إس��رتاتيجيته للرتكيز عىل مهام وعمليات املجموعة مثل 

من��اذج لالتصال، واألدوار، وصنع القرار، واالجتامعات وهك��ذا... إلخ، فإن املجموعة نادرًا ما 

تقاومه ومن ثم فإن الش��كاوى ح��ول الحل تتوقف. "وإن األعضاء الذي��ن يظهرون العداء، 

والس��لبية، واالعتامدية حن يبدأ االستهالل بالحل عىل مس��توى األشخاص قد يكون نشطاء 

بش��كل " دراماتييك " ومثري، وتعاوين، ومش��ارك وذلك حن أقوم بتحويل الرتكيز إىل مستوى 

فعال )R.Harrison,1970,P.200(. وعندما يتحول العمل إىل مس��توى املهمة، فإن أخصايئ 

التغي��ري قد يبن��ي ثقة ومصداقية مع العمي��ل – أي عميل – وإنه باإلمكان مناقش��ة قضايا 

شخصية عميقة. ويوافق شن  )Schein )1999 مقرًا كتابًة بذلك بالقول إن املهمة األساسية 

هي اإلس��هام األكرث مبارشة والتي هي مطلوبة م��ن أخصايئ التغيري أن يقوم بها. ويجادل أن 

القضايا بن األشخاص يجب مالحظتها وأن تكون هدًفا للحل فقط إذا كان العميل بالتحديد 

يريد فعل ذلك. ويجادل بري )Beer )1980 أنه أكرث كفاءة أن تكون البداية بحلول العمليات 

ومتابعته��ا مع الحلول األحادية، حي��ث إن األفراد مينحون الفرص��ة لتجربة عملية جديدة، 
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والتي فيام بعد تربز عىل الس��طح البيانات حول احتياج��ات األفراد مثل التدريس. ويالحظ 
جوليمبي وس��يك )Golembiewski )1979B أن بعض املنظامت مثل املنظامت العسكرية 
قد ال تكون مستعدة ثقافًيا )P.332( للعالقات الشخصية بعمق بالنسبة لبعض الحلول وأنه 
قد يكون من األفضل أن تكون البداية بالهيكل. ثم املهمة، والنش��اطات يف السياس��ة. هذا، 
ويقدم بري وايس��نس ت��ات )Eisenstat& Beer )1996منظورًا مختلًف��ا بعض اليشء، فهام 
يتفقان أنه من الس��هل "بيع" قبول الحلول ذات العالقة باملهمة للمنظامت بسبب أنه ينظر 
إليها أنها أكرث مالمئة وذلك من قبل أعضاء املنظمة، إال أنهم أيًضا يالحظون أن " الحلول التي 
ترك��ز عىل العنارص بالهيكل والنظم فإنها تحديًدا ال تطور العنارص الرخوة يف املهارة، والقيم 
والقي��ادة )P.599( كام يوصيان بأخ��ذ مدخٍل متكامٍل. وإنه يف بع��ض املنظامت، قد يكون 
ح��ل املهمة قادًرا عىل اإلنجاز بقدر ليس بالقليل وذلك فقط دون حل يف الحركية للعالقات 

الشخصية بن األشخاص. 

وأخ��رياً، ف��إن تعقيدات كثري من التغيريات قد تش��رتط أن تكون يف البداي��ة صغرية. ويف حن أن 
ع��دًدا من الحلول قد يكون مناس��ًبا "إال أن هناك حدوًدا كام يب��دو لعدد من الحلول التي ميكن أن 
تحتملها املنظمة وتس��تفيد منه��ا"  )S.A.Mohrman,Mohrman & Ledford )P150-1979 وقد 
يبدو أنه إما منظورًا أصغر أو فريًقا استطالعًيا ميكن أن يبني ثقة العميل. إن التغيريات الكربى ميكن 
أن تكون ناجحة، وأن التعلم التنظيمي من النشاط األويل ميكن أن يقدم آراء قيمة وميكن أن تساعد 

يف التطبيق فيام بعد.

4- النظر في مدى عمق الحل:

 ويجادل ريدي )Reddy )1994 أن هناك خمسة مستويات للعمق بالنسبة للمجموعات، 
وهي: 

1- محتوى العمل.

2- قضايا املجموعة العلنية مثل االتصاالت والرصاع.

3- قضايا املجموعة الخفية مثل التحالفات والقوة )-أي مراكز السلطة(.

4- القيم واملعتقدات.

5- مستوى الالوعي. 
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وبالنس��بة لهذه املس��تويات فإن املس��توين األولن هام عىل مس��توى السطح وميكن 

مالحظته��ام بس��هولة؛ يف ح��ن أن الثالث��ة األخرى غالباً ه��ي تحت الس��طح )أي يصعب 

مالحظته��م(. ويج��ادل روجر هارس��ون )Roger Harrison  )1970  أنه بينام ميكن جعل 

الحلول مس��تهدفة يف أي من هذه املس��تويات، فإن أخصايئ التغي��ري ينبغي أن يقدم الحلَّ 

لكن ليس بعمق أكرث مام هو رضوري وذلك لتحقيق هدف العميل. مثال لذلك، إن توضيح 

األدوار وبناء مهارات جديدة هي نس��بًيا حلول عىل مستوى السطح. ومثال للدخول بعمق 

ميكن أن يكون يف ش��كل حل ملعالجة الرضا الوظيفي، أو مناقش��ات حول مناذج االتصاالت، 

أو التوقعات، أو األساليب، أو مقدرة املدير عىل التفويض. وبعمق أكرث من ذلك، هي حلول 

تهدف إىل مس��توى انفتاح املجموعة والثقة، أو مسؤولية أعضاء الفريق، أو التزامهم بنجاح 

الفريق. ويقرر هاريسون اآليت عندما يزيد عمق الحل:

• إن تواجد املعلومة يقل، مادامت عواطف الفرد متشابكة يف األمر.

• وأن الفرد كهدف للحل يصبح محتماًل، مقارنًة بالتغيريات يف العمليات التنظيمية أو يف الهيكل.

• تداخل املجازفة الشخصية وعدم اليقن والثقة.

• األفراد أكرث اعتامدية عىل مهارات أخصايئ التغيري. 

• واالحتامل األقل لنتائج الحل أن تكون منقولة إىل آخرين.

وإنه كلام كان الغرض من الحل هو معالجة املس��ائل الس��طحية )مثل وضوح الدور أو 

تصميم اإلجراء أو العملية(، كل��ام تكون الحاجة أقل للحل واللجوء ملعالجتها. وإن الحلول 

العميقة قد تكون أيًضا أقل مالءمة بالنس��بة للمجموعات التي هي نسبًيا جديدة، وتجتمع 

عىل فرتات قليلة، وذات مدى حياة قصرية، أو العمل يف مهام فنية أكرث من املهام التفاعلية. 

5 – النظر في تعاقب النشاطات بالترتيب: 

كلام تش��كلت إس��رتاتيجية الحل من ع��دد من الحلول املختلف��ة، ينبغي عىل أخصايئ 

التغي��ري التفكري يف كيفية القيام برتتيب هذه األح��داث للحصول عىل أقىص فائدة. ويضع 

بري )P.217 ,1980( كش��ًفا بس��تة اعتبارات يف كيف أن نشاطات مختلفة ينبغي أن توضع 

بالرتتيب يف إسرتاتيجية شاملة:
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• الزيادة القصوى التحليلية. ينبغي إدارة وتنظيم الحلول التي توفر بيانات أكرث عن املنظمة، 

ينبغي إدارتها وتنظيمها أواًل مبا يسمح باملواءمة ملا يجيء فيام بعد. 

• الزي��ادة القصوى: ينبغي أن تبني الحلول األولي��ة الحافز للتغيري أو الثقة بالنجاح بحيث 

تكون الحلول الالحقة فيام بعد أكرث فاعلية. 

• زي��ادة الكفاءة: ينبغي أن تؤدي الحلول إىل املحافظة عىل الوقت، والطاقة، واملال للمدى 

املمكن. 

• زيادة الرسعة: ينبغي هيكلة الحلول بحيث إنها ال تعوق رغبة العميل يف رسعة التغيري. 

• زيادة الصلة )باملوضوع(. ينبغي أن يكون اختيار الحلول بحيث تتم أوالً معالجة املشكلة 

الرئيسية. 

• التقليل إىل أبعد حد من الضغط النفيس والتنظيمي. ينبغي أن تكون الحلول األولية آمنة 

وال تؤدي إىل القلق. 

ويلخص الجدول )9.2( هذه االعتبارات الخمس��ة الختيار اإلسرتاتيجية الصحيحة للحل 

وهي اسرتش��ادية؛ وأنه��ا أيًضا قد تتناقص م��ع بعضها اآلخر يف بعض املواق��ع. وإن أفضل 

مامرس��ة هي العمل عن كثب م��ع العميل لتقرير أي ارتباط هو األكرث مالءمة للمش��كلة 

ومنظمة العميل. 

وهن��اك مدخٌل إضايفٌّ الختيار الحل الصحيح هو تصمي��م جدول مثل الجدول )9.3(، 

حي��ث يتم رصد املوضوع الرئييس من البيانات أو املش��كلة التي خضع لتجربتها العميل، 

س��وًيا مع النتائج أو تأثريات املشكلة، وما قد يكون س��بًبا لها، والحل املمكن ليعالج تلك 

املسألة.
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الجدول )2-9( اختيار الحل الصحيح:

1. مطابقة الحل للبيانات والتحليل.

2. األخذ يف االعتبار استعداد العميل للتغيري.

3. قرر أين يتم الحل أوالً.

4. األخذ يف االعتبار عمق الحل.

5. انظر يف ترتيب أولويات نشاطات الحل.

إن وضع الحلول املمكنة وتحليلها س��وًيا مع االعتبارات التي تم رصدها هنا قد يس��اعد 

أخص��ايئ التغيري والعميل من حيث املنطق أن مييزوا أنها أكرث أو أقل مواءمة للموقف وأيها 

قد يتم مالءمًة لضمه يف إسرتاتيجية شاملة للحل. قد يكون مساعًدا لو أنه تم تصميم جدول 

مثل الجدول )9.3( ليس��اعد العميل يف النظر إىل الحلول املمكنة ليحدد أولويات تلك التي 

يجدها أكرث عالقة وفائدة يف )إطار األحوال القامئة(.

الجدول)3-9( اختيار الحل

املشكلة واملسألة أو املوضوع 

حسب البيانات.

النتائج أو تداعيات 

املشكلة

حل محتملالسبب املحتمل

الرصاع بن التسويق 

واملبيعات بشأن مستويات 

التخفيض للعميل.

فقدان املبيعات بسبب 

أن املبيعات مل تعط 

خصومات ملموسة.

عملية التصديق 

للخصم غري ثابتة 

وغري واضحة.

حل بن املجموعات 

وتصميم العملية.

املبيعات غائبة

التاريخ النهايئ للمقرتحات 

التي تقدم للعميل.

رضاء متدن من العميل 

حول محتوى االقرتاح، 

وفرص اإليراد الضائع.

غري واضح من هو 

املسؤول لتكملة 

محتوى االقرتاح.

تحليل الدور
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تصميم وتخطيط حلول للنجاح:
برصف النظر عن الحل الذي يتم اختياره، فإنه من املهم أن تكون ذا وعي ملاذا وكيف 

كان القص��د من أن تعمل إس��رتاتيجية الحل، مادام "التغيري الفع��ال قد جاء عن طريق 

التخطي��ط، حل��ول موحدة تعمل بثبات ع��ىل عدد من األهداف التنظيمية والس��لوكية 

 .)Nadler & Percorella 1975, P. 363( املختلفة

ه��ذا وإن التغي��ري الفعال وذا املدى البعي��د يحتمل أن يحدث أيًض��ا حن يكون الحل 

مصماًم هيكلًيا بش��كل جيد ليؤدي إىل النجاح. وإن هيكلة نش��اط الحل وكيفية التخطيط 

لتطوير املنظامت وتسهيل ذلك يعتمد بدرجة كبرية عىل أساس القيم التي يقوم عليها ذلك 

تطوير. 

لقد أكد كل من بيني وتشاين )Benne&Chin )1976 عىل ثالثة مداخل للتغيري: األول 

"املدخ��ل التجريبي-العقالين" والذي يتم فيه التغيري بإقن��اع األفراد، برضورة التغيري، وذلك 

بتقدي��م بيانات تدعم حججهم وتربر الحاجة للتغيري. واملدخل الثاين أطلقا عليه "معياري - 

تعليمي- معاد" والذي يقوم عىل فكرة أن التغيري سوف يحدث حن يغري األفراد اتجاهاتهم، 

وقيمه��م ومهاراتهم، وعالقاتهم، وأيًضا أنه حن تش��جع قيم املجموعة س��لوكيات جديدة 

وليس القدمية. أما اإلس��رتاتيجية الثالثة فإنهام يعرفانها أنها بأنها مدخل سلطوي، يقوم عىل 

السياس��ة، والقانون، والحاف��ز املادي أو العقوبة، والتأنيب والل��وم عند املخالفة. هذا وإن 

حلول تطوير املنظامت هي أساًس��ا مداخل معياري��ة / تعليمية معدة للتغيري، وإنها بذلك 

تصمم بحيث كلام أنجز املش��اركون إج��راءات العمل للحل، فإن األفراد واملجموعات ميكن 

أيًضا أن يكتسبوا اتجاهات جديدة، ومهارات ومعتقدات وقيم.

وتوج��د ثالثة مبادئ مهمة تصمم عليها حلول تطوي��ر املنظامت وتتضمن تلك املبادئ 

خلق الفرص للتعلم وإعطاء حرية االختيار للمشاركن وتقديم مخرجات واضحة ومحددة.

خلق فرص للتعلم:
ك��ام ذكرنا، فإن الغاية من تطوير املنظامت هي تحس��ن الفاعلي��ة التنظيمية والتعلم 

والنم��و وهام قيم مركزي��ة. وهذا يعني بالنس��بة للحلول أنها ينبغ��ي أن تخضع للتطوير 



مقدمة يف الحلول

321 تطوير املنظامت عملية إدارة التغيري التنظيمي

كفرص للتعلم. وكتب أرجرييس )Argyris )1970 يف ذلك بالقول "إن واحًدا من أكرث األطر 

املعيارية أهمية هو توليد الخيارات التي تؤدي إىل تعزيز كفاءة التنظيم" ))P.170. ومبعنى 

آخ��ر؛ ف��إن الحل ال يحل فقط املش��كلة املبارشة، لكنه أيًضا يوفر ألعض��اء املنظمة الفرصة 

الختبار كيف تحدث عملية حل املش��كلة بحيث إن النشاط يجعل من السهل يف املستقبل 

حل مش��كالت ش��بيهة بتلك. ويحدث هذا عرب عدد من الطرق، ومتارين يف الخربات وفرص 

ملناقشات تأملية حول االثنن: املحتوى وعملية الحل. وميكن أيًضا ملامريس تطوير املنظامت 

تطوي��ر فرص لتجارب ذات مخاطر متدنية واستكش��افية بحيث ميك��ن ألعضاء املنظمة أن 

يحاولوا تقديم أفكار جديدة ويحللوا املخرجات. وميكن ألعضاء املنظمة عرب مش��اركتهم يف 

نشاطات تجريبية وتأملية أن يكونوا أكرث وعًيا بخرباتهم ومناذجهم.

منح الخيار الحر:
يتضمن الخيار الحر كاًل من الخيار للمش��اركة يف النش��اط وخي��ارات قانونية يف توجيه 

مخرج��ات )أي مخرجات الخيار(. إن نش��اط الح��ل برصف النظر ع��ن مصالحه وأهدافه 

األساس��ية، ينبغي أن يكون تصميمه وتنفيذه مالمئًا بحيث إن نظام العميل يحتفظ بتفرده 

واس��تقالليته )Argyris, 1970. P.17(. ك��ام أن الحل ينبغي أال يك��ون تصميمه إلنجاز ما 

يري��د أخصايئ التغيري من املجموعة أن تقوم به، لك��ن ينبغي أن يكون الحل وفق ما يفكر 

فيه العميل مبا ينبغي أن يتم إنجازه وذلك بالتش��اور مع أخصايئ التغيري وإىل املدى املمكن 

ينبغ��ي منح املش��اركن الفرص��ة للحضور أو عدم��ه بحرية ودون إجباره��م. وينبغي عىل 

أخصائي��ي تطوي��ر املنظامت تجنب املواقف الت��ي يرغم فيها عميل غري راض ليش��ارك يف 

دورات يف التدري��ب العم��يل. وينبغي عدم الضغط عىل أعضاء الفري��ق لإلفصاح أكرث عن 

خلفياتهم الش��خصية، التاريخ، والقيم أو املعتقدات بأكرث مام يرغبون يف اإلفصاح عنه. هذا 

وينبغي عىل القادة إال بأخذهم اإلحباط، بحيث يش��عرون وكأن لديهم خيارًا وليس أمامهم 

غري قبول توصيات فريق دراس��ة املهمة، أو املخاطرة باالس��تبعاد األكرث عن الفريق، أو أن 

يفاجؤوا مبواجهة مع الفريق.

ومع ذلك فإن حرية االختيار ال يعني بالرضورة أن كل جزء يف الحل مفتوح لقرار تعاوين. 

مث��ال لذلك فإن أعضاء املنظمة املش��اركون يف تصميم العملي��ة قد ال تكون لديهم املقدرة 



الفصل التاسع

تطوير املنظامت عملية إدارة التغيري التنظيمي322

الختيار تقنية جدي��دة أو توظيف موظفن جدد. إنهم قد يحتاجون ملعرفة املوافقات التي 

ق��د تكون رضورية بعد أن يصمموا اإلج��راءات. وتعني حرية االختيار يف هذا املضمون أنه 

إذا كان تصميم الحل لتطوير عملية جديدة، وأن املش��اركن متت إفادتهم بحدود الرشوط 

للعملي��ة، ف��إن القائد لن  يأيت بعملية س��بق تصميمها بعد أن تك��ون املجموعة قد قامت 

بتطوي��ر عمليتها وأصدرت األم��ر بتطبيقها. هذا ويفضل العمالء يف ح��االت كثرية تصميم 

نشاطات الحل بحيث إن املخرجات التي يفضلونها هي الوحيدة التي تبدو حاًل معقوالً، مع 

تقدي��م صورة غري حقيقية للخيار. إن مثل ه��ذا التالعب ينتهي عادة بقليل من االلتزام أو 

بعدمه للحل النهايئ من قبل أعضاء املنظمة. 

تقديم مخرجات واضحة ومحددة:
يج��ب أن يك��ون أخصائي��و التغيري غري متحفظن ح��ول الهدف ال��ذي يحققه تصميم 

نشاطات الحل. إن العالقات ذات الفاعلية مع العميل تقوم عىل الثقة واملصداقية املتبادلة 

بن العميل وأخصايئ التغيري. فإذا كان االجتامع صمم ملساعدة املديرة لتتفهم بشكل أفضل 

كيف أن أسلوبها يف القيادة يؤثر عىل املجموعة، فإنه حينذاك يجب عىل أخصايئ التغيري أال 

يخدع أو يتحايل عىل املديرة للحضور، وذلك بإخفاء أو التمويه حول الغرض من االجتامع. 

ف��إذا كان االجتامع خاصاً باملواجهة بن مجموعتن ال يعمالن بانس��جام مع بعضهام اآلخر 

حينئذ ينبغي إحاطة الحضور علاًم بذلك باعتبار أن ذلك هو الهدف من الحل. هذا ويجب 

اإلفصاح للمش��اركن عن مخاطر املش��اركة وإىل املدى الذي ميك��ن التنبؤ بها، والتي ينبغي 

معرفتها قبل أي حل. 

الجوانب العملية في تصميم الحل:
إن كل يشء يختص بالحل ينبغي أن يوجه بثبات )وتركيز( إىل مخرجاته. ولس��وء الحظ، 

فإن أهداف الحل وتصميمه كثريًا ما يتعارضان مع بعضهام اآلخر. وإن أكرث اخرتاق مكشوف 

يف هذه املامرسة يحدث حن، كمثال، مجموعة تريد مجموعة االرتباط يف تعاون أكرث فاعلية 

ترغم عىل الجلوس ملدة س��اعة وذلك لتس��تمع ملحارضة من القائد يف كيف يكون االرتباط 

يف التعاون وليس بش��كل حادثة تعاون كبري. وبدياًل لذلك، إذا كان الهدف هو التعاون فإنه 
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ينبغي حينذاك منح املشاركن الفرصة ملامرسته منذ البداية وباإلمكان منحهم مهمة بسيطة 

إلنجازها عرب مجموعات تتكون من ثالثة أفراد مثاًل: وهذا ميكن مقارنته ببداية عامة لكثري 

من االجتامعات حيث يقوم كل من أخصايئ التغيري والعميل بتحديد األجندة ويلقون كلمة 

تحفيزية ويس��ألون املشاركن أن يقدموا أنفس��هم ويخربون الفريق أين يفضلوا أن يقضوا 

إجازته��م. كام أن الغرفة وترتيبها له تأثري أيًضا يف إنج��از حل ناجح. ذلك أن جلوس األفراد 

يف مقاعد متحركة ومتقاربة يف ش��كل دائري سيساعد عىل أن تنتج عنه مشاركة ومجموعة 

 )Block,2011( أكرث نش��اًطا مام لو عق��د يف قاعة لالجتامعات الكربى وذات مقاع��د ثابتة

ه��ذا ويالحظ تويك )Tueke  )2005 أن معظم غرف االجتامعات تغلق أو تقف عائًقا أمام 

املش��اركة أكرث مام تغري بها برتتيب األثاث )P.75(، وذلك بجلوس األفراد كام هو الحال يف 

املحارضات أو جلسة املرسح الذي ال يسمح للمشاركن أن ينظروا إىل بعضهم البعض. ولقد 

طور تويك Tueke مرشًدا موجًها ألخصايئ التسهيل من شأنه أن يوضح كيف أن حجم الغرفة 

وترتيبها والرتتيبات املادية للكرايس واإلضاءة والصوت ميكن أن يكون محفزًا للمشاركة.

والنقط��ة هنا هي أن تصميم الدورة ينبغي أن يك��ون منوذجًيا كام هو متوقع منه فإذا 

كان التغي��ري ه��و الهدف، حينذاك فإن كل اجتامع له الفرص��ة لدعم ذلك عن طريق إدارة 

االجتامع وأجندته وزمنه.

دور أخصائي التغيير في الحل:
تق��دم مرحلة الحل ألخصايئ التغيري والعميل فرص��ة أخرى للتفاوض حول األدوار . هل 

س��يكون أخصايئ التغيري مش��ارًكا نش��ًطا يف املرشوع أو أن يكون خبرياً/أو مستشارًا خارجًيا 

 Stroh & Johnson )2006( ويكتب ستورث وجونسون .)Stroh&Johnson,2006,P.136(

أن بع��ض املستش��ارين يقومون ب��أدوار عالية من املش��اركة يكونون هم فيه��ا بالرضورة 

"مديري��ن ب��دالء أو نواًبا ملديري��ن" )P.139(، يف حن أن آخرين قد يخت��ارون التقليل من 

املشاركة بشكل ملموس بعد تقديم توصياتهم. ويف حن أن االستحواذ الشديد للتغيري قد ال 

يكون مناس��ًبا لذلك فإن اهتامماً ضئياًل قد يتم يف مرحلة الحل، وأن مستوى الحل الصحيح 

يعتم��د عادة عىل االرتباط. وق��د يفضل العميل أن يقوم أخصايئ التغيري بتس��هيل اجتامع 

للتخطيط اإلس��رتاتيجي للمجموعة بحيث يس��تطيع العميل املشاركة فيه أو أن العميل قد 
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يفض��ل أن يتوىل هو املس��ائل ويجري التس��هيالت حولها وحده. وع��ىل كل حال أن تكون 

واضًحا حول األدوار س��وف يس��اعد عىل "تجن��ب االزدواجية أو الفج��وات يف تنفيذ الحل 

)Hanson&Lubin,1995, P.65(. ه��ذا وم��ن بن األدوار التي يتواله��ا أخصايئ التغيري يف 

الح��ل ما ي��يل )Golembiewski,1979B,B2000( حي��ث إن كالًّ منها ميكن أن يختلف يف 

عملية املشاركة التي يقوم بها أخصايئ التغيري:

1- التس��هيل: مس��اعدة العميل أو املجموعة للحصول عىل املخرجات املس��تهدفة، وذلك 

بتوضيح البدائل والعمليات والقرارات.

2- الحراس��ة: يقوم بدور مفت��اح الربط يف الحدود لو جاز التعبري ب��ن املجموعات ويقدم 

تغذية مرتدة موضوعية.

3- تحلييل: يس��تخرج ما هو مريئ أو س��مع به أو تم تعلمه لتعزيز الوعي بن املجموعة أو 

األفراد.

4- مع��امري: تصميم املواق��ع واألحداث والنقاش��ات بحيث ميكن إيج��اد الوعي والتعلم 

والتغيري.

5- التعبئة: الرتويج ملدخل أو منظور معن.

ح��ن يكون أخصايئ التغيري نش��ًطا خ��الل فرتة الحل. فإنه يف نهاي��ة األمر قد يكون من 

املناسب جًدا أن يكون ارتباط أخصايئ التغيري محدوًدا بفرتة زمنية محددة، ذلك أن مسؤولية 

تعزيز التغيري تحتاج أن تنقل إىل العميل.

القضايا األخالقية في الحلول:
ميث��ل التخطيط التنفي��ذي ومراحل الحل يف عالقة تطوير املنظامت، الحساس��ية األعىل 

درجة يف النزاع األخالق��ي )White&Wooten,1983,1985(. وإنه خالل هذه املرحلة فإن 

تواط��ؤ الفرق، وعدم الكفاءة الفنية، والن��زاع يف القيم واألهداف يخلق ارتباًكا / مأزًقا تنتج 

من اختيار غري مناس��ب ألهداف التغيري والغايات والعمق والطريقة بس��بب انعدام املهارة 

واملوضوعي��ة أو االختالف يف االحتياجات والتأهيل )White&Wooten,1985,P.141(. وقد 

س��بق لنا مناقشة األهمية واالعتبارات يف اختيار الحل الصحيح. وإنه من املهم مالحظة أنه 
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بالنس��بة لكثري من مامريس تطوير املنظامت فإن اختيار الحل الصحيح يرتفع يف األهمية أن 

يكون قضية أخالقية. وفيام ييل إمكانية وجود تحديات أخالقية أخرى وهي: 

سوء تقديم الحلول:
قد مييل أخصائيو التغيري إىل س��وء تقدير الوق��ت والتكلفة أو الصعوبة يف الحل إلرضاء 

العميل أو يرفعون من س��قف وعودهم أن حاًل معيًنا سوف ينجز مخرجات معينة. كام أن 

أخصايئ التغيري قد يواجه تحدًيا ليحد من تكلفة الحل إىل ما يس��تطيع عليه العميل. وفيام 

ييل توصيات يف مثل هذه املواقف:

"يتض��ح أن أخصايئ التغيري يخرب العمي��ل بأمانة أنه من األفضل له عدم البدء يف برنامج 

أبدأ بداًل من القيام بعمل ليس مناس��ًبا أو أن يكون ذلك العمل محدوًدا للغاية يف الحجم/

.)Dyer,1981,P.65( "املدى أو التأثري

سوء تبيان مستوى مهارة المستشار:
ناقش��نا من قب��ل يف هذا الفصل أن أخصائي��ي التغيري قد مييل��ون عاطفًيا عن وعي أو 

غ��ري وعي أن يقرتحوا ويقوموا بعمل حلول عادية ومريحة بالنس��بة له��م، وذلك بداًل من 

اقرتاح حل يتناس��ب فعلياً مع البيانات. والعكس ميكن حدوثه أيضاً، حن يكون الحل األكرث 

مواءمة، لكن أخصايئ التغيري ليس لديه الخربة يف التعامل معه. وإنه يف هذه الحاالت، بداًل 

من اس��تخدام العميل كحالة اختبارية، فإن مس��ؤولية أخص��ايئ التغيري هي االعرتاف أنه مل 

يستخدم مثل هذا الحل من قبل، ورمبا يقرتح زمياًل ميكنه تقديم املساعدة )يف املوضوع(. 

التواطؤ مع العميل:
وكمثال عادي للتواطؤ: يحدث التواطؤ حن يوافق أخصايئ التغيري عىل تطبيق حل يف غياب 

البيانات لدعم استخدام الحل. كام أن التواطؤ قد يحدث حن يعتقد املستشار أنه أصبح يعترب 

نفس��ه عنرًصا وجزًءا من ثقاف��ة املنظمة ويرغب أن يرى الحل ناجح��اً، وأن هذا التطابق مع 

العميل يؤثر عىل هيكلة حل معن بحيث إنه ال ميثل الحقيقة بالنسبة ألعضاء املنظمة أو أنه 

- أي الحل - صمم الستبعاد بعض أعضاء املنظمة إلكراه واستغالل العميل أو أعضاء املنظمة.
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اإلكراه والتالعب من العميل أو أعضاء المنظمة:
 قد ال يخرب املشرتكون يف الحل بأهداف وغايات التدخل، أو أن الحل قد ال يصمم بحيث 

ميكن املشاركة فيه.

نظرة عامة حول أساليب الحل:
تختلف أساليب الحل باختالف األبعاد. وسوف متيز الفصول القادمة )من هذا الكتاب( 

بن الحلول وفًقا ملن هم مس��تهدفن وميكن وضع الحلول يف ثالث فئات عامة والتي ميكن 

تطبيقها عىل كل من:

1- األفراد.

2- مجموعات مستقلة أو مجموعات متعددة وفرق.

3- كامل املنظامت واملنظامت املتعددة.

ويعك��س الش��كل )2-9( خريطة تنظيمية عام��ة توضح القائد، املديري��ن املتعددين، 

وأعض��اء الفرق األحادية. كام يوضح كيف أن فئ��ات الحل الثالث التي نتناقش فيها تنطبق 

عىل ذلك الهيكل )بالخريطة(. الحظ أنه توجد عدة طرق ميكن تطبيق أنواع الحل عليها – 

أي ع��ىل هذه الخريطة. وأن الحل األحادي ينطبق عىل أي من األفراد يف الخريطة. كام أنه 

باإلمكان رس��م الدائرة التي حول فريق أحادي ميكن رس��مه أيًضا بشكل أفقي حول فريق 

القي��ادة، وذلك كمثال، وإن هذه النقطة س��وف تكون أكرث وضوًحا ونحن نكتش��ف أنواع 

الحلول يف الفصول القادمة.

لي��س هناك كت��اب ميكن أن يوضح يف بيان أو اس��تعراض األن��واع املختلفة والتكيفات 

"املمكن��ة يف عامل حلول تطوير املنظامت الذي تواج��د منذ أن تم إدخال املجال- أي مجال 

تطوير املنظامت - لذلك فإننا لن  نغطي جميع الحلول املعروفة، بل إننا سوف نناقش تلك 

التي هي عادة أكرث استعاماًل اليوم. 

ويلخ��ص الجدول )4-9( تلك الحل��ول يف الفصول الثالثة القادم��ة. وإضافة لذلك فإنه 

باإلمكان تكييف بعض هذه الحلول ألكرث من مجال لهدف واحد )مثل تلك املستخدمة لكل 
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من الف��رق واملنظامت- كمثال( لذلك فإن ما يحدث هنال��ك الرتكيز عىل التطبيقات األكرث 

عمومية بالنسبة للحل.

الشكل )2-9( أنواع الحلول يف تطوير املنظامت

التدخالت األحادية )الفصل 10(

تدخالت املنظمة بالكامل 

)الفصل 12(

فريق التدخالت 

)الفصل 11(
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الجدول )4-9( رشح حلول تطوير املنظامت كام هو وارد يف هذا الكتاب:

حلول أحاديةحلول الفريقمدخالت عىل املنظمة بكاملها

  • تقييم وتغيري ثقافة املنظمة

• تصميم املنظمة وهيكلها

• حلول توجيهية

• التخطيط والوقت الحقيقي للتغيري 

اإلسرتاتيجي

• سيناريو التخطيط ومؤمترات البحث 

والبحث املستقبيل

• حلول الجودة وإعادة الهندرة 

وإدارة الجودة وستة سيجام

• حوارات حلول تطوير املنظامت، مبا 

يف ذلك تقنية الفضاء املفتوح واملقهى

• تطوير عرب املنظامت وداخلها

• بداية الفريق االجتامعات 

واالجتامعات املرحلية

• اجتامعات املواجهة

• مفاوضات األدوار وتحليلها

• إعادة تصميم العمل

• الحل

• استطالع مرغوب فيه

• حلول بن املجموعات 

والفرق

• آليات وأدوات التقييم 

الفردية

• تدريب عميل

• توجيه وظيفي

• تغذية مرتجعة 360 درجة

• تخطيط املستقبل الوظيفي 

وتطويره

الملخص:
صممت الحلول بش��كل رصي��ح ومحدد إلحداث التغيري عىل مس��توى الفرد واملنظمة. 

ويتكون عادة من إسرتاتيجية حل أو خطة شاملة، والتي قد تتضمن نشاطات حل فردي أو 

أحداث. وإن كثرياً من أعضاء املنظامت اليوم أصبحوا يتهكمون من التغيري التنظيمي؛ نتيجة 

الحل��ول الكثرية غ��ري الناجحة التي قد خاضوا تجربتها. كام توجد عدة أس��باب، مبا يف ذلك 

اس��تخدام حل املش��كلة الخطأ، اختيار حل غري مالئم، عدم وجود أهداف وغايات واضحة، 

العمل مع أخصايئ تغيري غري ماهر وتنفيذ التغيري يف منظمة هي مل تكن مس��تعدة للتغيري. 

ونتيجة لذلك، فإن الحلول الفاش��لة ت��ؤدي إىل تكلفة كبرية يف الوقت واملال وتحفيز أعضاء 

املنظمة.
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إن اختي��ار الح��ل الصحيح يتضمن ع��دة اعتبارات. ينبغي أن يك��ون الحل متناغاًم مع 

البيانات والتحليل. وينبغي عىل أخصايئ التغيري أن يأخذ يف االعتبار استعداد املنظمة للتغيري 

وأن يكون الحل أوالً. وينبغي أن يكون أيًضا بالعمق الصحيح، وينس��جم مع املش��كلة التي 

يتم حلها. وإن إسرتاتيجية الحل بالكامل يجب أن تتكون من النشاطات التي تتابع بفاعلية 

للحص��ول عىل الفائدة القص��وى وليس مهاًم ما هو الحل إال أن��ه ينبغي أن يصمم كفرصة 

للتعلم، ومينح أعضاء املنظمة الفرصة للمشاركة يف االختيار وباملخرجات الواضحة واملحددة. 

وينبغي أن يصمم مبتانة وثبات وانس��جام بحيث إن كل يشء بدًءا من الدعوة إىل األجندة 

إىل التنوير املبديئ من العميل كل ذلك ليعمل بثبات ورس��وخ نحو الغرض املقرر من الحل. 

وينبغي عىل أخصايئ التغيري والعميل أن يناقش��ا األدوار مقدًما بحيث إن مش��اركة والتزام 

العميل وامتالكه للحل يتم تأسيس��هام، وأن أخصايئ التغيري ميكن أن يتوىل دورًا مناس��باً، يف 

مساعدة العميل يف تحقيق أهداف الحل.

وأخريًا تقدم الحلول مجموعة جديدة من التحديات األخالقية بالنس��بة ألخصايئ التغيري 

مب��ا يف ذل��ك احتامل الخطأ يف متثيل الح��ل أو مهارات أحد األفراد املعني��ن أو التواطؤ مع 

العميل يف اختيار حل غري مالئم وإمكانية عدم مالءمة الحل ألعضاء املنظمة. 

قراءات إضافية:
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الفصل العاشر

الحلول المتعلقة باألفراد
مت��ت ترقي��ة )آن Ann( لترشف ع��ى العمليات املعقدة الخاصة بعملية رئيس��ية يف مجال 
الن��رش. وإنها إضافة إىل املوظفن التابع��ن لها مبارشة فإن لديها أيًضا مس��ؤوليات إدارية أمام 
مجل��س اإلدارة تتعلق مبجلتن ومجموعة أخرى من األعضاء املوظفن والذين يعملون يف موقع 
مكتب مختلف. وبعد ميض سنة من عملها بهذا الدور، شعر مدير آن )Ann( أنها تفتقر لبعض 
املهارات اإلدارية والعالقات الشخصية املحددة، كام رأى أنها قد تستفيد من دورات مع مدرب 
عميل عى أساس أنه اتصال بن اثنن فقط. وتم يف الدورة األوىل االتفاق بن املدرب العميل وآن 
)Ann( عى تنفيذ س��ت دورات تدريبية عى أساس واحدة كل شهر. ولقد قرر املدرب العميل 
وآن )Ann( أن أه��داف التدري��ب العميل هو زيادة مه��ارات آن )Ann( يف العمل مع فريقها 
ومديرها. وكان املدرب العميل يف كل دورة متتد من ساعتن إىل ثالث ساعات يستخدم عدًدا من 
الطرق التدريبية ملساعدة آن )Ann(.. ولقد ناقشت آن )Ann( مع مدربها العميل كيف كانت 
عالقته��ا وإدارتها مع أعضاء الفريق كأفراد، وكيف أنها اتخذت قرارات إس��راتيجية، وكيف أنها 
أيًضا تدير اجتامعات الفريق. وإضافة إىل ذلك، فقد ناقش��ا أيًضا مهارات العالقة بن األش��خاص 
مث��ل كيف أدارت آن )Ann( الرصاع، وتلقت وأعادت التغذية املرتدة، واالتصال بزمالئها. وكان 
دور املدرب العميل يف هذه الحوارات هو توجيه األسئلة ملساعدة آن )Ann(يف توضيح أفكارها 
وأن ترى عدة خيارات وإمكانيات، ويستمع إىل ويتأمل فيام قالته بداًل من إرشادها ماذا ميكنها 
أن تفع��ل أو أن��ه يقدم لها نصيح��ة توجيهية. وبعد أن أكمل��ت آن )Ann( الدورات التدريبية 
الس��ت، اتفقت مع مدربها العميل االستمرار يف هذا التدريب كلام ظهرت الحاجة إليه، ويكون 
 )Ann( وقد الحظت آن .)التدريب عن بعد )بالهاتف والربيد اإللكروين وذلك ملدة )6( أش��هر
أنها تحسنت يف عالقاتها يف العمل مع مديرها، وتحديًدا بالنسبة إىل كيفية العمل بتعاون وكيف 
ميكن ل� آن )Ann( أن تقدم معلومات تجارية حديثة ذات فاعلية أكرث. وتلقت آن )Ann( من 
مديرها تغذية مرتدة إيجابية حول التحسن يف مهاراتها اإلدارية. كام أن أعضاء الفريق عربوا عن 
مساندتهم ملقدرات آن )Ann( اإلدارية، وقد الحظت أنهم يعملون معها بطريقة أكرث انسجاًما 
وثباتاً. ورمبا يكون أهم مردود لذلك هو ارتفاع نصيب الجريدة يف السوق وتدين املرتجع، وزيادة 

.)Wade,2004( اإلنتاجية وتحسن الروح املعنوية للموظفن

• ما الهدف من )تعين( املدرب العميل؟

• ما الذي تعتقد أنه يستدعي مدرًبا عمليًّا ذا فاعلية؟
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لقد ذكرنا يف نقاشاتنا يف الفصل الثاين عن تاريخ تطوير املنظامت يف السنوات األوىل من 

نش��أته أن مجموعة التدريب T-Group وتغيري الفرد كانا يعتربان هام األس��اس يف التغيري 

التنظيمي. إن املنظ��امت ال تتغري حتى يتغري األفراد الذين تتكون منهم املنظمة. وبعد كل 

ذلك، ليست املنظامت األفراد بل إنها تتكون من األفراد، لذلك، فإنه يجب أن يبتعد التغيري 

التنظيمي - أوالً وقبل كل يشء - عن مفهوم التغيري الش��خيص. ويف حن توسع هذا املفهوم 

إىل حد ما ليضم الفريق والحلول عى مس��توى املنظمة كمجاالت محددة للتغيري، إن تغيري 

الفرد عن طريق حلول ش��خصية، يظل مظهرًا مهاًم لتحقيق التغيري التنظيمي. وسوف ننظر 

يف هذا الفصل عدًدا من الطرق التي يعمل بها أخصائيو التغيري ومامرسو التطوير مع األفراد 

لتش��جيع منوهم وتطورهم الذايت. وتتضمن هذه النواحي إدارة تقييامت األفراد واألدوات، 

والتدريب العميل، والتوجيه الوظيفي، والتغذية املرتدة )360( درجة، والتخطيط للمستقبل 

والتطوي��ر الوظيفي. إن حل��ول الفرد ميكن أن تكون ذات تأثري غري عادي لتش��جيع النمو، 

والتطوي��ر والتغيري الذايت. ونهاية األمر، وعى كل حال، فإنه يجب االحتياط يف جانبن )من 

ذلك التغيري(: 

أواًل: ك��ام أبان بير بلوك )Peter Block-2008( بقوله: "إننا تعلمنا من قبل أن مغادرة 

أع��داد كب��رية من األفراد ال ينتج عنه مغادرة كامل املجتمع )P.5( كام أن تغري الفرد طريقة 

غري كافية لتحقيق التغيري التنظيمي. كام س��بق أن ناقش��نا ذلك من قبل، وذلك بسبب أن 

املنظامت تش��مل الكثري م��ن العمليات والنظم، كام أنها تضم أف��راًدا لهم قيم ومعتقدات 

قوي��ة. وإن هذه النظم، والعمليات، واملعتقدات قد تتعارض مع بعضها وتعمل عى نقيض 

أي محاول��ة للتغيري من جانب األفراد وكمثال، قد تدير منظم��ة ما برنامًجا تدريبًيا لتعليم 

املوظفن كيف ميكن أن يكونوا أفضل يف خدمة العمالء، إال أن مثل هذا الجهد يكون جهًدا 

ضائًعا لو أن املوظفن مل يجدوا الدعم من اإلدارة أو األدوات املناس��بة ألداء عمل الوظيفة. 

وميكن إعادة هذا القول بطريقة مغايرة، إن املنظامت التي تطور مامرسات منتظمة وعادية 

تصبح هذه األخصائيات مؤسسية، وميكن أن تكون قوى فّعالة للمحافظة عى الوضع القائم 

ك��ام هو وتق��اوم أي محاولة فردية للتغي��ري. )Johnes& George ,2001(. قد يكون تغيري 

األف��راد جزًءا مهاًم من التغي��ري الذي تحتاجه املنظمة، لكنه ليس من املحتمل أن يكون هو 

التغي��ري الوحيد املطلوب طامل��ا أن األفراد يعملون تحت نظم مرابط��ة. قد تحتاج الحلول 
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الفردية إىل أن تكتمل بحلول قامئة عى الفريق أو حلول عى مستوى املنظمة وذلك كجزء 

من إس��راتيجية حلول ش��املة )انظر الفصل الثالث(. كام أن الحلول الفردية قد تكون لها 

حاج��ة أيًض��ا لدعم جهد أكرث ش��مولية للتغيري. كمثال، قد يك��ون برنامج تدريب عميل يف 

القي��ادة مكماًل ملنظمة تطبق تصمياًم جديًدا حيث يدي��ر القادة حالًيا فرًقا ألعامل الرشكة 

العاملية.

ثانياً: كام أن معظمنا ش��خصياً خضع للتجربة، فإن تغيري الفرد نادرًا ما ينجح أو يستمر 

لفرة طويلة إذا تم بالقهر أو بقوة القانون. وس��واٌء كان خس��ارة يف الوزن، أو ترك التدخن، 

أو تغيري أس��لوب اتصال الشخص مع زمالء العمل، فإن منو الشخص يكون فعااًل للغاية حن 

يكون الفرد محفزًا ليك يتغري. وإن تفهم سيكولوجية عملية تغيري الفرد مفيدة إلدراك كيف 

ا للفرد  يتجاوب األفراد للتغيري وينفذون التغيري الشخيص، من أجل اختيار حلول مناسبة جدًّ

املعني أو األفراد املعنين. 

التغيير المتعلق باألفراد وردة الفعل للتغيير:
إن ج��زًءا مهاًم يف كيف يفكر األف��راد يف العمل يقع عرب الخطط أو املخططات. ذلك أن 

الخط��ط هي مفاهيم اإلدراك، واملعتقدات املتعارفة، التي تتحكم يف كيف نقبل عى بيئات 

تخ��ص حياتنا وعملن��ا )Johns& George ,2001(، إن الخطط تس��اعدنا يف تطوير مناذج 

معروف��ة لرجمة ما يحدث لجعل عملنا ش��يًئا معقوالً. وإننا نط��ور الخطط بحيث نعرف 

كيف نجعل العمل شيًئا معقواًل لتنفيذ أمٍر مبنتج جديد تم استالمه عرب الربيد اإللكروين، أو 

كيف نفرس دور املوظف الجديد الذي يقوم بالعمل مع الفريق. إن الخطط تساعد أعضاء 

املنظمة لي��س فقط عى تنظيم العمل بل عى كيفية مقارنة ذلك العمل مبخططات أخرى 

ت��م تطويرها خاصة باملنظمة، وزمالء العمل، البيئة املادية وغري ذلك. إن التغيري يهدد هذه 

املخططات املوجودة ويتطلب تطوير مخططات جديدة، مام يجربنا للتس��اؤل حول ما كان 

يوًما بالنسبة لنا عادياً، ومعروًفا ومريحاً. وهل هو تغيري شخيص هو الذي نسعى إليه )مثل: 

لنكون أكرث فاعلية يف صنع ونقل القرارات الصعبة( أو تغيري ما يحدث لنا )مثل: نقل ملكية 

الرشك��ة، ك��ام أن الوظائف تتغ��ري(، إن التغيري يربك ما هو عادي، إن��ه ميثل الفجوة وعدم 

الثبات ب��ن املوجود واملتعارف م��ن املخططات واملخططات الجديدة غ��ري العادية والتي 
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تطال��ب أواًل بتغيري الف��رد )Johns& George ,2001(. إنه أيًض��ا الوقت ليك، يقوم األفراد 

مبقاومة التغيري وحن يدركون ألول وهلة الحاجة إىل ترك املخططات القدمية وتبني الجديد 

من مخططات جديدة. 

والحقيق��ة أن األفراد يتجاوبون للتغيري بط��رق مختلفة. بعضهم يرفع من قدراته بتعلم 

مهارات جديدة أو يواجهون تجربة يف بيئة مختلفة، ورمبا يحفزون بإمكانيات مستقبل أكرث 

إرشاق��اً. وآخرون قد يصيبهم اإلحباط أو القل��ق حن يواجهون باملجهول، رمبا أنه غري مؤكد 

كي��ف يتم التكيف مع التغيري أو الحزن حيث إن حالة قامئة كانت ممتعة لهم عى وش��ك 

الزوال وكثري من األفراد لديهم عواطف مختلطة. وأنه مهام كانت تلك العواطف فإن التغيري 

الش��خيص يحدث غالًبا باعتباره عملية مؤثرة كلام مر األفراد عى مراحل من التحول الذي 

يطلق عليه النهايات، واملنطقة املحايدة، والبداية الجديدة. 

النهايات:
تنته��ي جمي��ع التحوالت بنهايات، أو اإلق��رار والتحرر من املايض. وميك��ن للنهايات أن 

ت��ؤدي إىل اإلرباك والخوف أن التغيري ق��د يتطلب ترك العمليات القدمية، وكذا املعتقدات، 

وطرق أداء العمل السابقة. لكن التغيري ميكن أيًضا أن يعني ترك العالقات واملواقع املتعارفة 

القدمية كام أنه قد يعني تغريات يف هوية الشخص، والتي قد تحدث عند تحوالت املستقبل 

الوظيف��ي التي تدفع األفراد إلعادة التفكري فيمن كانوا هم س��ابًقا وماذا كان يعني العمل 

بالنسبة لهم من الناحية الشخصية. إن الهوية املريحة التي قمت شخصًيا بتطويرها كإداري 

جي��د، أو ضوابط مرشوطة، أو مدرس، أو مدرب تس��ويق، أو مح��رر كتب هي اآلن تحت 

التهديد )بالزوال(، وأن جزًءا مهاًم من هويتي، أشعر أنها قد ضاعت وأن النهايات ما هي إال 

تجارب يف الخسائر، وأن األفراد من الطبيعي أن يحزنوا طوال هذه العملية وهم يخضعون 

لتجارب عاطفية فيها صدمات ونكران للهوية وذلك حن يواجهوا بالتغيري. 

المنطقة الحيادية:
تع��رف املنطقة الحيادية أنها الفرة التي تكون فيها ط��رق العمل القدمية والجديدة ال 

تعمل بش��كل صحيح )Hobeche, 2006, P.74( وقد يكون محبًطا لالتصال ومربًكا معرفة 
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أن تغيريًا ما س��ُيجَرى، ومنهًيا الراحة التي يوفرها الروتن واألخصائيات الراسخة. وقد يشعر 

األف��راد أنهم معرضون للقصف بالقنابل وأنهم مغم��ورون باملعلومات الجديدة وأنهم رمبا 

ال يعرفون كيف يقيمون أو يفرسون جميع هذه املعلومات. وقد يكون هناك ش��عور بعدم 

الراحة وباملخاطرة إذا كانت هناك محاولة أش��ياء جديدة دون معرفة عاماَّ ميكن أن يحدث 

فيام بعد. ويبدو أن هناك ش��عورًا بأن املرحلة االنتقالية س��وف تستمر لألبد دون أي رؤية 

واضحة حول متى سوف ينتهي اإلرباك.

البدايات الجديدة:
ميك��ن أن تحدث البدايات الجديدة يف حاالت التوق��ف والبدايات وذلك يف فرة انتقال 

األفراد إىل الطرق الجديدة، ورمبا يصابون بصدمات وإحباط، أو فشل وهم يحاولون التغيري، 

لكن يجدون أن ذلك صعباً. وقد تحدث خيبة األمل إذا كانت البدايات الجديدة ليست هي 

كل م��ا كان متوقع��اً. "إنها غري حقيقية" كام يكتب بريدج��س )Bridges )1980 أن يتوقع 

الش��خص االنطالق مثل العًداء من نقطة البداية )P.148(، وبالتدريج فإن البداية الجديدة 

قد تصبح مألوفة ومريحة كام حدث يف الطريقة القدمية، هذا وإن الحلول الفردية مصممة 

لتس��اعد أعض��اء املنظمة خالل املراح��ل املختلفة لعملية التغيري، مب��ا يف ذلك التعرف عى 

الحاجة للتغيري، ومراعاة إيجابيات وسلبيات املايض، وتعلم مهارات جديدة وكثري غري ذلك. 

إنهم يعملون تحت فرضية أنه إذا كان األفراد يحتضنون التغيري بإيجابية، فإنه من الرضوري 

خل��ق ف��رص آمنة لهؤالء األفراد ليك يصل��وا إىل وئام مع التغيري ويقوم��وا باملواءمة الالزمة 

والتعدي��ل ال��الزم )Holebeche - 2006, P.71(. إن كثريًا من املديري��ن أو أخصايئ التغيري 

يحاول��ون الرويج للتغيري الفردي باملنظامت، يتبع��ون عى كل حال املنظور الذي يقول إن 

املوظفن يحتاجون " أن يس��ايروا التغيري" و"يتغلب��وا عليه" أو " فقط يتعاملون معه". وإن 

هذا االعتقاد يتجاهل دور املدير يف مساعدة املوظفن عرب التحديات يف تفسري والتكيف مع 

التغي��ري )Isabella, 1992(. وكام أوض��ح بريدجس )Bridges )1980 لو " أننا عاملنا ذواتنا 

كآالت ميك��ن وقف التيار الكهربايئ عنه��ا ثم أعدنا لها التيار الكهربايئ مرة أخرى، فإن هذه 

الطريقة غري فعالة للتغيري الش��خيص، وإننا سوف نحتاج إىل طرق تجعلنا نتفهم ونعقل أن 

م��ا ضاع وأدى إىل اإلرباك الذي نواجهه وذلك ح��ن رجعنا إىل إلغاء العقد وعدم الوهم أو 
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ع��دم التامثل" )P.130(. إن الحلول الفردية ميكن أن تكون خطوة يف ذلك االتجاه. وأنها قد 

ل التحوالت إىل  توح��ي بالنهايات، وتش��جع التفكر والتأمل خالل املنطقة الحيادية، وتس��هِّ

بدايات جديدة. 

االستبانات الفردية والتقييمات:
توف��ر القوانن والعق��ود الفردية والتقييامت تغذية مرتدة فردية للمامرس��ن لعدد من 

املجاالت مثل أسلوب الرصاع، أسلوب القيادة، خيارات العمل، أسلوب التعلم، االستعدادات 

للعم��ل وأكرث م��ن ذلك. وإن القوان��ن الفردية التي عامة تس��تخدم يف تعاق��دات تطوير 

 Firoو Myers – Briggs Type Indicator( Myres – Briggs املنظ��امت هي نوع مؤرش

B– واستبانة أسلوب – Thomas Kilman وDisc وكثري غري ذلك. 

ويش��ار إىل هذه القوانن بش��كل عام كاختبارات برغم أن ذلك ُيَعدُّ يف العادة مسمى غري 

صحيح بس��بب أن قوانينها وقواعد التحليل مثل النوع املس��تخدم يف حلول تطوير املنظامت 

ليس لها إجابات حاس��مة: صحيح أم خطأ. إن االس��تبانات الفردية قد تس��أل املش��اركن أن 

يقيموا مس��توى موافقتهم مع االرتباطات مثل: "ما هو حاصل يف مستوى وضع املجموعة يف 

املوافق��ة مع العبارات" مثل " إنه مع وض��ع املجموعة أو أرغب يف إدارتها" أو "أفضل العمل 

مبفردي معظم األوقات" أو " أن البيانات اإلحصائية مهمة بالنسبة يل ليك أتخذ قرارًا يقوم عى 

املعلومة". إن االس��تبانات تقوم عادة عى نظريات وأنها دامئًا وأبًدا خضعت لالختبار الصارم 

للتحق��ق من صحته��ا واالعتامد عليها من قبل األخصائين النفس��ين أو خرباء أبحاث آخرين 

قب��ل نرشها. إما أنها مكتوبة عى الورق )بقلم الرصاص( أو أنها عى الحاس��ب اآليل مكتملة 

وأنها تستغرق عدة دقائق إىل عدة ساعات حتى تكتمل، وذلك اعتامًدا عى االستبانة. ومبجرد 

اكتامله��ا ورصدها، فإنها توفر تغذية مرتدة قيمة للمش��ارك مبا يش��جع عى التوعية الذاتية 

والتعرف عى مناطق القوة الش��خصية، وكذا التعرف عى أي مجاالت قد يريد الفرد تغيريها. 

ويف ح��ن أن القواع��د عادة تركز عى الفرد إال أنها كثريًا م��ا تكون أيًضا ذات فائدة يف أوضاع 

الفري��ق. وإن��ه يف هذه الحاالت تكتمل االس��تبانات فرادى وتتم مناقش��ة النتائج بن أعضاء 

الفريق يف اجتامع تس��هييل "مبش��اركة أس��لوب عمل أحد أعضاء الفريق يف الخيارات كمثال، 

وذلك مام ميكن أعضاء الفريق من التعرف عى كيف أن كل عضو يحقق أهداف الفريق".
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لالس��تبانات الفردية عدٌد من الفوائد )Pfeiffer&Ballew,1987(، وبسبب أنها اكتملت 

ف��رادى وتم توفري التغذية املرتدة مبارشًة للمش��ارك - وهذا يك��ون يف العادة مكتوباً - فإن 

القواعد قد تكون أيًضا طريقة تهديد متدنٍّ نس��بًيا للفرد ليك يحصل ش��خصًيا عى التوعية 

الذاتي��ة والتغذي��ة املرتدة، وإنه يح��دث غالًبا أن عملية اكتامل االس��تبانة ميكن أن ترتبط 

حت��ى ولو كان املش��ارك قليل الكالم ويطور أو لديه بعض املي��ول يف التطفل حول النتائج، 

مبا يش��جعه أو يش��جعها للنظر يف التغذية املرتدة. كام أن هذه االستبانة تعطي املشاركن 

لغة وإرش��ادات نظرية لتفهم سلوكهم، واألسلوب والخيارات، وكذلك األفراد الذين يعملون 

حولهم، وهذا ميكن أن يشجعهم أن يكونوا أكرث وعًيا يف كيف تعمل أساليبهم يف التفاعالت 

اليومية. كام أن بعض االس��تبانات تس��مح باملقارنة مع أفراد آخرين، والتي ميكن أن تكون 

أك��رث تحررًا حن يش��عر األفراد أنهم متواج��دون أو معزولون، كام ميك��ن إدارة القواعد يف 

مناسبات متعددة )مثل كل عام( للتعرف عى التغيريات التي تحدث عرب الزمن.

إن استخدام القوانن كحلول ميكن أن يكون لها أيًضا عدة سلبيات، وذلك أن بعض األفراد 

يرفضون أو يخش��ون التعرض لتجربة نفسية أو أن يحدث متيزهم أو أن يتم الكشف عنهم 

وذلك بس��بب أنهم ينظرون إىل االس��تبانة أنها تطعنهم بعمق أو ترك عالمة يف أجسادهم 

وبرغ��م إرصار أخصايئ التس��هيل لعكس ذلك، قد يس��عى املش��اركون مل��ا يعتربونه إجابة 

اجتامعي��ة مرغوًبا فيها، باعتبار أن هن��اك إجابة بصواب أو خطأ. وقد يصابون بخيبة األمل 

حن يجدون أن ما كان يظنون أنه "أفضل" أس��لوب يف القيادة ال يوازي اسلوبهم قياًسا عى 

االس��تبانة وإن ذلك قد يؤدي إىل وجود عواط��ف باإلنكار وخيبة األمل وقد يحاول أخصايئ 

التسهيل أن يتجاوب مع هذا املوضوع بتشجيع االعراف بالنتائج مهام كانت، وباإلرصار عى 

عدم وجود إجابات صحيحة. وإنه بالنس��بة لبعض املش��اركن، وبسبب عدم وجود إجابات 

صحيح��ة، ف��إن ذلك ميكن أن يش��جع الصلة النس��بية والقبول األعمى " إن أس��لويب جيد، 

وكذلك الحال بالنس��بة ألسلوبك" وذلك بداًل من بناء وعي أنه قد يكون للشخص أخطاء أو 

سلوكيات قد ال تكون ذات فاعلية )مثل ردة فعل بغضب قوي قد متنع املوظفن أن يكونوا 

أمن��اء مع قائدهم(، وقد يك��ون للبعض ردة فعل عاطفي��ة أو أن يكونوا مغمورين بكمية 

التغذية املرتدة التي أحدثتها بعض االستبانات والبعض اآلخر قد يكون معتمًدا عى أخصايئ 

التس��هيل للتغذية املرتدة وترجمة النتائج أو التدريب العميل الشخيص. وإن االستبانات يف 
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أوضاع املجموعات خاصة ميكن أن تش��جع وضع عالقة أو قوالب لآلخرين )مثال: ليس��ت 

لديه ردود فعل عاطفية بس��بب أنه من فئة "Estp"، )أو إنها مدير مرسح درجة ثانية( أو 

أن املشاركن ميكن أن يشعروا بالضغط لكشف نتائج مل يكونوا عى استعداد للمشاركة فيها. 

ويوضح الجدول )1-10( ملخًصا لفوائد ومثالب استخدام االستبانات.

هذا ويستعرض بفايفر وباليو )Pfeiffer& Ballew )1987 عملية يف استخدام القوانن بفاعلية 

أوالً: أن االس��تبانات – تويص بإيجاد جو آمن محايد ال يصدر حكاًم قبل إدارة االستبانة. 

ينبغي أن يدرك املش��اركون األسباب وراء إكاملهم االس��تبانة، وكيف يكون استعاملها ومن 

س��وف يرى ردة فعل االس��تبانة والنتائ��ج اإلجاملية. وقد يكون أخصايئ التس��هيل ذا رغبة 

للركيز عى دقة القانون قبل إجابات املشاركن، وإن تجاوًبا أميًنا ومبارًشا أمر مهم.

ثانياً: وبعد أن أكمل املش��اركون االس��تبانة، قد يكون من املناسب ألخصايئ التسهيل أن 

يقدم بعض الخلفية عن االستبانة، موضًحا قاعدتها النظرية وأي مفاهيم نظرية أو أي أفكار 

قد تساعد املشاركن لتفهم االستبانة.

ثالثاً: أنه بإمكان املش��اركن التنبؤ باملخرجات حول التجربة قبل الخطوة التالية واستالم 

النتائج.

وإنه حن يتس��لم املش��اركون النتائج، قد يرغب أخصايئ التس��هيل يف الس��امح ببعض 

اللحظات الخالية من املقاطعة بالنسبة للمشاركن بحيث يَطلعون، ويستوعبون، وينظرون، 

ويدرس��ون التغذية املرتدة. وقد يرغبون يف مقارن��ة نتائجهم التي تم التنبؤ بها، مع النتائج 

التي قدمتها االس��تبانة ثم يطلعون عى أي تعليقات مكتوبة، أو أنهم يس��جلون إرش��ادات 

حولها. وإذا كانت االس��تبانة س��هلة التغيري، فقد يتمنى أخصايئ التسهيل أن يعطى درجات 

وتفسرياً مكتوباً مع النتائج. ويف بعض الحاالت، عى كل حال، فإن القوانن ونتائج التسجيالت 

قد تكون مربكة يف تفسريها، وإن لقاء شخص بشخص يف ترجمة النتائج قد يكون رضورياً. 

وإن��ه يف حالة أوضاع املجموعة، ومبوافقة كل الحضور، فإن أعضاء املجموعة قد يرغبون يف 

معرفة نتائجهم بدون ذكر األسامء، إذا رغبوا يف ذلك، والنظر فيها بالنسبة لكل املجموعة. 



الحلول املتعلقة باألفراد

339 تطوير املنظامت عملية إدارة التغيري التنظيمي

الجدول )1-10( فوائد ومثالب استخدام االستبانة بشكل فردي:

املثالبالفوائد

• يقدم لألفراد لغة وإرشادات ليعرفوا أنفسهم. 

• تهديد متدنٍّ نسبياً: عى مستوى األفراد. 

• يسمح باملقارنة مع اآلخرين.

• يسمح باملشاركة ملعرفة الذات. 

• ميكن إدارتها يف عدة مرات ملقارنة التغيريات.

• يسمح للفرد الستكشاف مناطق مل تكن معروفه قبل.

• قد يبحث األف��راد عن اإلجابة الصحيحة 

أو األسلوب الصحيح. 

• قد يسمح بوضع عالمة أو يف قالب. 

• ق��د يس��مح بالصل��ة النس��بية ب��داًل من 

املواجهة.

• الخ��وف من التع��رض للخطر، أو أن يتم 

اكتشافه نفسانًيا أو التعرف عليه. 

• ميكن أن ينم��ي االعتامدية عى أخصايئ 

التسهيل.

• ميكن أن يك��ون غزير املعلومة ملواجهته 

فوراً، وقد يكون غزيرًا وفائضاً.

إن ترجم��ة ومعالجة النتائج يعت��رب املرحلة املهمة للغاية يف العملي��ة. وبعد كل ذلك، 

ف��إن الهدف هو توعية الذات وزي��ادة املعرفة وليس تحلياًل إكلينيكياً، إن االس��تبانة ذاتها 

ببس��اطة ما هي إال وس��يلة عن طريقها ميكن أن يتعلم األفراد ويتطوروا. وبالنسبة لألفراد 

فإن أخصائيي التسهيل، ميكن لتشجيع معالجة النتائج، أن يوجهوا أسئلة عى النحو التايل: 

• هل النتائج متناسبة أو مختلفة عام كنت تعتقد؟ كيف كان ذلك؟ ملاذا تعتقد ذلك؟ 

• ما مواطن القوة التي تراها؟ ماذا يقنعك مام ترى؟

• م��ا الفرص للتغيري أو النمو التي تراها؟ هل هناك أي يشء كان مفاجأة لك أو أن يحدث 

خيبة أمل؟ هل هناك أي يشء تراه غري ُمرٍْض؟

• كيف تنظر يف أثر هذه النامذج بالنسبة لك يف حياتك اليومية ويف العمل؟ 
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• هل هناك أي يشء تريد أن تفعله بشكل مختلف قياًسا عى هذه النتائج؟ 

• ما النشاطات أو اإلجراءات التي تريد اتخاذها بعد ذلك؟

هذا وإنه طوال مس��ار العملي��ة، يجب عى أخصايئ التس��هيل أن يظل محايًدا – )وال 

يصدر أحكاماً( –كام يكون متفتحاً، ويَتس��م باالحرام، وأن يكون ذا حساسية للحقيقة. إن 

بع��ض األف��راد قد تكون لديهم ردة فعل عاطفية قوية. وإنه حتى األمثلة املس��تخدمة قد 

تعط��ي االنطباع ببعض النتائج أن لها بعض الدالالت الطيبة أو الس��يئة، لذلك يجب عى 

أخصايئ التس��هيل أن يكونوا منس��جمن مع كيف يرشحون النظرية والتفس��ريات الخاصة 

بالنتائج.

إن هناك عدة اعتبارات أخالقية يف اس��تخدام االستبانات. لذلك يجب تدريب أخصايئ 

التسهيل عى إدارة وتفسري االستبانة، وأنهم ينبغي أن يكونوا أنفسهم قد أكملوا االستبانة 

حتى ميكنهم فهم إمكانية ردة فعل املشاركن. إن إصدار األحكام أو التحليل ينبغي النظر 

فيها بعناية إذا تم عملها عى أس��اس النتائج وحدها، وأن املشاركن ال يخضعون لضغوط 

ليكشفوا السجالت/النتائج أو يتبنوا تفسري أخصايئ التسهيل ألي نتيجة فردية. وبديهي، أن 

يحصل أخصائيو التس��هيل عى االستبانات عن طريق الوسائل األخالقية وأن يستخدموها 

ك��ام تم االتف��اق عليه فيام يتعلق بقان��ون الحقوق الفكرية والنرش يف رشاء واستنس��اخ 

االستبانات. 

: Briggs-Myers مؤشر نوع
رمبا األكرث ش��يوًعا يف اس��تخدام االس��تبانة يف ارتباطات تطوير املنظامت هو مؤرش نوع 

 Edward Hoffman وإنه يف الحقيقة وحس��ب أدوارد هوفامن .)Briggs-Myers )Mbti

)2002(، فإن أكرث من )2.5( مليون شخص يكملون سنوًيا مؤرش )Mbti(. ولقد تطور مؤرش 

 )Carl Jung(قياًس��ا عى النظريات يف علم النف��س ل )S1920( يف العرشيني��ات )Mbti(

وال��ذي كان يؤم��ن أن األفراد يختلفون يف نواٍح رئيس��ية حتى لو أن لديه��م   نفس الغرائز 

املتع��ددة )النموذج األصيل( ليدفعه��م من الداخ��ل '' )Keirsy & Bates, 1984 - P.3(. وإن مقياس 

مؤرش بريجز مايرز يصنف الشخصية إىل )6( أنواع، قياًسا عى 4 فئات تفضيل: 
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 :Extraversion Or Introversion )I( أو االنطوايئ )E( املنفتح •

إن تفضيل الش��خص E-I يعك��س كيف يحصل األفراد عى الطاق��ة: ذلك أن املتفتحن 

يحصل��ون عى الطاقة بالوقت الذي يقضونه مع أش��خاص آخري��ن، يف حن أن االنطوائين 

يحصلون عى الطاقة من الوقت الذي يقضون وهم وحيدون )يعيشون يف وحدانية(. ويجد 

املتفت��ح يف حفله كبرية أو اجتامع عام يجد طاقة أك��رث كلام دخل الليل أكرث، وأن االنطوايئ 

يشعر بأقل من ذلك بوجه عام.

:Sensing Or Intuition )N( أو اإليحاء )S( اإلدراك •

والج��زء الثاين يف األفضلية يع��ود إىل كيفية جمع األفراد للمعلومات، فالش��خص الذي 

يفضل اإلدراك أو اإلحس��اس يثق يف الحقائق، والبيانات، والتجربة الشخصية، والقيم واآلراء 

الحقيقي��ة والعملية. وإن تفضيل اإليحاء أو البديهة يش��ري إىل أن الش��خص يثق يف الحِس 

الباطني، ''والعواطف الداخلية ''، والخيال التأميل، ويجعل قيمه لآلراء التي تعكس إمكانات 

وتصورات )خيالية(.

 : Thinking Or Feeling )F( أو الشعور )T( التفكري •

إن تفضي��ل )T-F( يعك��س كيف يصنع األفراد الق��رارات. إن فئة التفكري متيل إىل صنع 

القرارات عى أساس املنطق، أو مبادئ عامة أو معايري، أو السياسة والتحليل، يف حن أن فئة 

الش��عور متيل إىل جعل القرار يقوم عى اعتبارات غري موضوعية وعالقات شخصية، والقيم، 

والتواؤم، واألثر عى األفراد.

:Judging Or Perceiving )P( أو املالحظة )J( الحكم •

ويش��ري الجزءان األخريان إىل أن التفضيل يعود إىل عاّم إذا كان األفراد يريدون األش��ياء 

مغلقة، ومستقرة، ومتكاملة )J( أو أنهم يفضلون – أي األفراد، أن يجعلوا الخيارات مفتوحة 

ومرنة )P(، وإن نوع )J( يخطط مس��بًقا ليحصل عى العمل الذي تم إنجازه بش��كل جيد 

وقبل املوعد املحدد، يف حن أن نوع )P( يفضل املرونة لألفكار الطارئة.

Mbti ت��ؤدي إىل أربع��ة أحرف – حرف واحد من كل فئ��ة، لذلك فإن األمثلة من أنواع 

 Myers –( تعني مؤرًشا من نوع Mbti وهكذا  فإن )Intp(و )Istj(و )Enfp( ه��ي  Mbti
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Briggs( – )والفئات التي متت استعارة الحروف منها هي التي ترمز للفئة، مثل E ترمز إىل 

املتفتح وحرف T يرمز للتفكري وحرف I يرمز إىل االنطوايئ وهكذا - املرجم( 

ويس��جل كل جزأين هذا التفضيل عى مي��زان )Mbti( بحيث إن واحًدا قد يوضح 

خيارًا قوًيا للحل لكنه يف نفس الوقت لديه خيار ضعيف يف إصدار الحكم وإن قوة هذه 

 )Mbti( الخيارات قد تتغري عرب الزمن، إال أن عدة دراسات أبانت أن خيار األربعة حروف

مييل إىل الثبات نسبياً. وقد تم يف االختبار أن لديه اعتامدية يف إدارات متكررة عرب الزمن 

ولنف��س الفرد )اختبار- وإع��ادة االختبار لالعتامدية(، لكن بعض الخرباء يس��تمرون يف 

 Carlson,( التس��اؤل حول جوانب أخرى من صحة االختبار بس��بب عدم وج��ود دليل

.)Pittenger 2005 1989 ,1985 ؛

ولق��د وج��د املستش��ارون أن )Mbti( مفيد يف عدة مج��االت، مبا يف ذلك بن��اء الفريق، 

 Stecher ؛Clinebell( التدريب، والتدريب العميل يف تطوير املستقبل الوظيفي، وحل الرصاع

2003، وCoe، 1992 وE.Hoffman، 2002، وMccaulley، 2000 (. وميك��ن ل)Mbti( أن 

يقدم رشًحا ونقطة للمناقش��ة لألفراد الذين يواجهون رصاعاً، مثاًل، وذلك بتوضيح أن اتجاهن 

مختلف��ن نحو امليعاد النهايئ مؤصلن يف خيارات مختلفة بحس��ب أبع��اد )J-P( وإن غالبية 

م��ن هم م��ن املفكرين يف الفريق، قد يتعاملون مع الق��رار منطقياً، وبذلك يعتربون هم من 

ذوي القلوب القاس��ية مقارنه بالعاطفين يف املجموعة. وإن فريًقا يتكون بالكامل من فئات 

)N( القوي��ة قد يتجاهلون حقائق وبيانات مهمة والتي ينبغي أن تؤخذ يف الحس��بان. وإنه 

يف مثل هذه الحاالت، فإن )Mbti( قد يكون مس��اعًدا خاصة يف تذكرينا أن هناك طرًقا بديلة 

للتفكري والعمل، وأن هذه املصادر يف الخالف باإلمكان أن تكون مفيدة. كام أن بإمكان األفراد 

أن يتعلم��وا ل��ريوا أن خياراتهم بها قوة، لكن بها ضعًفا أيًض��ا أكرث من ذلك. إن مواطن القوة 

والضعف تتواجد أيًضا يف الزمالء. 

إن عيوب )Mbti(، رمبا مثل معظم األدوات هو يف استخدام االستبانة وذلك ليس يف نفس 

االس��تبانة. أواًل إن )Mbti( يستخدم كثريًا بسبب أنه ممتع، وبه مزاح وليس منه أي تهديد، 

ومعروف، وأن شخًصا آخر قام بفعله، أو أن املستشار مدرب فيه، بداًل من استخدامه بسبب 

أن الوضع تطلب ذلك. هذا وينبغي أن يكون ألخصايئ التغيري س��بٌب له عالقة باس��تخدامه 
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)Mbti( )وأن يك��ون ل��ه أيضاً( هدف لل��دورة. ثانياً، برغم امله��ارات املتواجدة يف موازين 

قياس )Mbti(، فإن معظم اس��تخدامات )Mbti( متيل نح��و الركيز عى خيار فئة األربعة 

ح��روف، والذي مييل إىل فئة األفراد ويتجاهل الحقيقة الت��ي معظمنا يتعرض لها الزوجان 

يف وق��ت ما. وثالثاً، ف��إن األفراد قد يلقون تركيزًا كبريًا ع��ى )Mbti( ويضعون فرضيات أو 

رشوحات لكل السلوكيات قياًسا عى ذلك. )Pittenger, 2005(. وإن )Mbti( أصبح مرغوًبا 

يف بعض املنظامت بحيث إن األفراد الذين هم فقط يجربون االستبانة بأنفسهم يبدؤون يف 

تدريب اآلخرين يف املشاهدة، وبرشوحات غري دقيقة تتجاهل املميزات والقوة يف االستبانة 

 .)Mccaulley, 2000(

التدريب العملي:
يعترب التدريب العميل حاًل أو تعاماًل بن اثنن يقوم فيه الفرد بالعمل عى تطوير مهارة 

محددة أو عالقات ش��خصية أو التخاذ عملي��ات أو إجراءات وصواًل إىل هدف مرغوب فيه 

مستقباًل، ويعني أيًضا العمل مع أخصايئ التسهيل يف عملية التغيري الشخيص. ولقد كان ينظر 

يف املايض إىل االس��تعانة باملدرب العميل عى أنها ظاه��رة ضعف أو ظاهرة عدم كفاءة ثم 

تغري هذا املفهوم بحيث إن معظم الرشكات األمريكية تقدم اآلن نوًعا من التدريب العميل 

لكبار املديرين التنفيذين. )Stone, 2007(، وإن التدريب العميل للمديرين التنفيذين رمبا 

يكون هو أكرث أنواع التدريب املتعارف عليها والذي ميارس اليوم. ونتيجة لذلك، فقد تطورت 

مامرس��ة التدريب العميل بشكل دراماتييك يف التس��عينيات )S1990( إىل الحد الذي ظهر 

في��ه التدريب العميل يف القيادة، والتدريب العميل يف الحياة، والتدريب العميل التنفيذي، 

والتدريب العميل يف املستقبل الوظيفي،  فجميعها ترى كنظم خاصة للوظيفة تختلف عن 

ذلك التدريب الذي يقدمه مستش��ار تطوير املنظ��امت )Schein, 2006A(. ويحدد بوش 

وبين��ت )Bennett & Bush  )2009 عى األق��ل أربعة أنواع مختلفة من التدريب العميل 

وه��ي املتعارفة يف املنظامت: )1( التدريب العميل يف تطوير القيادة، ويرِكز عى "املقدرات 

العالية أو املرشحن يف خطة التعاقب الوظيفي " )2( التدريب العميل للمستقبل الوظيفي، 

ويس��اعد يف ''استكش��اف وظائف التدرج يف املس��تقبل أو الخيارات بن الوظائف، أو تغيري 

الوظائف، أو التقاعد '' و)4( والتدريب العميل التنفيذي لقيادات املنظمة يف الوظائف التي 
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باملس��توى األع��ى )P.3(. وإن كثريًا من املراقبن اآلن يوص��ون بالتدريب العميل للمديرين 

أيضاً، مع مالحظة، أن هناك فوائد مهمة للموظفن ولألداء التنظيمي العام، وذلك حن يقوم 

 ،Hunt & Weintraub )2002( املديرون بدور نش��ط يف مساعدة املوظفن للنمو والتطور

وإنه برغم تطور املدير كمدراَّب، فإن هذا القس��م )من هذا الكتاب( س��وف يناقش بشكل 

رئي��ي املدرِب العميل الداخ��يل والخارجي والذي ليس لديه عالق��ة مدير – وموظف مع 

الشخص الذي يخضع للتدريب العميل. 

هذا وميارس التدريب العم��يل ملختلف األغراض وإن مدريب التدريب العميل يطوِّرون 

أدوارًا مختلف��ة وأس��اليب اعتامًدا عى حاج��ة العميل. يف املثال الذي ت��م به افتتاح هذا 

الفصل، فإن آن Ann عملت مع مدرِب عميل يف عدة مجاالت لتحسن فعاليتها يف العمل، 

وهو ه��دف عمومي للتدريب العم��يل. والتدريب العميل هو عملية يس��اعد فيها الفرد 

ش��خًصا آخر: ليطل��ق فيها مقدراته الطبيعية... وليزيد من إحساس��ه باملس��ؤولية الذاتية 

وامت��الك )أو الس��يطرة عى( أدائ��ه باعتباره امل��درّب العميل لش��خصه، وللتعرف وإزالة 

املعوق��ات الداخلي��ة لإلنجاز )Maclennan, 1995 -P.4( ومبعن��ى آخر، قد يكون املدرِب 

العميل لوحة صوتية، ويسأل أسئلة ويوجه النقاشات عن طريق عملية ميكن للفرد مبوجبها 

أن يتعل��م تقييم الذات وأن يعمل خالل اإلجراءات واملعوقات. ويتضمن التدريب العميل 

التنفيذي مس��اعدة العميل للتحس��ن، '' يف مقدراته إلدارة املنظمة - التخطيط، والتنظيم، 

والتوظيف، والقيادة؛'' ''ومقدرة العميل يف إدارة الذات وإدارة اآلخرين''؛ "ومقدرة العميل 

يف مس��تقبله الوظيفي أو مس��تقبلها الوظيف��ي"، واملقدرة عى " تحس��ن فاعلية املنظمة 

والفري��ق" )Kilburg, 1996, P.140(. وقد يس��اعد املدرب العم��يل العميل لتطوير رؤية 

ذاتية للمستقبل، ويحدد الخطوات تفصيلياً أين العميل اليوم؟ وأين هو أو هي يفَضل أن 

يكون، ويحلِّل املعوقات الداخلية والخارجية والحواجز لتحقيق تلك الرؤيا، ولوضع أهداف 

قصرية وطويلة املدى. ويكتب ويذرسبون ووايت )Witherspoonn& White )1996 أنه 

يوجد عدٌد من أدوار التدريب العميل اعتامداَ عى أهداف العميل:

• التدريب العميل للمهارات )التعلم يركز عى مهمة محددة(.

• التدريب العميل لألداء )لتحسن مهام وظيفة العميل بشكل أوسع(.
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• التدريب العميل للتطوير )لتطوير دور العميل يف املستقبل(.

• التدريب العميل ألجن��دة املدير التنفيذي )يقوم املدرِب العميل كطرف ثالث مبراقبة 

ومساعدة املدير التنفيذي يف اتخاذ قرارات إدارة األعامل(.

إن كثريي��ن يتس��آلون عن االختالف ب��ن التدريب العميل والع��الج. ويف النهاية، إنه يف 

العالقات حيث شخص ما يتواجد هناك كطرف خارجي ملساعدة الشخص اآلخر فإن العالقة 

العالجية واالستشارية تطفو بسهولة عى السطح. وبرغم ذلك فإن املدرب العميل واملعالج 

االختصايص يختلفان بشكل جوهري يف الطريقة التي يستخدمونها يف العمل مع العميل، إن 

مدريب التدريب العميل يرون أنفسهم رشكاء، وأنهم مستعدون للعمل بالتعاون مع العميل 

إليجاد حل لتحٍد مثري لالهتامم. إن القضايا التي يتعامل معها املدرب العميل والعميل نادرًا 

م��ا تك��ون بن الخيارين الحياة أو امل��وت، لذلك فإن املدرب العميل يس��تخدم مدخاًل أقل 

 .)Grzki & Allan, 2005, P.28( .تشخيًصا وتحلياًل

ك��ام أن أهداف التدري��ب العميل مختلفة عن تلك التي يف الع��الج الطبيعي، وعموماً، 

فإن التدريب العميل مييل إىل الركيز األكرث عى مهارات العميل ومقدراته يف العمل وكيف 

أنه ميكن أن يصل إىل أهداف املس��تقبل بفاعلية أكرث. )Stone,2007( وأقل درجة بالنس��بة 

لحاالته النفس��ية أو تحليل مشكالت املايض. وكام يقول جوينز )Goins )2003 إن املدرِب 

ف للمس��اعدة يف تصميم مستقبل الش��خص أكرث منه التعايش مع املايض مرة  العميل ُيوظاَّ

أخرى. )P.36( وإن املدرِب العميل قد يس��اعد العميل يف الكش��ف ع��ن " اإلمكانات التي 

مل يت��م طرقها" مبا يس��اعده أو يس��اعدها ليكون أكرث كفاءة يف توليد الطاق��ة " ذاتًيا أو أن 

يك��ون منتج��اً" مقابل أخصايئ العالج ال��ذي يركز أكرث عى أحداث ماضية( والكش��ف عن 

مادة لي��س بها وعي من قبل. ويكتب ليفنس��ون )Levinson )1996 إن التدريب العميل 

ال يس��مح بالوقت لتحالف عالجي )P.115( وإن أس��لوب ليفنسون Levinson هو الركيز 

ع��ى الظروف الراهنة حن تتم معالجة أمناط يف س��لوك املدير التنفيذي والتي ُتس��ِهم يف 

م تحديات فريدة للمدرب  املش��كالت الحالية. إن التدريب العميل للتنفيذي��ن بالذات يقدِّ

وإن العالقة يف التدريب العميل مع أنها عموًما عالقة شخصية فإنها تخص كل املنظمة مبا يف 

ذلك أهدافها وإسراتيجيتها وثقافتها وسياساتها. وهكذا فإن املدرب العميل يجب أن يكون 
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ماهرًا يف تفهم سياسة وثقافة املنظمة وذلك حن يقوم مبساعدة العميل ليحقق املخرجات 

املرغوب بها وغالًبا فإن املدرب العميل ليس فقط مدِرًبا بل هو أيًضا مستشار:

إن املدرِب العميل اليوم هجن من هذه األنواع وإن الساحة التي يعملون بها هي كامل 

نظ��ام إدارة أعامل املنظمة االجتامعي والفني وهكذا، أنه هو أو هي يجب أن يكونوا ذوي 

مهارة يف ربط فروع املكونات الفلسفية املنتظمة من حيث العنارص السياسية واالجتامعية 

.)Lynos,2006,P.15( "واإلسراتيجية

وك��ام هو الحال يف مجال تطوير املنظامت عموم��ًا، ال توجد درجة علمية خاصة كأحد 

املتطلبات أو الش��هادات املطلوبة ليك يكون الشخص مدرًبا عملياً، مع أن برامج الشهادات 

تتوافر بشكل متزايد. كام أن املطبوعات واملنظامت املهنية مثل مجلة )االختيار( وهي مجلة 

للم��درِب العميل املحرف، وقد ب��دأت يف عام )2003( ومينع اتحاد املدربن العميل العاملي 

 Coach مينح شهادات للمدرب العميل، كام أن The International Coach Federation

Ville وهي ش��بكة عاملية للمدربن املهنين متنح ش��هادات مهنية للمديرين. إن التدريب 

العميل الجيد نشاط بن األشخاص يف مستوى عاٍل. وأن املدربن األفضل هم الذين: 

• لديهم مهارات اتصال جيدة. 

• يوفرون التشجيع والدعم )ملن يدربونهم(.

• يبنون بيئة إيجابية.

• يتمتعون بنشاط )وهمة(.

  )Throne, 2004, Pp64 -105( يدعون الناس يكتشفون أنفسهم بأنفسهم •

ه��ذا ولقد ط��ّور إنيس Ennis وزمالؤه )2007( بياًنا ش��اماًل باملق��درات خاصة ملدريب 

التنفيذي��ن، والتي تتضم��ن كمثال مهارات مثل املقدرة عى توجيه أس��ئلة جيدة؛ ومعرفة 

بأس��اليب القيادة، والنظري��ات، واملبادئ؛ وتأكي��د الذات، والثقة بالذات، والحساس��ية يف 

العالقات بن األشخاص. وإنه بالنسبة ملدريب التنفيذين فإن الحكمة/ الفطنة يف إدارة العمل 

مهارة مهمة بسبب ما يقول عنه أورنسنت )Orenstein )2002: إن التدريب التنفيذي العميل 

ال يقدم فقط ملصلحة الفرد، بل إن كل حل فردي هو حل تنظيمي يتم يف وقت واحد مع ما 
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يقدم ملصلحة الفرد )P.372(. هذا وإن عملية التدريب العميل تتبع عملية تطوير املنظامت 

والتي متت معالجتها يف هذا الكتاب. أوالً، إن املدرِب العميل والعميل يتقابالن لتصميم عقد 

للتأك��د أن العالق��ة تقابل التطلعات / أو الحاجة لكال الطرف��ن )املدرب واملتدرب(. وقد ال 

يكون حل التدريب العميل مناسًبا مثاًل، إذا كان العميل غري راغب للتدريب العميل أصاًل أو 

أنه مجرب أو هناك ضغوط عليه لتلقي التدريب العميل .)Gauthier, & Giber 2006( إن 

العقد يس��تعرض األهداف والوقت للعالقة يف التدريب العميل كام يوضح بجالء اهتاممات 

أخ��رى مثل وظيفة ودور امل��درِب العميل، وعاّم إذا كان وكيف ميك��ن للمدرِب العميل أن 

 )Megginson .)يتحدى العميل، والرسية، وكيف أنهام س��وف يقيامن التقدم )يف عالقاتهام

)Clutterbuck 2005 &. وقد يس��تخدم املدربون عدًدا من أساليب الحل الفنية والتي تم 

رشحها هنا يف هذا الفصل وما بعده، مبا يف ذلك إدارة نظام للتقويم وذلك باستخدام أدوات 

أحادية، أو يجمعون 360 تغذية مرتدة ويقدمون تس��هيالت للعميل باس��تخدام أس��لوب 

املحاكاة ولعب األدوار وأكرث من ذلك. ليس املهم نوع الحل املستخدم، فإن املدرب العميل 

س��وف يقوم دامئًا بالبدء مبناقش��ة تدريبية عملية الكتش��اف حوافز العمي��ل للتغيري وإىل 

املس��تقبل املرغوب فيه. ويالحظ هدسن )Hudson )1999 أنه يجب عى املدربن توجيه 

أسئلة تثري تفكري العميل، واملساعدة لتسهيل املناقشة والتأمل يف قول العميل، إال أنه ينبغي 

عى املدرب أن يتحاىش السيطرة عى املناقشة أو أن يفرض "بناء" أو أساسا أكرب مام ينبغي. 

وميكن للمدرب أن يس��اعد خالل املحادثة تش��جيع وضع األه��داف والتخطيط التجريبي. 

هذا وإن بعًضا من املدربن يقدمون بن الدورات واجبات منزلية للعمالء لدراس��تها والنظر 

فيه��ا، ويف كل دورة تالية قد يرغب العميل اإلبالغ ع��ن النتائج )عن األعامل التي قام بها( 

أو التأمل يف أي تغيريات أو أفكار جديدة حصل عليها بعد الدورة التدريبية الس��ابقة. كام 

أن كثريا من املدربن بعد اكتامل االرتباط يقومون بعملية التقويم لتحس��ن مامرس��تهم يف 

التدريب العميل، ويطبقون تغذية مرتدة عن األسلوب واإلجراء الذي اتبعه املدرب العميل. 

هذا ويقدم بينت وبوش )Bennet&Bush )2009, P.4 خمسة توجهات يف مجال التدريب 

العميل التنظيمي، هي كام ييل: 

1- الحاجة إىل التدريب العميل املتزايد واملتغري. إن التدريب العميل آخذ يف التوس��ع كطريقة 

لتطوير الفرد ويقدم بكرثة لعدد كبري من املوظفن ممن هم دون مستوى كبار التنفيذين. 
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2- لق��د تطور التدريب العميل كف��رع من العلوم واملهن؛ وإن التدريب العميل اكتس��ب 

التوعي��ة به كخيار تطويري وأصبح مجال تخصص يف املوارد البرشية وتطوير املنظامت. 

وإن الكث��ري من العمالء بدؤوا يش��رطون أن يحمل املدرب العميل ش��هادة مهنية من 

إحدى منظامت التدريب العميل التي سبقت اإلشارة إليها. 

3- الطل��ب لتأثري ميكن قياس��ه وكذا الزيادة يف الجودة، وكلام اس��تثمرت املنظامت أكرث يف 

التدري��ب العميل كخيار لتطوي��ر التنفيذين، واملديرين واملهنين، فإنها تطلب بش��كل 

متزايد بعض الشواهد يف النجاح أو النتائج.

4- إن ع��دد وتأثري املنظامت املهنية يتغري: فلقد أرشنا من قبل إىل االتحاد العاملي للتدريب 

العميل؛ لكن زيادة عى ذلك فإن كثريًا من املنظامت أدخلت دورات يف التدريب العميل 

كجزء من املؤمترات السنوية، ودورات تدريبية للمامرسن، أو مقاالت يف مجاالت مهنية 

متخصصة يف التدريب العميل.

5- أصب��ح التدريب العميل س��لعة: لقد ب��دأت املنظامت تعمل عى اس��تقطاب أو عمل 

ارتباطات منتظمة يف التدريب العميل، ورشاء خدمات التدريب العميل متاًما كام يفعلون 

ذلك مع خدمات مهنية أخرى.

ويضيف��ان أن ع��دًدا من االتجاهات س��وف تؤثر عى مامرس��ات التدري��ب العميل يف 

املس��تقبل، مثل استخدام التقنية للتدريب الواقعي والتدريب للمجموعات والفرق، كام أن 

هناك وعًيا ثقافًيا عاملًيا متزايًدا وعالقة ذلك بعملية التدريب العميل. 

التوجيه الوظيفي:
تزداد برامج التوجيه الوظيفي يف االنتش��ار باملنظامت )غالًبا حن يتواجد عدد كبري من 

العاملن كبار السن والذين عى أبواب التقاعد ويحملون معهم معرفتهم والخربة املؤسسية( 

واملوجه الوظيفي هو مستش��ار، وناصح، ومدرس ويعم��ل عادة عى نظام واحد إىل واحد. 

ويع��رِف ماكلين��ان )Maclennan )1995 املوج��ه الوظيفي " إنه ش��خص جاهز ملن يقوم 

ب��األداء )املوظف( ليتعلم منه" )P.5( باعتباره – أي املوجه أنه مدرس، وقدوة، وخبري. وإنه 

يف بع��ض الح��االت، فإن املوجه الوظيفي قد يعرض كيف يتم إنج��از املهمة وتقديم أمثلة، 
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ويتابع منجز العمل كيف يكمل املهمة أو تقييم عماًل تم اكتامله ثم يوفر التغذية املرتدة أو 

التقييم حول كيف تم إنجاز ذلك العمل. ويف أمور أخرى، فإن مهارة القدوة قد تكون ذات 

أهمية متدنية. ويف كلتا الحالت��ن فإن التوجيه الوظيفي يتطلب عادة عالقة خبري-مبتدرب، 

وإنها يف حاالت قليلة عالقة مع خبري تغري ''مس��تخدم'' أو مستشار خارجي. ويحتمل اليوم 

أن يك��ون املتدرِب عى عدة عالق��ات تدريبية وظيفية مع عدد من املوجهن داخل وخارج 

املنظمة مبا ميثل ش��بكة من الناصحن ممن يقومون ب��أدوار متعددة ويوفرون منظورًا من 

.)Whiting & Janasz De، 2004( .اتجاهات متعددة

إن برامج التوجيه الوظيفي تقرص من مّدة مسارات التعلم، وترِسع التقدم اإلداري 

ب��ن األخصائين، وتجد أجيااًل جديدة من القيادين أن األدوار قد تتداخل بش��كل كبري 

وكذلك التعريفات، إال أن التدريب العميل والتوجيه الوظيفي يختلف أساًس��ا يف درجة 

الخ��ربة يف أخص��ايئ التس��هيل ومحتوى املعرفة الت��ي تقدم للموظ��ف املتدرب ومييل 

التوجي��ه الوظيفي إىل الركيز ع��ى تطوير املهارة لدى املتعِلم وذلك بش��كل أكرث من 

املدرِب العميل. وعى نقيض املدرِب العميل، قد يقِدم املوجه الوظيفي نصيحة واضحة، 

أو توجيًه��ا بداًل من االنتظار للموظف املتدرب حتى يجد اإلجابة عن طريق اكتش��اف 

.)Stone, 2004( الذات

إن ل��دى بع��ض املنظامت برامج رس��مية يف التوجي��ه الوظيفي يف ح��ن أن آخرين قد 

يش��جعون التوجه الوظيفي لك��ن يركون ذلك للموجه الوظيفي وح��ده وللمتدرب وذلك 

 Vogel &Finkelstein لتطوي��ر العالق��ة فيام بينهام. ويويص كل من فنكلس��تن وفوج��ل

)2011( بس��بع إس��راتيجيات للموظف املتدرب مع املوجه الس��تخدام وتطوير عالقات يف 

التوجه الوظيفي: 

ا لتتبع ومعرفة الطرق الت��ي اتبعها آخرون، ما هي  ر مقدرتك يف التمييز، كن ج��ادًّ 1- ط��وِّ

التجارب التي قادتهم للنجاح، وكيف تغلبوا عى التحديات. 

2- طوِّر جهاز الكشف- أي ''الرادار'' لديك باتجاه املوجه الوظيفي، محاواًل إيجاد طرق لبناء 

عالقات مع اآلخرين ممن لديهم مبختلف التجارب املتنوعة مام لديك. 
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3- كن شجاًعا وسباًقا يف العمل وصاحَب مبادرة يف البحث عن اآلخرين ''للتعلم'' ويف توجيه 

األسئلة.

ر مهارات اجتامعي��ة، وقم ببناء الثقة مع املوجه الوظيف��ي لكن أيًضا احرم وقتهم  4- ط��وِّ

واالستثامر يف شخصك.

5- اعمل بشدة مع سعيك للتميز، وأن تكون لديك معايري عالية لجودة عملك. 

6- أظه��ر رغب��ة للتعلم، وأن تكون متفتًحا إلمكانية ش��غل وظيفة غري مريحة خاصة لعدم 

معرفتك بها وحينها تسأل عن املساعدة. 

7- حاول تنمية عالقات زمالة، وكن مستعداً للتغيري عرب الزمن يف العالقة بن املوجه الوظيفي 

واملت��درب، عندما تصبح أحد الزمالء الذين يدعم��ون بعضهم اآلخر ويعيدون ملدربهم 

بعض مام قدمه لهم. 

التغذية المرتدة 360:
إن نظ��م املصدر املتع��ددة، أو التغذية املرتدة )360( ما ه��ي إال طرق ميكن لألفراد أن 

يتلقوا من خاللها التغذية املرتدة من سلسلة كبرية من األفراد الذين يعملون معهم. وإن هذا 

النوع من التغذية املرتدة ميكن أن يكون مصدرًا قوًيا للتأمل أو التفكري الشخيص والتغيري، وأن 

ذلك أصبح مرغوًبا فيه بشكل متزايد يف التسعينيات )S 1990( بسبب التوجه يف ذلك الوقت 

 Firtune نح��و جمع تغذية مرتجعة أكرث عن العميل وكذلك أيًضا بس��بب مقال��ة يف مجلة

الت��ي أعلنت أن التغذي��ة املرتدة )360( ميكن أن تغري حياتك )أي حياة الش��خص( )1994, 

Furth&O’reilly( وإن بيانات التغذية املرتدة تجمع عادة باستبيانات كتابية )بالحاسب أو 

قلم الرصاص والورقة(، برغم أن املقابالت بن اثنن أيًضا هي طريقة تس��تخدم عادة للبحث 

والحصول عى التغذية املرتدة، وإن معظم نظم 360 مجهولة املصدر. وعموًما فإن التغذية 

املرتدة )360( تستخدم يف التطوير الفردي، وغالبا يكون ذلك للمديرين والقيادات يف املنظمة 

لكن بعض املنظامت تس��تخدم التغذية املرتدة )360( خالل عملية تقويم األداء السنوي أو 

حل��ول الفريق ),Lepsinger 1997و Lucia ,(. وإن نفس موضوع التغذية املرتدة ميكن أن 

يتغري بشكل واسع بن مختلف الطرق كام ميكن أن يتفاوت من تغذية مرتدة مطلوبة حول 
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الصفات/ امليزات الش��خصية، أو املهارات يف العالقات بن األشخاص واألداء يف الوظيفة. وإن 

كثريًا من املنظامت تصمم استبانات التغذية املرتدة حسب الغرض بحيث إنها – أي االستبانة 

تعكس قيم املنظمة أو صفات القادة املرغوب فيها. وبرصف النظر فإن العامل املش��رك بن 

كل املداخ��ل أنه��ا جميًعا تتفق يف مجموع املصادر املتعددة للبيان��ات. وإن هذه الطريقة، 

باملقارن��ة مع مجموعه صغ��رية من تقييامت التغذية املرت��دة أو املقابالت مع فرد واحد أو 

اثن��ن من األفراد، فإنها توفر العديد م��ن الفوائد. وإن الفكرة من التغذية املرتدة )360( أن 

'' املالحظات التي يتم الحصول عليها من املصادر املتعددة سوف تؤدي إىل نتائج أكرث صحة 

 Church & Bracken,( '' بالنس��بة للفرد )واعتامدية )ولذلك فإنها ذات معنى وفائدة أكرث

P. 150 ,1977(. وحن يوفر الزمالء، واملرؤوسون، واملرشفون والعمالء، وآخرون تغذية مرتدة 

حول ش��خص أو أحد األفراد، فإن ذلك الشخص ميكن أن يالحظ موضوعات عامة وتقوميات 

ثابت��ة ومتناغمة تتجاوز موقع أي فرد أو أي عالقة. وإضافة إىل ذلك، إنها قد تكون تعليمية 

لف��رز التقييامت بنوع من التجاوب يف التعلم عام كانت التغذية املرتدة من الزمالء تختلف 

عن تلك التي من املرشفن أو املرؤوسن. كذلك، فإن بعض املجموعات رمبا يكون لديها فرٌص 

أكرب ملالحظة سمة معينة أكرث من اآلخرين. مثال لذلك، قد يكون لدى املرؤوسن بيانات أكرث 

ع��ن قدرات املدي��ر القيادية، وأن الزمالء قد تكون لديهم ف��رٌص أكرث ملالحظة مقدرة املدير 

للعمل عى كل املنظمة بشكل تعاوين )Brutus & Fleenor & London, 1998(، هذا وإن 

األفراد ميكنهم الحصول عى تقييم شامل حول فعاليتهم املهنية من عدد متنوع من الزمالء. 

إن الفرضية هي أن عملية التغذية املرتدة )360( سوف تزيد من الوعي الذايت لدى املتلقي. 

وإن التغذية املرتدة توفر أفكاراً يف كيفية أن ينظر اآلخرون إىل سلوكيات ومهارات الشخص، 

وأن ذلك سوف يسمح لهم مبقارنة املفاهيم عن أشخاصهم مبا ينظر إليهم اآلخرون. وإن ذلك 

ميكن أن يعطي مفهوًما ملجاالت يكون املتلقي فيها راغًبا يف النمو والتطور. 

وهكذا، فإن التغذية املرتدة 360 متيل للعمل بش��كل أفضل حن يرى امُلَقيِّم وامُلَقياَّم أن 

التغذية تطويرية. ومييل األفراد للتفاوت بش��أن كم من التغذية املرتدة التطويرية س��وف 

يقبلونها. فإذا كان األفراد الذين يس��عون إىل التغذية املرتدة عى اس��تعداد للنظر يف ذلك، 

ويرون أنها – أي التغذية – مهمة لنجاحهم ش��خصًيا ومهنياً، ويرون أنها مهمة أيًضا لتفهم 

كي��ف يكون النظر إليهم من جانب اآلخرين، فإنهم م��ن املحتمل جًدا أن يتخذوا التغذية 
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املرت��دة بجدية وأن يتخذوا إجراء/ عماًل يقوم عى هذا األس��اس. وإضافة لذلك، فإن كيفية 

استخدام التغذية املرتدة وكيفية تقدميها له األثر الكبري عى كم من التغذية هي التي يقبل 

  Silverman Pogson& Cober, )2005( بها األفراد. وقد الحظ كوبر وبوجسن وسيلفرمان

أن استخدام التغذية املرتدة )360( أثناء عملية تقويم األداء قد يحفز املشاركن ليك يرفضوا، 

ويقاوموا، أو يناقشوا التغذية املرتدة السلبية، بسبب أنه قد تكون هناك نتائج أكرث خطورة 

لتقويم األداء. وإنه يف الوقت نفسه، إذا مل تكن هناك نتائج بالنسبة للفرد، فإنه سيكون من 

 London & Smither( .)امليسور تجاهل التغذية املرتدة وتحايش اتخاذ إجراء )حيال ذلك

.)& Adsit 1997

وكتب أنطوني��وين )1996( Antonioni أن هناك خمس��ة مخرج��ات )نتائج( إيجابية 

لعملية التغذية املرتدة الناجحة: 

1 – وعي متزايد بتوقعات من يخضع للتقويم:

 إن التغذية املرتدة )360( ميكن أن تس��اعد يف تبيان ما مل يتم اكتش��افه، أو الفرضيات 

املضمنة والتوقعات التي لدينا عن الواحد تلو اآلخر. 

2 – تحسين في سلوكيات العمل واألداء:

ويرى أنطونيوين )Antonioni )1996 أن البحث أوضح تحسن عظيم حن تتم مراجعة 

بيانات التغذية املرتدة مع مدرب عميل كفء/مدرب، ميكن أن يس��اعد املشاركن يف تحليل 

التغذية املرتدة ويصمم خطًطا للعمل.

3 – تخفيض المسائل التي لم تتم مناقشتها: 

حيث إن لدى املقيمن عادة طريقة مجهولة )بغري مسمى( لتوفري التغذية املرتدة حول 

األش��ياء التي عادة قد ال يكونون ناقش��وها بشكل علني، فإن عملية التغذية املرتدة )360( 

تقدم طريقة مناقش��ة هذه املوضوعات، والتي ميكن أن تتم ش��خصًيا باتباع عملية التغذية 

املرتدة. ويقرح دووا )London )1997 وآخرون أن التغيري والتحس��ن الش��خيص س��يكون 

أعظم حن يناقش امُلَقيِّم وامُلَقياَّم التغذية املرتدة. 
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4 – زيادة في فترات مراجعة تقويم األداء 360 – درجة غير الرسمي:

 إن عملية التغذية املرتدة 360 لها إمكانية تحطيم الجدران – لو جاز التعبري – باملنظامت 

وهي التي متنع الزمالء من املش��اركة بأمانة يف مناقش��ة التغذية املرتدة مع بعضهم اآلخر. 

وإذا ت��م ذلك بش��كل جيد، قد يتعل��م أعضاء املنظمة كيف ميكن إعطاء واس��تالم التغذية 

املرتدة بشكل متكرر وبطريقة غري رسمية. 

5 – الزيادة في تعلم اإلدارة: 

قد يرى مجموع املديرين مناذج يف االس��تجابات تبن كيف أن املنظمة كنظام قد تحتاج 

للتغي��ري إضافة للتغيري الش��خيص لكل ف��رد آخر. وإنه كحل فردي، ف��إن أخصايئ التغيري أو 

املهني قد يس��أل للمش��اركة يف جمع بيانات التغذية املرتدة وتقديم املعلومات إىل الفرد. 

وإن مامرس��ات املقابلة التي تم رشحها يف الفصل السابع ميكن أن تنطبق يف هذه الحاالت، 

وأن��ه عند تقديم التغذية املرت��دة للفرد، فإن بعًضا من التوصي��ات يف الفصل الثامن حول 

تجمي��ع التغذية املرتدة وتقدميه��ا تنطبق أيضاً. إن قيام اجتامع التغذية املرتدة لتش��جيع 

التأمل يف موضوعات مش��ركة، وإقرار مبواطن القوة، واعراف باملقاومة، ومواجهة مس��ائل 

صعب��ة جميعها جوانب ذات عالقة واهتامم بالنس��بة الجتامع التغذية املرتدة واس��تخدام 

عملية )360(. 

التخطيط للمسار الوظيفي:
يف ظ��ل البيئة الحالية من إعادة الهي��اكل التنظيمية، والتحالف��ات واالنحيازات، والعاملة 

الخارجية، واالتجاه إىل تقليص حجم املنظامت، فقد تغري مفهوم املسار الوظيفي. وإن ما كان 

واضًحا ومستقًرا من مسارات املسار الوظيفي التصاعدي قد تغري بعد ظهور الهيكل التنظيمي 

األفق��ي كام حدث تغيري يف أبعاد املس��ؤولية، وزيادة يف التنقل الوظيف��ي، التدوير الوظيفي، 

وقيام تنظيم فرق العمل وكثري غري ذلك. لقد تغري مفهوم املسار الوظيفي عام كان سابًقا مثل 

توقعات االنتقال ألعى مس��تويات اإلدارة )املديرين( بالنس��بة لألفراد الذين يريدون التوازن 

ب��ن العمل والعائلة أو مقاوم��ة النقل املتكرر يف العمل )Stumpf, London,1986(. إن كثرياً 

ممن هم يف منتصف املسار الوظيفي ويف أواخر املسار الوظيفي والذين لهم خدمة طويلة يف 
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ذات املنظمة يجدون اآلن أنفس��هم مواجهن بفرضيات وتوقعات جديدة حول العمل واملسار 

الوظيف��ي، وإنه نتيجة لذلك فإن االنتقال/التح��ول ميكن أن يكون عنرًصا ضاغًطا عليهم. ولقد 

قام��ت الكثري م��ن املنظامت داخلًيا بتطوير نظم املس��ار الوظيفي وعمل��ت عى الرقية من 

داخل املنظمة، وتوفري فرًصا للتح��رك إىل أعى )Gutteridge,’Leibowitz,’Shore,1993( كام 

أن بعضها – أي املنظامت لجأت لتوظيف مستشارين يف املسار الوظيفي )Niles, 2005( وقد 

نشأت فكرة نظام تطوير املسار الوظيفي تنظيمًيا من اهتامم املنظمة يف إحداث توازن بن ما 

يطلبه املوظفون لتطوير حياتهم الوظيفية والتنمية الذاتية وبن ما تحتاج إليه املنظمة يف ضوء 

أهدافها اإلس��راتيجية. ومع ذلك، فإن معظم املنظامت ال تزال تعتقد أن املس��ؤولية الرئيسية 

لنمو وتطوير املسار الوظيفي تظل عى الفرد/املوظف. فرًضا تقليص وإعادة الهيكلة يف البيئة 

التنظيمي��ة الحالي��ة، تتغري إىل فكرة املس��ار الوظيفي، وتغيري يف "عقد االس��تخدام"، فإن ذلك 

يعطي مفهوًما معقواًل لألفراد أكرث من ذي قبل وهو أن يكونوا ذوي وعي لخططهم وتطويرهم 

الذايت. وإن برامج تطوير املس��ار الوظيفي وحلول بن اثنن ميكن أن تس��اعد املوظفن يف ظل 

التحول اإلجباري مثل التحالفات وإعادة الهيكلة وتقليص حجم املنظمة. وأنهم أيًضا ميكن أن 

يساعدوا املوظفن أن يختاروا مسبًقا اتخاذ إجراء تحسًبا ألي انتقال قد يحدث مستقباًل )سعًيا 

ملهارات جديدة وذلك للتخطيط لوظيفة جديدة(.

النظرة التقليدية: مراحل المسار الوظيفي 
لق��د ركزت األبح��اث والكتابات حول تطوير املس��ار الوظيفي عى التط��ور الرأيس يف 

تحوالت املس��ار الوظيفي طوال حياة املوظف )العملية(، برغم أن البحوث الحديثة تش��ري 

إىل أن ه��ذا املفهوم قد م��ى عليه الزمن. انظر إىل كتاب ش��ن )Schien )1978- بعنوان 

ديناميكية املس��ار الوظيفي )Career Dynamics( حيث يس��تعرض فيه تس��ع مراحل يف 

حلقة املسار الوظيفي هي:

1- النمو، والخيال، واالستكشاف: 

يحدث عندما يقوم األفراد يف هذه املرحلة باكتشاف خيارات املستقبل الوظيفي ويقومون 

بوضع خيارات تعليمية تقوم عى أنواع املسار الوظيفي الذي يجدون أنه املرغوب فيه.
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2 – الدخول في دنيا العمل: 

يس��عى األفراد )الباحثون عن العمل( أنهم يخضعون للمقابلة والتجربة للوظيفة األوىل 

)يف حياتهم(. كام يخضعون لتجربة تحولهم ليكون الفرد فيهم موظفاً، يعمل لصاحب عمل، 

ويجتاز التحديات ليكمل مهام الوظيفة االبتدائية )األوىل يف حياته(.

3 – التدريب األساس:

هنا يبدأ الشخص يف تطوير مهارات الوظيفة، ليكون مساهاًم فعاالً. إنه يف وضع تعليمي 

كعض��و مبتدئ باملنظمة، يتعل��م ليس فقط مهارات الوظيفة لك��ن أيًضا مهارات العالقات 

الشخصية ذات الصلة بالزمالء والعمل معهم. إنه أو إنها قد يكون مهتاًم بشكل كبري بتطوير 

قدراته ويحقق توقعات األداء من قبل املرشف أو الزمالء. 

4 – العضوية الكاملة في بداية المسار الوظيفي:

يواج��ه األفراد تجربة التكليف الوظيفي األوىل الرئيس��ية لي��س كمتدرب أو موظف 

تح��ت التمرين. إنهم يتعلمون كيف يقبلون التكي��ف مع العمل، وتعقيدات العمل مع 

زم��الء العمل لف��رات ممتدة ويقيمون عام إذا كان هذا العم��ل يعكس ما هم يريدون 

القيام به يف املس��تقبل أو عام إذا كانت وظيفة أخرى أو منظمة هي األفضل وتناس��بهم 

أكرث.

5 – العضوية الكاملة، منتصف المسار الوظيفي:

يطور األش��خاص ثقتهم بأنفس��هم والثقة يف القرارات ويف مهارات الوظيفة. وقد تكون 

لديهم مس��ؤوليات متزايدة وس��معة مهنية. وأنهم ينظرون كيف يستمرون حالًيا يف مجال 

خرباتهم وكيف يستمرون يف النمو والتطور. 

6 – أزمة منتصف المسار الوظيفي:

 يب��دأ األفراد يف إعادة تقييم خيارات أو بدائل املس��ار الوظيف��ي. وقد يقيمون قوتهم 

وضعفه��م ويفك��رون يف ضوء أهدافهم يف حياتهم وكيف أن حياته��م الوظيفية تتفق أو ال 

تتفق مع تلك الرؤيا. 
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7 – أواخر المسار الوظيفي:

 س��وف يبدأ األفراد بعمل طري��ق يتفق وميولهم ويقوم عى املرحلة الس��ابقة لتقرير 

الخطوات التالية. وإن أولئك الذين أخذوا بدور القيادة سوف يتعلمون كيف يديرون عمل 

وأداء املرؤوس��ن ويقوم��ون بصنع قرارات ذات مدى عريض، يف ح��ن أن الذين مل يختاروا 

طريق القيادة قد يطورون العمق والتوسع يف مجال خرباتهم املتخصصة.

8 – االنهيار)الرفض( وعدم االرتباط:

 يبدأ األفراد يف تغيري األدوار الوظيفية ورمبا يأخذون مسؤوليات أقل. ويحتمل أن يقوموا 

بتنمية رغبات متزايدة لرك العمل.

9- التقاعد: 

يتحول األفراد من عمل يومي يس��يطر فيه العمل عى كل الوقت إىل عمل غري مهم. 

وق��د يعيدون تقويم هوياتهم الش��خصية مبعايري ال تتصل باملس��ار الوظيفي ويحتمل أن 

يق��رروا كيف يس��تخدمون مهارات العم��ل يف مواقف أو يف مواقع مختلفة. ويرى ش��ن 

)Schien )1978 "إن األف��راد يف مهن مختلف��ة يتحركون مبعدالت مختلفة خالل املراحل، 

وإن العوامل الش��خصية لها تأثري قوي أيًضا عى مع��َدل التحرك )P.48( وقد يبقى بعض 

األف��راد يف مرحل��ة واحدة ق��د متتد لفرة من الزم��ن، وأن البعض اآلخر يجدوا أنفس��هم 

يتقدمون برسعة عرب كل املراحل. 

المنظور المعاصر: المسار الوظيفي بدون حدود:
إذا كان ه��ذا رشًحا ذا عالقة بتجارب تطوير املس��ار الوظيفي ملعظم املوظفن، فإن كثريًا 

من املراقبن اآلن يقرحون أن هذه النظريات حول املراحل ال تناس��ب معظم املوظفن، وكام 

تطورت املنظامت، فإن مفهوم املس��ار الوظيفي أيًض��ا قد حدث له نفس اليشء- أي التطور. 

وكتب كابيل )2008( Capelli يف الخمس��ينيات )من الق��رن املايض( )1950S( حًقا أن النمو 

الرسيع للمنظامت واس��تمرار الحاجة للمديرين املهرة مام جعل هناك حاجة للمنظامت أن 

نع��زز مقدرتها للتع��رف عى املواهب ذات املهارة مع الرسع��ة يف تطوير املوظفن. ويالحظ 

كاب��يل Capelli " أن املس��ار الوظيفي تقدمت يف املنظامت بس��بب أن الرشكات أصبحت ال 
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تس��تقدم املواهب من الخ��ارج " – )أي خارج املنظمة( - وذلك نقاًل عن دراس��ة توضح أنه 

ح��ن يتقاع��د التنفيذيون فإن " )40( يف املائة منهم يكونون ق��د عملوا مع الرشكة ألكرث من 

أربعن عاماً" P.53. والرقية كانت هي القاعدة التي ميكن التنبؤ بها، مع اس��تمرار عدد كبري 

من املوظفن يف وظائفهم ألقل من س��نتن قبل أن ينتقلوا إىل دور آخر وهكذا ينتقلون ألعى 

يف مس��ار وظيفي واضح. وم��ع مرور الزمن، فإن الطلب والع��رض للمديرين أصبح التنبؤ به 

ضئياًل، وأن املنظامت خفضت اس��تثامرها يف )فعاليات( التطوير والتدريب الداخيل. وإنه مع 

التغيريات يف تقليل القوانن يف السبعينيات )1970S( واملنافسة العاملية األعظم يف الثامنينيات 

من القرن املايض )1980S( أصبح من الصعب جًدا إلدارة املنظمة التنبؤ بدورة الحياة والطلب 

ع��ى املنتجات، وإنه نتيج��ة لذلك، فإن املهارات التي س��تكون لها الحاجة مس��تقباًل يجب 

تحديده��ا. وإنه بالتس��عينيات )1990S(، فإن التوظيف من خارج )املنظمة( س��وف يرتفع 

حيث إن املنظامت تبحث خارجًيا عن مرش��حن من ذوي امله��ارة املطلوبة، وأن فرة العمل 

يف الوظيفة )عدد س��نوات املوظفن بقيت عى ما ه��ي عليه مع إحدى الرشكات( انخفضت 

بش��كل ملموس وأن قلياًل من الرشكات هي التي تس��تثمر بش��دة يف تدريب املوظفن الذين 

س��وف يركون العمل ليعملوا مع )صاحب عمل( مناف��س، وإنه من جانبهم، يرى املوظفون 

فرًصا ضئيلة للتقدم يف املسار الوظيفي. وإنه يف بداية األلفية )2000S( فإن كثريًا من الرشكات 

استس��لمت لتطاي��ر أو ارتفاع الحاجة للمواهب وأوقفت كال النش��اطن التخطيط للمواهب 

وبرامج التدريب الداخيل، ووجد املوظفون أن املوقف ال ميكن التنبؤ به. وقررت املنظامت أن 

الربامج لسنوات طويلة لتطوير يخلق مفهوًما كاذًبا عن الدقة وأنه أصبح )ال يعني أي مفهوم 

عق��الين( )Cappelli, 2008 - P.9 ( . ويالح��ظ  كاب��يل )2008(– Capelli أن )30( يف املائة 

من خريجي مدرسة إدارة األعامل حديًثا مل يستطيعوا منطقًيا تحديد تحركهم الوظيفي التايل 

م��ع مخدمه��م الحايل )P.95(. وواضح، أن كثريًا من املنظ��امت وصلت إىل النتيجة أنه " ليس 

باستطاعتك الحصول عى رشكة ذات حركية إذا مل تعط املوظفن عقوًدا للعمل طوال حياتهم 

العملي��ة"، )Yeh,Casnocha,R.Hoffman, P.50,2013( ،  م��ام أدى إىل قيام بعض املؤلفن 

بالدفاع أو الرويج إىل "منوذج" رحلة يف املهمة أو الوظيفة. ويجادل هوفامن وآخرون )2013(  

Hoffman أن عقد عمل جديد ملدة قصرية ألدوار من س��نتن إىل أربع سنوات مستفيدة من 

روح املوظف التجارية تس��اعد يف زيادة بقاء املوظف بالخدم��ة وإنه يف بيئة العمل املتغرية 
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والتي قد يغري فيها األفراد مستقبلهم الوظيفي، أو الوظائف أو يختاروا االبتعاد عن العمل ألي 

فرة زمنية )مثل، رعاية األطفال، إجازة دراسية، سفر، الحصول عى درجة علمية متقدمة( فإن 

بعض األبحاث تقرح أن األفراد أصبحوا ال يتقدمون عرب مراحل مس��تقبلهم الوظيفي بحسب 

الرتيب املوضح س��لفاً، لكنهم بدياًل لذلك أنهم يتجولون يف مراحل لو جازت الكلمة- بش��كل 

رسيع ثم يعودون إىل مراحلهم الس��ابقة )S.E.Sullivan,1999(. وإنه بدياًل من االفراض أن 

األفراد يتبعون مس��ارًا وظيفًي��ا محدًدا ومعروًفا ويكون ذلك عرب املراحل التي س��بق ذكرها. 

 Arthur & Rousell" .ك��ام أن آخرين اقرحوا فكرة: املس��ار الوظيفي التي ليس لها ح��دود

1996 –" - وه��و يتج��اوز أي وظيفة فردية، وأي مهمة وأي مهنة وأي منظمة. وإن التقدم يف 

نظام املس��ار الوظيفي بدون حدود يعرف أكرث بتعل��م معامل وقدرات مهارية بداًل من العمر 

وعناوي��ن الوظائف. ومع ارتفاع العمل بالعقد املرن، والعمل لجزء من الوقت، وعمل مؤقت 

يف املرشوعات، فإن املوظفن قد يختارون العمل باس��تقاللية، مستغلن الفائدة من مهاراتهم 

املتعددة واملتنوعة للعمل مع العديد من أصحاب العمل. وهكذا نظام املسار الوظيفي بدون 

حدود، يحتمل أن تكون الخدمة مع كثري من الرشكات بداًل من رشكة واحدة، مع وجود ضامن 

أو أم��ن وظيفي ليس بس��بب مدة الخدمة والوالء لفرة طويلة للمنظمة لكن بس��بب قدرة 

.)S.E.Sullivan,1999( الفرد عى أداء العمل بنجاح ومساهمته بتحقيق األهداف التنظيمية

 إن مفهوم املس��ار الوظيفي بدون حدود داخل الرشكة يعني أن الرقية / أو التحرك ألعى 

ليس هو الخيار الوحيد للنمو والتطور، لكن يس��تطيع املوظفون تطوير مس��تقبلهم بالحصول 

 )A( محاسب مبتدئ يف قسم املنتجات )عى نوعيات من الخربات يف مجاالت مختلفة. )مثال

قد ال يحتاج أن ينتظر لوظيفة محاسب أول لتكون مفتوحة أمامه للرقية، لكن قد يحصل عى 

خربة معينة يف قسم املنتجات )B( وذلك قبل االنتقال لوظيفة أعى يف قسم املنتجات )C( حن 

تتوافر الوظيفة الش��اغرة. وهناك ش��اهد أيًضا أن أجيااًل مختلفة من األفراد يخضعون لتجربة 

املس��ار الوظيفي بطريقة مختلفة ولديهم توقعات مختلفة بالنسبة ملستقبلهم الوظيفي. وإنه 

بحس��ب دراسة لكل من النكسر وس��تلامن )Lancaster&Stillman )2010، إن الجيل األكرث 

حداث��ة الذي يلتحق بالقوة العاملة )الجيل األلفي( لديه توقعات/)طموحات( أعى بالنس��بة 

لتطوير مستقبلهم الوظيفي، مع وجود )82( يف املائة من املستجيبن من هذا الجيل الحظوا أن 

"تقدم املسار الوظيفي بطيء جًدا يف جهة عملهم. )P.181(. ويوىص املؤلفان أن يوفر أصحاب 
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العمل برامج دوران وظيفي ميكن أن تجعل من امليس��ور تطوير املهارة وتوفري معرفة واس��عة 

يت��م الحصول عليها من الوظائف املتنوعة. هذا ويواجه األفراد مختلف التحديات ويحتاجون 

إىل مختل��ف النقاط يف مس��تقبلهم الوظيف��ي، وأن كثريًا يحتاجون إىل تعزي��ز وهم يواجهون 

ه��ذه التحديات بجهدهم الخاص. وكام يكت��ب أرنولد )Arnold )2001 إنه من منظور الفرد 

فإن إدارة املس��ار الوظيفي تعني تقرير أو إيجاد اإلجراء األفضل العمل به" )P.120( هذا وإن 

مامرس تطوير املنظامت ومامرس تطوير املسار الوظيفي ميكن أن يقدما دعاًم يف أحوال كثرية 

لألفراد وذلك عن طريق حلول املسار الوظيفي للفرد. وترشح األقسام التالية أمثلة حلول ذات 

عالقة باملس��ار الوظيفي مثل )1( اختيار اتجاه مس��تقبل وظيف��ي والتعرف عى هوية العمل 

املرغ��وب فيه، )2( وض��ع أهداف للحياة الوظيفي��ة )3( تطوير تحوالت يف املس��ار الوظيفي 

وعالقات استخدام جديدة.

اختيار اتجاه المسار الوظيفي والتعرف على رغبات العمل:
ق��د يكون املوضوع األكرث أهمية يف بيئة العمل املعارصة بالنس��بة لألفراد هو أن يكونوا 

ذوي وع��ي وإدراك برغباتهم ومقدراتهم يف املس��ار الوظيفي الت��ي يتطلعون إليه. وقد تم 

إيجاد عدد من التقييامت مع خضوعها لالختبار ملس��اعدة األفراد بخيارات املسار الوظيفي، 

مثل قامئة الخيارات املهنية  )Vocational Preference Inventory )Vpi والبحث باالتجاه 

الذايتSearch Self–Directed )انظر Holland,1985,1997( ويكتفى بهذين االسمن فقط. 

وتقوم القامئة )Vpi( عى دراسة الرموز ل� Hollands Holland’s Riasec Typology والتي 

تناقش أن أنواعاً من الش��خصيات تتطابق مع الرغبات املهنية والرضا. وإن األبعاد الس��تة يف 

Riasec يف الخيارات املهنية هي كام ييل:

• واقعية: خيار معالجة املاكينات، واألدوات واألشياء.

• البحث: خيار البحث لالستكشاف وإدراك ظواهر طبيعية واجتامعية.

• فني: خيار للموسيقى، والفنون، والنشاطات األدبية.

• اجتامعية: خيار للمساعدة، والتعليم أو تقديم املشورة.

• مغامر: خيار إلغراء وإدارة آخرين. 
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• متمسك باألعراف: خيار للمهام الروتينية والنشاطات املنهجية – أي حسب التسلسل والنظام. 

ولق��د وج��د الباحثون يف التقدم الوظيفي ويف دراس��ة الرموز أن األف��راد قد مييلون إىل 

تغيري الوظائف واملسار الوظيفي، لكن يفعلون ذلك دامئًا يف إطار رموز الفئة. كام أن بحوًثا 

س��ابقة افرضت أن األفراد هم أكرث قناعة مبس��تقبلهم الوظيفي حن يكون ذلك املستقبل 

مطابًقا مع نوعية شخصياتهم )Holland( )1996(. وإن مثل هذه الكشوفات من الرغبات 

املهنية، س��وًيا مع التدريب العميل الفردي، قد يس��اعد الفرد يف التنبؤ أي أنواع املس��تقبل 

يختار ويكون أكرث قناعة له. 

تصميم أهداف المسار الوظيفي:
إن بع��ض األفراد قد ال يك��ون لديهم إدراك متطور يف مناطق الق��وة والضعف لديهم، 

أو يف خياراته��م يف العمل، لذلك فإن خيارات املس��ار الوظيفي قد تكون عريضة وتش��غل 

تفك��ري الفرد، وإنه بدون انتباه واٍع لتقدمهم يف مس��تقبلهم الوظيفي، فإن كثريًا من األفراد 

ينتهون يف هذه املرحلة بالتحول من وظيفة ألخرى دون أهداف تساعدهم يف تركيز االختيار 

م��ن بن الخيارات املتنوعة. وإنه بالنس��بة لهؤالء األفراد فإن متريًنا قبل ملخص الس��نوات 

الخم��س )Laker & Laker ,2007( قد يكون نش��اًطا مفيداً. وإن الف��رد يف هذا التمرين 

يتخي��ل أنه بداية من اليوم تبدأ الس��نوات الخمس، ثم يكتب رشًح��ا أنه أو أنها أين تكون 

خالل الس��نوات الخمس. ويتضمن/ الرشح كل يشء حري بالتسجيل، مثل درجات متقدمة، 

وثائق أو ش��هادات تعليمية، وتجارب مهنية. ويقوم املش��اركون بتعبئة خطط عمل قصرية 

وطويلة األجل ويحددوا املوارد املطلوبة ليك يتمكنوا من مقابلة تلك األهداف. إن نش��اط 

ملخص السنوات الخمس يشجع األفراد عى أن يديروا أنفسهم وبشكل يسبق التغيريات يف 

مستقبلهم الوظيفي.

وإن أف��راًدا آخري��ن قد يهتمون عام إذا كانوا ناجح��ن يف تقدمهم يف حياتهم الوظيفية 

متاًما كام هم يريدون، أو يقوموا بتطوير واس��تخدام مهارات جديدة يف وظيفة مختلفة، أو 

أنهم ينتقلون إىل مستويات تتضمن زيادة يف املسؤوليات. إن مختلف األفراد يحكمون عى 

النجاح بطرق مختلفة، وإن ذلك يصبح اهتاممات فردية. وقد يالحظون آخرين حولهم تتم 

ترقيتهم ويتعجبون عام إذا كان مس��تقبلهم الوظيفي قد توق��ف. هذا وتوجد غالًبا حاجة 
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لتطوي��ر روتن جديد، حي��ث إن الطرق القدمية قد أصبحت ال تعمل بفاعلية. ويكتب هال 

)Hall )1986 إن املهمة يف بداية املسار الوظيفي هي تخفيض السلوك االستكشايف وتأسيس 

روتن املسار الوظيفي، يف حن أنه يف منتصف املسار الوظيفي توجد حاجة لتجميد السلوك 

املعتاد وانطالق رغبة االستكش��اف )P.133(، وعى كل حال، فإنه يف أي مرحلة من املس��ار 

الوظيفي فإن األفراد ميكن أن يش��عروا بالتجمد )الوظيف��ي(. وأنه مع هؤالء األفراد يصلح 

التدريب الرسمي )عن طريق برامج الجامعة أو حلقات نقاش مهنية( أو تدريب غري رسمي 

)ع��ن طريق التناوب الوظيفي أو التكليف مبهام جديدة يف العمل( وميكن تقديم مناس��بة 

إلحياء الرغبة يف الوظيفة وتسهيل مساهامت الشخص يف العمل.

تطوير التنقالت في المسار الوظيفي وعالقات استخدام جديدة:
ق��د يس��تفيد األفراد يف أواخ��ر حياتهم الوظيفية م��ن فرصة مش��اركة آخرين حياتهم 

الوظيفية وخرباتهم الحياتية. وقد يكون التوجيه الوظيفي أو املش��ورة هو الدور املناس��ب 

واملج��زي لهؤالء األفراد، وإن كثريًا م��ن املنظامت طورت نظام يف املوارد البرشية للموظفن 

يف أواخر حياتهم الوظيفية وتقصري مدة عملهم إىل )4 س��اعات يومياً، كام خفضوا أس��بوع 

العمل والتعاقد لكن مع متديد ترتيبات املشورة لفرد أو أكرث حسب الحاجة إلخ(، وهذا مام 

يسمح للموظفن ذوي الخربة أن يبدؤوا مرحلة التقاعد لكن مبا يسمح للمنظمة أن تستمر 

يف االستفادة من قدرات املوظفن ذوي املعرفة والخربة. امللخص:

لق��د كانت الحلول الفردية تاريخًيا هي األس��اس يف مجال التغي��ري التنظيمي، برغم أن 

ذلك املفهوم قد توس��ع طوال تاريخ تطوير املنظامت ليضم الفريق والحلول عى مس��توى 

املنظم��ة ككل. ه��ذا وإن الحلول الفردية يقص��د منها تطوير النمو ال��ذايت، والتغيري. وإن 

تج��اوب األف��راد للتغيري يتفاوت، وعى كل حال، فإنهم أي األف��راد- يتبعون منًطا يف العمل 

عرب طريق مراحل انتقال هي: النهاية، واملنطقة الحيادية، والبدايات الجديدة. وإن الحلول 

الفردي��ة ميكن أن تس��اعد األش��خاص يف اإلدارة عن طريق هذه التنق��الت وأن القوانن أو 

العق��ود، والتقوميات، والتغذي��ة املرتدة 360 جميعها ميكن أن تق��دم معلومات للفرد عن 

أس��لوبه أو أسلوبها وس��لوكياته أو س��لوكياتها، وأيًضا منظور اآلخرين نحو الفرد. وأن هذا 

يوحي بالتفكري يف مواطن القوة والضعف يف الفرد، كام أنه يشجع األشخاص للتفكري يف كيف 
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ميكنهم أن يتغريوا كام يش��اؤون. إن التدريب العميل ميكن أن يكون مصدرًا يوحى للعمالء 

بإيجاد مستقبل جديد غري مرغوب فيه وللخروج من فرصة املنطقة الحيادية وتأسيس بداية 

جديدة. وباملثل، فإن التوجيه الوظيفي ميكن أن يس��اعد األفراد عى تعلم مهارات جديدة 

وأن يتأملوا يف أفعالهم مبساعدة مستشار/ناصح. وتعكس حلول تطوير املسار الوظيفي تلك 

التحدي��ات التي يواجهها األفراد يف مختلف نقاط دورة حياتهم الوظيفية وميكن مس��اعدة 

األفراد وهم يصارعون من خالل اهتامماتهم املنفردة اعتامًدا عى مرحلة حياتهم الوظيفية 

ورغباته��م. وإن الحلول الفردية غالًبا هي جزء من إس��راتيجية حلول كبرية، خصوًصا حن 

تكون االهتاممات التنظيمية الكربى يف موقف رهان، مثل فاعلية الفريق أو تصميم املنظمة. 

وسوف ننظر يف الفصول القادمة هذه الحلول الخاصة بالفريق والتنظيم. انظر التمرين )4( 

يف امللحق للتمرين الخاص بالتدريب العميل للعميل.
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الحالة الدراسية 4: النوع الفردي لألساليب يف إدارة الحدائق 

اقرأ الحالة الدراسية الخاصة بإدارة الحدائق وانظر يف األسئلة التالية: 

1- م��اذا كان الغرض من هذا التقييم األحادي لهذا الفريق؟ ماذا ينبغي أن يكون الغرض 

من األداة الواحدة؟

2- كي��ف قامت لوري LORI برشح األداة ومعناها؟ ماذا تعتقد أنها فعلت جيداً، وماذا 

ن يف رشحها للعقد/القانون؟ ميكن أن يكون قد تحساَّ

3- ما النش��اطات التي قامت بها لوري LORI الس��تخدام نتائ��ج العقد؟ هل تعتقد أنها 

كان��ت ذات فاعلية؟ ملاذا؟ ومل��اذا ال؟ ماذا كانت تقوم به مختلًف��ا عن ذلك، إذا كان 

هناك أي يشء؟

4- كيف تستجيب إىل سؤال تاي TAI يف النهاية؟

5- م��ا نتائج هذا الحل بالنس��بة لهذا الفري��ق؟ ماذا تعلاَّم الفريق من هذا النش��اط أو 

العملية؟ هل متت مقابلة غايات العميل؟

 The Franklin إن إدارة الرفيه واملساحات الخرضاء وحدائق املدينة يف مدينة ميدوس

Meadows City Parks City and Recreation Department )هذه اإلدارة( مس��ؤولة 

ع��ن أكرث م��ن )200( حديقة عامة تديره��ا املدينة، كام تدير ميادين جولف، وتس��هيالت 

ترفيهية )أخرى(. كام أنها تدير نظام ممرات امليش وامليادين املفتوحة، ومعسكرات الصيف 

لألطفال، والشباب املراهقن، وكذا إقامة املباريات يف دوري كرة القدم.

ه��ذا وإن كن Ken هو مدي��ر حدائق املدينة والرفيه. ويتكون املوظفون الذين يرشف 

عليهم مبارشة من ستة مديرين مسؤولن عن الدوائر الرئيسية يف اإلدارة وهم:

• كندي Kindy: مدير الحدائق العامة. 

•  تاي Tai: من مسارات الجولف.

• أرون Aron: مدير مراكز الرفيه.
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• فليكس Felix من دوري كرة القدم والنشاطات األخرى 

• راشيل Rachel مدير تأجري الحدائق والفعاليات الخاصة

وق��د ق��رر كن Ken يف منتجع اإلدارة “الفصيل” أن يدير نش��اط بناء فريق. وقد أجرى 

اتصااًل مع لوري وهي يف إدارة املوارد البرشية وطلب منها بعض األفكار )لهذه املناسبة(.

"أريد أن أعمل شيًئا مغايرًا ملا كنا نعمله، وهو مراجعة العمليات والهدف، ثم نذهب سويًّا 

للعش��اء". ورشح كن Ken متى متت مقابلته مع لوري Lori. وبينام هذا الفريق عمل مًعا 

ملدة )18( ش��هراً، ونحن نعرف بعضنا اآلخر جيًدا جداً، اعتقد انه س��يكون ممتعا لتجميعه 

بعض اليشء

ما الذي يحدث مع هذا الفريق والذي ترى أن يخضع للتحسن" تساءلت لوري.

 "إنني أعتقد أن الفريق قوي جًدا يف العالقات املتبادلة بن األشخاص".

ق��ال ذلك "وأعتقد أن هناك فرصة أمامه��م لينفتحوا مع بعضهم اآلخر، وعى كل حال، 

أرى أن ذلك س��وف يس��اعد يف التفاعل الس��ليم بن أعض��اء الفريق. إن ل��دي اآلن فقط 

 Team Type العقد/القانون الذي يس��اعد ه��ذا الفريق. لقد تأهلت بالش��هادة يف تقويم

Alphabetassessment "قال��ت لوري Lori "إنها طريقة ألعضاء الفريق ليتعلموا أكرث عن 

أس��اليب بعضهم يف العمل كأفراد. وإنهم ما أن يأخذوا القانون، فإنني سوف أسجله وأطبع 

التقارير لكل واحد منهم – )أي من أعضاء الفريق(.

"يبدو ذلك ممتًعا" قال كن Ken "ملاذا ال ترس��لن لكل عضو يف الفريق بريداً إلكرونياً 

ودعيهم يعرفون أننا تحدثنا وأنك سوف تقدمن املساعدة بشأن املنتجع. 

"إنني أتوق لألمام لتقديم املساعدة" قالت ذلك 

وقامت لوري Lori يف اليوم التايل بإرسال الربيد اإللكروين إليهم.

أعزايئ مديري إدارة الحدائق:

لقد طلب مني كن Ken أن أس��اعد يف اجتامع الشهر القادم خارج املكتب والذي سوف 

نق��يض خالله بعض الوقت يف بناء الفريق. إن تقييم The Team Type Alphabet الذي 
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سوف نناقشه سوف يفيدكم بتحديد خيارات كل فرد منكم يف الفريق. أرجو قضاء )15-

20( دقيقة بأخذ االختبار يف املوقع اإللكروين كام هو مبن يف الكشف أدناه. وسوف أقوم 

بتزويدكم بنتائج كل فرد منكم يف اجتامعنا خارج املكتب.

في المنتجع:
لق��د التحقت لوري Lori بالفريق متأخرة بعد ظهر اليوم الثالث من االجتامع باملنتجع 

ملراجعة القانون/العقد مع الفريق ورسيًعا ما الحظت أن الفريق متعطش بعض اليشء إىل 

اجتامع مطّول، لكن املأمول أنهم س��وف يستمتعون بالتغيري يف الخطوة التي قد جاءت بها 

لوري Loriمع النش��اط. لقد كان الفريق يجلس عى عدة طاوالت بش��كل حدوة الحصان 

)U(. وأش��ار كن Ken إىل لوري Lori لتبدأ حي��ث قالت: " إنكم جميًعا تذكرون قبل عدة 

أس��ابيع حن أكملتم القانون Team Type Alphabet إننا اليوم سوف نراجع النتائج لذلك 

القانون لكل واحد منكم"

إن The Team Type Alphabet س��وف يفيدك��م مبعرفة ما هو أس��لوبكم املفّضل يف 

الفريق. وهذا ال يعني أنك دامئًا تسلك هذا النوع من األسلوب يف كل فاعلية، لكنه بالتأكيد 

يفيدك مبعرفة أس��لوبك املفضل حن تكون عضًوا يف فريق، س��واٌء كان ذلك يف بيس��بول أو 

فريق عمل. وإنه حسب النظرية، فإنه توجد ستة أنواع من األساليب األساسية للفريق." ثم 

كتبت لوري Lori التايل عى السبورة البيضاء يف قاعة املؤمترات:

النوع E: الطاقة Energy: ترغب يف التناغم والتعاون يف الفريق.

النوع C: الرقابة Cntrolling: يرغب أن يقود وأن يكون مركز االنتباه.

النوع Q: الهادئ Quiet: يالحظ وأحياًنا يكون مردًدا ليشارك يف مناقشات املجموعة. 

النوع A: املؤكد Assertive: Forcefull، يتأكد أن منظوره أو منظورها يستمع اليه أعضاء الفريق. 

النوع W: املتعجب. Wondering: يوجه األسئلة، مأخوًذا بالنظرية واآلراء الجديدة.

النوع D: املغرم بالتفاصيل Detailed: يستمتع بالبحث يف البيانات ويركز عى تفاصيل 

محددة بعينها.
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قال أرون Aron أريد رشاء )حرف متحرك( واستمرت لوري Lori بالقول " إن هذه هي 

فقط رشوحات أساس��ية، لكن يوجد أكرث من ذلك لكل منه��م. وتوجد رشوحات أكرث طواًل 

لكل أس��لوب يف أوراق العمل التي معكم. وإن تعزيزكم س��وف يوضح أسلوبكم املسيطر/

املتحكم وأيًضا أسلوبكم الثانوي. وسوف أوزع هذه وأعطيكم لحظة للتفكري يف ذلك.

وجلس الفريق لدقيقة يقلب يف األوراق التي تضمنها التقرير املطواَّل، ويراجعون بهدوء 

أس��لوب كل ف��رد منهم، حتى قام كيندي Kindy بكرس ج��دار الصمت بقوله: " الرقابة" ال 

يبدو هذا سلياًم بشكل ما. ال أشعر أنني أريد أن أكون دامئًا مركز االنتباه. وملاذا يطلق عى 

ذلك "الرقابة" وعبس كينديKindy وأحدق نحو الفريق. " إن كل ذلك مدعوم بسنوات من 

النظريات التي توضح أن هذه هي خيارات أس��لوب األش��خاص" قالت لوري Lori. "ويشري 

البح��ث أنكم متيلون إىل عدم التغري كث��رًيا طوال حياتكم، برغم أن خياركم الثانوي قد تغري 

قلياًل".

 ،Kindy إنه فقط "الرقابة" التي تبدو أنها رشح سلبي جًدا بالنسبة يل"، وأضافت كيندي

مع بحة يف صوتها قلياًل " ال أعتقد أن لدي دامئًا تأثريًا سلبًيا نحو هذا الفريق. انظر إىل البند 

)35(. إنني س��وف أتاَِّبع قرار الفريق حتى ولو كنت ال أتفق معه. لقد أرشت أنني "اوافق 

بق��وة وهذا ال يليق بش��خٍص هو ميارس الرقابة " " إنه ليس مه��اًم كيف تتجاوب مع كل 

بن��د أحادي، لكن املهم هو كيف أن ذلك يتواءم مع النموذج الكامل الس��تجابات القانون 

.Lori العقد/االرتباط("  قالت ذلك لوري(

ونظرت كيندي Kindy إىل أس��فل الطاولة وقفلت كراس��تها. ونظرت من النافذة حيث 

 Lori عامل يف امليدان يشذب س��ياًجا من الشجريات خارج غرفة املؤمترات. واستمرت لوري

بالقول:" دعنا نرى كل واحد بأس��لوب )Q( أن يقف ويس��ري إىل الجانب األمين من الغرفة." 

وم��ى فليكس Felix إىل الجانب اليمن ووقف وحيًدا مواجًها الفريق. " فقط واحد؟" عى 

كل ح��ال، اآلن دعون��ا نطلب من جميع من هم بن��وع )A( أن يقفوا يف الجانب األيرس من 

الغرفة. وذهبت راشيل Rachel وأرون Aron إيل لجانب اآلخر من الغرفة وواجهوا فليكس 

Felix. " حس��ناً، اآلن جمي��ع نوع )A(، أخ��ربوين ما هو رأيكم يف )Q( حن تش��اهدونه؟ " 

 .Aron مدير عظيم " هكذا قالت أرون Felix حسناً" إنني أرى أن فليكس"
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إن إدارته كانت مؤخرًا ذات فاعلية، وحصلت عى زيادة 20 يف املائة تقريًبا يف الدوري يف 

عقود هذا املوسم. و... " إنني أعني ماذا ترى يف أسلوب نوع )Q( يف هذا الفريق يا فليكس 

Felix؟ ملاذا ال تخربنا كيف تشعر حيال نوع )As( هل هم يسيطرون عى املناقشة؟" حسناً، 

أعتق��د أن ذلك حقيقي" وظهر وكأنه غري مرتاح. "إنني أرى دامئًا أن ذلك فاتن" قالت لوري 

Lori. إن Team/Type Alphabet يرشح بالضبط كيف أن هذه األساليب تلعب دورًا كبريًا 

يف حياتن��ا اليومية. لذلك فإننا كفريق ما ميكن أن نفعله حول حقيقة أن لديك عضًوا هادًئا 

وأعضاء آخرين مس��يطرين. قالت تاش��ا Tasha: "هذا فعاًل مثري، إن ذلك يرشح متاًما ملاذا 

نحن أحياًنا ندور وندور يف حلقة مفرغة من املناقش��ات. وأقصد أن نوع )As( مييلون دامئًا 

أن يكونوا أول من يتحدث، ثم تبدو املناقش��ات تتجه نحو ذلك االتجاه، إال أنه بعد س��اعة 

ح��ن يق��وم نوع Q بالتحدث حيث ن��درك كثريًا ونصل إىل اقراح أفضل بس��بب ما تحمله 

أف��كاره". " هذا حدي��ث مثل حديث نوع "E" قال��ت أرون Aron. وضحكت املجموعة. " 

أنا لس��ت نوع "E"، أنا نوع "W"- قالت تاش��ا Tasha بلهجة دفاعية إىل حد ما. "هل هناك 

 ،Lori أي ش��خص يريد أن يشارك بنوع أسلوبه أو أسلوبها األسايس والثانوي؟" سألت لوري

محاولة إعادة املناقش��ة ملس��ارها. " أعتقد أن فليكس يحتمل أنه ال يذهب أواًل حيث إنه 

نوع )Q( قالت ذلك راش��يل Rachel " أنا س��وف أذهب " لكن ينبغي أالاَّ نسمح لها بذلك، 

عى حد قول أحد نوع )As( ممن مييل للس��يطرة عى املناقش��ة، نعم؟" تاي Tai س��ألت 

لوري Lori؟ وقامت لوري Lori بالسؤال، محاولة إعادة املناقشات ملسارها "هل ينبغي أن 

يذهب شخص آخر أواًل؟" لذلك مبا أنني A فإنني لن أتحدث حتى يتحدث اآلخرون؟. سألت 

راشيل Rachel هل حقيقة هذه هي النقطة؟ ومرت فرة صمت غري مريح مرة أخرى. " إن 

أس��لويب الثانوي هو من نوع )D(، وهو ما يعني الكثري بالنسبة يل، قالت أرون Aron" إنها 

حًقا دقيقة، وإنني أميل للركيز عى البيانات، والنتائج، واألرقام. والواقع أنني أفكر أن ذلك 

يبدو مناسباً كثريًا ألسلويب الرئيي. 

أنتم أيها الزمالء تعرفون أنني دامئًا الوحيد الذي يحاول عمل الرس��وم البيانية والخرائط 

ثم ابتس��م لآلخرين. "قد أحتاج إىل الركيز بدرجة أقل عى الضغط عى الرقم." "حسناً، إن 

أسلوب كل واحد هو مختلف، وينبغي تقدير أسلوب كل واحد ملا هو حاصل". قالت لوري 

Lori. لك��ن يجب عليكم أن تكونوا عى وعي مبا هو تأثري مختلف أس��اليبكم عى إنتاجية 
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الفريق." لكن أنت الخبري يف هذا القانون/ األداة. قياًسا إىل ما تعرفه عن أساليبنا، وعن هذا 

الفريق، ماذا تعتقد أننا ينبغي أن نوجه انتباهنا إليه؟ تساءلت تاي  Tai. ونظر الفريق إىل 

أعى نحو لوري Lori يف انسجام، منتظرين ردة الفعل منها.

مالحظة: إن القانون والقاعدة الواردة يف هذه الحالة الدراسية خيالية وليست حقيقة.
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حلول الفريق

لق��د خضعت مدرس��ة Highland Park Junior High School يف Beaverton بوالية 
Oregon، لتجرب��ة مواجه��ة التحدي��ات التي تخضع له��ا اليوم معظم امل��دارس االبتدائية 
والثانوية- وذلك بالتواؤم بش��كل مس��تمر مع حاجات الطلبة، واآلباء، واملجتمع. وليك تلبي 
تلك الحاجات، فإنه يجب عىل )إدارة( الكلية تعلم الحل املرن لحل املشكالت التنظيمية وأن 
تكون املدرسة عىل وعي مبداخلهم ونتائجها الحالية، وأن يتفهموا البيئة الداخلية والخارجية 
وأن يقّيم��وا الفج��وات ب��ن املخرج��ات الحالية والتي يرغب��ون فيها وأن يطوروا بتامس��ك 
جامعي خطط عمل باس��تطاعتهم االتفاق حول تنفيذها. هذا، وقد عمل مدرس��و املدرس��ة 
مع مستش��اري تطوير املنظامت يف سلس��لة من ورش العمل لتحسن االتصال واملشاركة يف 
اجتامعات املدرس��ة، وتطوير مامرسات أفضل لحل املش��كالت واتخاذ املبادرة األكرث كفريق 
للتعرف عىل، وحل املش��كالت، وتطوير عالقات أفضل بن األش��خاص مع مزيد من االنفتاح 
وامله��ارات يف انتقال التغذية املرت��دة فيام بينهم. وعمل املستش��ارون عىل تصميم دورات 
ا لوجه، أوالاً عن طريق نش��اطات املحاكاة ثم دورات  لزي��ادة التفاعل )بن األش��خاص( وجهاً
تسهيلية حيث يقوم الفريق بحل مشكالت تنظيمية حقيقية. وقد حدد الفريق وقام بتحليل 
مشكالتهم الذاتية، وطوروا خطط عمل، وحاولوا تصميم طرق جديدة للتفاعل )فيام بينهم( 
كفريق. ونتيجة ألحداث التفاعالت، فإن التامس��ك وجودة عالقات الفريق ارتفعت بش��كل 
كب��ر. وقد تناقص ترك املدرس��ة إىل الربع وإىل الخمس مبا هو يف امل��دارس املقارنة. وبدأت 
املدرس��ة يف أخذ زمام املبادرة بإدارة اجتامعات مدرسيها دون مشاركة املدير، وأنهم صمموا 
وقاموا مبفردهم بتس��هيل ورش��ة الحل التالية دون االس��تعانة باملستش��ارين. وفورااً، قامت 
 Schmuck(؛  Runkel &( م��دارس أخرى يف املقاطعة بتطبي��ق املداخل التي يف املدرس��ة

 .Langmeyer، )1969

• هل تعتقد أن مشكالت هذا الفريق عامة للكثر من الفرق؟

• ما املشكالت العامة األخرى التي يخوض تجربتها الفرق؟

•  كيف تعرِّف الفريق الناجح؟
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إن اس��تخدام الفرق يف املنظامت لي��س بالظاهرة الجديدة، لكن االس��تخدام والرتويج لفرق 

العم��ل وطريقة عمله��م زادت خالل العقود العديدة الس��ابقة. لقد طبقت املنظامت أش��كاالاً 

جدي��دة من الفرق، مثل فريق العمل الذي يدار ذاتيااً، الف��رق االفرتاضية، والفرق التي تعمل يف 

عدة وظائف. وهذه النامذج الجديدة من الفرق، سوياًا مع تعقد العمل اليوم والذي يتطلب دامئاًا 

تعاوناًا أكرث وحل للمش��كالت يف بيئة عاملية، كل ذلك يعني أن املنظامت تعتمد بقوة عىل الفرق 

ا إىل فاعلية الفرق  )Buzaglo & Wheelan )1994، بصيغه  لنجاحه��ا وأنها يجب أن تويل انتباهاً

أخرى، "إن فاعلية عمل املجموعات والفرق نش��اط مركزي بالنس��بة للعم��ل الفعال للمنظامت 

)Woman  & Pasmore, 2002, P.164( وزي��ادة عىل ذلك، فالفرق ال تقوم فقط بدور محوري 

ا إنها بدور مركزي يف تحقيق وتنفيذ التغير التنظيمي مثل التحول  يف فاعلي��ة املنظمة، لكنها أيضاً

يف اإلس��رتاتيجية )Coghan, 1994( ولسوء الحظ، فإن القادة يفشلون كثراًا يف توجيه عناية كبرة 

لفاعلية الفريق، غر مدركن كيف يطورون الفريق ويفرتضون أن أعضاء الفريق س��وف يعملون 

األش��ياء من تلقاء أنفس��هم. )Dyer, & Dyer  - 2007-(. إنهم حن يتطرقون إىل فاعلية الفريق، 

فإن كثرين من القادة وأخصائيي التغير يقعون يف الفخاخ التي متت مناقشتها يف الفصل التاسع، 

موجهن الحلول إىل القضايا الخطأ، وينفذون حلوالاً يف الوقت الخطأ، أو يفشلون يف معالجة قضايا 

مهمة تهم الفريق. 

ا مختلفة من الفرق  وإننا يف هذا الفصل س��وف نعرِّف ماذا نعني بالفريق، ونحدد أنواعاً

تس��تخدم يف املنظامت املع��ارصة، وننظر يف عنارص الفريق الفع��ال. إضافة إىل نقاط عامة 

ا من حلول الفريق والتي عادة متارس بش��كل  حيث تصارع الفرق. ثم بعد ذلك نخترب بعضاً

عام وتوجه نحو تحسن فاعلية الفريق يف مهام العمل وعالقات الفريق، مثل تحليل الدور، 

إعادة تصميم العمل والجهد/العمل املش��رتك. ك��ام أن الفرق كثراًا ما تأيت باتصال )ورصاع( 

ا الحلول بن الفرق التي تنطبق حن  مع فرق أخرى لذلك فإن هذا الفصل سوف يرشح أيضاً

ا بأكرث من فريق واحد. يكون األمر متعلقاً
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تعريف الفرق:
إن الكث��ر من األخصائين والعل��امء يرون أنه من املفيد إرش��ادياًا التمييز بن املجموعة 

والفريق. ويعرف سميث وكاتزن باتش )Katzenbach & Smith )1993 الفريق "بأنه عدد 

صغ��ر من األفراد مبهارات تكمل بعضها اآلخر والذين هم ملتزمون بتحقيق غرض مش��رتك، 

وأهداف أداء وفعل هم مس��ؤولون جامعياًا عن��ه" )P.45(. وآخرون من األخصائين والعلامء 

يرك��زون عىل أهمية االعتامدية املتبادل��ة يف الفريق، مع مالحظ��ة أن أعضاء الفريق يجب 

أن يعتمدوا عىل بعضهم اآلخر ويش��عروا مبس��ؤوليتهم أمام كل منه��م يف تحقيق أهدافهم 

املش��رتكة. ويطلق عليهم مس��مى فريق )Dyer Et Al., 2007; Levi, 2001(  . وألخذ هذه 

 Carl Larson&Frank Lafasto الحقيقة يف الحس��بان، فإن كارل الرس��ن وفرانك الفس��تو

)1989( يعتق��دان ان ''الفريق يجمع اثنن أو أكرث م��ن األفراد'' وأن لديه هدف أداء محدد 

أو غاية مميزة ينبغي الوصل إليها، مع الحاجه إىل التنس��يق يف النش��اط بن أعضاء الفريق 

وص��والاً لغايات الفريق وأهدافه )P.19( ومبعنى آخر، ف��إن ''املجموعة'' قد تتكون من عدد 

كب��ر من األف��راد جميعهم يؤدون مهم��ة ذات وظيفة عامة لكن ال يعتم��دون عىل أعضاء 

آخرين ألداء املهام الفردية، وهكذا فإنهم ليسوا كالفريق مبوجب هذه التعريفات. هذا وإن 

الطلب��ة يف قاع��ة كبرة للمحارضات من املحتمل أن يعتربوا مجموعة، لكن إذا انقس��موا إىل 

وح��دات صغره ألداء مهمة قبل مرشوع الفصل )وأصبح بينهم اعتامد متبادل ومس��ؤولون 

أمام بعضهم اآلخر يف تحقيق هدف مشرتك( إنهم هنا يكونون فرقااً. 

وهناك خصائص عامة أخرى للفرق تتضمن ما ييل: 

• يشرتك األعضاء يف صنع القرار وتحديد األهداف. 

• يتصل األعضاء غالباًا ببعضهم البعض يف إنجاز مهام الفريق. 

• للفريق هوية محددة ومتميزة يدرسها اآلخرون باملنظمة ممن هم خارج الفريق.

• لألعضاء أدوار محددة وإنهم يدركون كيف أن هذه األدوات ذات عالقات متبادلة.

ويكتب بارنر )Barner )2006 قائالاً إن الفرق املعارصة مختلفة كثراًا عن تلك التي كانت 

يف امل��ايض. وإن معظم الن��اس يحتفظون يف أذهانهم بنم��وذج للفريق كمجموعة موحدة 
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متامسكة من األعضاء يتبعون إىل مدير واحد، وذوي عضوية متساوية، تقع أو تعمل حسيًّا 

يف موقع عمل واحد، وتتكون من أعضاء ذوي مرجعية ثقافية واحدة. واليوم، غالباًا ما تكون 

الفرق لفرتة قصرة ولغرض خاص وتكون ذات إدارة ذاتية وليس هناك مدى للفريق. وبدالاً 

من مس��اواتهم فإن عالقات السلطة تحل اآلن حن ميثل األعضاء بشكل كبر مهام متعددة 

ومن مس��تويات هرمية متعددة ايضا. وقد ُتوزع الفرق جغرافيااً، وهكذا قد يكون األعضاء 

م��ن دول مختلف��ة، وخلفيات ثقافيه متنوعة. كام أن الف��رق املعارصة قد تتطلب أن يقوم 

األعض��اء بأداء عدة أدوار ويف العديد من الفرق ب��دالاً من القيام بأدوار متخصصة يف فريق 

واح��د )Katzebach, & Smith 1993 ( وإن جميع ه��ذه العوامل متثل تحدياًا الفرتاضاتنا 

ن الفريق، إنهم يدخل��ون تعقيدات جديدة يف العمليات  التقليدي��ة ح��ول ما هو الذي يكوِّ

الداخلية للفريق. كام يعملون عىل تعقيد تنفيذنا للحلول لتحسن فاعلية الفريق.

ما الذي يصنع فريًقا ناجحاً؟
لقد ق��ام الباحثون بعمل كبر للتعرف عىل الخصائص التي متيز الفرق ذات األداء الفعال 

العايل وإنه يف أحد املس��وحات الواس��عة ملختل��ف أنواع الفرق يف بيئ��ات تنظيمية وظروف 

مختلفة، فإن كارل الرس��ن وفرانك الفس��تو Carllarson & )1989( Frank Lafasto أجروا 

مقابالت موسعة –أي تفصيليااً- ألعضاء من فرق املديرين التنفيذين ذوي األداء العايل، وفرق 

املرشوعات، والفرق الرياضية، والفرق الحكومية والعس��كرية. وانتهى الباحثان إىل القول إن 

هناك مثاين خصائص تضع الفرق الناجحة متفردة وهي: 

1- هدف ساٍم واضح:

مبعنى، أن الهدف مفهوم وُينظر إليه عىل أنه ذو تحدًّ من منظور أعضاء الفريق. 

2- هيكل يهتم بالنتائج:

 يجب أن يكون ألعضاء الفريق أدواٌر واضحة، وعمليات اتصال فعالة، ومقدرة الستخدام 

البيان��ات املتوافرة لتقويم/متابعة التقدم واتخاذ اإلج��راء التصحيحي عند الرضورة كام أنه 

ينبغي عىل أعضاء الفريق أن يتفهموا عالقات أدوارهم التبادلية.



حلول الفريق

375 تطوير املنظامت عملية إدارة التغيري التنظيمي

3- أعضاء أكفاء: 

يج��ب أن يضم الفريق أعضاء أكفاء من ذوي املعرفة الفني��ة واملهارات يف التعامل مع 

األشخاص ليسهموا يف تحقيق هدف الفريق. 

4- التزام موحد: 

يجب أن يكون أعض��اء الفريق ذوي رغبة يف أن يخصصوا أو يوجهوا جهدهم وطاقتهم 

نحو الفريق.

5- مناخ تعاوني: 

يجب عىل أعضاء الفريق تطوير مناخ الثقة بينهم ليك يحدث التعاون فيام بينهم.

6- مقاييس االمتياز: 

إن ل��دى الف��رق ذات األداء العايل مقايي��س عالية ألداء األفراد وأن األعضاء يش��عرون 

بضغوط لتحقيقها.

7- دعم واعتراف خارجي: 

يحت��اج الفريق إىل مكافآت خارجية بل إىل دعٍم يف ش��كل م��وارد رضورية للفريق ليك 

ينجز عمله.

8- قيادة ذات مبادئ: 

ينبغي أن يقدم القادة التحفيز الرضوري والتعاون إلكامل عمل الفريق.

وإنه كثراًا ما يفش��ل الفريق يف إحدى هذه الفئ��ات الثامن أعاله. إن الفرق ذات األداء 

املت��دين توضح دامئاًا بعض الخصائص الواردة يف الج��دول )1-11(، غافلن عن واحد أو أكرث 

من هذه العنارص للفرق ذات األداء العايل وهذه ميكن أن تكون مفاتيح ميكن أن يس��تفيد 

الفريق من الحلول التي بها.
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جدول )1-11( مشكالت عامة يف الفرق

إن كثراًا من املراقبن يرون أن الفرق ذات األداء املتدين تواجه مجموعة من املش��كالت املش��رتكة، 

مبا يف ذلك ما ييل: 

• فوىض حول أهداف الفريق. 

• غموض حول غايات الفريق وكيف ميكن تحقيقه.

• عدم وجود نرشات أو عمل مكرر بن األفراد الذين ال يدركون أدوارهم الفريدة أو اعتامدياتهم.

• توقعات غر واضحة من القائد.

• دورات صنع القرار طويلة والسلطة غر واضحة التخاذ القرار. 

• توقعات غر مالمئة يف املشاركة يف االتصاالت واملعلومات.

• اجتامعات مطولة وغر منتجة.

• عدم مقدرة إدارة الرصاعات بنجاح.

أنواع خاصة من الفرق:
إضافة لنموذج جديد للفريق يتم اس��تخدامه اليوم، فإن كثراًا من املنظامت تس��تخدم 

أنواعااً خاصة من الفرق إلنجاز املهام. وهناك ثالثة أنواع من الفرق، وهي فرق العمل ذات 

اإلدارة الذاتية والفرق العملية غر املبارشة، والفرق ذات الوظائف املتعددة. وكلٌّ من هذه 

ا تس��بب  الف��رق تقدم مجموعة متف��ردة من الخدمات املعارصة يف املنظامت، إال أنها أيضاً

مشكالت فريدة ينبغي التغلب عليها.

فرق العمل التي ُتدار ذاتياً:
كثراًا ما يشار إىل فرق العمل التي تدار ذاتياًا ''أنها فرق العمل التي تدير نفسها ذاتيااً وإن 

ا طوي��الاً، إال أنها راجت يف الثامنينيات من القرن املايض  لف��رق العمل التي تدار ذاتياًا تاريخاً

)1980S( حن نتج عن التخفيضات االقتصادية ضياع مس��توى اإلدارة الوس��طى يف كثر من 



حلول الفريق

377 تطوير املنظامت عملية إدارة التغيري التنظيمي

املنظ��امت، مام أرغم الرشكات عىل النظر يف طرق جدي��دة لتنظيم العمل. وكانت النتيجة 

 Orsburn  ن��زول صنع القرار ملس��تويات أدىن باملنظمة، وكان ذلك غالباً��ا متمثالاً يف الفرق

 )Moran, )2000 & وُوص��ف فري��ق العمل الذي يدار ذاتيًّا كام ي��يل: ''إنه مجموعة من 

املوظفن ذوي االعتامدية املتبادلة، وذوي تدريب عاٍل ومسؤولن عن إدارة ذواتهم والعمل 

الذي يقومون بإنجازه، إذ هم الذين يحددون أهدافهم بالتعاون مع اإلدارة كام أن الفريق 

يخط��ط كيف يحقق تلك األهداف وكيف يتم إنجاز عملهم....، واملوظفون يف الفريق الذي 

يدار ذاتياًا يعالجون مجموعة كبرة من الوظائف ويعملون بقدر ضئيل من اإلرشاف عليهم 

)Ray & Bronstein, )Pp.21-22( )1995 وهناك أسطورة عامة هي أن الفريق الذي يدير 

ذات��ه ميكن أن يعمل كل م��ا يريد، وأن كثرااً من املديرين والقيادات يخش��ون أنه لو منح 

الفريق الس��لطة، فإن اإلنتاجية س��وف تعاين ويظهر الكس��ل ليصبح هو القاعدة يف العمل 

)Hitchcock & Willard, )1995 والواقع، أن الفرق التي تدار ذاتياًا لديها نوعيات واسعة 

ا من تحديد اله��دف، وتنظيم عمليات وإج��راءات وجداول العمل،  من املس��ؤوليات، بدءاً

وفرز األدوار واملسؤوليات مع مراقبة النتائج واتخاذ ما يلزم من إجراء حن ال تقابل النتائج 

املتطلبات. وإن بعض الفرق تضطلع بأدوار كانت يف السابق هي من دائرة اختصاص اإلدارة 

بالكامل، مثل استخدام أعضاء الفريق وإدارة تقويم األداء. وإن االنتقال إىل الفرق التي تدار 

ذاتياً��ا فيه عادة تحديات امام لفرد ومناذج العم��ل الثقافية، مثل كيف يتم صنع القرارات، 

وم��ن هو املس��ؤول يف النهاية عن اإلنتاجي��ة واألداء. ونتيجة لذلك، فإن كث��راًا من التعلم 

واملعرفة مطلوبة باملديرين واملوظفن عىل حد س��واء، والت��ي تتضمن "التعلم كيف يكون 

الس��لوك يف فلس��فه إدارية لها الصالحيات مبا يف ذلك األدوار واملهارات املطلوبة والتخيل عن 

 Druskat(''معرفة العادات والس��لوكيات الس��ابقة مثل انتظار املديرين حتى يحلون املشكالت

Dahal، )2005 Pp. 204-205 & يج��ب أن يك��ون يف ملكية املوظف��ن جميع عمليات الفريق 

وأن يكونوا محفزين إلدارة العمليات مجموعة. وإنه بدون تعلم مهم، ومامرس��ة، وانتباه لتطور 

الفري��ق، فإن الفرق التي ت��دار ذاتيًّا والقادة ميك��ن أن يرجعوا برسعة إىل الع��ادات ''القدمية'' 

حيث القادة يوجهون أعامل الفريق ويقومون بصنع القرار. إن س��لوك اإلدارة عامل مهم للغاية 

يف االنتق��ال إىل فرق العم��ل التي تدار ذاتيًّ��ا، وأن اتجاهاتهم وأعاملهم أطل��ق عليها )التهديد 

الكب��ر األوح��د )Ray & Bronstein، 1995، )P.215 أمام التنفيذ الناجح. ويجب عىل املديرين 
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التحول من السلوكيات األبوية يف املراقبة واإلرشاف إىل القيام بدور املدرَّب العميل أو املوجه 

 .Yeats & Hyten, .)1998( الوظيفي للفريق

إن فرق العمل التي تدار ذاتياًا بحاجة إىل قيادة مهمة ملتزمة، وثقة متبادلة بن اإلدارة 

واملوظفن، وقبول أداور جديدة والتي قد تكون أحياناًا غامضة، مع رغبه االستثامر يف الوقت 

ا لتحديات خاصة،  واملال لتدريب وتطوير الفرق. هذا وإن الفرق التي تدار ذاتياًا عرضه أيضاً

مثل املقاومة من القيادة، والحاجة إىل إدارة الرصاع داخل الفريق، والسلطة والرقابة، وصنع 

ا هي  الق��رار من قبل الفريق، وتقديم وتلقي التغذية املرت��دة. وإن أكرث فرق العمل نجاحاً

ا لديها هيكل يدعمها ويشجع استمرار تطورها وتقدمها إىل ما بعد فرتة  التي تدار ذاتياًا أيضاً

التنفيذ االبتدائية.

الفرق االفتراضية:
سبق أن الحظنا كيف أن الفرق التنظيمية يف تنوع متزايد مع توزيع جغرايف وتساعد هذه الفرق 

املنظامت ليك تس��تجيب لبيئة العميل العاملية، مع االس��تفادة من الخربة املتخصصة التي يزخر بها 

الع��امل – " أي��ن ما تكون تلك الخربة"، ويش��ار إىل هذه الفرق أنها فرق غ��ر مبارشة أو فريق عميل 

وإنه��ا فرق حيث يعمل األعضاء فيها عن طريق الوس��ائط اإللكرتوني��ة وبقليل من العمل والتفاعل 

ا لوجه بن أعضاء الفريق. )Malhotra & Matchrzak، & Rosen، 2007، )P.60 وإنه يف حالة  وجهاً

''الفريق غر املبارش''، فإن أعضاء الفريق من س��ان فرانسيسكو، وديفنز، ولندن قد يتالقون يف دعوة 

ملؤمتر ومناقش��ات عرب الربيد اإللكرتوين لحل مش��كلة العميل، ورمبا يجيئون بخبر من بكن - الصن 

ا لوجه، ويديرون  )Beijing( عن��د الرضورة. وقد تعقد الفرق املبارشة قليالاً من االجتامعات وجهاً

معظم اجتامعات الفريق عرب وسائط اتصال الحاسب اآليل أو وسائط أخرى من التقنية. وهكذا 

ف��إن إح��دى الخصائص املميزة للفريق غ��ر املبارش هو اس��تخدام األدوات اإللكرتونية لالتصال 

ا وذات تأس��يس جيد مثل  وللمش��اركة يف املعلوم��ة. وه��ذا ميكن أن يتضمن تقني��ة عادية جداً

مؤمترات الهاتف والربيد اإللكرتوين، إال أن كثراًا من املنظامت تستخدم بشكل متزايد املناقشات 

التي تقوم عىل اإلنرتنت والرساالت الفورية، وتقنية شبكة العمل اإللكرتونية، وأدوات االتصاالت 

اليدوية، وأدوات التعاون التي تقوم عىل اإلنرتنت، كل ذلك لتس��هيل إجراء تفاعل رسيع وس��هل 

بن أعضاء الفريق.
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وحن ال يكون األعضاء يف ترتيب منظم، فإن التحدي يكون يف تنسيق العمل عرب حدود 

مادية وزمنية. )Holton, 2001,P.36( هذا ويعترب تحدياًا لألعضاء بناء الثقة أو التعرف عىل 

بعضهم اآلخر عىل املس��توى الشخيص عرب الوس��ائط التكنولوجية. ويعتقد الكثر أن الربيد 

ا س��هلة لالتصاالت غر السليمة ولسوء الفهم، وزيادة يف إمكان وجود  اإللكرتوين يخلق فرصاً

الرصاع الذي يصعب حّله عرب نفس اآللية.

 ويحّدد داير )Dyer )2007 وآخرون أربع مش��كالت تعّوق الفرق غر املبارشة بش��كل 

ا لوجه. واملشكالت هي:  كبر مقارنةاً بالفرق التي تتعامل وجهاً

• انع��دام الثقة والتفاه��م املتبادل: قد ميثل األعضاء ثقاف��ات مختلفة ويطورون رصاعات، 

وع��دم ثق��ة، أو قوالب يف حن أن األعض��اء اآلخرين يقومون بإح��داث خيارات ثقافية 

مختلفة.

• توقعات تم اخرتاقها: قد يجد األعضاء فروقات يف استخدام تقنيات مختلفة، والتعبر عن 

العاطفة عرب التقنية، أو الوقت الذي يستغرقه العضو ليك يتجاوب لطلب من عضو آخر.

• انعدام التدريب واالستخدام الفعال لتقنية االتصاالت: تستخدم الفرق غر املبارشة الفعالة 

التقنية واملعرفة املتوافرة لتطبيقها يف املوقع املناسب.

• انعدام القيادة الفعالة للفريق. فقد الحظ داير وآخرون )Dyer )2007 أن قيادة الفريق 

العم��يل ميكن أن يتطلب اس��تثامراًا كب��راًا يف الوقت. كام أن مالهوت��را وآخرين )2007( 

Malhotra تعرفوا عىل تحديات خاصة لقادة الفريق غر املبارش )العميل( الذين يجب 

أن يؤسس��وا الثقة يف الفريق، تقويم وقياس التقدم )يف عمل الفريق( وقياس املش��اركة 

ويستخدمون يف جميع هذه املواقف التقنية عن بعد وملعالجة هذه القضايا، فإن بعض 

املراقبن يوصون ببعض العالج )Connall Ghton and Daly, 2004( مبا يف ذلك إيجاد 

ا لوجه لبناء عالقات، وخلق فرص للحوار عىل مس��توى ش��خيص"  ف��رص للمقابلة وجهاً

واألحاديث القصرة " ألعضاء الفريق ليك يتعرف بعضهم عىل اآلخر عىل مستوى شخيص، 

إقامة دورات للفرق لالتفاق حول معاير الفريق حول تكرار/عدد ونوع االتصاالت )مثل 

تك��رار عدد وعملي��ة إدارة االجتامعات( وجدولة املناقش��ات أو دورات التدريب حول 

الفروقات الثقافية.
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الفرق المتعددة الوظائف )األغراض(: 
ُتَع��دُّ الفرق املتعددة الوظائف )األغراض( ردة فعل للتعقيد املتصاعد يف عمليات الكثر 

 Parker,( م��ن املنظامت وكذا اس��تجابة الطل��ب يف رسعة الخطأ والرتكيز وحل املش��كالت

1994(. ويع��رف الفريق متعدد الوظائف أنه مجموعة صغ��رة من األفراد من تخصصات 

وظيفي��ة متنوعة داخل املنظم��ة. )Webber, 2002, P. 201( وأعضاء الفريق ليس��وا دامئاًا 

م��ن نفس اإلدارة، بل إنهم ميثلون إدارات متنوعة، ووح��دات، أو مواقع جغرافية مختلفة، 

��ا لفرتة محددة للعم��ل يف مرشوع محدد أو مش��كلة محددة. ويتبع  ويت��م تجميعهم معاً

ا يتبعون إىل مدير وحدة وظيفية وهو  أعضاء الفريق عادة لقائد فريق املرشوع لكنهم أيضاً

الذي يدي��ر عملهم اليومي. ومثال لفريق متعدد الوظائف ه��و فريق تطوير املنتج حيث 

ممثلون من التسويق واملبيعات، وخدمة العمالء، واملالية، وهندسة املنتج جميعهم يجيئون 

بخرباتهم الفريدة ليتعاونوا يف فريق واحد.

ا متثل التحديات.  إن فوائد تطبيق نظام الفريق املتعدد الوظائف هي أيضاً

أواًل: "تن��وع الوظائ��ف" من حيث العضوي��ة التي تجيء بوجه��ات نظر متعددة 

لتعزي��ز معرفة الفريق ومقدرت��ه يف حل املش��كالت )Weber, 2002( وإنها مع ذلك 

ا أن الفرق ميكن أن تكون لديها مشكلة يف االتصال وإيجاد أرض مشرتكة كلام  تعني أيضاً

 )Proehl, 1996( أصبح��ت اجتامعات الفريق تنظيمياًا تج��ارب ذات ثقافات متعددة

��ا مرجعية مختلفة أو مفردات اللغة ويس��تعرضون قياماً  وقد يس��تخدم األعضاء نقاطاً

مختلفة.

ثاني��اً: إن الفرق املتع��ددة الوظائف لها فائدة حيث ميكنها ض��م أعضاء ميكن دعوتهم 

س��وياًا للعم��ل لفرتة قصرة يف مرشوع ثم يتم االس��تغناء عنه��م. وإن تكريس الوقت برغم 

ذل��ك ميكن أن يتغر بن أعضاء املنظمة، مام يثر رصاعات يف الفريق وتفاهامت غر مالمئة 

يف االلتزام حيالها. ويعود هذا "بش��كل كبر إىل أن املرشوعات ليست متصلة بعمل الفريق 

مبارشة وأن لألعضاء مس��ؤوليات كثرة منافس��ة وبدرجات متفاوت��ة وذات دعم فوري من 

.)Proehl, 1996, P. 7( " اإلدارة للمشاركة يف املبادرات التنظيمية
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ا ميكن أن يوفر نقطة واحدة  ثالث��اً: إن وجود قائد واحد للفريق الذي يجمع الفريق معاً

ا ألعضاء املنظمة الذين يجدون أنفس��هم  ا وإحباطاً للقي��ادة، ومع ذلك فإنه يحدث ارتب��اكاً

يعمل��ون تحت مديرين اثنن والذين ميكن أن تك��ون لديهم مطالب متضاربة وهذا يخلق 

��ا م��ن الغموض حول صنع الق��رار، مثل من ه��و املدير الذي يراق��ب تقوميات األداء  نوعاً

واملكافآت مثل التعويضات أو زيادات الراتب.

ا من   وتشر الدراسات حول نجاح الفريق متعدد الوظائف إىل الحاجة إىل معالجة بعضاً

هذه التحديات العامة التي تربز يف مرحلة مبكرة من تكوين الفريق متعدد الوظائف. هذا 

وميكن للقادة أن يطوروا رؤية عامة وهوية للفريق يف املراحل األوىل )من التكوين( بحيث 

إن أعضاء الفريق الذين ميثلون مجاالت وظيفية متعددة يس��يطر عليهم شعور مبفهوم عام 

باالنتامء، وااللتزام واملحاسبة إلنجاح الفريق متعدد الوظائف.

وي��ويص بارك��ر )Parker )1994 بدقة ووض��وح أهداف الفريق الش��املة للتقليل من 

الغموض واإلرباك حول س��لطة الفريق ومس��ؤوليته. كام أن ويرب )Webber )2002 يويص 

بالتدري��ب لقادة الفريق. وعىل قادة الفريق بناء عالق��ات عمل يف وقت مبكر مع مديري 

العمل )اإلدارات( ليفاوضوا بوضوح حول توقعات الوقت ألولئك األعضاء الذين يعملون مع 

الفريق وأن يتفقوا عىل عملية تقويم األداء واملكافآت.

تطوير الفريق:
ا تم الحديث عنه أعاله فقد  ا أم نناقش فريقاً ا ومتامس��كاً ا عريقاً  س��واٌء أكنا نناقش فريقاً

الح��ظ الباحثون أن معظم الفرق تتطور وتنمو بطريقة عامة واحدة. وإن إحدى النظريات 

 ،Tuckman )1965( املتعارف��ة للغاية حول تطوير املجموعة هي نظري��ة تعود إىل تكامن

جنس��ن وتكامن  Tuckman& Jencen اللذان اقرتحا بناء عىل مراجعة لدراس��ات منشورة 

موسعة أن املجموعات تبدو أنها تواجه عملية تطور من خمس مراحل يف التطوير. هذا وقد 

ا مامثالاً لكن بعالمات مختلفة. ويس��تعرض الجدول  اقرتح ويلن )Wheelen )2013 منوذجاً

)2-11( هذي��ن النموذجن مبا يخص تطوير املجموعة. ول��ن تتطور جميع الفرق بالرتتيب 

ا تتحرك بالرتتيب من مرحل��ة ألخرى. قد تجد بعض  بحس��ب هذه املراحل وليس��ت جميعاً

الف��رق أنها تجمدت يف مرحلة معينة، أو أنها قد تتقهقر للوراء لحالة س��ابقة. مثال لذلك، 
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إذا مل يس��تطع الفريق حل ن��زاع، قد يكون أعضاء الفريق حذري��ن وقد يظهرون كثراًا من 

الخصائص التي يف املرحلة األوىل. وبينام هذه النامذج مبسطة كثرااً، فإنها قد تكون إرشادية 

بالنسبة للمامرسن وإنه بالنسبة ألخصايئ التغير، وهو ذو وعي مبراحل تطور الفريق ميكن 

أن يس��اعد يف تذليل إىل املش��كالت العامة يف الفريق ويقرتح حلوالاً لتسهيل فاعلية الفريق 

ومقدرته للتطور إىل املراحل الالحقة لإلنتاجية.

حلول بناء الفريق:
ميكن للحلول بغرض تس��هيل فاعلية الفريق أن تجيء من نوعن اثنن من الفلس��فة. 

ذلك أن بعض الباحثن يجدون أنه من املفيد التمييز بن "تطور الفريق" و"حلول الفريق" 

)Barner( )2006(، إن برام��ج تطوي��ر الفريق بنظرة للمس��تقبل تش��جع الفرق للتطور 

كمجموعات صحية – أي س��ليمة. وتس��تخدم هذه الربامج مدخالاً تدريبياً��ا ببناء الفريق 

والذي يعتمد بشدة عىل اس��تخدام مرئيات الفريق واملحاكاة)Barner,2006, P.48(. هذا 

وإن حل تطوير الفريق قد يساعد الفريق الجديد بالبدء يف تحديد احتياجات بداية عمل 

الفريق. وبالنسبة للفرق القامئة، فإنها قد يساعدهم – أي الحل- للتحرك من املرحلة األوىل 

للمرحل��ة الثانية للنامذج التي متت مناقش��تها بالجدول )2-11( وذلك بتش��جيع االتصال 

املبارش والتعبر الصحي وإدارة عدم الوفاق. 
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الجدول )2-11( مراحل تطور الفريق

TUCKMAN)1965( 

TUCKMAN and 

JENSEN 1977

 WHEELAN

)2013(
خصائص املرحلة

االعتامدية التكوين

واالنضامم 

• خالل فرتة التأهيل يستكشف أعضاء الفريق التفاعالت 

االبتدائي��ة فيام بينهم، وهم يب��دؤون يف بناء عالقات 

ويوجد عامة مس��توى متدنٍّ من الثقة عىل قلق شديد 

وارتباك ح��ول غرض وأه��داف املجموع��ة. وإنه من 

املحتمل أن تجرى نقاش��ات ح��ول التوقعات، وقوانن 

املجموعة، والهيكل. قد تك��ون االتصاالت موقع حذر 

واستكش��افية وذات حذر أيضااً. من النادر التعبر عن 

ا يعتمد بدرجة عالية  عدم املوافقة. وإن الفريق عموماً

عىل قائ��د الفريق، والذي عادة ال ميك��ن تحديه، وأن 

ا يوافقون عىل ما يقوله القائد. األعضاء عموماً

االعتامدية العصف

املضادة والرصاع

• بدأ األعضاء يعربون عن عدم توافقهم مع بعضهم ومع 

القائ��د، حيث إن األعضاء يش��عرون براح��ة وأمان مع 

الفري��ق وقد تتصاعد العواطف كل��ام كان هناك رصاع 

بن األعضاء بن األعضاء حول األهداف، واألدوار، أو قيم 

املجموعة. إن متاس��ك الفريق قد يس��مح للمجموعات 

الفرعي��ة أو التحالفات. وقد يتم ع��دم املوافقة عىل ما 

س��بق االتفاق حوله م��ن القيم والتعلي��امت واللوائح. 

وقد يحاول األعضاء مناقش��ة الرصاعات، فيعملون من 

خاللها، وينتقلون منها إىل املرحلة التالية، أو قد يقعون 

يف مستنقع من الرصاع غر الصحي.
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• يح��اول الفريق إدارة بعض رصاعاته وذلك بالوصول إىل  الثقة والهيكلة التوازن

اتفاق عىل قيم ومعاير املجموعة، واألدوار، واألهداف، 

وأكرث من ذلك. ويتواجد متاس��ك أكرث وعودة إىل املناخ 

املتناغ��م الذي كان يف املرحل��ة األوىل، ولكن هذا بثقة 

زائ��دة، وتعاون، والت��زام. ويبدأ الفريق ع��ادة بالرتكيز 

مرة أخرى عىل إنجاز املهمة باعتامدية أقل عىل القائد. 

كام يتم استخدام تقنيات إدارة الرصاع بفاعلية ويشعر 

األفراد أنهم أحرار يف التعبر عن آرائهم.

 • يجد أفراد الفريق تفاوتاًا ويبدأ يف إيجاد عمليات مكررة العملاإلنجاز

وناجح��ة للتفاعل إلنجاز أه��داف املجموعة. وإن لدى 

ا حول األهداف، واألدوار،  ا واتفاقاً أعض��اء الفريق وضوحاً

وعمليات/إجراءات العمل. ويبدأ الفريق يرى فرتة ذات 

إنتاجية عالية وإنجازا ألهدافهم حيث إن الطاقة موجهة 

بالكام��ل ألداء املهام. ويراقب الفري��ق إنتاجيته بذاته 

ويقّي��م فعاليت��ه الذاتية، ويناقش املش��كالت ويتعرف 

عىل الفرص للتحسن. وإن قادة الفريق يفرضون بشكل 

متكرر أو يرتكون القرارات الروتينية للمجموعة.

• حي��ث إن عمل الفريق قد ت��م إنجازه، ميكن أن ينفض N/Aاالنفضاض

الفريق أو أن األعضاء يرتكون العمل.

إن برام��ج تطوي��ر الفريق تعمل غالباًا مع املجموعات ط��وال عمل املجموعة بحيث 

يتطور الفريق بطريقة صحية/س��ليمة ومبعنى آخر، فإن الحل التطويري ميكن أن يكون 

ا حت��ى ولو كان الفريق، من غ��ر رصاع، مختالاً وظيفياًا وغر ك��فء أو ال يوثق به  مفي��داً

)Byrd, P.157, 2000(. إنها غالباًا فرٌص تس��مح ملجموعات صحية / س��ليمة أن يطوروا 

مناذج أكرث فاعلية.
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وباملقارنة فإن حلول الفريق "مدخل حل املش��كالت لبناء الفريق مام يساعد 

عىل تحديد هوية مجموعات العمل وتعالج املعوقات والقيود لألداء عايل املستوى" 

ا ميكن أن تكون ارتكاس��ية أو مس��تقبلية  )Barner, 2006, P.48( وه��ذه جميعاً

مصممة ملعالجة مش��كلة يخضع لتجربتها الفريق. مثال لذلك قد يخضع األعضاء 

يف فري��ق لتجربة رصاع عىل أمور مام يعرقل أداءهم، وإنهم قد يحتاجون إىل حل 

 )Barner للخروج من هذا االرتباك والستخدام قياس للتشابه الجزيئ. يكتب بارنر

)2006 - إن برامج تطوير الفريق تأخذ شكل إعادة تصميم املراكب البحرية حن 

تكون يف الحوض الجاف، يف حن أن ارتباطات حلول الفريق تتطلب إصالح املراكب 

)البواخ��ر( التي بها ترسب ماء يف حن أنها ال تزال تعمل يف البحر" )P.49(. ويبدو 

أن��ه من املحتمل أن تك��ون هذه املواقف يف حاجة إىل أخص��ايئ التغير لتصحيح 

مشكلة واضحة ومحددة أو إزالة حاجز ضد فاعلية الفريق وغالباًا ما يقف الفريق 

عاجزاًا ويحتاج إىل مساعدة من أخصايئ التغير للفكاك من هذا املأزق.

وس��واء أكانت الحلول تعالج تطوير فريق صحي أم مش��كلة للفريق فإن معظم هذه 

الحلول تعرف بعالمة عامة هي “بناء الفريق". وكام س��وف نش��ر إليها هنا "فإن بناء ذلك 

النشاط هي محاولة لتحسن فاعلية مجموعة عمل يف أداء عملهم، ومحافظن عىل عالقات 

األفراد ومس��اهامت الفريق للنظام التنظيمي العريض )Coghlan, 1994,P.21(. وعىل كل 

ف��إن بناء الفريق ل��ه معاٍن مختلفة ملختلف األفراد. وإنه يف الدوائر العامة فإن بناء الفريق 

ا ويتعلمون أكرث عن بعضهم  يشر إىل نشاطات سهلة وممتعة يجد فيها أعضاء الفريق مزاحاً

اآلخ��ر خارج بيئة العمل. وبالنس��بة للبعض فإن بناء الفري��ق يعني أي فاعلية بناء عالقات 

ترك��ز عىل الفري��ق. وإن كثراًا من الرشكات االستش��ارية قامت عىل ه��ذا املبدأ واآلن هي 

تدع��و املديرين التنفيذين ليتعلموا التنفس تحت املاء أو اإلبحار بالرشاع أو العمل س��وياًا 

إلعداد غداء من س��ت ألوان م��ن الطعام من الدرجة العالية مع رئي��س العامل. هذا وإن 

ا من العمالء يطلبون أن يقوم مامرس��و تطوير املنظامت ببناء نشاطات بناء الفريق يف  بعضاً

أجندة لالجتامع مفرتضن أن يجتمع الفريق يف العشاء، أو املرشوبات أو أي نشاط آخر بعد 

االجتامع. إن مثل هذه الفعاليات كثراًا ما تدعو للبهجة بن املشاركن وإنها عادة تبني روح 

الزمالة. وعىل كل، وبحسب قول ويلن )Wheelen, 2013( فإن البحوث ال توحي أن صعود 
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الصخور أو الطواف البحري وامليش األعمى بثقة أو لعب كرة السلة فوق الحمر سوف يزيد 

.)Pp. 119-120( من اإلنتاجية، عىل كل حال

وهناك آخرون قد يحملون صورة لدورة يف بناء الفرق لقضاء وقت لألعضاء "بالجلوس 

يف دائرة وينتقد بعضهم اآلخر، ويغوصون يف مس��ائل ش��خصية أو أنهم فقط يعربون عن 

مش��اعرهم حول جميع القصص وكث��ر منها ال يتصل بالعم��ل" )Dyer,1994,P.15(. إن 

مثل هذه النش��اطات ذات تأثر بس��يط يف معالجة بعض من املشكالت ذات التحدي أو 

املنحرفة التي يخوض تجربتها الفريق مثل حل الرصاعات بن األشخاص والنزاع يف األدوار 

وتحسن مناذج االتصاالت وتسهيل مقدرة الفريق يف صنع القرار أو تصحيح فوىض عملية 

م��ا. وإن هذه املجموعة األخرة من تحديات فاعلية الفريق من األفضل أن تعالج يف حل 

بناء الفريق. 

إن لبناء الفريق معنى س��لبياًا لدى بعض العمالء بسبب أنه ال ميكن اإلنكار أن نشاطات 

بناء الفريق أحياناًا كثراًا ما تفشل يف تحقيق أهدافها والحقيقة هي أن بعض الباحثن وجدوا 

 )Salas, Rozell, Mullen and أن حل��ول بناء الفريق ال ينتج عنها تأثر ع��ىل أداء الفريق

)Driskeell,1999 ووجد آخرون أن صلة أداء بناء الفريق أمر ذو تعقيد عاٍل وأن تأثره عىل 

أداء الفريق يعتمد عىل كمية الوقت الذي يس��تغرقه الفريق وهم يعملون س��ويااً، والفرتة 

لكل مهمة وتوقيت الحل )Bradley, White& Mennecke2003; Woolley, 1998(. ورمبا 

ا ويف وقت واحد  ا أن حلول الفريق تبدو أنها مل تقابل التطلعات حن طبقت جميعاً يكون أيضاً

مع تركيز عىل توحيد الجهود، وليس كجزء من اإلسرتاتيجية طويلة األجل )Boss, 1983(. إن 

بن��اء فريق ع��ايل األداء يأخذ وقتاًا طويالاً. إن التفكر بأن أخص��ايئ التطوير اإلداري ميلك عصا 

س��حرية ويعمل عىل ش��فاء كل األمراض أو املشكالت التي تواجهه مع الفريق يف وقت قصر 

.)Rushmer, 1997, P. 317( هو بالتأكيد قول غر دقيق

ا للرتاجع بعد حل��ول بناء الفريق حن  وأخ��راًا، فقد الحظ ب��وس )Boss, 1983( منوذجاً

ا طاقته للتعاون وبناء عالقات ثقة فإن ذلك  ا، مستخدماً ا واحداً ا ونسيجاً يعود الفريق متامسكاً

يعود إىل التقاليد القدمية. وهذا حقيقي بوجه خاص حن تكون املتابعة قليلة بعد الحل وال 

يوجد هيكل يعزز اس��تمرار التغيرات، كام ال يوجد دعم من القيادة وال تغيرات مصاحبة 
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يف السياسات والعمليات. هذا ويجب أخذ جميع عوامل ما بعد الحل يف االعتبار للتأكد من 

أن الحل ناجح يف بناء الفريق.

وكام أنت تتوقع فإن حلول بناء الفريق تبدأ مبنهجية لجمع البيانات )باستخدام طريقة 

واحدة أو أكرث من الطرق التي تم رشحها يف الفصل الس��ابع( وذلك لتقدير مجال الرتكيز يف 

الحل. وإن طريقتن لهام اس��تخدام واسع يف جمع البيانات خاصة للفرق هام مسح الفريق 

التحلييل، واجتامع الفريق التحلييل، وإن مسوحات الفريق التحلييل تتفاوت بشكل ملموس 

لكنها عادة توجه أس��ئلة ألعضاء الفريق ليقوم كل فرد منهم بتقييم الفريق يف بعض البنود 

مث��ل "إن األعضاء عىل وضوح حول أه��داف املجموعة"، "إن األعضاء عىل يقن بأدوارهم"، 

"إن الفريق يستخدم إسرتاتيجيات فعالة يف صنع القرار" "وإن الفريق يستخدم إسرتاتيجيات 

فعالة إلدارة ال��رصاع )Wheelen, 2013, Pp. 55-57(. وإن كثراًا من األخصائين يصممون 

ا عىل حاجات الفريق الحالية.  مس��وحات من هذا النوع مبا يناس��ب حاجة العميل، اعتامداً

وهناك استبانة تحليل تجريبي للفريق أكرث منهجية قام بتصميمها ويقامن هاكامن وليهامن 

)Wageman, Hackman,And Lehman,2005( وتتكون هذه االستبانة من مسح يتكون 

من )20-15( عب��ارة دقيقة ومصممة لتقرير مجاالت مثل هيكل الفريق األهداف، القيادة 

والتامس��ك. وإن اس��تخدام مثل هذه األداة املصممة واملجربة ميكن أن يزيد من الصالحية 

ويسمح بإجراء مقارنات مع فرق أخرى ذات أداء عاٍل.

وطريقة ثانية لجمع البيانات هي اجتامع تحلييل للفريق، مبا يسمح للمجموعة بتطوير 

ا لوجه. وإنه يف بيئة منفتحة بتقييم الذات، فإنه س��واٌء مع أو  أدائها ويكون ذلك عادة وجهاً

بدون أخصايئ التس��هيل فإن أعضاء الفريق يناقشون مناطق القوة والضعف يف الفريق، ثم 

يصممون بأنفسهم خططهم العملية ملعالجة الوضع أي )القوة والضعف( والتي قد تتطلب 

ا أو أكرث من الحلول لبناء الفريق )وتوجد بعض األس��ئلة التحليلية املمكنة بالكش��ف  واحداً

يف الج��دول 3-11( وإنه يف أحد التغرات يف الوضع التحلي��يل فإن أعضاء الفريق مطالبون 

بالكتابة يف املس��ائل التي تحد من فاعلية الفري��ق، وإن مجموعة فرعية صغرة تقوم بفرز 

املسائل حس��ب املوضوع ثم يقوم الفريق مبناقش��تها ويحدد أولويات مجاالت املشكالت، 

والتي فيام بعد هي محل الرتكيز الجتامعات حل املشكالت يف مناسبة أخرى.
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الجدول )3-11( أسئلة تقدم أثناء االجتامع التحلييل للفريق:

• ما نقاط القوة يف الفريق؟

• كيف نسر يف عمليات ضد أهدافنا؟

• ما العوامل التي أسهمت يف نجاحنا؟

• ما الذي يقف يف طريق تحقيق أهدافنا؟

• ما مدى كفاءتنا يف صنع القرار؟

• كم فاعلية اجتامعات فريقنا؟

• ما مدى قدرتنا عىل فهم أهدافنا املنفردة ومسؤولياتنا؟

ا يف عملنا؟ • ما مدى قدرتنا عىل التعاون معاً

• ما مدى قدرتنا عىل االتصال مع بعضنا اآلخر؟

• ما مدى قدرتنا عىل العمل مع الفرق األخرى؟

• كيف نعالج الخالف أو الرصاع؟

• ما مدى تعاوننا يف العمل مع رئيس الفريق؟

• ما املشكالت التي ينبغي أن نعمل ملعالجتها؟

وإن املي��زة الرئيس��ية لهذه الطريقة أن الفريق نفس��ه هو الذي ميتل��ك ويختار نوعية 

التحليل دون اعتامد عىل النوعيات التي تم تحديدها للمس��ح مسبقااً. إن استخدام تجميع 

البيان��ات وطرق التحليل مثل هذه ميكن أن يس��اعد لتضييق حل بن��اء الفريق للمجاالت 

األعىل يف األس��بقية من حيث االهتامم والرتكيز بالنس��بة للفريق. وإنه مبجرد اكتامل جميع 

البيانات أو النشاط التحلييل فإن حل الفريق قد يكون مالمئاًا إذا كانت البيانات تشر إىل أي 

من العالمات املوضحة بالجدول )11-4(. 
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الجدول )4-11( إشارات برضورة حلول الفريق

يورد داير )Dyer,1994, P.79( يف كشف )12( إشارة باعتبار أن حل الفريق أمر مربر. 

• فقدان اإلنتاج أو وحدة اإلنتاج )اإلنتاجية(.

• زيادة يف التذمر أو الشكاوى من املوظفن.

• شواهد بوجود رصاعات أو عداوات يف صفوف املوظفن.

• فوىض حول التكليف )باملهام(، وإشارات خطأ وعالقات غر واضحة.

• سوء فهم للقرارات أو أنها مل تنفذ بطريقة سليمة.

ا أو االنخراط من جانب املوظفن. • الالمباالة وانعدام الرغبة عموماً

• انعدام املبادأة والخيال واالبتكار واألعامل التي من شأنها حل املشكالت املعقدة.

• اجتامع املوظفن غر ذات فاعلية ومشاركة ضعيفة.

• وقرارات ذات فاعلية متدنية.

ا إىل فريق عامل. • البدء ببطء للمجموعة الجديدة التي هي بحاجة للتطوير رسيعاً

• اعتامدية عالية أو ردة فعل سلبية للمدير )أو قائد الفريق(.

• شكاوى من مستخدمي )الخدمات/املنتجات( حول الجودة والخدمة.

• استمرار زيادة التكاليف التي مل يعمل حسابها.

توجد نوعيات واسعة من حلول بناء الفريق، وإن معظم أخصائيي التغير مييلون برسعة 

��ا عىل حاجات الفريق. هذا وترشح األقسام التالية ستة  عالية لتكييفها - أي الحلول - قياساً

حلول عامة يف بناء الفريق والتي تتصل بالحاجات العامة للفريق عىل مس��توى األداء، مثل 

تكوي��ن الفرق والتغي��ر، تصميم الوظائف، وتحليل عمليات العمل واألدوار واملس��ؤوليات 

وحل املشكالت.
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1- اجتامعات الفريق يف البدء وخالل االنتقال.

2- اجتامعات املواجهة.

3- التفاوض حول األدوار وتحليل األدوار.

4- إعادة تصميم العمل.

5- التدريب واالستعداد للعمل. 

6- التحقق بإعجاب.

ا للفرق الحديثة، يف حن أن بعضها تعمل بش��كل  ا من هذه الحلول تعمل جيداً إن بعضاً

أفض��ل للفرق القامئ��ة والتي لديها تاريخ يف العمل. ويوضح الج��دول )5-11( هذا الجانب 

مبداخل القرار الفريق الستة.

الجدول )5-11( مقارنة بني مداخل حلول الفريق

الفرق القامئةالفرق الجديدةالحل

Xاجتامعات الفريق يف البدء وخالل االنتقال

Xاجتامعات املواجهة

XXالتفاوض حول األدوار وتحليل األدوار 

Xإعادة تصميم العمل

Xالتدريب واالستعداد للعمل

XXالتحقق مع اإلعجاب

اجتماعات بدء عمل الفريق واالنتقال: 
يت��م تكوي��ن الفرق بش��كل متكرر يف كثر م��ن املنظامت ثم تعمل ه��ذه الفرق، وتطور 

ث��م تنفض واألعضاء يتفرق��ون ويتحركون ملرشوعات أخرى. وه��ذا يف الحقيقة إحدى الفوائد 

الرئيسية للفرق، ذلك أن مهارات وخربات األعضاء ميكن تجميعها لطرق مشكلة أو موقف ثم 



حلول الفريق

391 تطوير املنظامت عملية إدارة التغيري التنظيمي

 .)Katzenbach & Smith 1993( بعد ذلك يتم االنتقال إىل فريق آخر وإىل مش��كلة أخ��رى

وميك��ن للف��رق أن تعاين خالل عملية بدء العم��ل، عىل كل حال، وكثراًا ما تفش��ل لتخصيص 

الوقت والجهد لتكوين الفريق بفاعلية، وبدالاً عن ذلك فإن الفريق س��وف يقفز )يف الصورة( 

برسع��ة ألداء عمل أو حل مش��كالت. هذا هو بالضبط ما يح��دث حقيقة يف الفرق املؤقتة أو 

الطارئة الذين قد يرون حاجة بس��يطة الستثامر الوقت يف مراحل بناء الفريق االبتدائية. حتى 

حن انتقال القادة أو انضامم أعضاء الفريق )أو تركهم( الفريق، فإن هناك فرتة للتكيف والتي 

تتطلب انتباه السرتجاع الفريق لطرقه اإلنتاجية السابقة. وقد يستخدم أعضاء الفريق واالنتقال 

والتوقف والتس��اؤل عام إذا كانت األهداف والعمليات التي اعتمد عليها الفريق حتى تاريخه 

سوف تظل يف وضعها. إن األدوار قد تحتاج للتغير حيث إن عضوية الفريق ذاتها تتغر. هذا 

وإن��ه دون وعي وانتباه للمراحل االبتدائية بتكوين الفريق، فإن كثراًا من الفرق س��وف تتعرث 

لف��رتة متتد حتى يت��م التعرف عىل وفرز الفريق، وأدوار أعض��اء الفريق وعالقات العمل التي 

يقومون بها متبعن أسلوب التجربة والخطأ. وأنه خالل هذا الوقت ودون انتباه كبر للفريق، 

فإنه بإمكان أعضاء الفريق أن يكونوا غر ملتزمن ومنعزلن مام يؤدي إىل تدين اإلنتاجية.

 إن حل��ول اجتامعات "انطالقة البدء" بالنس��بة للفرق الجدي��دة" أو حلول اجتامعات 

االنتق��ال )وذلك يف حالة قائ��د جديد( ميكن أن تكون حلول فعال��ة لبداية الفريق رسيعااً. 

ويؤكد وست )West )2004 "أن بداية حياة الفريق لها األثر الكبر يف تطويره وفعاليته فيام 

بعد، خاصة حن تحدث أزمات. وإن حلول البداية )االنطالقة( ميكن أن تساعد يف خلق روح 

الفريق، وتقرير الوضوح يف االتجاه، وتش��كيل مامرس��ات عمل الفريق" .)P.77(" وإن حل 

ا أن يتسبب يف التايل: بداية االنطالقة لفريق ذي هيكل جيد وكذا بالنسبة لالنتقال ميكن أيضاً

• إبرام اتفاقيات ووضع معاير بحيث ميكن للفريق أن يبدأ يعمل برسعة.

ا س��انحة حول عدم اتفاقيات وس��وء فهم لدى أعض��اء الفريق يف مرحلة  • يوف��ر فرصاً

متقدمة بدالاً من حدوث ذلك مؤخرااً.

• توضيح مهام الفريق األساسية مثل األهداف وطرق القيام بالعمليات.

• السامح ألعضاء الفريق ليبدؤوا يف تطوير العالقات الشخصية والعالقات عامة )فيام بينهم(.

ا ألعضاء الفريق. • وضع أدوار واضحة ومحددة جيداً
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ويقدم جوليمبي وس��يك )Golembiewski, 1979A( عدة تصاميم وإرشادات موجهة 

للعم��ل مع املجموع��ات الجديدة أو أولئك الذي��ن يف مرحلة االنتقال وبس��بب أن الفرق 

ا تركز عىل تطوير هياكل مقابل  جديدة، فإن تصاميم حلول البدء/االنطالقة واالنتقال عموماً

"تحرير" املجموعات من أي اتفاقيات س��ابقة. وقد يكون رضوريًّا تصميم دورات لتحد من 

كمي��ة املعلومات التي يح��اول الفريق معالجتها يف أي وقت واحد، ب��دالاً من توفر حدود 

ا عن تطوير  للمناقش��ات لتجنُّب أن يغمر الفريق )باملهام(. وإن فرتات الراحة املبكرة بعيداً

الفريق أو بناء الفريق قد تكون مفيدة -أي فرتة للراحة-، مام يسمح للفريق أن تكون لديه 

فرصة للعمل وللتجربة، ثم العودة لدورة تطوير الفريق مبعلومات جديدة.

 هذا وإن عينة تستعرض اجتامع البدء )االنطالقة( أو االنتقال موضحة يف البيان بالجدول )11-6(.

اجتماعات المواجهة: 
إن بي��كارد )Bekhard,1967( هو أول من اس��تعرض اجتامع املواجهة. ويتكون اجتامع 

املواجه��ة من دورة تس��تغرق ما بن يوم أو نصف يوم وذلك بالنس��بة ألي نوع من الفرق 

)برغم أن استعراضها أول مرة كدورة مخصصة لفرق التنفيذين(، وأنه يف كثر من الجوانب 

نوع من اجتامعات تحليل الفريق كام تم رشحه مسبقااً. إنها أكرث فاعلية مع الفرق العريقة 

ا لفرتة من الزم��ن، وذلك مقابل فرق جدي��دة ليس لديها تاريخ  الت��ي س��بق أن عملت معاً

ممتد. إن مس��مى الحل قد يوحي أنه يقصد به معالجة أو كش��ف رصاع الفريق، إال أن ما 

متت "مواجهته" هي معوقات الفريق، عرفت بشكل عريض )وعام(. وإن الفريق يف اجتامع 

املواجه��ة يخترب فعاليت��ه الذاتية وازدهارها، ويطور خطط عمل ملعالجة مجاالت رئيس��ية 

تتس��م بع��دم الفاعلية وعدم الرضا. وي��رى بيكارد أن اجتامعات املواجهة مالمئة بالنس��بة 

للمواقف التالية: 

• وجود حاجة إىل مجموعة اإلدارة بأكملهم لفحص عملياتهم.

ا للنشاط. • وجود وقت محدد جداً

• ترغب اإلدارة العليا يف تحسن الظروف رسيعااً.

• يوجد متاسك كاٍف يف الفريق األعىل للتأكد من املتابعة.
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• يوجد التزام حقيقي لحل القضايا من جانب اإلدارة العليا.

• تخض��ع املنظم��ة لتجارب أو أن لديه��ا تجربة حديثة، حيث خضع��ت لبعض التغير 

.)Beckhard, 1967, P.150( الرئييس

: "إنه يف فرتات الضغط التي تتبع تغرات تنظيمية  ويشر بيكارد Bekhard 1976  قائالاً

رئيس��ية، يب��دو أنه يكون هن��اك الكثر من االرتب��اك وبذل جهد كبر مام يؤثر س��لباًا عىل 

اإلنتاجية وازدهار املنظمة )P.153(. وإن طبيعة اجتامع املواجهة املتسارعة تسمح بتجميع 

فعال ومشاركة يف البيانات دون متديد للوقت واملرصوفات إلجراء مسح عىل كامل املنظمة. 

وتتم هيكلة اجتامعات املواجهة يف سبعة مراحل )Bekhard 1976( هي:

 املرحلة1: تهيئة املناخ )من 45 دقيقة إىل ساعة( وتبدأ الدورة بتوضيح القائد للتوقعات 

)من االجتامع( وذلك لتحضر إجراء مناقشات مفتوحة ورصيحة.

املرحلة2: تجميع املعلومات )ساعة واحدة(

تنقسم املجموعة إىل مجموعات فرعية تتكون كل منها من سبعة إىل مثانية أفراد، وهم 

عادة ميثلون مس��ؤوليات وأقس��ام وتخصصات وظيفية عريضة عىل مستوى املنظمة ككل. 

ا  وتق��وم كل مجموعة فرعية بتحديد معوق��ات تحقيق الهدف ذي اإلنتاجية كام تقدم أيضاً

املقرتحات التي تؤدي إىل تحسن وضع املنظمة.

املرحلة 3: املشاركة يف املعلومات )ساعة واحدة، ممثل لكل مجموعة فرعية يقدم تقريراًا إىل 

املجموعة األصل. وهنا يبدأ أخصايئ التس��هيل بتجميع املساهامت واملجموعات 

)وفروعها( يف فئات.

املرحلة 4: هذه مرحلة وضع األولويات وتخطيط املجموعة للقيام بالعمل، وذلك يستغرق 

)75 دقيقة(. ثم تكَون املجموعات مرة أخرى إىل وحدات وظيفية ويجلسون مع 

آخرين يف فري��ق العمل العادي الذي ينتمون إليه. وتقوم كل مجموعة بتحديد 

ا بتحديد  أولويات املش��كالت التي متت املشاركة فيها يف املرحلة )3(، وتقوم أيضاً

القضايا التي هم يعتقدون أنها ينبغي أن ُتعَطى االنتباه األكرب.
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املرحلة 5: يتم يف هذه املرحلة التخطيط التجريبي للمنظمة، )ويستغرق من ساعة واحدة 

إىل س��اعتن اثنتن( وهنا تتقاس��م املجموعات الفرعي��ة أولوياتها مع املجموعة 

األصل )أي الكبرة(.

املرحلة 6: متابعة فورية من قبل الفريق األعىل، )وهذا يس��تغرق من ساعة واحدة إىل )3( 

ا  س��اعات( وينتهي اجتامع املواجهة وأن املجموع��ة اإلدارية العليا تعقد اجتامعاً

حضورياًا ملناقش��ة األسبقيات املقرتحة ويوافقون عىل إجراءات/ عمليات املتابعة 

التي س��وف يدعمونه��ا. وأنهم خالل أيام معدودة س��وف يرفع��ون تقريراًا إىل 

الحضور حول ما هي العمليات أو اإلجراءات التي قاموا باختيارها.

املرحلة7: مراجعة مس��ار املتابعة والتقدم )س��اعتان اثنتان(، يت��م عقد اجتامع متابعة مع 

جميع الحضور ملراجعة التقدم خالل )4 إىل 6( أسابيع بعد اجتامع املواجهة. 

وميك��ن أن يكون الجتامع املواجه��ة فائدة يف تحفيز أعضاء الفريق للمش��اركة وإدراك 

)املهمة(. ويالحظ بيكارد Bekhard أن هذا املدخل قد يفشل إذا مل يستمع قادة الفريق أو 

أنهم ال يقبلون املدخالت )املقرتحات( من أعضاء الفريق أو أنهم مل يتابعوا أولويات الفريق، 

ا أكرث مغامرة والتي يصعب تحقيقها مام يؤدي إىل الفشل.  أو أنهم يضعون أهدافاً
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الجدول )6-11(: منوذج للبداية أو أجندة اجتامع االنتقال

1- تعريف/تقديم أعضاء الفريق:

التاريخ الوظيفي والخلفية والتعليم والعائلة والرغبات والهوايات الشخصية.

2- تحدث مع القائد 

رؤية القائد وتوقعاته ألسلوب قيادة الفريق والخربات العملية والقيم الشخصية.

توقعات عضو الفريق واحتياجات القائد. 

3- البحث عن دستور )الئحة الفريق( ورؤياه وأهدافه.

4- استكشاف أهداف الفريق وغاياته.

ما األولويات؟

نقاط التوقيت واملعامل البارزة.

القياس )النوع، العدد، وفرتات القياس حتى تاريخه واألهداف وانتقال النتائج(. 

5- استكشاف أدوار ومسؤوليات عضو الفريق 

أدوار عضو الفريق األلقاب )الوظيفية( مهام الوظيفية االعتامدية بن األعضاء .

6- االتفاق حول مبادئ الفريق وإرشادات العمل.

كيف سنقوم بصنع القرارات؟

ماذا ستكون طريقتنا األساسية للعمل )املهام الفردية، اللجان الفرعية، املجموعة بكاملها تنظر يف جميع املوضوعات(؟

كيف نتأكد أن كل شخص حصل عىل الفرصة ملناقشة القضايا أو رفع اهتاممات؟

كيف يكون اتصالنا مع بعض لحل االختالفات؟

.)Dyer, 1994, PP. 132- 135( كيف نتأكد من إنجاز العمل بالكامل؟ كيف لنا أن نغر األشياء التي ال تؤدي إىل نتائج

7- االتفاق حول اجتامعات الفريق

الحضور املتوقع

الفرتات

طول )املدة(

املوقع

املوضوعات املعتادة

األجندة
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مفاوضات حول األدوار وتحليل األدوار: 
مب��ا أن أعض��اء الفريق بحكم التعريف يعتمد بعضهم عىل بعض يف نش��اطات تربطهم 

بصالت عمل، فإنهم كثراًا ما يجدوا أنفس��هم يف املوقف املحبط لكونهم ال يعرفون كيف أن 

أجزاء العمل املختلفة ميكن تركيبها مع بعض لتحقيق غايات الفريق اإلجاملية. هذا وسواء 

ا ملدى طويل أم أنهم بدؤوا فقط اآلن العمل، فإن أدوار العضو هي  عمل أعضاء الفريق معاً

كثراًا ما تكون مجاالاً لالرتباك. ولننظر يف املواقف الشائعة التالية:

• قد ال يكون األعضاء عىل معرفة كافية حول مبا يكلف به كل واحد منهم من مهام. لذلك 

فإنهم ال يعرفون من يتصلون به يف حالة أن لديهم سؤاالاً أو تواجههم مشكلة.

• قد يكون هناك عمل محل مع أعضاء فرق متعددة يؤدون نفس النشاط.

• قد يكون هناك عمل رضوري لإلنجاز ال يقوم بأدائه أي عضو يف الفريق.

• قد يكون هناك ارتباك حول كيف أن العمل يساهم يف أهداف الفريق.

• احتامل أن يكون الفريق قد طور رؤية جديدة، أو إسرتاتيجية جديدة لكن ال تزال األدوار 

القدمية سارية املفعول.

• قد ال يكون لدى الفريق أي عملية/ )أو أسلوب( لتكليف عضو جديد بالعمل.

• يحتمل أن تكون هن��اك إحباطات حول توزيع العمل بعدالة )من يكلف باملهام الجيدة، 

ا من املهام أو التكليف(. ا /أو قليل جداً ومن يحصل عىل كثر جداً

• يحتمل أن يقوم قائد الفريق بتكليف اثنن من األفراد بنشاطات مامثلة مام يجعل أعضاء 

الفريق يتساءلون من هو املسؤول حقيقة عن املهمة أو أن جميع األعضاء مسؤولون عن 

نفس املهام.

وميك��ن أن تك��ون النتيجة أن أعض��اء الفريق الذي��ن يقومون بنف��س العمل، يف حن 

أن عم��الاً آخ��ر يضي��ع، وتحدث أزمة ال ب��د من حدوثه��ا يف الدقيقة األخرة بس��بب هذا 

االرتب��اك)Dyer,1994(، وأن هذه التحدي��ات ذات الصلة بالدور ميكن تصنيفها إىل س��بع 

فئات من مشكالت الدور والتي كثراًا ما تحدث يف الفرق )Adair, 1986( واملشكالت هي:
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1- ال��راع حول الدور: )أحد أعضاء الفريق( يحدث ه��ذا حن يكلف أحد أعضاء الفريق 

بأدوار متبادلة متعارضة، مثال لذلك عضو يقود فريق مرشوع يتوقع أن يكتشف أفضل 

الحلول املمكنة لكن مديرها يتوقع أنها تروج لحل واحد يف ذات الوقت.

2- الراع حول الدور: )عدة أعضاء من الفريق( يحدث حن يتمسك أعضاء الفريق بذات 

ال��دور، وه��ذه األدوار يف تضارب مع بعضها اآلخ��ر. ومثال لذلك قد يك��ون اثنان من 

أخصائيي املبيعات ممن كلفا بالعمل يف ذات املنطقة ومع ذات العمالء.

3- التضارب يف الدور: يحدث حن توجد توقعات متضاربة حول دور معن. مثال لذلك قد 

يتوقع البعض أن يقوم مدير العمليات بتنسيق االجتامع يف حن أعضاء آخرين يتوقعون 

منه فقط أن يعمل بهدوء يف تسجيل املالحظات.

4- تحميل الدور أكرث مام ينبغي: هذا يرشح املوقف حن يكون للشخص أدواٌر كثرة للقيام 

بها، قبل الجلوس/ املشاركة يف عدة لجان ويكون من املتوقع منه أن يقوم بدور مسؤول 

االتصال بن الجميع، أو أن يشارك مع فريق املرشوع وجميع الفرق الفرعية.

5- تحمي��ل الدور أكرث مام ينبغي: ويحدث ح��ن ال يكون الدور قد اكتمل وتطور بالكامل 

بعمل أو مسؤوليات كبرة.

6- غم��وض الدور: ويحدث حن يكون صاحب الدور أو أعضاء الفريق ليس��وا عىل وضوح 

تام مبسؤوليات الدور املحدد.

ا من هذه التحديات لكن يحتمل أنه  ا ميكن أن يعالج بعضاً ا وظيفياًا كتب جيداً  وإن وصفاً

ال ي��زال هناك بعض قضايا الدور مل يتم حلها. وميكن هنا أن يتم مترين تفاوض حول الدور 

وحل ثان له عالقة يدعى "جدولة املس��ؤولية" يس��اعد الفرق يف حل هذا االرتباك، والنزاع 

واإلحباط حول األدوار.

تمرين التفاوض حول الدور: 
ا تحليل الدور( يض��ع أعضاء الفريق يف  إن متري��ن التفاوض حول الدور )ويس��مى أيضاً

موق��ف التفاوض حول املس��ؤوليات فيام بينه��م دون الحاجة إىل قائد ليتخ��ذ القرار نيابة 

عنهم. وينتج عن ذلك أن كل عضو لديه وثيقة ووصٌف لدوره املتفق عليه، وذلك مع إدراك 
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ا نسبياًا لتطبيقه.  بخيارات واحتياجات األعضاء اآلخرين بالفريق. إن ذلك كحل يعترب بس��يطاً

ا ليك يقوم أعضاء الفريق  ا ولو بس��يطاً وميكن أن يتم يف وقت قصر، وال يتطلب تدريباًا خاصاً

 Dayal& Thomas :بعمل��ه. هن��اك أربع خطوات للتفاوض ح��ول الدور هي كام ما ي��يل

.)1968; Dyer, 1944; Golenbieski, 2000 E; Harrison,1972; West, 2004

الخطوة 1: بشكل شخيص يقوم كل عضو بأخذ ورقة من السبورة الورقية Flip Chart ويكتب 

النش��اطات واملس��ؤوليات التي يحتويها دوره أو دورها "وهذا يعني املش��اركة يف 

معرفة جميع املعلومات حول اإلنس��ان مركز االهتامم ليفهم الوظيفة، ما املتوقع؟ 

     "Dayer, 1994,P.120( متى يتم توقع إنجاز األشياء؟ وكيف يكون أداؤها املتوقع؟

الخطوة2: بعد ذلك، توضع السبورات الورقية حول الغرفة، وإن كل عضو بالفريق يقرأ كل 

سبورة ورقية وميكن توجيه أسئلة استيضاحية عن املؤلف حول كيف أنه أو أنها 

قامت أو قام بتحديد الدور. 

الخطوة 3: يقوم كل عضو بكتابة كشف يف ورقة منفصلة بكراسة باملراد من أعضاء الفريق 

كل ع��ىل حدة، مث��ل )أ( أن يقوم بأكرث من )ب( أو أقل منه أو )ج( يس��تمر يف 

عم��ل نفس اليشء. وإن كل عض��و بالفريق مطالب بالتعليق عىل دور كل عضو 

آخر بالفريق. 

الخطوة4: ثم تفرز الكشوفات بحيث يكون لكل عضو بالفريق بياٌن مكتمٌل بدوره أو دورها 

)بكل من الفئات الثالث الواردة يف الخطوة الثالثة( بواسطة كل عضو آخر. وميكن 

كتابة هذه عىل الس��بورات الورقية وتعلق علناًا للجميع لقراءتها أو أنهم ببس��اطة 

يس��لموها لكل ش��خص. وبعدها، يس��تطيع أعضاء الفريق االجتامع كل اثنن أو 

أن يجتمعوا كالفريق الكامل ملناقش��ة كش��وفاتهم ويتفاوضوا حول ما يريدون أن 

يس��تمر كل عض��و يف عمله أو أن يعمل ش��يئاًا مختلفااً. إن��ه يف هذه الخطوة حن 

تكون قيمة التمرين ذات معنى كبر، س��وياًا م��ع أعضاء يحتاجون عادة إىل الحل 

الوس��ط )املساومة( وأن يكونوا ذوي رغبة يف التغير عىل األقل بدرجة بسيطة إىل 

ح��د ما. وك��ام أبان روجر هاريس��ون  )Roger Harrison 1972( "إنه ما مل يكن 

باملقدور تقديم مقابل كبديل لس��لوك متغر مرغوب فيه، فإنه ال فائدة أن تجرى 
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هناك أي محادثة حول األمر" )P.90( وهكذا س��وف يتعلم األعضاء كيف يعرّبون 

عن احتياجاتهم الذاتية كل عن اآلخر، وأن يتفاوضوا كيف أو عام تلك االحتياجات 

ا مترين التفاوض حول  ��ا متتبعاً ميكن تحقيقها. ويقرتح هاريس��ون Harrison أيضاً

ال��دور، يق��رتح محاولة أعضاء الفري��ق أن يلتزموا إىل االتفاقي��ات التي تم حولها 

التفاوض والتي قاموا بإجرائها قبل وقت قصر عىل األقل، لكنهم إذا مل يعملوا ذلك، 

ينبغي أن يحاولوا التفاوض مرة أخرى بش��أنها. ومع الوقت، فإنه – أي هاريسون 

Harrison يعتقد، أن الفريق سوف يتعلم كيف يجري هذه املفاوضات كجزء من 

نشاطه يف عمله املتواصل.

ويتطلب التفاوض حول الدور، بيئة متفتحة وآمنة، وراحة عند التعبر عن عدم االتفاق 

وأن يذهبوا إىل ما وراء عدم االتفاق ومقدرة الش��خص للتعبر عام يريده وعن احتياجاته، 

وااللتزام املتبادل كل لآلخر وللمجموعة. حتى ال يكون هناك ش��عور أنها بس��يطة جدااً. إن 

التحليل، والجدولة والتفاوض حول أدوار األعضاء بالفريق ليس باألمر البس��يط بتوثيق من 

يقوم مباذا، كام يبدو من عملية الحل هذه. إن أمور الهوية املعقدة والرصاعات السياس��ية 

هي التي تلعب حن يتفاوض األعضاء حول املسؤوليات وإنني إذا كنت مسؤوالاً عن مراجعة 

جميع التصميامت الهندسية امليكانيكية ملنتجات الرشكة، ويقرر الفريق أن كل واحد سوف 

يشارك يف هذا العمل وإنني اآلن أبدأ للعمل بقرب شديد مع املدربن فقط حول التصاميم 

ا بانخفاض  ا من هويتي املهنية وقد أشعر أيضاً التي راجعتها، وقد أش��عر أنني افتقدت جزءاً

مس��توى درجة وظيفتي وإنني لس��ت مس��اهاماً مهاماً بعد اآلن كام س��بق أن كنت كذلك. 

ونتيجة لذلك، فإن أخصائيي التغير الذين ينفذون تحليل الدور وتوضيح الحلول سيكونون 

ا إذا هم كانوا عىل وعي وحساسية لتعقيدات إدارة التأثرات الشخصية والحلول. أكرث نجاحاً

مسؤولية رسم خريطة العمل: 
ميكن ملس��ؤولية أسلوب رس��م خريطة العمل )Bechard & Harris, 1977( مساعدة 

الفريق يف عملية صنع القرار بحيث يدرك األعضاء من هو املسؤول وأي األعامل والقرارات 

منخرط فيها. وإن ذلك ميكن أن يقلل من الرصاع للتحديد املسبق، قبل حدوث القرار، وكذا 

عام هو االنخراط الرضوري. وبأي الفرق ميكن أن تتم هذه املشاركة من قبل أعضاء الفريق. 
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وإن تحلي��ل الدور يف التفاوض حول الدور بس��يط بش��كل مضلل: إن��ه يتكون من تطوير 

خريطة أو ش��بكة مكتوب عليها نش��اطات الفريق الرئيس��ية ومن هم األعضاء الذين لهم 

املسؤولية يف التكملة؟ وإن بساطة التصميم تضلل من قوتها، طاملا أن تكملة الخريطة ميكن 

أن تكون نقطة االهتامم والرتكيز لس��حب الفريق خارج الرصاع أو االرتباك وتربز للس��طح 

صعوبات مل يتم فحصها أو البحث فيها ومثال لخريطة تحليل الدور يف الجدول )11-7(.

الجدول )7-11( خريطة تحليل الدور:

عضو الفريق 3عضو الفريق 2عضو الفريق 1النشاط

يتم تس��جيل أس��امء أعضاء الفريق يف أعىل الخريطة، ويتم يف العمود يف أس��فل الخانة 

ا من الحروف التالية يوضع تحت اسم كل  يف اليس��ار نشاطات الفريق الرئيسية. وإن واحداً

عضو بالفريق وذلك يف وصف كل نشاط وميثل مسؤولية عضو الفريق بالنسبة للنشاط )أو 

إن ذلك قد يرتك كفراغ إذا مل يكن العضو مشاركااً(.

R مسؤول عن: هذا الشخص مسؤول عن التأكد أن هذا النشاط قد تم القيام به.

R/V التصديق أو حق النقض: هذا الش��خص لديه الس��لطة للتصديق أو نقض األعامل أو 

القرارات لهذا البند.

S  الدعم: هذا الشخص يدعم النشاط بالوقت أو بتوفر موارد اخرى.

C  استشارة: هذا الشخص ينبغي أن يستشار أو أن يضم يف العمل.

I يفاد علاماً باملعلومات: هذا الشخص ينبغي أن يتم االتصال به أو أن يحاط علاماً بوضعية 

النشاط.
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ا كمثال،  هذا وتوجد اختالفات بن األخصائين حول أي الحروف ينبغي أن تضم. وأن بعضاً

 )Raci( )Role Analysis Chart( ين��ادون بخريطة تحليل الدور أو ما يطلق عليه ج��دول

ويستبعدون حرف ال� S وينادي جوليمبي ويسيك )Golembewski, 2000D( بإضافة حرف 

ال� D مثال لذلك: R-D وA-D لرمزوا إىل املسؤولية أو السلطة لصنع القرار وImp للتدليل 

عىل مسؤولية التنفيذ. 

وين��ادي بيكارد وهاريس )Beckhard & Harris )1977 بعدد من البنود أو "القوانن" 

التي تخص اس��تخدام جداول املس��ؤولية. أوالاً أنها تويص أن خط أي نشاط يجب أن يكون 

له ش��خص واحد وليس أكرث يكون مس��ؤوالاً عنه- فقط واحد R. إذا كان املس��ؤول أكرث من 

ش��خص واحد يجب أن يكون مس��ؤوالاً، وأن يتم تقس��يم النش��اط إىل قطاعات بحيث يتم 

 -As – ا كبراًا م��ن التصديقات بوض��وح توثيق حدود مس��ؤولية كل عض��و. وثانيااً، أن عدداً

قد تكون إش��ارة أنه تتواجد كثر من التصديقات، وإن نش��اط الفريق قد يكون انس��يابيااً/

ا تتم  ا بتخفيض العدد الرضوري إلصدار التصديقات. وباملثل، إن وجود عدد كبر جداً مبسطاً

استشارتهم حول أي إجراء عميل قد يرشك بغر رضورة أعضاء الفريق ودعوتهم باملشاركة يف 

املدخالت، والذي- أي اإلجراء- ميكن أن يقود ألولئك الذين تتم استشارتهم أن يكونوا بدالء 

أو منهم هم غر رسمين لكن لهم سلطة التصديقات، ومرة أخرى هذا يعطل التصديق من 

جانب الفريق. 

إعادة تصميم العمل:  
يص��ف كل من هاكامن وأول��د م��ان )Hackman & Oldman )1980 إعادة تصميم 

العم��ل بأنه اإلجابة عن الس��ؤال: كيف ميكن هيكلة العمل بحي��ث إنه يؤدى بفاعلية ويف 

نفس الوقت، ويجد ش��اغلو الوظائف العمل مجزياًا لهم شخصياًا ومرضياًا )P.71(. وإنه حن 

ا يجدها األفراد أكرث تحفيزاًا ويساهمون بفاعلية أكرث للمخرجات التي  تصمم الوظائف جيداً

ا  يس��عى إليها الفريق، وهكذا فإن تصميم العمل ميكن أن يكون ذا غايتن حالاً فردياًا وأيضاً

حالاً يف فاعلية الفريق.

ويكت��ب هاكامن وأول��د م��ان )Hackman & Oldman )1980 أن بعض املهام تؤدى 

ى عادة بشكل أفضل من قبل  بش��كل جيد من قبل األفراد، إال أن املهام املعقدة خاصة تؤدَّ
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الفري��ق. وهذا صحي��ح فقط إذا كان الفريق واملهمة قد تم تصميمها بش��كل متميز. ومع 

ذلك، فإن املؤلفن يكتبان" إنها تنتهي بأن تصميم العمل ملجموعات ليس فقط بناءاً "نسخة 

للفريق" عن تصميم جيد ووظيفة فردية... وإنه بالنس��بة للمجموعات ينبغي عىل" شخص 

أن ينظر الشخص – والوظيفة )املالءمة( والشخص – واملجموعة وعالقات وظيفة املجموعة، 

 .)P.67( وكذلك كيف تتناغم مع بعضها هذه املكونات

ويحدد منوذج هاكامن وأولد مان Hackman & Oldman فاعلية عمل الفريق، ويحدد 

ثالث��ة معاي��ر يتم البحث عنها يف وس��ط مجموعة عمل ذات فاعلي��ة. إن عضوية الفريق 

واألهداف والوظائف األحادية بالفريق ميكن تقوميهم عىل األبعاد الثالث التالية:

ا مبدأ تصميم مهمة  1- مس��توى الجه��د الذي ُيلقى عىل مه��ام املجموعة: كيف هو جي��داً

املجموع��ة من حيث إنه يؤثر ع��ىل كمية جهد أعضاء الفريق الذي ميكنهم أو س��وف 

يقوم��ون بتقدمي��ه نح��و أداء مهمة الفري��ق. وإن للمهام التي تصمم بش��كل جيد لها 

الخصائص التالية:

أ - تنوع املهارة: يجيء أعضاء الفريق بعدد من مهاراتهم يف إدارة املهمة.

ب - طبيعة/ هوية املهمة: العمل هو كامل كام أنه قطعة عمل ذات مغزى.

ج - أهمي��ة املهم��ة: إن العمل يهم اآلخرين س��واءاً كانوا يف الداخ��ل أو الخارج، وذلك 

بالنسبة للفريق.

د - االس��تقاللية ألعضاء الفريق بعض الحرية يف تصمي��م العمل، مثل الرتتيب واألولوية 

للمهام الفرعية، وذلك بالنسبة الستكامل اإلنجاز. 

ه� - التغذية املرتدة: يحصل الفريق عىل معلومات كافية وذات مصداقية حول أدائه.

 وهذه معاير التصميم الخمس��ة حول خصائص الوظيفة ميكن تحليلها بعدة طرق، مبا 

يف ذلك مسح تحلييل وظيفي جاء به( )Hackman & Oldman ,1975( إذا غاب أحدهم 

بش��كل كبر، فإن من املحتمل أن يواجه الفريق مش��كالت يف التحفيز ذات عالقة باملهمة، 

حي��ث إن أعضاء الفريق من املحتمل أن يروا العمل أق��ل أهمية أو ليس ذا معنى وقناعة 

شخصية.
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2- كمي��ة املعرفة واملهارة التي تم تطبيقها يف عمل املهمة: إن تكوين الفريق من املجموعة 

ظاهرة تصميم مهمة تس��هم يف فاعلية املجموعة أو تقلل منها. ينبغي أن يكون ألعضاء 

الفري��ق الكفاءة املالمئة لتأدية املهارات واملهام التي يحتاج إليها العمل ويجب أن يكون 

للفريق عدد أعضاء بقدر كاٍف ملعالجة كمية العمل الذي توجد له حاجة، إال أن األعضاء 

ال يجب أن يكونوا بالكرثة الفعلية التي تسهم يف هبوط إنتاجية الفرق. وينبغي أن يكون 

ألعض��اء الفريق مهارات االتصال بن األش��خاص إلدارة الرصاع والعمل بنوعيات متعددة 

من أس��اليب العمل والش��خصيات. وإنه إذا مل يكن أعضاء الفريق قد نالوا تدريباًا كافياًا 

ألداء املهام التي طلبت منهم، فإنهم س��وف يصابون باإلحباط وس��وف تهبط اإلنتاجية. 

لك��ن إذا كان للفريق أعضاء أكرث مام ينبغ��ي، فإن كل عضو من املحتمل لن يكون لديه 

مهمة كافية وذات أهمية يقوم بتأديتها مام يجعله يشعر أن املهمة ذات تحفيز لشخصه.

3- مالءمة معاير املجموعة حول عمليات األداء: هذه الفئة تخص بعض البنود مثل اتفاقيات 

الفريق حول اس��تخدام عمليات الفريق بثبات، كيف سيقوم الفريق بقياس تقدمه )يف 

األداء( وكي��ف يكون عمل التغ��رات إذا كانت العمليات والنتائ��ج ال تقابل التطلعات 

ينبغي أن يكون للفرق مقياسااً كافيااً بحيث إنهم ال يضيعون الوقت باستمرار حول تقرير 

كيف يكون أداء املهام الروتينية، ومع ذلك يجب أن تكون لديهم مرونة كافية مييزون بها 

متى تكون الحاجة لتغير العمليات القياسية وإن التحدي يف تصميم مجموعات العمل 

حينئذ هو مس��اعدة األعضاء لتطوير املعاير التي تدعم استخدام اإلسرتاتيجيات املالمئة 

بش��كل متفرد ملهمة املجموعة، وأنها باإلمكان أن تخضع للتغير بس��هولة حن تتطلب 

.)Hackman,& Oldman,1980,P.18( ذلك متطلبات املهمة أو محددات التغير

ا من املبادئ ميكن أن تساعد أخصايئ التغير يف العمل مع الفرق لتصميم  4- وأن هناك عدداً

 :)Herman & Oldman, 1980( مهام بفاعلية أكرب

1- تجمي��ع املهام مع بعضها: ميكن زي��ادة التنوع يف املهارة بتجميع مهام العمل بحيث إن 

أعض��اء الفريق ال يقومون دامئاًا ب��أداء ذات املهام الروتينية م��رات ومرات، لكن تكون 

لديهم مجموعة أو سلس��لة من النش��اطات تقلل من امللل وتعمل عىل االس��تفادة من 

مختلف املهارات.
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2- تكوي��ن وحدات من العمل الطبيعي: ميك��ن تصعيد تعريف املهمة وأهميتها من خالل 

تكوين وحدات عمل بحيث يس��تطيع الشخص أن يؤدي نش��اطات ذات عالقة. وهذه 

ميك��ن تنظيمها بعدد من الطرق، مثال لذلك وفق جغرافية موقع العمل، وفق العميل، 

وفق الصناعة.

3- تأس��يس عالقات مع العمي��ل: ميكن أن يكون العمل ذا مغ��زى أكرب حن يكون ألعضاء 

الفري��ق اتصاٌل مع العم��الء. إنهم يبدؤون النظر يف تأثر عمله��م عىل عمالئهم، وأنهم 

بذل��ك يحصلون ع��ىل تغذية مرتدة مبارشة حول كيف يس��تخدم العم��الء عملهم وما 

يشعرون به حيال ذلك.

4- تحميل الوظيفة عمودياًا )باملهام(: إن االس��تقاللية تتصاعد حن تحمل الوظائف عمودياًا 

)باملهام/املس��ؤوليات والصالحيات( وذلك حن يتوىل األعضاء مس��ؤوليات أكرب بالنسبة 

لخط��وات عدد أكرب من العملية وكذا حن مينح األعضاء س��لطة اتخاذ القرار من حيث 

متى وكيف يتم إنجاز العمل.

5- فت��ح قن��وات التغذية املرتدة: يتلق��ى املديرون عادة تغذية مرت��دة وبيانات حول أداء 

الفريق الذي هم يشاركون فيه ألي سبب من األسباب. وإن جعل هذه املعلومة متوافرة 

للفري��ق ميكن أن تصعد من التحفيز. مثال كذلك، إذا كان للفريق مدخٌل فوريٌّ ملس��ح 

عميل كل ش��هر، فإنهم ميكن أن يبدؤوا النظر يف العالقات بن عمل ذلك الش��هر ورضاء 

العميل من خالل التغذية املرتدة.

وأخ��راًا إن هاكامن وأولدم��ان  Hackman & Oldman يالحظان أن��ه نادراًا ما يكون 

التأثر عىل الوظائف املقررة وأداء املجموعة سيتم تحفيزهم إذا مل تكن املجموعة مدعومة 

يف محتوى النظام التنظيمي الشمويل. ينبغي أن يكون هناك تعويض مناسب ونظام مكافأة 

لالع��رتاف باألداء املمتاز، وتدريب ونظام تعليم ميكن أن يس��اعد أعض��اء الفريق ليتعلموا 

مه��ارات فعال��ة يف االتصال بن األش��خاص ويف املهام، واتصاالت واضحة م��ن اإلدارة حول 

املحددات عىل أداء املجموعة )مثل امليزانية وحدود الوقت(.
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منهجية "حل المشكالت": 
ُيع��د التخطيط والتدريب والجهد املش��رتك نحو هدف موحد منهجية تس��تخدم يف حل 

املش��كالت ابتدعتها أصالاً رشكة General Electric، ولكن أصب��ح اآلن من املمكن تكييفها 

 General Motors لالس��تخدام بواس��طة الفرق يف كثر من املنظ��امت. وقد قامت رشك��ة

بتس��مية هذه املنهجية Gofast- أي اذهب برسع��ة. كام أن رشكة Unilever أطلقت عليها 

 Trail Blazing At Armstrong Ashkenas & واآلن تس��ميتها ه��ي )Cleanout( كلم��ة

ا عدة  )Ulrich, Kerr, )2002, P.286. والعملية هي لالس��تخدام من قبل فريق واحد وأيضاً

فرق تش��مل كل الوظائف )املهام( عرب املنظمة وكذا من قبل الفرق متعددة الوظائف. وكام 

صممت أصالاً، فإنه قد ينخرط فيها عرشات أو حتى املئات من املوظفن بكامل الرشكة، ولهذا 

الس��بب، فإنه باإلمكان أن يطلق عليها " حلٌّ لكامل املنظمة". وهناك أمثلة إضافية س��يتم 

ا للفرق أن تشارك يف  مناقشتها يف الفصل القادم. وكام هو موضح هنا، فإنه من املناسب أيضاً

سيناريو صغر يف حل املش��كالت، حيث يستخدمها أعضاء الفريق كمنهجية لحل املشكالت 

لعملياتهم الخاصة الداخلية. وإن حل املشكالت يف الفريق ميكن أن يعترب حالاً للتشجيع عىل 

املشاركة والرغبة يف املبادرة بتغير تنظيمي.

إن الغرض من حل املشكالت هو استبعاد أي عمل غر رضوري )متطفل( حيث إنه قد يستهلك 

وقتاًا ميكن أن ميتد طويالاً أو يس��تهلك موارَد كام أنه يضيف قيمة بس��يطة فقط. كام أنه يعترب عمالاً 

بروقراطياًا يف طبيعته، أو أنه عمل ال يقابل التطلعات بس��بب أخطاء حدثت يف العملية، أو عيوب 

أخرى. وإن عملية حل املشكالت من خالل التخطيط والتدريب ليس ذلك هو فقط مسؤولية القائد 

يف تحديد مش��كالت الفريق، وإن أعضاء الفريق وهم الذين يقومون فعالاً بأداء العمل ينظر إليهم 

ا – أي يدركون املشكالت. لذلك فإن حلولهم أمر مهم للغاية. مثال لذلك، قد  أنهم يدركون ذلك جيداً

يتعرف أحد أعضاء الفريق عىل اجتامعن لهام أجندة واحدة، وقلة من مشاركن مختلفن فحسب، 

ويق��رتح دمج هذين االجتامعن لتوف��ر الوقت وتخفيض الجهد املتكرر. وعضوة أخرى قد الحظت 

أنها مطالبة برفع تقارير أس��بوعية ال تتم قراءتها إال نادراًا وتقرتح تقدميها عىل فرتات مختلفة، هذا 

وإن أعضاء الفريق يقرتحون االثنن أي: تحس��ن الفرص وتويل املس��ؤولية لتصميم الحلول واقرتاح 

التغيرات ورفعها إىل اإلدارة العليا وكام هو مصمم، فإن العملية بسيطة نسبيااً.
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إن املجموع��ات الصغرة م��ن املديرين واملوظف��ن يف املس��تويات والوظائف اإلدارية 

املختلفة يعالجون قضايا حساسة يف العمل التجاري ويطورون توصيات ويرفعونها إىل قائد 

كبر يف اجتامع للمدينة. وبعد الحوار املفتوح يقوم القائد ليعمل "يف ذات املوقع" نعم- أو- 

ال يعم��ل عىل قرارات تصدر حول تلك التوصيات، ويفوض من األفراد باتخاذ ما يلزم حيال 

تلك التي متت املوافقة عليها، ثم بعد ذلك يقوم مبراجعة التقدم بش��كل منتظم للتأكد أن 

.)Urich Et Al, 2002, P.22( النتائج قد تم تحقيقها بالفعل

ويبدأ التخطيط لدورة حل املش��كالت باختيار مش��كلة مناسبة يف العمل، تتضمن عادة 

عملي��ة تكون فيه��ا النتائج غر مرضية ويت��م اختيار أعضاء الفريق مم��ن لهم مصلحة يف 

املخرج��ات ولهم طاقة )مقدرة( عىل اإلس��هام، وتخطيط للجه��د والتدريب يتم خالل يوم 

واحد إىل ثالثة أيام، يتم خاللها إعادة تصميم العملية أو أي تغيرات أخرى قد يتم اقرتاحها. 

وإن دعم اإلدارة العليا رضوري قبل دورة التخطيط والتدريب، وذلك للتأكد أنها متفتحة – 

أي اإلدارة العليا - للتغير ومس��تعدة لإلنصات بعناية لتوصيات الفريق وإن الفريق بدعم 

فات��ر أي بدون حامس من جان��ب اإلدارة العليا، لن يحصل ع��ىل تأييد فيام بعد حن تربز 

معوقات ال ميكن تفاديها أمام التنفيذ.

ا عملية مكونة من خمس خطوات هي كام ييل: هذا وتتبع دورة حل املشكالت، عموماً

1- املقدم��ة: يحي��ط املش��اركون علاماً بالغرض وأه��داف وهيكل حل املش��كالت عرب التدريب 

التجريبي، ويتم تش��جيع جميع املش��اركن للنظر لالجتامع أنه فرص��ة لتطوير وتطبيق مدى 

واسع من الحلول، دون اعتبار ذلك فرصة للفرد للدفاع عن وظيفته أو )إدارته( أو منطقته.

2- العصف الذهني: تطور املجموعات الصغرة كشوفات باآلراء حول ماذا ينبغي أن يحققه 

حل املشكالت.

3- صالة عرض األفكار: تقوم املجموعات بتحديد أفضل عرش أفكار ثم تعلق ذلك )يف لوحة 

إعالن��ات( لآلخرين لقراءتها، وتقوم املجموعة األكرب مبراجعة األفكار وتجري تصويتاًا عىل 

قبول ثالث إىل أربع للعمل فيهم ملا يلقى من دورة حل املشكالت.

4- التخطيط التجريبي: يتم تكوين الفريق بغرض التوسع يف األفكار التي تم رشحها، وتحدد 

التكلفة والفوائد إلجراء التغير وعمل خريطة للمرشوع والوقت لتنفيذ املبادأة. كام يتم 
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التعرف عىل راعي املرشوع وقائد الفريق. وإنه خالل دورة تدريبية مطولة قد يتم إعادة 

تصميم العملية يف الحال خالل تلك املرحلة )مرحلة الدورة التدريبية(.

5- االجتامع املفتوح: إن االجتامع املفتوح هو فرصة املش��اركن يف الدورة التدريبية لتقديم 

أفكاره��م لإلدارة العليا. ويرشح املش��اركون التغي��ر املرغوب في��ه والتكلفة املتوقعة، 

واملخاط��ر، واملزايا للمنظمة يف إجراء التغير. ويقوم كبار القادة بتوجيه األس��ئلة لغرض 

التوضيح، والبحث، واختبار تفكر الفريق وس��ؤالهم باإلجابة فوراًا بقرارهم بنعم – أو ال. 

وق��د يقررون تفويض القرار أو التصويت ملديري��ن آخرين للحضور. وإن املبادرات التي 

ا من الدورات  يت��م االتفاق حولها يتم تبنيه��ا فوراًا ويتوقع البدء يف تنفيذه��ا. وإن بعضاً

التدريبي��ة التجريبية تنتهي بالرمز اإلجرايئ املادي لكبار القادة للتوقيع عىل الس��بورات 

الورقية أو خطط املرشوع للعرض بشكل علني التزامهم بالجهد.

وي��يل الدورة التدريبية / التجريبية قيام كبار القادة مبراجعة تقدم املبادأة عىل أس��اس 

منتظم. وإنه خالل األيام واألس��ابيع األوىل مام ييل دورة حل املشكالت فإن ارتفاع الحامس 

للمرشوع ميكن أن يتم دعمها بالنفي وعدم التشجيع، حيث إن عمل التغير الصعب يكون 

قد ابتدأ وأن بإمكان القادة تقديم املس��اعدة، وذلك بتشجيع فريق التنفيذ للمحافظة عىل 

الطاقة والرتكيز عىل املرشوع.

المنحة الدراسية التنظيمية اإليجابية والتحقق الذي يلقى التقدير: 
إن معظم املناقش��ات ح��ول الفاعلية التنظيمية مبا يف ذلك األع��امل املكتوبة مثل هذا 

ا طبيًّا للصحة التنظيمية )الحظ أننا ال نزال نشر إىل مرحلة التحليل  )الكتاب( تضمن منوذجاً

ا أو رسطانات  ا، أو مرضاً كام وصفت يف الفصل الثامن(. وينظر إىل املش��كالت باعتبارها نقصاً

ينبغي اس��تئصالها م��ن جذورها وإزالتها. إن لغتن��ا مملوءة بأوصاف القضاي��ا، والحواجز، 

واملعوق��ات، واألزمات، واألخطار، والرصاعات، والفهم الس��يئ. وإن اجتامعات الفريق التي 

توج��ه االنتب��اه إىل "ما هو خطأ هنا" توجد بيئات س��لبية حيث يرك��ز األفراد عىل األعامل 

والعالق��ات ذات الرضر والهدامة، وأن هذه املناقش��ات غالباًا م��ا توجد حلقة من اإلحباط/ 

الكآبة والتشاؤم، وهبوط يف املقدرة )النشاط والطاقة(. وإن أعضاء التنظيم ميكن أن يروا أنه 

يصعب التغلب عىل املش��كالت وفقدانهم لألمل. وكام أن أعضاء الفريق يختربون باستمرار 
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ما هو الخطأ فإنه حتى هذه العادة يبدو أنها تحمل إىل "مرحلة" التنفيذ ألي حل ممكن – 

حيث إن أعضاء الفريق قد يش��رون إىل نقاط ضعف وأخطاء حتى مع أكرث التغيرات أمالاً 

يف الحدوث. الطاقة تخبو واملعنويات تنخفض وليس باملس��تغرب أن يوجد عدد بسيط من 

األفراد يوقعون الجتامع آخر لحل املشكالت. 

 قارن ذلك مع اجتامع الفريق الذي يوجه انتباهنا ملا يحدث بش��كل جيد، ما هي نقاط 

الق��وة لدى فريقنا ولدى املنظم��ة والعالقات املزدهرة واألوقات حن ش��عرنا باالمتنان نحو 

زميل يف الفريق، وأوقات حن كنا ذوي مرونة أو حن أنجزنا أداء فوق العادة. ومع اس��تمرار 

 ،)Fredrickson,2003( ًا متصاعداا املناقشات، وتتوس��ع األفكار وتصبح أكرث وضوحااً، فإن منواً

يتم بناؤه ويتم التعبر عن عواطف إيجابية مثل الفرح والكربياء. ما هو االجتامع الذي يفضل 

حضوره؟

 إن مي��دان املنحة الدراس��ية اإليجابية )أو ما يطلق عليه��ا( )Pos(، ما هي إال فرع من 

 )Martin Seligman(ميدان الس��يكولوجية اإليجابية التي قام بتأسيسها مارتن س��لجامن

وإن ذل��ك يوحي مبداخل جديدة لتطوي��ر املنظامت باختبار الظواه��ر اإليجابية ونتائجها 

)Cameron,2005(، وإن��ه بدي��الاً م��ن الرتكيز عىل ما هو خطأ يف النظ��ام أو علم األمراض 

)املتف��رع من النظام(، فإن النظام اإليجايب واملؤكد يف صحة أو )متانة( النظام، فإنه س��يتم 

اختياره. 

وإن املنحة الدراس��ية التنظيمية تداف��ع/أو تروج للوضع أن الرغبة لتحس��ن الظروف 

 Cameron( اإلنس��انية هي عاملية وإن املقدرة لعمل ذلك ظاهرة كافي��ة يف معظم النظم

Dutton & Quinn,2003,P.10 &( وإن املنحة الدراسية اإليجابية )Pos( تتحرى الظواهر 

قب��ل املرونة والتكي��ف، واملغزى والتقدي��ر والعالقات اإليجابية وتأثر تل��ك الظواهر عىل 

الفاعلية التنظيمية. وهذا ال يعني إنكار وجود السلبيات، إال أن املجال يشدد عىل اإليجابية 

كبديل لظاهرة األخطاء التي يتم البحث عنها، وعدم الرضا، وهبوط املعنويات وهكذا.

واإليجابية بهذا املحتوى لها ثالث مكونات )Cameron, 2005, P. 317( هي:

ا عن الظاهرة السلبية(، نحن نركز عىل املقدرات القوية واإلمكانات  1- محاباة إيجابية )بعيداً

.)Lewis, 2011,P.17( بدالاً من التهديدات واملشكالت ومواطن الضعف
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2- تركيز عىل الجوانب الطيبة، أو أفضل ما لدى الظرف اإلنس��اين. نحن نس��عى الس��تنباط 

"أعامل تنظيمية أخالقيااً" حيث بإمكان أعضاء التنظيم مس��اعدة اآلخرين دون توقع أي 

فائدة ش��خصية، ويستبعدون اللوم، ويقدمون العفو عىل األخطاء، وأن يكونوا متفتحن 

باملعلومات. 

3- التح��دي اإليج��ايب، النتائج الناجحة بش��كل غر عادي. وأننا نقص��د باالنحراف اإليجايب 

البحث يف الظروف ثم التحرك لحالة حيث تكون املنظمة أو الفريق ليس فقط ذا قناعة 

ورضا وفعال أو كفء، لكن بديالاً عن ذلك يجاهد للنامء واالزدهار وبجد التميز ويحقق 

نتائج غر عادية. 

 )Lewis, 2011-P. 24( "هذا وإن املنظمة التي تطور هذه املجاالت الثالثة تولد "ثقافة غزيرة

من ش��أنها تحس��ن رأس املال االجتامعي وتطوير عواطف إيجابية، وتبني مواطن قوة، وجميعها 

ت��ؤدي إىل عالقات ذات جودة عالية وثقافة مرنة بإمكانها تحس��ن األداء التنظيمي. وإن العديد 

من الدراسات تشهد بهذه املخرجات. 

 )Cameron, Mora, Leutsche& Calarco,2011(ويف تقرير لكامرون ومورا ولويتش وكاالركو

حول دراس��تن يف رشكة للخدمات املالية ومنظمة للعناية الصحية، حيث قاموا بالبحث يف العالقة 

ب��ن الظاهرة اإليجابية واملخرجات التنظيمية. وإن الذي��ن تولوا إدارته، قاموا بتقييم الدرجة التي 

ش��عر فيها املشاركون بالكرامة واالحرتام والرعاية والدعم واإليحاء والسامح واملعنى يف العمل من 

خالل بنود مسح مثل " نحن نظهر تقديرنا لبعضنا اآلخر" "ونحن نهتم بحق بكل واحد منا" "ونحن 

��ا" "نحن نصحح األخطاء دون إلقاء  نح��رتم برشف مواقف بعضنا اآلخر" "ونحن يلهم بعضنا بعضاً

اللوم )عىل أحد(" "ونحن ننظر للهدف األكرب يف عملنا". وإنه بعد تحليل نتائج حوايل )2000( مسح 

يف رشك��ة الخدم��ات املالية ومقارنة ذلك بالنتائج املالية، الحظ املؤلفون" أن املامرس��ات اإليجابية 

يبدو أنها مساهمة مهمة للفاعلية التنظيمية كام تم قياسها باألداء املايل )P. 277( ويف بيئة العناية 

الصحية، حيث قامت بعض اإلدارات التنظيمية بتطبيق مامرسات إيجابية، قامت وحدات بتحسن 

مامرس��ات إيجابية ش��مولية مام جعلها تفوق يف األداء وحدات مل تس��تطع إح��داث هذا التفوق 

يف املخرج��ات )P. 282(، مث��ل رضا املريض واملناخ التنظيمي. وخلص املؤلفون إىل أن املامرس��ات 

اإليجابية يف العمل تؤدي إىل تحسن األداء التنظيمي عرب ثالثة عوامل هي:
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1- تكبر التأثرات، حيث إن املامرس��ات اإليجابية تخلق عواطف إيجابية إىل أعىل بش��كل 

ا استعراض مامرسات  حلزوين، مام يؤدي إىل بيئة، يرغب فيها أعضاء املنظمة اآلخرين أيضاً

إيجابية.

2- الحاجز والتأثر، حيث املامرس��ات اإليجابية تس��اعد أعضاء التنظيم ليظلوا ذوي مرونة 

خالل األوقات الصعبة يلقحونهم ضد األثار السلبية للقلق.

3- آثار الرقابة، حيث يحاول أعضاء التنظيم ليكونوا أكرث إيجابية للنظم االجتامعية اإليجابية 

بدالاً عن النظم السلبية.

ه��ذا وإن تطوي��ر الطريقة والفرد أصبح مركزاًا أو مدخالاً يقوم عىل منطق اكتش��اف القوة يف 

 .)Clifton, & Harter, 2003( Gallup Organization املنظمة، وذلك عن طريق منظمة جالوب

 )Buckingham & Clifton, 2001, من حيث اكتش��اف القوة Strengths-Finder وإن مدخل

)Rath-2007. إن��ه مدخل يدعو للبحث يف الصفات من حيث إن الفرد أو الفريق لديه املوهبة، 

عىل نقيض املدخل القائم عىل الضعف يف التطوير، والذي تدفع فيه برامج التطوير األفراد والفرق 

العم��ل عىل تغطية النقص. وتقوم هذه الربامج عىل مدخ��ل القوة حيث يقوم املتدرب "بالرتكيز 

بأق��ى درجات موهبة التعلم. كام أن الربامج ُتعنى بنش��اطات حياة الفرد واملواهب التي لديه. 

 )Clifton & ويقوم بإدارة مواطن الضعف ويعمل عىل إيجاد مش��اركن يكملون العمل معه الخ

)Harter, 2003, P. 120، ويق��رر كليفنت وهارتر )Clifton & Harter )2003 يف دراس��ة للفرق 

يف منظم��ة تعمل يف صناعة الس��يارات ومنظم��ة يف الرعاية الصحية والتي ت��م إعطاؤها مدخالاً 

للتطوير القائم عىل )مواطن( القوة. وإنه يف كلتا الحالتن فاملجموعات التي أكدت مواطن القوة 

قامت بتحسن درجاتها يف تشغيل املوظف وأنه يف منظمة السيارات، فإن املجموعة ذات التوجه 

والتأهي��ل ملواطن القوة ذات األداء العايل قامت بتحس��ن اإلنتاجية ب� )50%( أكرث من املجموعة 

تحت التحكم /الرقابة.

وتوجد اآلن طريقة ش��ائعة إىل عهد قريب حول الحل يف الفرق واملنظامت هي مبس��مى 

 )Cooperrider & Whitney, 2005; Srivastva, ) البحث املقدر )

)Cooperrider, & Associates, 1990 ته��دف فق��ط إىل الحل يف الف��رق واملنظامت بهذا 

املس��مى- البحث املقدر. هذا يف حن أن املداخل العادية لحل املش��كالت تتبع عملية قياس 
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للتعرف عىل املشكلة وعمل العصف الذهني ملعرفة األسباب وتطوير الحلول وتقويم الحلول 

املمكن��ة، وتطبيق الحل املثايل، ه��ذا وإن عملية البحث الذي يلقى التقدير يبدأ مبواطن قوة 

الفريق، وبتقدير ما يعمل بشكل جيد وحيث وجد الفريق النجاح، فإن الطاقة اإليجابية تنطلق 

ثم يبدأ الفريق يف الحصول عىل إدراك أفضل عن مساهامته القّيمة. وإن هذه املناقشات أكرث 

ا وبهجة. ويكتب وتني وكوبريدر )Whitney & Cooperrider, 2001( "أن  منفعة وتشجيعاً

بذور التغير – مبعنى األش��ياء التي يفكر ويتحدث عنها الناس، واألشياء التي يكتشفها الناس 

ويتعلمونها، واألش��ياء التي تخرب بالحوار وتوحي بصور املس��تقبل - هي مضمنة يف األس��ئلة 

األوىل خاص��ة التي نس��ألها" )P.20(. فك��ر يف ردود الفعل املختلفة الت��ي تصدر من الفريق 

بالنسبة إىل "ماذا يجري خطأ يف هذا الفريق" وكذلك فكر يف أسئلة البحث البديلة التي تجد 

التقرير وهي كام ييل:

• ارشح وقتاً��ا يف منظمت��ك َتُعده نقطة أو درجة عالي��ة يف الخربة ووقتاًا تكون أنت فيه أكرث 

ا يف العمل وتشعر فيه بالحيوية والنشاط. ارتباطاً

• دون تواضع منك، أخربين ما هي )املميزات( يف ش��خصك التي تجد تقديراًا عالياًا منك، هل 

هو عملك واملنظمة التي تعمل بها.

• ما العوامل الرئيسية التي تعطي الحياة ملنظمتك حن تكون يف أعىل درجاتها من الكفاءة؟.

• تخي��ل منظمت��ك بعد )10( س��نوات م��ن اآلن، عندما يك��ون كل يشء رغبت 

يف أن يك��ون. م��ا االخت��الف )اآلن(؟ كيف كانت مس��اهامتك ملنظم��ة األحالم هذه 

)Cooperrider & Whitney, 2005, P. 14(. إن النقاش��ات الت��ي تنت��ج م��ن هذه 

األس��ئلة تخلق بيئة متفتحة، ومش��اركة يف خلق فريق أفضل أو منظمة أفضل ومتيل 

ا إلطالق حرية التفكر االبتكاري وتجنب السامح ملجموعة أن تغرق  هذه األسئلة أيضاً

يف مس��تنقع يف مشكالت الحارض. إن املحادثة التي تنتج عن هذه األسئلة تخلق بيئة 

متفتحة باألمل، كام تخلق بيئة يف املشاركة يف فريق أو منظمة أفضل. إن هذه األسئلة 

متي��ل إىل تحرير التفكر الخالق وتتحاىش الس��امح ألي مجموع��ة أن تغرق يف وحل 

مشكالت الحارض. 
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إن مصممي البحث ينظرون إىل البحث الذي يجد القبول أنه إجراء فلسفي مقارنة 

بنموذج البح��ث التجريبي التقليدي، حيث يتم فحص مش��كالت املايض عرب تجميع 

بيانات مرتبة واختبارها، وإن الحلول يتم تطبيقها وقياسها. وهذا الكالم عىل أساس " 

متانة السؤال اإليجايب " وعىل فكرة "أن النظم اإلنسانية تنمو وتبني حقائق مستقبالاً 

يف التوجه نحو ما يس��ألون هم عنه بإلحاح، وبنش��اط ويسألون مجتمعن أسئلة عن 

ذل��ك" )Ludema,Cooperrider & Barett, 2001 P.191(. وهكذا فإنه متناغم مع 

منوذج البناء االجتامعي الخاص بالتغير التنظيمي الذي متت مناقشته يف الفصل الرابع 

بجاذبي��ة القوة اللغوية وكذا االتصال وذلك يف إيجاد املنظامت والفرق وهم يقومون 

بكش��ف الستار أنهم يف عمل مس��تمر. وإنه بالنس��بة ألخصايئ التغير فإن املرغوب 

في��ه يتطلب تحوالاً يف الفكر، وذلك "يف النظ��ر إىل املنظامت باعتبارها نظم روحانية، 

اجتامعية – ذات حياة- وأن أرسار الخلق يجب تعزيزها وتأكيدها باعتبار أنها ليست 

 " )Cooperrider عمليات آلية )ميكانيكية( أو عمليات تحمل مشكالت ينبغي حلها

ا يف مجال استئصال املشكالت وحلولها،  )Whitney, 2005, P.46 & إننا مدربون جيداً

ا طريقة جديدة من التفكر وتوجيه  لك��ن هذه الطريقة الجديدة للحل تتطل��ب أيضاً

األسئلة وتوجيه طاقات الفريق.

 D4 )إن البحث الذي يجد التقدير يتكون من أربع خطوات أو مراحل ُيطلق عليها )حلقة 

:)Cycle( Cooperrider & Whitney,2005

1- االكتش��اف: تتكون عملية االكتش��اف من ارتباط الفرق وأصحاب املصلحة ذوي العالقة 

وذلك يف ح��وار حول القوة، واألخصائيات األفضل، واإلنج��ازات والتجارب يف املكافآت. 

وتنتق��ل املوضوعات من املجهول أو الذي ال يعم��ل إىل ما يريد أن يراه الفريق يحدث 

غالباًا وما الذي يعمل جيدااً.

2- الحلم: ينظر املش��اركون للمس��تقبل ليتخيلوا كيف ميكن أن تكون األش��ياء ويوضحون 

ويشاركون رؤاهم نحو املستقبل. 

3- التصميم: يقوم الفريق متعاوناًا بتصميم رؤى ملس��تقبل جديد ونشاطات تحرك الفريق 

أو املنظمة إىل نقطة مرغوب فيها.
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4- املصري: وأخراًا تركز املناقش��ات بدرجة أقل عىل الخطط التجريبية والقوائم املالية، وأكرث 

يف إيجاد شبكات قاعدية )مبا يف ذلك التي ما وراء الفريق(. من أطراف ذات رغبة والتزام 

ممن لديهم الصالحية والذين لهم حرية االختيار التخاذهم اإلجراء عىل مسؤوليتهم. 

لقد أك��دت العديد من الدراس��ات املخرجات اإليجابية التي نتجت من اس��تخدام 

 Bushe &Kassam )2005( املدخل ال��ذي يقوم عىل التقدير وقد وجد بوش وقس��ام

ا جديدة  ا وتحوالاً حن أنتجت معرفة جديدة وطرقاً أن مدخ��ل التقدير كان األكرث نجاحاً

يف التفك��ر ح��ول املنظمة، أو مداخل جدي��دة للقيام بالعم��ل. وإن باريت وكوربرايد 

)1990( Cooperrider & Barrett يقدم��ان حالة دراس��ية قوية )مثرة( يف التغير يف 

فري��ق إدارة بفندق حيث ال��رصاع والدفاع بدرجة عالية. وإن حل املش��كالت وجهود 

حل النزاع قد توقفت وأن النزاعات أصبحت عدائية وذات تحٍد. وإنه بدالاً من الرتكيز عىل 

س��لبيات املايض فإن املؤلفن يش��جعان املجموعة عىل البدء يف مشاركة صورهم فيام يبدو 

مختلفااً. وبدؤوا يتخيلون بيئة فندقية جديدة ويناقشوا التغرات يف كل من الفندق والفريق 

مبا يتناسب مع رؤياهم املش��رتكة ومبرور الزمن، فإن الرصاعات الشخصية تخبو حن تكون 

املجموعة قد تعلمت كيف تحل خالفاتهم التي يتخيلونها لصالح مستقبل مشرتك. 

ا أو  وق��د يرى البعض أن مدخل التقدير الس��ابق ذكره تافه��ااً، ويتعجبون كيف أن فريقاً

منظمة ميكن أن تنجح إذا هي فشلت لالعرتاف بأمانة أن تتحرى يف مشكالتها. وإن البحث 

)التقدي��ري( ال ينكر وجود مش��كالت، لكنه يحاول إعادة هيكلته��ا يف موضوعات جديدة 

تخض��ع للحوار. ومث��ال لذلك فإن إحدى مجموعات من املستش��ارين عملت عن كثب يف 

إدارة لخدمات العمالء يف رشكة طران كربى. وبدالاً من تركيز اهتاممهم مبشكلة سوء استالم 

العفش وضياعه أو تأخره )وهي مشكلة الجميع يتفق أنها مصدر إزعاج لرشكة طران(، فإن 

املستشارين ساعدوهم يف توجيه املناقشات نحو تطوير "تجربة للوصول إىل العمالء بشكل 

جيد واس��تثنايئ" )Whitney & Trosten- Bloom, 2003, P. 134( وانتقلت املناقش��ات 

بعد ذلك الستكش��اف جميع املظاهر املتعددة لتلك التجربة بدالاً من الغوص يف اهتاممات 

العفش والذي هو أصالاً جزء من املوضوع الكبر. واستمرت الرغبة والطاقة عالية يف االهتامم 

ا  باملوضوع بسبب أنه كان ذا جاذبية وقد شجع التفكر واملشاركة )يف املناقشات( وأنه أيضاً

أوىص بالحوار حول املستقبل الجديد. 
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الحلول المتبادلة بين المجموعات: 
قد ركزنا انتباهنا، حتى هذه النقطة، حول تطوير فريق واحد وكام ندرك عىل كل حال، 

ف��إن الف��رق ال تعيش مبعزل )أو وحدانية( إنها عادة تتفاع��ل مع فرق أخرى داخل وخارج 

املنظامت. إن فريق اإلنتاج يف الساحل الرشقي يعمل مع فريق اإلنتاج بالساحل الغريب وإن 

فري��ق خدمة العميل يقدم تقارير لفريق املبيع��ات، وإن فرق إدارة العميل تعمل العقود 

وتس��لمها لفرق املرشوع الداخلية وهكذا. وإنه خالل أداء عملهم، وملختلف األس��باب فإن 

ا ومتنافس��ن. وإن بعض املناقش��ات  الف��رق حل يف ن��زاع مع بعضها اآلخر. وتصبح خصوماً

الداخلي��ة بن اإلدارات قد تكون مفيدة، مثال ذلك حن يكون فريقان للمبيعات كل منهام 

يحاول أن يتفوق عىل اآلخر يف األداء، فإن املشاركن قد يحفزون للعمل بشدة أكرث ويزيدون 

من املبيعات اإلقليمية. وإنه حن يكون التنسيق مطلوباًا ويزداد النزاع غر الصحي، عىل كل 

حال، فإن األداء يهبط بدرجة كبرة. قد ترى املنظامت أن هذه النزاعات بن الفرق أمر فريد 

إال أن��ه يف الحقيقة تاريخ طويل يف بحوث علم النفس واالجتامع يكش��ف ملاذا أو كيف أن 

الفئات االجتامعية تدخل يف نزاع وماذا ميكن عمله لحل هذا النزاع الجديل. 

ملاذا ميكن أن حل الفرق يف تجربة النزاع يف حن أنها ظاهرياًا جزء من ذات املنظمة وتكرس 

ا من األس��باب يف واقع األمر، يف إحدى  جهده��ا لأله��داف األكرب للمنظمة؟ وتوجد الكثر جداً

ا من النزاع  الدراسات البحثية تعرف الباحثون عىل الكثر من أنواع النزاع إىل حدود )250( نوعاً

املتب��ادل بن املجموع��ات )Cargile, Bradac & Coole, 2006(، وذلك بن تجمعات كبرة 

وبحجم األمم واملجموعات الدينية. وإنه من بن الفئات العامة التي تعرف عليها املشاركون، 

عدة مصادر لنزاع بن املجموعات وهي خاصة ذات صلة بالبيئات التنظيمية: 

• االحتياجات االقتصادية: املنافسة حول موارد محدودة مثل امليزانيات وفرص الرتقية. 

• املعتقدات: االختالف يف املعتقدات الثقافية حول كيف ينبغي عمل األشياء.

• الظلم املايض: اإلدراك الحيس أن مجموعة ما قد عوملت يف املايض بطريقة غر عادلة من 

قبل املجموعة األخرى.

• األنانية: إن إحدى املجموعات تحمل شعوراًا باالستكبار عىل غرها من املجموعات األخرى 

وأنها تقاومهم لالحتفاظ مبكانتها كمجموعة بذاتها.
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• االتصال: صعوبات يف تبادل املعلومات أو إجراء حوار مع الفريق اآلخر.

وق��د يك��ون األمر كذلك ه��و مجرد تقس��يمها إىل مجموع��ات ووظائف مبحددات 

فري��دة من نوعها أو مبس��ميات اإلدارة، م��ام يوجد فعالاً بذوراًا للنزاع. وإنه يف سلس��لة 

من الدراس��ات الكالسيكية يف الخمسينيات )1950S( فإن رشيف Sherif وزمالءه )انظر 

)Sherif & Sherif ( )1979 )انظ��ر: امللخ��ص( وجدوا الن��زاع داخل املجموعة وخارج 

املجموع��ة يتطور برسعة إىل مجموعات األطفال تقريباًا م��ن اللحظة التي تم فيها قيام 

الفريق. ومييل أعضاء الفريق، كام جاء يف دراس��ة مامثلة إىل تفضيل فريقهم ويحملون 

مشاعر سلبية عن أعضاء الفرق األخرى، حتى حن ال يوجد دافع قوي لديهم لحمل تلك 

املش��اعر )West & Markiewicz, 2004( ويأيت األعضاء، مع مرور الوقت، لينظروا إىل 

الفرق األخرى أنها تهديد لهم، وهي نظرات تغذي الش��عور بالقلق والعداء نحو الفرق 

األخرى. ويبدؤون يف تطوير مزيد من العالقات التعاونية واملتامسكة مع أعضاء الفريق 

الخ��اص بهم. وهكذا، فإنه يوجد بعض الش��واهد أن الهي��اكل التنظيمية ذاتها ميكن أن 

تسهم أو تزيد من حدة النزاع. 

وتسود عقلية " نحن ضد اآلخرين" حن ترى فرقااً مختلفة ذات هويات مميزة مصالحهم 

يف تعارض مع مصالح فريق آخر. وإنه حن يش��عر "الفريق بهوية للفريق أقوى من الهوية 

 )Van Knippenberg,2003( .ا أخرى كمنافس��ن له��م التنظيمي��ة، ميكن أن يعتربوها فرقاً

هذا وميكن للنزاعات الصغرة أن تتصاعد بشكل لولبي، مام يقلل الثقة والتعاون بن الفرق، 

وتشجيع أعضاء الفرق األخرى ليكونوا "قوالب مكررة". وهذه النتائج تتم مالحظتها خاصة 

ا يف حاالت سائدة بشكل متصاعد  ليس فقط بالنسبة للفرق التنظيمية النموذجية لكن أيضاً

مثل التحالفات والحيازات )والتي تتم مناقشتها بشكل موسع يف الفصل القادم(. 

��ا ثانوياًا بن املجموع��ات أمر طبيعي ومحتمل الح��دوث، لكن حن تتم  ه��ذا وإن نزاعاً

مالحظة أعراض متطرفة للغاية، فإنه من املمكن التوصية بحل. وإنه حن حل الفرق يف نزاع 

ا  وإنها غر قادرة، وليس��ت ذات رغبة، أو أنها يف غر ذلك تفشل يف حل رصاعاتها، فإن بعضاً

مام ييل من مناذج سلوكية قد تكون واضحة:
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• أعضاء الوحدة يتحاشون أو ينسحبون من التفاعالت مع األفراد من الوحدة األخرى ممن 

ينبغي أن يقضوا معهم وقت عمل أكرث. 

• إن املنت��ج املتب��ادل أو النتيج��ة النهائية املرغوب فيها قد تم تأخرها، أو قد تالش��ت، أو 

ا أو الطرفن معااً. تجمدت أو تغرت مبا ال يرىض واحداً

• ال يوجد طلب للخدمات التي لها حاجة بن الوحدات.

• الخدمات بن الوحدات ال تؤدى مبا يريض هذه الوحدات.

• مش��اعر باالمتعاض أو العداء تحدث نتيجة لتفاعالت الوحدة مع من يجب أن يش��رتكوا 

معهم يف العمل. 

• وقت كثر يستنفد إما لتفادي أو لحرص التفاعل مع الوحدة األخرى أو يشكو داخلياًا عن الوحدة 

 )Dyer, 1994, P.144( األخرى بدالاً من العمل من خالل املشكالت املشرتكة / املتبادلة

إن مثل هذه النامذج الس��لوكية بعيدة عن املتعذر اجتنابه، عىل كل حال، وإن البحوث 

من حسن الحظ تشر إىل العديد من الحلول التي ميكن أن تخفض من أثر هذه السلوكيات. 

إن الهدف األسمى الشامل الذي يدخل يف تطوير املنظامت يف مثل هذه األحوال هو التقليل 

من الن��زاع داخل الفريق وذلك بتحطي��م كل الحواجز بن الفرق، وتش��جيع تطوير هوية 

ا يف النزاع بن  وغرض مشرتك، وتحسن العمليات التعاونية. وقد أبان الباحثون بجالء تخفيضاً

الفريق عن طريق عدة وسائل )ملخصها يف الجدول )11-8(:

الجدول )8-11(:الطرق للتخفيض من النزاع بني الفريق

1- زيادة االتصاالت داخل املجموعة.

ا سامياًا فوق العادة. 2-  طبق هدفاً

3-  أعد ترتيب الفئات، وطّور هوية مشرتكة بن املجموعة.

4- حاول إيجاد عدو مشرتك.

5- إجراء تحويالت أو تنقالت بن أعضاء الفريق.
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:Dovidio, Gaertner, & Kawakami- )2003( :1- زيادة االتصاالت داخل املجموعة

إن زي��ادة يف االتصال بن أعضاء املجموعة ليس باإلجراء الكايف لحل الخالفات بالكامل، 

ا إذا كانت تلك الخالفات ذات جذور أو أنها عدوانية بش��كل خاص. وعىل كل حال  خصوصاً

ا تواجد ظروف معينة مثل أن يكون أعضاء املجموعة يف مركز )وظيفي(  فم��ن املحتمل جداً

متس��اٍو وذوي هدف مشرتك خاصة حن يقوم أعضاء الفريق ببناء عالقات شخصية حميمة 

ع��ن طريق زيادة االتصال وتخفيض درج��ة التوتر، وحن يبدأ أعضاء الفريق بإرشاك أعضاء 

ا بتلك املشاعر اإليجابية. آخرين بالفريق أيضاً

:)D.W.Johnson & Lewicki, 1969, Sherif 1970( :ا أساسياًا فوق العادة 2- طبق هدفاً

ا "عاج��الاً"، وضاغطااً، وذا قب��ول عاٍل لجميع  ��ا س��امياًا فوق الع��ادة يعترب واحداً إن هدفاً

املجموع��ات املش��اركة".")Sherif,1979 - P.261( وإنه – أي ه��ذا الهدف – يفوق املوارد 

والجه��ود ملجموعة واحدة فقط ليك تنف��ذه )Johnson & Lewicki,1969, P.10(، وهذا 

ا )بن األطراف( إنه يجب أن يكون  يعني أنه، ليس بالكايف للهدف أن يكون ببس��اطة مشرتكاً

ا ال تستطيع كل مجموعة وحدها الوصول إليه إذا هي حاولت أن تفعل ذلك مبفردها.  هدفاً

هذا وتنخفض درجة التوتر حن تجمع الفرق يف مجمع تعاوين وصوالاً لغاية مهمة بالنس��بة 

ا حن يشهد أعضاء الفريق أن أعضاء من فريق آخر يعملون بجهد كبر يف مهمة  لهم، وأيضاً

ا أن تكون وسيلة  ذات اعتامدية مشرتكة. إن األهداف السامية فوق العادة من املحتمل جداً

فعال��ة لتخفيض حدة النزاع بن الفريق حن يدفع��ون للمبادرة من قبل طرف ثالث، ليس 

من أعضاء الفرق املتنازعة، وإن املديرين باملس��توى العايل والتنفيذين هم غالباًا يف موقف 

جيد للقيام بهذا الدور. 

3- إعادة ترتيب الفئات: 

هذا يعني إيجاد "هوية مش��رتكة داخل املجموعة" )West & Markiewicz  )P.62 2004، وهذا 

يتضمن إيجاد أو القاء الضوء عىل هوية عامة يتشارك فيها الفريقان، مثال لذلك، الضغط عىل حقيقة 

ا هم جزء من ذات املنظمة. أن األعضاء جميعاً

4- حاول إيجاد خطر مشرتك، أو تهديد خارجي ملصلحة املجموعتن: 
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لقد جادل البعض أن مدخل الخطر املش��رتك يخفض فقط النزاع وبش��كل مؤقت، وإنه 

ا، ال تحل الخالفات الضمنية  حن يزول الخطر يعود النزاع يف املجموعة، ألن املجموعات أبداً

)Blake,Shepard & Mouton,1964( واملضمون التنظيمي، فإن صنع خطر مش��رتك غالباًا 

ما يكون مهمة س��هلة. وهذا قد يتضمن التش��ديد حول كي��ف أن الفريقن يعمالن بذات 

املنظمة )إن مدخل الهوية العامة تم اقرتاحه أعاله( وضد مجموعة مش��رتكة من املنافسن 

الخارجن الذين يحاولون استقطاب العمل التجاري من املنظمة.

5- إجراء تحويالت/تنقالت بن أعضاء الفريق: 

قد تطور الفرق برنام��ج تدوير/تعاقب وظيفي أو أن يقوموا بدعوة األعضاء من الفرق 

األخرى ملالحظة أو حضور اجتامعات الفريق. وهذا من ش��أنه أن يرفع من درجة التفاهم 

ا توفر فرص للتعلم. والتقدير يف كيف تعمل الفرق األخرى باإلمكان أيضاً

التدخل لحل النزاع داخل المجموعة 
إن أول طريقة مستخدمة يف محاولة للتخفيض من درجة النزاع بن الفريق كان اإلبالغ عنها 

 )Blake Et 1964; Blake, Mouton, & Sloma, 1965( .وزمالئ��ه Blake أوالاً م��ن قبل بليك

ا ب��ن االتحاد واإلدارة.  وإن الطريق��ة كانت يف البداية مصمم��ة لتخفيض نزاعات عدوانية جداً

ويتكون الحل من مثانية نشاطات متتد يف اجتامع ليومن ليضم أعضاء املجموعتن:

1- بدعم من قادة كلتا املجموعتن، فإن مستشاراًا من الخارج يرشح الغرض من الدورة. وإن 

الدورة ال تحاول حل عملية قضايا محددة، أو خالفات بن املجموعات. وبدالاً من ذلك، 

فإن اله��دف )من الدورة( هو زيادة التفاهم بالطرف اآلخر وتكريس الجهد لتحس��ن 

العالقة بينهام. وإنه ليس من املأمول أن يتم حل جميع النزاعات بش��كل كامل بنهاية 

ال��دورة لكن ينبغي أن تك��ون الدورة خطوة أولية يف تخفيض الن��زاع والبدء يف القيام 

بعمل آخر حول الخالفات املحددة بن الفرق )الوقت املخصص لذلك: 30 دقيقة(.

2- ثم بعد ذلك، تجتمع كل مجموعة منفصلة عن اآلخرين لتطوير كشفن اثنن. الكشف 

ا كيف أن املجموعة تتصل  األول يتضمن وصف الفريق كيف أنه يتصور نفسه، خصوصاً

باملجموعة األخرى. ويتضمن الكشف الثاين وصف الفريق للمجموعة األخرى. واملهمة 
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ك��ام أبانها بليك وآخ��رون )Blake Et-Al 1964(، هي رشح خاصية ونوعية العالقة - 

مبعنى ما هي الس��لوكيات واالتجاه��ات النموذجية )P. 161(. وقد الحظ املؤلفون أن 

معظم املجموعات تجد من الس��هولة إيجاد الكش��ف الثاين ح��ول املجموعة األخرى 

بدالاً من الكش��ف الس��ابق حول ذواتهم أو أنفس��هم، وبرغم ذلك فإن تطوير الفريق 

لصورته الذاتية خطوة مهمة بالنسبة للمجموعة وهي تخترب حوافزها الذاتية وأعاملها 

أيضااً. وإن أعضاء املجموعات يبدؤون يف املواجهة جامعياًا ضد الفكرة أنهم مساهمون 

يف العالق��ة م��ع اآلخرين. وإنه يف أحد االختالفات لهذا النش��اط يقدم بيكارد )1969( 

Beckhard موضوعات مختلفة بالنس��بة للكش��فن. ففي الكشف األول كل مجموعة 

تكتب عام تراه يف املجموعة األخرى، وإنه يف الكشف الثاين تكتب املجموعة ما ترى أن 

تكتبه عنها املجموعة األخرى )الوقت املخصص لذلك: حتى 5 ساعات(.

 )A( 3- يتم تبادل الكشوفات. اآلن كل مجموعة لديها كشف املجموعة األخرى. فمجموعة

ت��رى كيف مجموع��ة )B(، ومجموعة )A( وكيف أن مجموع��ة )B( ترى ذاتها. واآلن 

تس��تطيع املجموعتان مقارنة صور ذاتهام من منظور املجموعة األخرى وكيف يرونهم، 

وإنه��م يبدؤون يف تحدي��د مجاالت التوافق والخالف. وأن كلت��ا املجموعتن قد يريان 

مجموع��ة )A( بأنها تتكون من خرباء املحت��وى املوهوبن وذوي مهارة. لكن مجموعة 

 )B( أنها بطيئة يف العمل ويف صنع القرار" يف حن مجموعة" )B( قد ترى مجموعة )A(

ق��د ترى ذاتها فريدة، وذات وعي تعمل مبا ميليه الضمر وذات تفكر وتروي يف تقويم 

الخيارات، قبل اتخاذ القرارات": )الوقت املخصص لذلك: ساعة واحدة(.

4- كل مجموعة لديها وقت تس��أل فيه لتوضيح األسئلة من املجموعة األخرى. وإن الدافع 

إلنكار تفس��ر املجموعة األخرى س��يكون قويااً، لكن جميع األعضاء سيطلب منهم فهم 

وتوضيح تفصييل عن الصور أوالاً )الوقت املخصص لذلك هي ساعتن(

5- تعود املجموعات إىل غرف اجتامعاتهم املس��تقلة لفرتة يقومون فها بتحليل الذات 

واالستكش��اف. تعطى كل مجموعة س��ؤالن: األول: ماذا نح��ن نفعل )اآلن( مام 

أس��هم يف االنطب��اع/ الصورة عن ذاتنا التي لدى املجموع��ة األخرى؟ الثاين: ما هو 

يف اعتقاداتن��ا وأعاملنا الذاتية التي تقودنا للتنمية الت��ي توصلنا بها حول ذواتنا؟ 
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")Blake Etal,1965, P.42(" مثال لذلك، فإن مجموعة "B" قد تحاول اختبار ملاذا 

مجموعة "A" تنظر إليهم باعتبارهم كساىل يف العمل. اآلن كل مجموعة ليس فقط 

تفهم كيف تنظر كل مجموعة إىل األخرى، لكن بدأت يف تحليل إسهاماتها الذاتية 

يف العالقة ومصدر س��وء التفاهامت أو التفس��رات املختلفة – )الوقت املخصص 

لذلك: حتى 4 ساعات(

6- إن كل مجموع��ة تبادل مع األخرى كش��وفات التحليل التي مع األخرى. ويتم بعد ذلك 

حوار مش��رتك يقوم فيه األعضاء بالتحليل، واملشاركة يف مزيد من الرؤى، ومن املحتمل 

أن تتم إعادة تفس��ر لألعامل الس��ابقة. قد يصل أعضاء الفري��ق إىل نقاط جديدة من 

ا من املحتمل أن يكتش��فوا  التفاه��م واالتفاق��ات لحل الخالفات الس��ابقة، وإنهم أيضاً

خالفات عميقة يحملونها وال تزال باقية. )الوقت املخصص لذلك حتى 3 ساعات.(

7- تقوم املجموعات بتطوير كشف بالقضايا الرئيسية املتبقية يف العالقة والتي يجب حلها. 

وهذه قد تتضمن تغيرات لهياكل االجتامع لتسهيل االتصال، وتوضيح الخالفات كام يف 

القيم الضمنية كخطة إليجاد أرضية مش��رتكة، أو الت��زام بالثقة، واالحرتام، واالنفتاح يف 

العالقة )الوقت املخصص لذلك حتى ساعتن(. 

8- توافق الفرق عىل خطة للخطوات التالية. وهذا قد يتضمن أن يقوم القادة أو مجموعة 

عم��ل تتكون من أعضاء من الجامعتن بعقد سلس��لة اجتامعات لحل القضايا )الوقت 

املخصص لذلك ساعة واحدة(. 

االختالف على الحلول داخل الفريق:
يقدم داير وآخرون )2007( العديد من االختالفات لهذا الحل. يف واحد من تلك االختالفات 

 "B" وبحضور مجموعة "B" لعقد مناقش��تها حول مجموع��ة "A" قام��وا بدعوة املجموعة

برغم أن القانون املبديئ هو أن مجموعة "B" فقط قد تستمع وتالحظ الحوار، والذي يتبعه 

ا للمناقش��ة حول مجموعة "A" التي تس��تمع فقط. وأنه  مجموع��ة "B" يعق��دون اجتامعاً

مبوجب هذه االختالف، فإن املجموعتن لها الفرصة لالس��تامع إىل املناقش��ة أوالاً بأول بدالاً 

ا هناك مخاطرة حيث تكون القضايا مثرة للنزاع.  من ش��كل قامئة، ومع ذلك قد يكون أيضاً
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ويسأل املؤلفون يف اختالف آخر كل مجموعة لالجتامع عىل القرار لكن يستخدمون مدخالاً 

مقبوالاً للبحث، وأن يرشحوا عالقاتهم املثالية مع املجموعة األخرى. وإن لهذا التصميم ميزة 

يف تشجيع األعضاء لينظروا يف رؤية جديدة وأن يتصوروا بديالاً للعالقات القامئة. ويف مدخل 

ثال��ث للن��زاع داخل/ بن أعضاء الفريق اس��تخدم املؤلفون فريق عم��ل يتكون من أعضاء 

يجدوا قبوالاً من املجموعتن ويعطى فريق العمل مسؤولية حل بعض العقبات التي تحول 

ا يف هذا التصميم، لكن بس��بب أن ليس كل  دون العمل معااً، وقد يتم حل املس��ائل رسيعاً

األعضاء منخرطن فيه، قد يكون قبول توصيات فريق العمل متدنيااً. وإنه يف جميع الحاالت، 

فإن املؤلفن يوصون بتصميم هيكل لحل مش��ادات يف املس��تقبل، رمبا عن طريق استخدام 

فريق العمل أو هيئة مراجعة تجتمع بانتظام لتقويم عالقات الفريق.

وإضافة لذل��ك. توجد أوقات حن يكون للفريق عالقات أو رصاعات مع أكرث من فريق 

ا قد يرغب يف تغذية مرتدة حول كيفية النظر إليها، وإنه يف هذه الحاالت،  آخر، أو أن فريقاً

فإن حالاً مبس��مى "م��رآة املنظمة" يكون فع��االاً )French & Bell, 1999( وذلك يف إدخال 

فري��ق للرتكيز للقضاي��ا يف عالقاتهم مع فرق أخرى متعددة. وإنه يف هذا الحل، فإن ممثلن 

من مجموعات أخرى يدعون للمش��اركة يف نقاش حول فريق الرتكيز. ويجلس أعضاء فريق 

الرتكيز يف الخارج يف شكل دائرة كبرة، ويجلس ممثلون من فرق أخرى داخل الدائرة. ويناقش 

الضيوف رؤاهم حول فريق الرتكيز، ويطلب أخصايئ التسهيل أمثلة محددة. ويراقب أعضاء 

فريق الرتكيز ويأخذون قدرات/ مالحظات ويتبع املناقش��ة تكوين املجموعات الفرعية من 

أعضاء الفريق والضيوف ليعملوا يف القضايا التي تم تحديدها. وهذا الحل قد يكون طريقة 

ممتازة بالنسبة للفريق ليحصل عىل تغذية مرتدة حول أدائه والرؤى وكذا حول عالقاته يف 

العمل مع الفرق األخرى. 

وأخرااً، فإن ألدرفر )Alderfer )1977 قد وصف حالاً مبسمى "مجموعة العامل الصغر، 

وهو هيكل لالبتكار صمم لزيادة تدفق املعلومات عمودياًا وأفقياًا بن مختلف الوحدات 

باملنظم��ة" )P.194(. واملجموعة الجديدة تتكون من عينة م��ن األفراد من كل العاملن 

باملنظمة. وهم ميثلون كالاً من إدارات املبيعات الس��ت بالرشكة، أو أنهم يستقطبون من 

ا من مجموعة  كل اإلدارات الرئيس��ية باملنظمة. ويصف ألدرفر Alderfer كيف أن واحداً

العامل الصغر قامت باملس��اعدة يف تصميم وتفس��ر مس��ح عىل املوظفن عىل مس��توى 
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املنظمة ككل وإنه يف مقال آخر، كيف أن مجموعة العامل الصغر تم استخدامها لتحسن 

 .Alderfer & Smith – 1982( ،العالقة بن الجنس��يات العرقية يف منظمة كب��رة )انظر

وإن مث��ل هذه املجموعات تحط��م الحواجز كثراًا والتي يقوم بإنش��ائها معظم الهياكل 

التنظيمية وأنها ميكن أن تس��اعد لحل بعض املعلومات واملشكالت العملية التي تحدث 

ا  يف ه��ذه البيئة. وأن إحدى املزايا ملجموعة العامل الصغر )Microcosm( أنها تجمع معاً

ممثل��ن م��ن مجموعات كثرة، يف ح��ن أن كثرااً من حلول ما ب��ن املجموعات التي تم 

ا تعالج فقط النزاعات بن اثنتن من املجموعات.  رشحها مسبقاً

الملخص:
الفرق هي أس��اس معظم املنظامت اليوم، ومع ذلك ميكن أن تصاب مبجموعة متناغمة 

من املشكالت. وإن من بن الخصائص األخرى للفرق، أن ذات األداء العايل منها لها أهداف 

واضح��ة، س��وياًا مع أعضاء ذوي معرفة هم ملتزمون تعاونياً��ا لنجاح الفريق، كام أن لديهم 

أدواراًا لألفراد محددة بوضوح جيد. إال أنه لس��وء الحظ ليس��ت الحالة كذلك دامئااً. فالفرق 

ميكن أن تتصارع مع عدد من املشكالت العامة مبا يف ذلك االرتباك حول األهداف أو األدوار، 

أو الن��زاع بن األعضاء أو بن الفرق. وإن مثل هذه املش��كالت هي أعراض ميكن معالجتها 

بحل إلعادة البناء الفريق لتحس��ن فعاليت��ه. إن تفهم كيف تتم هيكلة الفرق وكيف تنمو 

وتتطور، ميكن أن تساعد أخصايئ التغير يف تصميم حل مناسب لتحسن أداء الفريق. ولقد 

تعرضنا يف هذا الفصل إىل س��تة حلول معروفة: انطالقة ب��دء الفريق واجتامعات االنتقال، 

واجتامع��ات املواجهة، وتحلي��ل الدور، وإعادة تصميم العمل، وحل املش��كالت بالتدريب 

والتخطي��ط والبحث الذي يج��د التقدير. كام أننا ناقش��نا حلول بإمكانها تحس��ن فاعلية 

العالق��ات ب��ن الفرق، وخاصة، لحل النزاعات بن أعضاء الفري��ق. إن هذه ما هي إال قليل 

فقط من الحلول وأن اختالفاتها ميكن أن تساعد يف تطوير فرق فعالة، وإنه إذا كانت الفرق 

فعالاً هي أساس التغير التنظيمي الناجح، حينذاك تكون الحلول مثل تلك التي ذكرت مهمة 

ليك يحوز عليها أي أخصايئ تغير. 

انظر التمرين )5( يف امللحق ملامرسة تسهيل حل الفريق.
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 Doc Systems Billing, Incالحالة الدراسية 5: حل تحديات الفريق يف رشكة

اق��رأ الحالة الخاصة برشكة DOCSYSTEMS BILLING مبا يف ذلك وثيقة امللخص 

وأربعة مشاهد، ثم فكر يف األسئلة التالية: 

��ا عىل  1- ما املش��كالت القامئة يف هذه املنظمة؟ كيف أن هذه املش��كالت تختلف قياساً

أدوار املوظفن؟ ملاذا يعرتض املوظفون عىل الحل الذي اقرتحه جيم JIM؟

2- ق��م بإعداد توصية للعميل حول ما ميكن عمله تالياً��ا اعتامداّ عىل البيانات املضمنة. قم 

بتلخيص مالحظاتك لجيم JIM، وقدم تفسرات ممكنة، واقرتح مدخالاً للخطوات التالية.

Docsystems Billing, Inc وثيقة امللخص برشكة •

تعري��ف بالرشكة: تقوم رشك��ة Docsystems Billing مبعالجة فوات��ر التأمن الورقية 

لش��بكة من العيادات الصحية الصغرة عرب الواليات املتحدة. وإن بعض املامرس��ات الطبية 

ذات ملكي��ة خاصة، وكل األخصائين مثل أخصايئ القل��ب، والعالج الطبيعي يتعاقدون مع 

Docsystems ملعالجة الفواتر الورقية عن طريق شبكة من رشكات تأمن العناية الصحية. 

وتقوم رشكة Docsystems مبطالبتهم إما بفئة ثابتة لكل فاتورة يعالجونها أو بنسبة مئوية 

ا عىل العقد من املصدر. من املجموع، اعتامداً

تعريف بمركز االستقبال:
ا عىل أس��اس الدوام الكام��ل يف املوقع مبركز الطلبات. و30 أخصايئ  •  يعمل أربعون موظفاً

تأمن طبي )وهم يعالجون الحاالت املعقدة بدرجة متوس��طة( و10 مستشارين كبار يف 

التأمن )ويعالجون الحاالت املعقدة(. وقد عمل صف كبار األخصائين عادة من الصفوة، 

وغالباً��ا يبدؤون العمل عىل الفواتر األولية، ثم كأخصائيي تأمن طبي. وإن معظمهم له 

خدمة طويلة مع Docsystems ترتاوح بن )17( إىل )23( سنة.

• ويعمل )100( موظف إضايف )مبس��مى أخصايئ فواتر( مع مركز اس��تقبال لجهة خارجية 

يعمل لحس��اب الرشكة، وتقوم رشكة Docsystem التعاق��د ملعالجة الطلبات االبتدائية 

 Docsysystem ومدخالت الحاسب اآليل األساسية. ويعمل موظفو التعاقد عادة يف رشكة

حتى يتم التحويل لرشكة خاصة خارجية.
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• وقد تم تحويل املركز إىل منظمة أخرى عىل أساس الخصخصة. وقدم منح جميع املوظفن 

تقريباً��ا الذي��ن يتبعون رشك��ة Docsystem وظائف مع الرشكة الجدي��دة، لكن الراتب 

واملمي��زات ليس��ت باليشء الذي ميك��ن مقارنته مبا كان يف رشك��ة Docsystem ووصل 

الخ��رب إىل الزمالء القدامى الذين ظلوا يف رشكة Docsystem أن الرشكة الخارجية تعامل 

موظفيها بشكل سيئ.

إعادة تنظيم مكتب االستقبال:
��ا إىل فريقن اثنن جديدين، وقد  وت��م إعادة تنظيم املجموعة املتبقية وهي 40 موظفاً

اكتمل التنظيم قبل حوايل 3 أشهر فقط. ويف البدء، كان هناك مديران اثنان هام – "أليكس" 

Alex وهو مدير مستش��اري التأمن الكبار، و"دانا" Dana وهي مديرة األخصائين للتأمن 

الطب��ي. واالثنان أليكس ودانا Alex&Dana يتبعان جيم Jim املدير األكرب. وإنه يف الهيكل 

ا وإن كالاً منهام يدير  الجدي��د، فإن كالاً م��ن أليكس ودانا Alex&Dana يدي��ران 20 موظفاً

نصف األخصائين ونصف املستشارين. 

ا من كل مجموعة بقيت مع املدير الس��ابق لها، يف حن أن البعض  وهذا يعني أن بعضاً

تح��ول إىل مدير جديد، وكان أمل اإلدارة العليا أن الفرق املوحدة/ املدمجة س��وف تبدأ يف 

إجراء مشاركة يف املعرفة بن أكرث من مدير كبر وأكرث من مامرس صغر يف املركز الوظيفي. 

األدوار وتقدم العمل:

أخصائيو الفواتير:

يقوم أخصائيو الفواتر باإلدخال املبديئ يف الحاسب ومعالجة معظم الحاالت. ويتم ذلك 

عادة دون الحاجة إىل حل أو مس��اعدة من Docsystems لكن كثراًا ما تربز هناك مس��ائل 

صعبة. مثال لذلك يقوم أخصايئ القلب بإدارة إجراء معن يناس��ب بش��كل أكرث فئة واحدة 

م��ن قاعدة بيانات Docsystems بحيث ميكن ألخص��ايئ الفواتر أن يطلب أياًا من أخصايئ 

التأم��ن الطبي، والذين ُيطَلب منهم أن يكون��وا عند الطلب عىل األقل من أربع إىل خمس 

ا أن يرفعوا الحاالت عن طريق  ساعات خالل 8 ساعات منوذجية، وإن املشاركن ميكنهم أيضاً

تسليمهم إياها عرب النظام إىل أخصايئ تأمن طبي ليقوم بإنجازها.
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الهيكل الجديدالهيكل القديم

JIMJIM

DANADANA

فريق أخصايئ 

التأمن الطبي

5 من فريق كبار 

مستشاري التأمن

 من 15 فريق أخصايئ 

التأمن الطبي

فريق كبار 

مستشاري 

التأمن

5 من فريق كبار 

مستشاري التأمن

من 15 فريق أخصايئ 

التأمن الطبي

ALEXALEX

 أخصائيو التأمين الطبي:
وتقدم مامثل بالنس��بة ألخصايئ التأمن الطبي. ذلك أنهم مكلفون بسلس��لة من حاالت 

ا يعالج��ون نوعن من الحاالت )1( أي حالة ت��م "إرجاعها" من قبل  التأم��ن وإنهم تحديداً

رشكات التأم��ن بطل��ب مزيد من املعلومات و)2( أي حالة حيث املريض قد رفع ش��كوى، 

أو تظل��اماً أو اس��تئنافااً، وإنهم مثل أخصائيي الفواتر يعملون ع��ىل الحالة لتكون معالجتها 

دقيقة ثم توضع يف امللف، وإنهم إذا واجهوا مشكالت، يكون بإمكانهم دعوة رؤسائهم وهم 

رشكاؤهم باملقابل ليصعدوا رس��مياًا ليحصلوا عىل أحد كبار املستش��ارين يف التأمن ليعالج 

القضية إذا كانت تبدو فعالاً معقدة.
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أخصايئ الفواتر )100( 

رشكة من الخارج

ليسوا موظفن برشكة 

DOCSYSTEMS

يعالجون العمل الورقي 

والحاالت البسيطة

يوجهون أسئلة 

ألخصايئ التأمن الطبي 

إذا مل يكونوا متأكدين 

كيف يعالجون الحالة

يرفعون الحاالت 

املعقدة

تصعيد إىل

أخصايئ تأمن طبي 

)30(

يعالجون الحاالت 

املرتدة من التأمينات 

واالستئنافات من 

املرىض

يجاوبون عىل األسئلة 

من أخصايئ التوفر

يرفعون الحاالت 

املعقدة إىل كبر 

املستشارين يف التأمن

يعمل يف املوقع مع 

كبر أخصايئ التأمن 

الطبي

تصعيد إىل

كبر مستشاري 

تأمن )10(

خدمة طويلة، ذو 

تجربة ومعرفة تامة

يعالج الحاالت 

الصعبة

ويتسلم الحاالت 

املرفوعة ملعالجتها من 

أخصايئ التأمن الطبي

يعمل يف املوقع 

مع أخصايئ التأمن 

الطبي

كبير مستشاري التأمين:
يعالج كبار مستشاري التأمن أي يشء وكل يشء، لكن يعملون عادة يف معالجة الحاالت 

املعقدة جدااً. كام أنهم يجاوبون عىل األسئلة من أخصايئ التأمن الطبي. وإنهم عادة يتلقون 

عملهم من الحاالت املرفوعة رس��مياًا والتي ال يس��تطيع أخصائي��و التأمن الطبي معالجتها 

بأنفسهم.
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حالة شركة Docsystems في أربعة مشاهد:

الشخصيات الرئيسية:

Docsystems – املدير األول- خدمة العمالء :Jim جيم

Docsystems ،مستشار تطوير املنظامت:Daveديف

Docsystems ،أخصايئ تأمن طبي :Rosie Jones روزي جونز

Docsystems مستشار أول التأمن :Carlos Chavez كارلوس تشيفز

Carlos، Docsystems مستشار أول تأمن وزميل :Michelle ميشيل

المشهد1: االجتماع األول مع العميل

يجلس ديف وجيم Dave&Jim يف طاولة بيضاوية كبرة يف مكتب جيم  Jim ويناقشان 

عقد/ارتباط تطوير املنظامت والخطط لالجتامع القادم للفريق.

جيم  Jim: ش��كراًا لالجتامع بش��خيص، إنني حقيقة بحاجة ملس��اعدتك لتس��هيل هذا 

االجتامع للفريق.

 ديف Dave: ال توجد مش��كلة، أنا س��عيد أن أس��اعد قد تبدأ )االجتامع( بإفاديت ماذا 

تحاول إنجازه.

��ا نحن نحاول إعادة تصميم كيف يعمل مركز االس��تقبال، لدينا قليل  جيم Jim: أساساً

من املش��كالت. وإن املشكلة األوىل تتعلق مبرات/ أوقات املعالجة. وإن عمالءنا من األطباء 

بداهة يريدون دفعاتهم بأرسع وقت ممكن، وعليه فإن أخصائيي الفواتر ينبغي أن يعملوا 

ا خدمة  ا إلدخال طلب الدفعات لرشك��ة التأمن وإن أطبائنا يري��دون منا أيضاً برسع��ة ج��داً

ا جدااً. إن كل دور يف العملية حرج للحصول  مش��كالت مرضاهم وأن يتم االس��تئناف رسيعاً

عىل إنجاز العمل واملعالجة بأرسع وقت ممكن. إن الوقت هو رقم واحد يف عدادنا وكذلك 

ا رقم واحد يف فشلنا اآلن. يف نجاحنا وإنها أيضاً
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 ديف Dave: ما النتائج اليوم؟

جي��م Jim: حت��ى اآلن لدين��ا فقط حوايل 80% م��ن عمالئنا يقولون إنه��م راضون عن 

خدماتنا. وإنه بحس��ب قراءيت يف صناعتنا، فإن ذلك يعدُّ يف آخر القامئة وإننا فعالاً يف خطر 

أن نفقد العمالء إذا مل نعمل عىل زيادة رسعتنا.

 ديف Dave: هل قمت بأي تحليل حول أين عنق الزجاجة ميكن أن يكون؟

جي��م Jim: نع��م، أوالاً، ينبغي أن ت��درك أن عبء العمل كبر ج��دااً. إن أخصايئ الفواتر 

يعالجون تقريباًا ما مجموعه )2000( مطالبة. وإن أخصايئ التأمن الطبي يعالجن حوايل)40( 

حالة يف االس��بوع وإن كبار املستشارين يعالجون حوايل)10(. قد ال يبدو كثراًا معالجة فقط 

ا قد تس��تغرق ما بن )2إىل4(  10 أو 50 حالة يف األس��بوع، لكن بعض الحاالت املعقدة جداً

س��اعات ملعالجة الحالة الواحدة. وإننا إذا مل نس��تطع مقابلة التزام��ات وقتنا، فإن عمالءنا 

واملرىض س��وف يصابون باإلحباط. لذلك فإن لدينا مقاييس��نا بدي��الاً من املراقبة حول كيف 

تسر األمور. فإذا كانت الحالة تستغرق أكرث من 4 ساعات للمعالجة، فإنها تنقلب نحو اللون 

األحم��ر مام يعني يف نظامنا التقني أن الحالة تظهر يف كش��فنا املس��تعجل. وإن الحالة إذا 

انقلبت إىل أحمر، فإننا ندرك من البيانات الس��ابقة أن ذلك ميثل عميالاً غر رايض، أو أنها مل 

تصل إىل مستوى خدماتنا. إن زيادة الحاالت الحمراء، تعني أنه زيادة يف االحتامل أننا سوف 

نفقد عميالاً أو نفقد ماالاً بسبب أننا ينبغي أن نعوض عمالءنا حن ال نلتزم باتفاقياتنا معهم.

 ديف Dave: ماذا عن االستعانة مبوظفن من خارج الرشكة؟ هل لديكم اتفاقيات عقود 

معهم فيام يخص طرق معالجتهم للحاالت؟

جي��م Jim: نع��م وإنهم بالفعل يؤدون العمل بش��كل جيد، كام أنه لي��س لدينا عادة 

مش��كالت كثرة معهم. إن املش��كلة الحقيقية تأيت بتصعيد الحاالت لدينا. إن لدينا القليل 

ا م��ن الحاالت ملعالجتها، برغم ذلك، فإن الحاالت املعقدة، فإنها متيل الس��تهالك وقت  جداً

طوي��ل.. إن لبعض أطبائنا عقود خدمة خاصة معنا، حيث إن طلباتهم ومرضاهم يحصلون 

ع��ىل األولوية العالية. وإنهم يدفعون أكرث للخدمة ويتوقعون خدمة عالية منا نتيجة لذلك 

وألطبائن��ا حملة الرشيط البالتيني، لدينا اتفاقية أننا نعود إليهم بقرار حول مش��كلتهم يف 

خالل )2 إىل 3( ساعات.
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 ديف Dave: ما دائرة الوقت اليوم؟

جيم Jim: إنها حتى اللحظة )15( س��اعة ومبعنى آخر، إنهم يتوقعون قراراًا يف أقل من 

نصف يوم وإننا نقدم لهم إجابة يف ظرف يومن.

 ديف  Dave: ماذا تعتقد أنه يتسبب يف التأخر؟

، إن الح��االت تبقى مع أخصايئ التأمن الطب��ي لوقت طويل. وإن حاالتهم  جي��م Jim: أوالاً

تنقلب إىل اللون األحمر مبعدل رسعة عالية مقارنة ب� )حاالت( أي شخص آخر، إنه الحجم الذي 

يتعبن��ا )يقتلنا(. إن كل واحد منهم مضطر أن يتعامل مع )10 إىل 20( حالة يف وقت واحد. إن 

ذلك كثر عليهم ليقوموا به، إضافة إىل االتصاالت التي تجيء إليهم من أخصايئ الفواتر.

 ديف Dave: ملاذا ال يرفعون ويصعدون الحاالت إىل كبار مستشاري التأمن؟

جي��م Jim: إنهم يفعلون ذلك، يف بعض األحيان. إال أنه مبجرد أن يبدؤوا العمل يف تلك 

الح��االت فإنني أعتقد أنهم يرون أنهم قد ينجزونها. إننا فقط نحتاج لتعين أفرادااً أكرث، إال 

أننا ال نستطيع تحمل ذلك يف الوقت الحارض.

ديف Dave: هل لديك أي أفكار حول إمكانية حل هذه املشكلة؟

جيم Jim: نعم، وهذا جزء من الس��بب الذي طلبت فيه مس��اعدتك. أريد من ال� )10( 

كبار املستش��ارين، والذين هم األكرث معرفة، أن يس��اعدوا أخصائيي التأمن الطبي الثالثن 

بتحمل جزء من أعباء الحاالت. إننا نريد تعاوناًا أكرث يف الفرق. هذا هو السبب الذي جعلني 

أقوم بجدولة اجتامع اليومن الذي تحدثنا عنه، وإنني أريد منك املس��اعدة للتس��هيل عىل 

الفريق عن طريق تصميم دورة تدريبية، حيث نحصل عىل مدخالتهم ونتصور كيف ميكن 

لعملية التعاون الجديدة أن تعمل.

ديف Dave: إنني بالتأكيد عىل اس��تعداد للمساعدة يف تس��هيل الدورة، وإنني أعتقد 

أنها املدخل الصحيح النخراطهم يف التصميم. لكن أوالاً إنني أرى أن ذلك س��وف يس��اعدين 

لتفهم عملهم بدرجة أفضل إذا متكنت أنا من مش��اهدة كيف أنهم يعملون. هل نعتقد أن 

أحد األخصائين يف التأمن الطبي وآخر من كبار املستش��ارين س��وف يسمح يل مالحظتهام 

لساعات قليلة؟
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جيم Jim: إنني عىل ثقة أنهم ال ميانعون إطالقااً. وينبغي أن نتقابل مع روزي وكارلوس  

(. س��وف أرس��ل إليه رسالة بالربيد اإللكرتوين  Rosie & Carlos وهام أفضل )العاملن أداءاً

وأطل��ب عام إذا كان ممكناًا إذا اتصلت بهام وحددت وقتاًا للتحدث وإن روزي وكارلوس & 

Rosie Carlos س��وف يكونان يف فريقنا يف تصميم املرشوع، لذلك فإنه من األفضل لك أن 

تتعرف عليهام اآلن. 

المشهد 2: المالحظة مع روزي جونسس 

إن روزي جونسس Rosie Jones أخصائية يف التأمن الطبي وهي تنظر )اآلن( إىل أعىل 

حيث يقرتب ديف Dave من مكتبها.

.Dave أنا ديف Rosie أهالاً روزي :Dave ديف

روزي  Rosie: إنه جميل أن أقابلك. رجاء الجلوس. آمل أن أكون قادرة عىل مساعدتك 

يف أسئلتك.

 ديف Dave: أش��كر لك إن س��محت يل باملالحظة. وكام قلت ح��ن نظمنا ذلك، إنني 

ا ال أريد أن آخذ كثرااً من وقتك. إنني فقط أرغب يف معرفة أكرث حول ما تفعلينه حتى  حقاً

نتمكن من إخراج هذا املرشوع سويااً. ألي غرض أجهزة املراقبة هذه؟

)ويشر ديف Dave إىل أجهزة املراقبة الثالثة للحاسب اآليل، فجميعها موضوع جنباًا إىل 

.)Rosie جنب يف مكتب روزي

روزي  Rosie: ه��ذا بريدي اإللكرتوين، وهذا لحالة قاعدة البيانات، وهذا اآلخر يوضح 

املكاملات التي هي اآلن يف االنتظار.

 ديف Dave: واآلخر والذي معه حالة قاعدة البيانات- ما األرقام واأللوان؟

]هذا وقد الحظ ديف Dave أن الشاش��ة ممل��وءة بخطوط فوق خطوط بأرقام الحالة 

وأس��امء املرىض، وأس��امء رشكات التأمن  نصفها أسود وحوايل النصف اآلخر باللون األحمر. 

أكرث من )30( حالة ظهرت يف الشاشة[.
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روزي Rosie: ه��ذه هي كل ما ل��دي من حاالت مفتوحة. فاألرق��ام متثل رقم الحالة، 

وإن الن��وع األحمر يعني أن الحالة متأخرة. والعمود األخر يوضح وضوح الحالة. لذلك إذا 

نظرت، فإن معظمهم إما بالقول "يف انتظار املريض" أو "يف انتظار الطبيب". بالنسبة لهؤالء، 

ا منها بإمكاين نقله واالنتهاء منه اآلن. لذلك فإنني  إنن��ي يف انتظار ردٍّ عىل املكاملة. إن بعضاً

يف ه��ذه اللحظة ليس هناك الكثر الذي ميكن عمله. نعم إنني أتصور أنه بالنس��بة للثالثة 

األخرة إنني أقدر عىل البدء فيها اآلن. دعنا نرى ماذا يقولون.

] تقوم روزي بالنظر إىل الشاشة وتفتح إحدى الحاالت باللون األحمر[.

روزي  Rosie: ه��ذا يعني )Ded-1( " الحرمان بس��بب وضعية املريض" إنني لس��ت 

متأكدة مام حدث، لكن يبدو أننا رمبا نكون قد أرسلنا الحالة إىل رشكة التأمن بالخطأ، الذين 

رفض��وا الحالة وأعادوها إلينا. إن لهذا املري��ض رشكتن للتأمن الصحي تتم املعاملة معهام. 

إنني سوف أطلب الطبيب.

 ]وينظر ديف Dave عىل الشاش��ات، إنه يف حالة نوم بسبب كمية التفاصيل التي عليه 

مراقبته��ا. وتقوم روزي بالطباعة والنقر الرسيع، وديف Dave ال يس��تطيع املتابعة. وتضع 

روزي Rosie إشارة عىل الحالة الحارضة بالقول "يف انتظار الطبيب"[.

 دي��ف  Dave: يبدو أن هناك الكثر م��ن العمل يجري يف وقت واحد. كم عدد املرات 

التي ترفعون فيها الحاالت؟

��ا إىل أعىل وتحدق يف دي��ف Dave[ حقيقة إنني ال أحتاج  روزي Rosie: ]تنظ��ر رسيعاً

لذل��ك. إنني أدرك كيف أم��ارس وظيفتي. هذه هي حااليت، وأنا أري��د أن أعالجها. بجانب 

ا نعرف ماذا حدث لألخصائين يف الفواتر، حن تم تحويل عملهم إىل جهة  ذلك نحن جميعاً

خارجية إلنجاز العمل. هل تعتقد أنني أريد التنازل عن عميل وال أقوم بعمل أي يشء؟

 دي��ف Dave: ماذا تعتقدين حول النموذج الذي يتح��دث عنه جيم حيث يقوم كبار 

املستشارين بالقفز ويساعدون بعبء الحاالت التي معك إذا كان ذلك العبء كبرااً؟

روزي Rosie: )بقوة( هل تعني )األخ األكرب( يراقبني؟
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:Carlos Chavez المشهد 3: المالحظة مع كارلوس تشافيز

وبنهاي��ة ذلك اليوم يصل ديف يف موعده مع كارلوس تش��افز)Carlos Chavez( وهو 

مستشار أول يف التأمن.

 ديف Dave: ش��كراًا إن س��محت يل بالجلوس معك لوقت قصر. كم لك من السنوات 

خدمة مع Docsystems؟

كارلوس Carlos: ]وهو يصب فنجان القهوة[ حوايل )19( س��نة يف الشهر القادم وإنني 

ا من الفواتر إىل التأمن، إىل اإلدارة. وإنني أذكر أننا حن كان لدينا  قم��ت بكل األعامل بدءاً

فقط ثالث رشكات تأمن للتعامل معها، وإنني أعرف األطباء شخصيااً. واآلن لدينا أعداد كبرة 

من العمالء واملرىض ورشكات التأمن. ذلك يشء مدهش.

]ويضيف كارلوسCarlos بعض الس��كر والحلي��ب إىل كوبه ثم يعودان - هو – وديف  

ا عن مكتب روزي Rosie بصف من الغرف الصغرة. وإن كارلوس  Dave إىل املكت��ب بعيداً

Carlos مثل روزي Rosie لديه ثالث شاش��ات منظمة يف شكل شبه دائري مبكتبه كل منها 

.]Rosie يف شاشات روزي Dave يوضح ذات املعلومات التي رآها ديف

 ديف Dave: ما نوعية الحاالت التي تتجه للعمل فيها؟

كارلوس Carlos: نعم هذا هو البيان الذي يخصني )بالحاالت(.

]ويش��ر كارلوس  Carlos إىل الشاش��ة حيث توضح فقط ثالث حاالت جميعها باللون 

)األحمر([.

كارلوس  Carlos: لدى هذه الحالة، التي تم رفعها بسبب أن املريضة كانت ممتعضة. 

وإن هن��اك ثالث��ة أطباء مختلفن كانت تتعامل معهم، ويوج��د اثنان فقط من عمالئنا. إن 

ا أخطأنا بتقديم فاتورة للمريض  رشكة التأمن ارتبكت يف األمر وانتهت بدفع الكثر. لكننا أيضاً

للدفع مقابل عمل أحد األطباء وميكنك أن ترى منكرات الحالة وهي بطول ثالث شاشات.

]واستعرض كارلوس Carlos سجل الحالة حيث رأى سبالاً من التعليقات[.

 ديف Dave: يبدو أن هناك الكثر مطلوب فرزه. كم من هذه تعالج يف وقت واحد؟
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كارل��وس  Carlos: أنا وميش��يل Michelle تركنا فريق أليك��س Alex للعمل مع دانا 
Dana. نعم واعتقدت أننا فنياًا مضطرون للعمل مع دانا Dana ]ثم ضحكوا[.

ميش��يل  Michelle: بىل، هذا كان ش��يئاًا ممتعااً، أليس كذلك؟ إذا أنت مل تنجح يف املرة 
األوىل، قم بإعادة الرتتيب للتأكد أنك ستنجح.

كارل��وس Carlos: ]يلتف��ت إىل ديف Dave وصوته يرتفع[ ه��ل تعرف أنه تم وضعنا 
يف فريقنا الجديد قبل )3( أش��هر وكان أول اجت��امع للموظفن ل دانا Dana يوم الخميس 
 Michelle يف األس��بوع املايض. إنها حتى مل تدعنا للرتحيب بنا يف فريقها ]وقامت ميش��يل
بجذب ورقة مملوءة بعالمات حسابية وُيقرأ يف أعىل الورقة "أين دانا Dana؟" ويوجد رسم 
كرتوين لش��خص فوق أعىل الجبل مع دانا Dana ُكتب فوقها، و)15( عالمة يف أسفل الحبل 

مع عالمات استفهام فوق رؤوسهم[.

 ديف  Dave: وهكذا حتى األسبوع املايض إنك مل تتحدث مع مديرك الجديد؟

كارل��وس  Carlos: مهام كان أنه أفضل بكث��ر من فريق أليكس Alex، لكن مام يدعو 
للتعجب أن الراتب كام هو س��واء أغادر الس��اعة الخامسة أو الس��اعة السادسة والنصف، 
وس��واٌء أكاَن ل��دي ثالث حاالت أم ثالثون حال��ة. إن لدينا املقي��اس )2( يف املائة زيادة يف 

السنوات الثالث املاضية، وإنها ال تفرق هذا العام.

 دي��ف  Dave: م��ا رأيك يف النم��وذج الذي اقرتحه جيم  Jim لفري��ق التصميم، حيث 
يساعد املستشارين األوائل )الكبار( يف عبء الحاالت ألخصايئ التأمن الطبي.

كارل��وس  Carlos: أعتقد أنن��ي أدرك من أين هو يجيء، لكنني ال أريد أن أجلس عىل 
الهاتف طوال اليوم أتعامل مع نفس قضايا وأوضاع قدمية للمرىض. وأنا لس��ت عىل وش��ك 
اس��تالم عبء عمل الحاالت ألخصايئ متوس��ط كسول ينتظر فقط حتى تصبح الحالة قدمية 

بقدٍر كاٍف بالنسبة يل للعمل عليها بدالاً منهم.

المشهد 4: دورة التصميم:

 إنه��ا الس��اعة 8:30 صباح يوم األربعاء يبدأ جيم  Jim اجت��امع دورة التصميم بتقديم 
 Dave, Rosie , Carlos &  مب��ديئ. وكان من الحضور: دي��ف وروزي وكارلوس وأليك��س

Alex )مدير أحد مراكز مجموعات االستقبال(.
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جي��م  Jim: إنني حقيقة أقدر أن كل واحد أخ��ذ من وقته الخاص بالجداول للعمل يف 

ه��ذا الربنامج. وإنني عىل ثقة أننا س��وف نصل بحل جي��د. إنكم من بن أفضل من يؤدون 

ا ماذا ميكن أن ُيعمل وما ال ُيعمل يف رشكتنا. عملهم يف اإلدارة وإنكم تعرفون جيداً

 إن جي��م  Jim مي��ي الس��اعات األوىل من االجت��امع يف مراجعة أهمي��ة مرات حلقة 

االستقبال ويستعرض للمجموعة الخرائط مع البيانات التي جمعها: 

أعداد رضا العمالء )العام املايض حتى تاريخه، والشهر املايض(، مرات الرد عىل املكاملات 

)بالدقيقة يف كش��ف الشهر، بالشهر 12 ش��هرااً(، حجم الحالة )عدد الحاالت الجديدة التي 

تم فتحها، وأعداد الحاالت التي تم قفلها خالل ال� 12 ش��هراًا املاضية وعدد الحاالت باللون 

األحمر )بحسب الشهر(.

 وبعد ذلك يقوم ديف  Dave بتس��هيل املوضوع للمجموعة عن طريق مدخل اقرتحه 

جي��م Jim طوال العرض، حيث يقوم كبار املستش��ارين يف التأمن بالتعاون يف الحاالت مع 

األخصائي��ن يف التأم��ن الطبي. وإنه يف العملية الجديدة، فإن كبار املستش��ارين س��تكون 

أمامهم مهمة وظيفة جديدة ملراقبة الكش��ف الحايل باللون األحمر وس��حبهم من أخصايئ 

ا عىل معرفتهم وخربتهم.  التأمن الطبي إذا شعروا أنه باستطاعتهم إنجازها برسعة أكرب قياساً

إن العملية الجديدة س��وف تتطلب أن جميع املستشارين الكبار يراقبون الكشف بانتظام 

لعوا عىل أي حالة جديدة باللون األحمر. ويطَّ

 وقد ال حظ ديف Dave أنه ال روزي وال كارلوس  Carlos رفعا االعرتاضات التي شاركا 

فيها معه بش��كل خاص، لكن بدالاً من ذلك فإنهام كام يبدوان لديهم طاقة ورغبة للتجربة 

م��ع بعض التغيرات، وبثقة عالية، يأخذ الفريق فس��حة للغ��داء. وبعد الغداء، يقوم ديف  

Dave مبراجعة االتفاقية التي يبدو أن الفريق قد توصل إليها.

 ديف Dave: هكذا، كارلوس Carlos ماذا ترى يف الحل الذي تتقدم باقرتاحه؟

كارلوس Carlos: إنه لن يكون عمليااً.

 ديف Dave: ملاذا؟
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كارلوس Carlos: ال أدري. لكنني فقط أفيدك اآلن أن هذا لن يكون عملياًا أبدااً. )وتنظر 

املجموعة بصمت إىل ديف(.

 ديف Dave: يبدو أنك أكرث ثقة هذا الصباح ما الذي جعلك تغر رأيك؟

كارل��وس Carlos:لقد كن��ت يف الغداء أتحدث م��ع ميش��يل  Michelle وآخرين من 

األشخاص يف فريق دانا. إنهم يكرهون الفكرة ويرون أنها فقط عمل زيارة بالنسبة لنا، وإنها 

طريق��ة لألخصائين يف التأمن الطبي لرهان أو التخلص من عمل أكرث من الحاالت الصعبة. 

إنن��ي ال أعني هجوم / أو إهانة روزيRosie، إنها تعالج الحاالت لديها بش��كل جيد. فقط 

��ا هم كساىل وإنه ما  ملاذا نحن نقفز للحل؟ إن لدينا عملنا الذي نقوم به. وإن األفراد أساساً

مل تدفعهم قرساًا للعمل يف الحاالت الجديدة، فإنهم لن يقوموا بالتطوع.

ا بسيطااً. إن اتفاقية الصباح قد   وبعد ساعة من املناقشات، فإن املجموعة أحدثت تقدماً

ذابت. وبقيت ساعات قليلة لالنتهاء من االجتامع، فإن الحارضين بدؤوا يف التخيل عن األمل 

.Jim أنه بإمكانهم الوصول إىل حل. ويحل )هنا( جيم

جيم  Jim: انظروا هنا ما اقرتحه. دعونا ننهي هذا اليوم، وإنه بإمكاننا االجتامع األسبوع 

القادم للتحدث فيه بدرجة أكرب. وش��كراًا عىل مدخالتكم، الش��كر ل��كل واحد منكم، إنني 

أعرف أنه بإمكاننا معالجة هذا )املوضوع(. إنه وضع صعب لكني أقدر مش��اركتكم يف هذا 

املرشوع. ديفDave هل ميكنك البقاء هنا لعدة دقائق؟

]تبدأ املجموعة يف الخروج بهدوء بينام ديف Dave يبدأ يف جمع بعض أوراقه[.

جي��م  Jim: )يهز رأس��ه( حقيقة كنت أظن أننا نتجه نحو ح��ل )ويرفع صوته( ملاذا ال 

يقول الناس ما يرونه إذا كانت لديهم مشكلة؟ ملاذا علينا مراجعة كل ذلك؟.

 ديف  Dave: إنني عىل دراية أنك محبط شخصياًا إىل حد ما. وواضح أن الفريق محبط. 

ا يجب أن أتذكر أن األفضل الحصول عىل اعرتاضاتهم اآلن دون االنتظار ش��هرااً  لكنن��ي أيضاً

حن نعجب ملاذا النموذج الجديد ال يعمل؟

جيم  Jim: إنني يف حرة ماذا علينا أن نفعله اآلن؟
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ا أفكر يف اجتامعي مع  دي��ف  Dave: لقد اس��تمعت بعناية للفريق اليوم، وإنن��ي أيضاً

ا أفكر حول هيكل العمل وذلك للفريقن  روزي وكارل��وس Rosie& Carlos. كام أنني أيضاً

ا من يوم الجمعة. سوف  االثنن يف هذه النقطة. دعنا نخطط لالجتامع الساعة الثامنة صباحاً

أجهز أفكاري حول ما استمعنا إليه حتى اآلن وماذا ينبغي علينا أن نفعله تاليااً.

جيم  Jim: إن الساعة الثامنة من يوم الجمعة مناسبة للعمل معي، إنني أتشوق ألعرف   

وجهة نظرك.
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الفصل الثاني عشر

المنظمة بكاملها والحلول المتعددة في المنظمة

إن حيازة  Comchem لـ  Mpc ، وهي رشكة صغرية يف الصناعة الكياموية، يف حني أن 

األوىل ذات أســاس قوي وهي من أقدم الرشكات يف الصناعات الكياموية - جعلها تواجه 

العديــد من التحديات يف مجــال الثقافات التنظيمية. إن الـــ Mpc رشكة تجارية عائلية 

يعمل بها فقط 25 موظفاً، كل منهم قد طور روابط أرسية قوية داخل فريق املؤسســني. 

وكانت الرشكة متامســكة بشــكل جيد يف املجتمع املحيل الصغري يتبنون فرًقا للمسابقات 

الكروية ويســهمون مالياً من أجل املنظامت الخريية الصغرية املحلية. وينخرط املوظفون 

يف معظم القرارات املهمة، وكانت االتصاالت الرســمية وغري الرسمية متكررة وعىل فرتات 

قصرية. كام أن املوظفني كانوا عىل درجة عالية من اإلعزاز واملكانة من الرشكة مع اعرتاف 

بإسهاماتهم من خالل عشاء تقديري سنوي. كانت البيئة العضوية لها مهنية، وإن العمالء 

كانــوا ذوي والء للرشكة، حيث إنها قامت بخدمة موضع الئق معني يف الســوق مبا يخدم 

املؤسســات التجارية الصغرية املحلية. كــام أن Comchem قامت كرشكة تجارية متتلكها 

عائلة لكن يف مجتمع كبري ويخدم قاعدة من العمالء لرشكات كبرية. وكانت خدمة العمالء 

ذات قيمة مهمة يتمسك بها موظفو الـ Comchem. وكان موظفو Comchem يعاملون 

بدرجــة جيدة، والعديد من املزايا ومظاهر التكريم التي كانت متوافرة لديهم مثل غرفة 

ألعاب يستخدمها املوظفون برتحاب يف أي وقت خدمة مع غداء مجاين.

بعد توقيع صفقة الحيازة ســافر املديرون التنفيذيون لرشكة Comchem إىل موقع الـ 

Mpc بشكل متكرر ملساعدة املوظفني يف عملية االندماج برغم أنه ال أحد تم إعادة وضعه 

الوظيفي بشــكل دائم للعمل هناك. كام أن بعض جوانب التحويل كانت محبطة بالنسبة 

ملوظفي الـ Mpc مثل انعدام املعلومات عن األهداف والغايات واتجاه املستقبل للمنظمة 

واملعلومات املبهمة حول تســعري املنتج الجديد واالضطراب يف تحديد األدوار والوظائف. 

ومع ذلك فاالضطراب كان قصري املدة بسبب أن املوظفني متت إفادتهم بأمانة أن األهداف 

مل تتحــدد بعد، مثال لذلك، إن كبار املديرين مــن الرشكتني اعرتفوا برصاحة أن عمل دمج 

الرشكتني كان صعباً. ولتقديم الشكر للموظفني لصربهم خالل التحول الصعب، منحوا كـل
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إننا سوف نعالج يف هذا الفصل بعًضا من الحلول السائدة يف تطوير املنظامت. والتي تم 
تصميمها الستهداف التغيري يف املنظمة بكاملها وتحديداً، فإن حلواًل يف منظمة كبرية تصمم 
ملعالجة قضايا تؤثر تقريباً عىل كل عضو باملنظمة، وتتضمن األمثلة يف ذلك موضوعات مثل 
إســرتاتيجية املنظمة، والهيكل، والثقافة، الهوية التنظيمية، التوجه نحو املستقبل، التفاعل 
مــع البيئة التي تتواجــد فيها، العالقة مــع املنظامت األخرى. مثــل املوردين والحكومات 
الفدراليــة واملحلية، االندماجــات والحيازات، ورضاء العميل، وجــودة املنتج. ويرشح هذا 
الفصل الحلول ذات الحجم الكبري التي متارس بشــكل عام، وتلك التي يجب ذكرها كثريًا يف 
 (Covin, 1992; Massarik & Pei – Carpenter, مســوحات مامريس تطوير املنظــامت
)1992 ويف مقــاالت العروض حول املجال )Bunker & Alban, 1997)، ويف الرشوحات يف 

أدبيات األخصائيني واألكادمييني. 

• تقييم الثقافة التنظيمية والتغيري.

• تصميم املنظمة والهيكل.

• الحلــول التوجيهية، التخطيط اإلســرتاتيجي، والوقــت الحقيقي يف التغيري اإلســرتاتيجي 
وسيناريو التخطيط ومؤمترات البحث والبحث يف املستقبل. 

• حلول الجودة واإلنتاجية، الهندرة، وإدارة الجودة الشاملة، وستة سيجام.

• والحلول يف حاالت االندماجات والحيازات. 

• وحلول الحوار حول تطوير املنظامت.

•  والتطوير عرب املنظمة وداخل املنظمة. 

موظف مكافأة نقدية، وإضافة لذلك أعدوا ميداناً لكرة السلة ومظاهر تكريم أخرى ملوقع 

Mpc كطريقة لجعل املوظفني يشــعرون بالرتحيب، والقيمة، وأنهم متساوون مع قدامى 

املوظفــني من رشكة Comchem. وقــد رأى موظفو Mpc الدليل عــىل القيم يف املنظمة 

الجديدة متاثــل ما هم اعتادوا عليه، إذ إن العمالء واملوظفني كانت معاملتهم أيًضا جيدة 

Comchem. [Shearer, Hames, & Runge, 2001] يف

ما العوامل التي تعتقد أنها تجعل الدمج ينجح أو يفشل؟
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وإن هذه الحلول ذات الحجم الكبري يتم اســتخدامها للعديد من األســباب. فهناك ضغوٌط 
ع عجلة  كثــرية متارس عىل املنظــامت ليك تخفِّض من التكاليــف، وتزيد من اإلنتاجيــة، وترسِّ
 .(Covin, 1992( تطويــر املنتج، وتوضيــح االتجاه، ورفع الروح املعنوية، وتزيد من املشــاركة
وتحــاول املنظــامت أحياًنا الولوج لحلول كبــرية الحجم عن وعي وعمــدُا مثل ما يحدث حني 
يطورون خطة إسرتاتيجية ملدة 3 إىل 5 سنوات وينخرطوا يف مبادرة يف تغيري الثقافة، أو الحيازة/ 
والدمــج مع منظمة أخرى. هذا وقد يكون التغيــري مفروًضا بالقوة عىل املنظمة، من غري عمد 
ألســباب اقتصادية، أو قانونية، أو متطلبات العميل، أو منتج جديد من أحد املنافســني، يفرض 
عــىل املنظمة أن تلحق برسعة، أو أن ُتجــرى تغيريات تحدث داخل املنظمة، مثل مغادرة أحد 
القيــادات غري املتوقعة )Cummings & Feyerherm, 1995). وترغب املنظامت غالًبا يف حلٍّ 
كبــري الحجم حــني تكون املهمة معقدة أو رسيعة، أو حني يكون عدة أشــخاص مطلوب منهم 

.(Bunker & Alban,1992( .إنجاز املهمة

ومهام كان السبب "فإن الغرض من حل تطوير املنظامت يف نظام كبري هو عمل تغيريات 
تدوم طوياًل يف خصائص وأداء املنظمة، باعتبارها وحدة عمل مســتقلة، أو مصلحة كبرية." 
.)Cummings & Feyerherm, 1995, P.204) وإننــا مبصطلح " خصائص" نعني أن حلواًل 
تنظيمية واسعة النطاق بشــكل كبري تؤثر عىل الجوانب املتكاملة لعمل املنظمة وهيكلتها 
وعملياتهــا )Ledford, Mohrman, Mohrman, & Lawler, 1989) وهكذا، فإن الحلول 
الكبــرية ظاهرة للعيان وذات مدى واســع وتتطلب التزاًما كبريًا وعنايــة تنظيمية من قبل 

القيادات واألعضاء .

خصائص الحلول المعاصرة ذات الحجم الكبير: 
إن هناك ثالث خصائص من الحلول املعارصة ذات الحجم الكبري هي: 

1- املشاركة/ االنخراط من نوعيات واسعة من املشاركني. 

2- ومدة أطول يف الجدول الزمني للحل.

3- تغيري يف دور املستشار. ويف حني أن هذه قد ال تنطبق عىل كل نوع من الحل الكبري وأي 
تطبيــق لحل كبري الحجم ألي عميل من األفراد، إال أنها فعاًل تشــري إىل تيارات قد تبدو 

أنها متأصلة بني مامريس تطوير املنظامت.
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املشاركة. إن الحلول ذات الحجم الكبري، وخاصة منها تلك الحلول التوجيهية والتي سوف 

نناقشها، تبدو اآلن أنها تضم نوعيات عظيمة من أصحاب املصلحة الحقيقية مقارنة مبا هو 

 (1990S( حقيقي بالنســبة ملدخالت مثل هذه التي كانت يف املايض. ولقد شــاهدت أوائل

تحواًل يف اســتخدام حلول كامل املنظمة، والتي دفعت مبشاركة متزايدة يف القيادة السابقة 

– فقــط يف القرارات مثل ما يخص التخطيط اإلســرتاتيجي والتصميــم التنظيمي. هذا وإن 

النموذج السابق من أعىل إىل أسفل يف التغيري التنظيمي، حيث يتم اإلعالن عن القرارات من 

قبل القيادات العليا والذين هم يتوقعون قبولها من قبل املرؤوســني ثم تنفيذها، مام ينتج 

عنه قبول بســيط من أولئك الذين هم يف مســتويات هرمية أقل والذين هم مرغمون عىل 

التكيف )مع تلك القرارات). وإنه لزيادة رسعة التطبيق، وعجلة زمن التغيري، )والذي يؤدي 

غالًبــا إىل تطوير قرارات أفضل)، فإن كثريًا من الحلــول ذات الحجم الكبري بدأت يف إرشاك 

.(Bunker & Alban,1992,1997,2006( مستويات تنظيمية متعددة معها

واآلن، فإن الحلول الكبرية غالًبا ما تنخرط فيها مجموعات ذات حجم كبري، تضم املئات 

أو حتــى اآلالف من املشــاركني )وكمثال لذلك بالنســبة للحل ملجموعــة كبرية تضم ما بني 

)4000) و)13,000) مشــارٍك، انظــر )Lukensmeyer  & Brigham (2005 أو أكــر من 

ذلــك يف منظامت متعددة أو حيث مجتمعات وأمم بكاملهــا قد تأثرت بذات اليشء. ويف 

الحقيقة، حتى بالنســبة ملنظمــة واحدة عاملية، فإن الحل الذي يعمــل عىل انخراط آالف 

كثرية من املوظفني أصبح اآلن شــيًئا مألوفاً. هذا وإن ضم عدة مســتويات وأدوار يف الحل 

ميكن أن يؤدي إىل معرفة أفضل مادام باإلمكان البحث يف املشكالت من عدة زوايا، لكنه يف 

ذات الوقت يسمح للمشاركني أن يتعرفوا عىل املشكالت، ووجهات النظر، والتحديات التي 

تواجــه أعضاء املنظمة، والتي ال يكونوا قد تعرضوا لها من قبل. وإضافة لذلك، فإن الحدود 

الداخلية والخارجية أصبحت غامضة، حيث املشــاركون مــن خارج املنظمة، مثل املوردين 

أو العمالء، يكونون قد اتضموا أيًضا للمشــاركني مــن الداخل. وحتى إن كانت املجموعات 

كبرية وقد يبدو ذلك يف البداية أنه صعب وغري عميل، فإن الحلول الكبرية تتم هيكلتها غالًبا 

باستخدام مجموعات فرعية صغرية ألغراض توليد أفكار وحوار.

الج��دول الزمن��ي: برغم الحاجة إىل تغــري رسيع، فإن كثريًا من الحلول التي تســتهدف 

املنظمة بالكامل نادرًا ما تتضمن حاًل مفرًدا؛ لكنها، بداًل عن ذلك تضم غالًبا عدة نشــاطات 
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عــرب فرتة زمنية طويلــة )Covin, 1992)، الذي وجد أن الجدول الزمنــي غالًبا يكون أكر 

امتداًدا من ســنة. وهكذا، فإن كشــًفا بســيًطا من األهداف قد يتم معالجته بالعديد من 

نشاطات الحلول الفردية التي هي مصممة ملعالجتها.

دور األخص��ايئ: لقــد تغري أيًضا دور األخصايئ، حيث عدد كبــري من مجموعات الحلول 

الكبرية يسألون أعضاء التنظيم أن يتحملوا املسؤولية الرئيسية لتوليد وتحليل البيانات، وإن 

دور األخصايئ هو "دور منظم املجموعة الذي يصمم الهياكل، ويشــجع، ويساعد يف الرتكيز 

عىل القضايا" )Alban &  Bunker,1992, P.581) وبداًل من تحمل األخصايئ املســؤولية يف 

تجميــع وتحليل البيانات، فإن أعضاء التنظيم ميكنهم توليد البيانات التي تخصهم ومن ثم 

ميكن تعليم وتخصيص كيف يكون تحليل وتفسري تلك البيانات.

 وهكــذا، فإن الحل لكامل املنظمة ميكن أن يكون ضخاًم ومعقداً، وإننا نبدأ بأحد أكر 

الحلول انتشارًا لكامل املنظمة – وهو تقييم الثقافة التنظيمية والتغيري.

تقييم الثقافة التنظيمية والتغيري: سبق يف الفصل الثاين مناقشة أن الثقافة التنظيمية أو 

ثقافــة الرشكة بدأت تأخذ مكانها بني املديرين التنفيذيني ومامريس التغيري بداية من أعوام 

الثامنينيات )1980S). وإنه منذ ذلك الوقت قد ازدهرت وتنامت الرغبة يف التقويم الثقايف 

ويف التغيري. أن إظهار وتوضيح معنى الثقافة يعد كاشفاً، بسبب أن الثقافة ميكن أن تشمل 

العديد من الســلوكيات، واألعامل، واملعاين، والرموز باملنظامت. انظر إىل القامئة التالية من 

عدد العنارص من الثقافة التنظيمية: 

1- اللغة، االس��تعارة، اللغة االصطالحية: كيف يتحــدث أعضاء التنظيم مع بعضهم اآلخر، 

ما املصطلحات التي يســتخدمونها؟ مثال لذلك: هل يشار إىل أعضاء التنظيم )بالزمالء) 

)كام هو يف مخازن التجزئة) أو يشــار إليهم بأنهم )املساهمون األفراد) يف )بعض بيئات 

الرشكة)، أو )طاقم املمثلني) مثل ما هو مطبق يف ديزين الند Dysneyland. وإن أعضاء 

التنظيــم يطورون كلامت مركبــة تخصصية أو مهنية ومصطلحات مــام ال يعرفها أحد 

غريهم.

2- االتص��االت: )النامذج واإلعــالم) من يتصل مبن، ويف أي املوضوعات، وأي وســيلة إعالم 

يســتخدمها. يف بعض املنظامت الكبــرية، فإن القادة األعىل يرســلون بالربيد اإللكرتوين 
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لجميــع املوظفني، يف حني يف منظامت أخرى تكون األفضلية لالتصال الشــخيص. وهذه 

الخيارات قد تحددها املواقف - أو اعتامًدا عىل املوضوع أيضاً.

3- التجمي��ل: مثال لذلك: الصــور وامللصقات عىل الجدران، الديكور يف البهو، أو أســلوب 

املالبس، إن لبعض املنظامت تعليامت واضحة ومحددة فيمن هو مســموح له مبساحة 

املكتب، وبأي أســلوب يكــون التأثيث، أو حتى ما هو موديــل الهاتف وخطة الهاتف 

الخلوي املسموح بها.

4- القصص والخرافات واألس��اطري: ما القصص التي ترجع صدى املايض مع أعضاء التنظيم 

ليتذكروا دروًســا ومعارف من األحداث اإليجابية والســلبية. إن املنظمة التي خضعت 

خاصــة لحادث مــؤمل كالجرح، مثل اإلفالس، فإن من املحتمــل يف هذه الحالة أن تكون 

هنــاك مجموعة من القصص واالفرتاضات والتي تعاد وتردد لإلرشــاد يف اتخاذ القرارات 

الجديدة من أجل تجنب تكرار األخطاء التاريخية.

5- الطقوس )مثل( قواعد الس��لوك املهذب )اإلتيكيت( والش��عائر: وهذه مظاهر رسمية 

وغري رسمية وحوادث متكررة ُيتبع فيها نص مكتوب. وكمثال يشمل ذلك، رحلة ألعضاء 

التنظيم، أو حفل يف يوم عطلة، أو مامرسة طقوس كام يحدث يف جمعيات اإلخاء أو ناٍد 

للفتيات، أو حتى أحداث متكررة مثل مؤمترات املبيعات السنوية واجتامعات املوظفني 

وتقوميات األداء.

6- القي��م، واألخالق وقواعد األخ��الق: إن فعل ما هو "صحيح" قد يعني فعل ذلك برسعة 

يف منظمة ما، أو عمل دراسة حرصية لجميع االحتامالت املمكنة يف منظامت أخرى. إن 

للمنظامت قياًم يعتنقها أفرادها وهي التي تكون ظاهرة بوضوح وال لبس فيها، كام أن 

لها قياًم مضمنة ويف الخفاء وهي التي تقوم باإلرشاد يف صنع القرار لكن أعضاء املنظمة 

ليسوا عادة عىل وعي بهذه القيم.

أس��لوب اتخاذ الق��رار: ويتضمن ذلك ماهيــة املعلومات املطلوبة قبــل اتخاذ القرار، 

وتحديد املستشارين، وهل األفكار تقدم بحرية، ومن يقوم باتخاذ القرار يف النهاية، وكيفية 

نقل القرار.
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هذا وميكن أن تكون عنارص الثقافة شــيًئا مرئًيا مثل منوذج املالبس، مساحات املكتب، 

وخيــارات اللغة، كام ميكن أن تكون غري مرئيــة أي يف الخفاء مثل قيم املنظمة، املعتقدات 

األخالقية، والخيارات. وأنه كلام كان التمســك باالعتقــاد قوًيا واالفرتاضات مفهومة ضمنياً، 

فإن إجراء التغيري غالًبا ما يكون أكر صعوبة. ويوضح الجدول )1-12) عنارص الثقافة.

تختلف وجهات النظر بني خرباء الثقافة التنظيمية يف كيفية تقويم الثقافة. كتب إدجار 

شني  )Schein Edgar (2006B، وهو أحد املؤلفني املعروفني يف الثقافة التنظيمية: "إن كثريًا 

من املنظامت ترى أن تقومًيا عاًما للثقافة قد يكون ذا قيمة بالنســبة لها. وإنه ما مل يرتبط 

.(P.457( تقويم الثقافة مببادرة يف التغيري، فإنها ليست ذات فائدة عىل كل حال

الجدول )1-12( الثقافة التنظيمية
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أ أسلوب اللبس / املالبس• 

املعامر وتصميم املكتب• 

هيكل ومناذج االجتامعات• 

اللغة واللغة االصطالحية• 

أساليب اتخاذ الفرار• 

املعتقدات والقيم ذات الوضوح التام• 

انواع الفسلفة الضمنية• 

االفرتاضات الخفية والقيم• 

ويتضمن تقييم شني Schein للثقافة "مجموعات الرتكيز" )وتفصيلها أدناه) من أجل أن 

املجموعات والفرق تخلق الثقافة، وهو لذلك يجادل أن البيانات املستخدمة لتفهم الثقافة 

 Schein ينبغي أيًضا أن تنبع من نفس املجموعة وليس مســوحات فردية. وإن تقويم شني

للثقافــة نوعي، والذي كان الطريقة املتحكمة يف دراســة الثقافة. كــام أن هناك مجموعة 
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 (Ocai( مــن املؤلفني حــول الثقافة الذين يجدون االحــرتام الكبري والذين القــوا نجاًحا بـ

أداة تقويــم الثقافة Cameron & Quinn, 2006 وهي منهجية كمية حيث يكمل أعضاء 

التنظيم مسوحات فردية ليقدموا ألخصايئ التغيري مفهوًما عن الثقافة. وبإجراء مقارنة حول 

أبعــاد املنظــامت مثل الرتكيز يف الداخــل مقابل الرتكيز الخارجي والخيــارات حول املرونة 

والرقابة "وهيكل قيم املنافسة" )وهو األساس ل )Ocai) أي أداة تقويم الثقافة التنظيمية. 

انظر Cameron وFreeman، 1991، وCameron وQuinn، 2006، وDenison، و-1991 

Speitzer) بالنسبة لالفرتاضات املثالية التنظيمية ذات األنواع األربعة للثقافة: 

• املقربون: أشــخاص يولون املجموع انتامء قويًّا مثلام هو الحال يف العائلة والعشــرية، مع 

وضــع تركيز شــديد عىل الفريق وعمــل الفريق. وإن أعضاء التنظيم لهم والء ومشــاعر 

صادقة للتنظيم. 

• قرارات قصرية األجل: اإلبداع ُيكافأ، مع متتع أعضاء التنظيم بدرجة كبرية من االســتقالل 

الكامل واالستقالل الذايت وإن املنظمة تركز عىل تطوير وتحديث املنتجات والخدمات مع 

الريادة يف السوق.

• املس��توى الهرمي: العادات والشــكليات قيم تحكم. حيث يكون الرتكيز عىل االســتقرار 

والتعليامت، والعمليات ذات الكفاءة.

• السوق: إن أعضاء التنظيم منافسون، ويعملون بجهد كبري، كام أن لهم مطالب. إن الرتكيز 

عىل اإلنتاجية والتنافسية أمر مطلوب. 

من النادر جًدا أن تصبح املنظامت إحدى تلك الفئات بالتامم والكامل؛ وبداًل من ذلك، فإن 

لديها عنارص من كل نوع من الثقافات بدرجة عالية أو منخفضة. وقد تكون الثقافة مشــكلة 

أو توجــد حاجة للنظر يف التغــري إذا كانت عنارص الثقافة أو البيئــة ال يتطابقان مع بعضهام 

اآلخــر، )مثال لذلك، إذا كانت العمليات شــكلية كام هو الوضع يف حــال الثقافة الهرمية فإن 

البيئــة الخارجية تتطلــب اإلبداع لثقافة القرارات القصرية األجــل. وهكذا، فإن )Ocai) – أي 

أداة تقويم الثقافة التنظيمية - ميكن أن تساعد خرباء التغيري يف تفهم مناذج عريضة من القيم 

الثقافية عرب املنظمة مع فتح النقاشات مع أعضاء املنظمة حول كيف ميكن تغيري الثقافة.

ولقــد قــام شــني  )Schein (2006B-2004 بتطويــر عملية تغيري ثقافــة انخرط فيها 
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مجموعات الرتكيز التي تم توجيه السؤال لها بتعريف الثقافة وتقرير كيف باإلمكان تغيريها. 

وتتضمن عملية شني Schein الحصول عىل االلتزام من جانب القيادة العليا ملحاولة التغيري 

ثم البدء يف سلســلة من مجموعات الرتكيز إذ يقومون باستكشاف عنارص الثقافة املوضحة 

أعاله )مثل نظم االتصاالت، املراســم، األشــياء الجاملية واألثرية)، وإنه بحسب عملية شني 

Schein فإن الفرق الفرعية وهي غالًبا من أجزاء مختلفة يف املنظمة، مطالبة بالقيام مبا ييل:

1- رشح ثقافة املنظمة القامئة، مبا ذلك أمثلة محددة باألشياء الجاملية، أو األثرية والطقوس 

واللغة.

2- تعريف قيم املنظمة بوضوح وبالتحديد.

3- تحليل عام إذا كانت القيم ترشح بالكامل وجود األشــياء الجاملية أو األثرية أو عام إذا 

كانت توجد افرتاضات ضمنية ترتقي إىل قيم ثقافية إضافية خفية.

4- املشاركة يف أي اختالفات يف الثقافات الفرعية بني الفرق.

5- رشح كيف القيم الواضحة والخفية متنع أو تدعم كيف تحقق املنظمة أهدافها.

6- مناقشة الوصول إىل اتفاق حول خطط عمل لتغيري القيم الثقافية السلبية.

ومبجــرد تحديد التغيريات يف الثقافة، وكيف أن القيم الجديدة يتم إدخالها يف املنظمة؟ 

وبسبب أن الثقافات لها معتقدات وقيم ضمنية يف أساسها، فإنه من السهل الوقوع يف فكرة 

أن الثقافة أمر محتوم أو أنها يشء "متتلكه" املنظمة وليس شيًئا ميكن لألفراد عمله باملنظمة 

)فعــل) ومبعنــى آخر نحن يف كل مرة نكرر قيم ثقافية، إننــا ندعم ذلك حتى ولو أن لدينا 

الخيار لعمل يشء آخر. يؤكد شني  )Schein (2004,1990B أنه باإلمكان تغيري الثقافة عرب 

أفعال تدعم بوضوح قياًم ثقافية جديدة طاردة للقيم القدمية، بدًءا باألساس بأفعال القيادة 

التي هي أكر وضوًحا أو رؤيا، واألمثلة لذلك تتضمن ما ييل:

• بإمكان القادة تعيني مديرين وموظفني جدد داخل املنظمة، إضافة إىل ترقية أولئك الذين 

يقومون بوضع منوذج للقيم الثقافية الجديدة ومكافأتهم علًنا لذلك.

• إن أولئك الذين ال يقدمون مناذج لقيم وسلوكيات ثقافية جديدة ميكن معاقبتهم أو إزاحتهم.
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• إن األشــياء األثرية القدمية والطقوس واملراسم باإلمكان إزالتها أو عدم االستمرار فيها كام 

أنه باإلمكان استبدالها بأشياء جديدة.

• إنه بإمكان القادة اســتغالل الفرصة ملناقشة القيم الثقافية الجديدة يف كل فرصة ممكنة، 

مثل اجتامعات املوظفني والربيد اإللكرتوين للموظفني واملقابلة الشخصية.

• وإنه بإمكان القادة تكييف الثقافة الجديدة من خالل أفعالهم، حيث يرشحون للموظفني 

.(Deetz, Tracy & Simpson – 2000( ملاذا تم اتخاذ إجراء ما

• وميكن للقادة اإلفادة بقصص النجاح أو الفشل ذات الصلة بالقيم الجديدة. 

هــذا ويوجد عدد ممتاز من منهجيات تقويم الثقافة، ســواء كان ذلــك التقويم نوعًيا 

أو كميــاً، والذي تم تطويره من قبل علامء ومــامريس تطوير املنظامت. وبرصف النظر عن 

املنهجية التي يتم اختيارها، فإنه من املهم أن تكون واعًيا باألسباب واالستخدامات ملنهجية 

التقويم. إنه مام يغرى أن ُتعزى جميع املشكالت التنظيمية ملشكالت "ثقافية" والتي ميكن 

أن تكون مقصورة عىل قلة من القادة ومن غري الرضوري لخبري التغيري أن يقوم بالتحليل يف 

حني أنه باإلمكان تعريف/تحديد املشكلة بدقة أكر.

تصميم المنظمة والهيكل:
تقــوم كثري من املنظامت بإجراء إعــادة تصميم )تنظيمي)، مبا يعطــي املوظفني ألقاًبا 

وأوصاًفــا وظيفية جديدة، أو رمبا إيجاد، أو دمج أو تقســيم اإلدارات. وإن هذه التغيريات 

الهيكليــة كثريًا ما تفشــل لتحقيق املخرجــات املطلوبة، والتي كثريًا مــا تحدث حني تعالج 

املنظامت نشــاط التصميم )كــردة فعل لرضبة حقيقية يف الركبة) من مشــكالت أخرى أو 

تغيري يف الهيكل التنظيمي دون اعتبار للتبعات الضمنية األكرب.

وعــىل كل حال، فإن هناك كثــريًا من األوقات حني يحتاج التنظيــم اإلداري حقيقة إىل 

معالجة. قد تكون املنظمة عبارة عن قســٍم جديٍد أو أنها تنامت بشــكل كبري. كام أنه قد 

تكون املنظمة قد تجاوزت منوها ومنوذجها الســابق بســبب الحجم أو التعقيد، أو التغيري 

يف اإلســرتاتيجية أو حيازات كبرية مُتىل عىل الرشكة إلعــادة التفكري حول منوذج انتهى زمنه 

وعالقات أخرى تستوجب االهتامم توجد حني تعوق الحواجز اإلدارية فاعلية العملية. وأن 
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املنظمة أصبحت ال تخدم عمالءها بشكل جيد، أو أن املوظفني قد يكونون محبطني بسبب 

.(Ashkenas, Ulrich, Jick & Kerr, 2002( الحواجز الداخلية إلنجاز عملهم

إن مثــل هــذه التحديات ميكــن معالجتها حني يؤخذ يف االعتبــار منظور التصميم 

 Jay مقابل إعادة الهيكلة). وأن الهدف من جهد التصميم، بحسب قول جاي جالربيث(

Galbraith )وهــو أحد الخرباء القياديني يف تصميم املنظمة) هو تطوير التامســك بني 

إسرتاتيجية املنظمة، واألهداف، والهيكل: 

ُينظــر إىل تصميــم املنظمــة باعتباره عملية قراٍر يؤدي إىل التامســك بــني األهداف أو 

الغايات التي ُتوجد من أجلها املنظمة، كام تعني أيًضا مناذج تقسيم العمل والتنسيق داخل 

 (P.5( الوحدات واألفراد الذين سوف يؤدون العمل

وهذا يعني ضمًنا أنه يجب عىل املنظمة أن تكون ذات وضوح بشأن إسرتاتيجيتها وعمالئها، 

والعمليات التي تقوم املنظمة عن طريقها بتقديم القيمة للعمالء. وقد تستوجب الحالة رضورة 

حل إسرتاتيجي أواًل إذا مل تكن اإلسرتاتيجية محددة بوضوح. وبحقٍّ فقد أوىص كلٌّ من جالربيث 

ودوين وكيتس )Galbraith&Downey Kates, (2002 بأن تبدأ عملية التصميم دامئًا مبراجعة 

اإلســرتاتيجية )P.12). ويشري كســلر وكيتس )Kesler &Kates (2011 إىل تصميم التنظيم أنه 

اختصاص القيادة لكنهم يالحظون أنه يف الوقت الذي يركز الكثري من القيادات االنتباه ويتلقون 

تطويرًا يف مجاالت اإلسرتاتيجية وإدارة املواهب، فإن تصميم املنظمة يلقى عناية أقل، برغم أن 

لها تأثريًا كبريًا يف تحقيق اإلسرتاتيجية.

وغالًبا ما اســُتْخِدم مصطلح "الهيكل" ومصطلح "التصميم" مرتادفني، لكنهام ليســا شيًئا 

واحــًدا. إن هيكل املنظمــة مييل إىل اإلشــارة إىل الطرق التي يتم فيها رســم الصناديق يف 

الخرائط التنظيمية، يف حني أن التصميم يشــري ليس فقط إىل الهيكل لكنه أيًضا إىل عنارص 

أخــرى تدعم الهيــكل. إن التصميم له العديــد من املكونات، جميعهــا يجب أن تكون يف 

مصفوفة متناســقة ويجب أن يســاند بعضها اآلخر إلخراج منظمة مقتــدرة وذات فاعلية 

)Galbraith, 1995, Galbraith Etal 2002). ولقــد تــم رشح هــذه املكونات بطريقتني: 

 .(7S Mckinsy( منوذج النجمة لـ غالربيث وذلك يف هيكل / نظام
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ويرشح جالربيث Galbraith خمســة مكونــات لتصميم املنظمة والتــي ُيطلق عليها 

منوذج النجمة وموضحة بالشكل )12.2) 

• اإلسرتاتيجية: وهي اتجاه املنظمة والرؤية عىل املدى البعيد.

• الهيكل: األدوار، واملسؤوليات، والعالقات بني الوظائف. 

• العمليــات واملقررات األفقية: عمليات صنع القرار، أدوار التامســك، وآليات التعاون عرب 

الوظائف

• نظام املكافآت: التعويضات واالعرتاف )والتقدير)، واألهداف ونظم القياس.

• مامرسات األفراد: التوظيف، ومراجعة األداء والتدريب والتطوير.

وإن كاًل من هذه املكونات الخمسة الداعمة ينبغي أن تكون يف متاسك وتناغم مع األربعة 

األخريــات. وإذا كان أي من منظور منوذج النجمة غــري متناغم مع البقية من النموذج، فإن 

أداء املنظمة ســوف يعاين. وإن مل تكن اإلسرتاتيجية واضحة لدى املوظفني كمثال، فإن األفراد 

والفرق سوف يرتبكون يف شأن أغراضهم وأهدافهم الشاملة. وإذا مل تكن نظم املكافآت تحدد 

بوضــوح والتمييز امللموس وغري امللمــوس يف دعم األهداف والغايــات، فقد تكون املنظمة 

تكافئ النشــاطات الخطأ. وإن تصميم املنظمة ميكــن أن مينع إنجاز العمل بفاعلية، وإنه يف 

حــني أن "األفراد األذكياء ميكنهم التمييز كيف يعملون مــن وراء الحواجز التي يواجهونها... 

(Kates & Galbraith, 2007, P.2(. فإنهم يضيعون وقتهم والجهد لفعل ذلك

 (In (البحث عــن التميز( Waterman & Peters  وقــد ظهــر يف كتاب بيــرت وواترمــان

)Search Of Excellence( (1982 منوذج ثاٍن لتصميم املنظمة، حيث رشحا فيه أن املنظامت 

هــي أكر مــام يبدو يف هياكلها وحدها. لقد أفاد بحثنــا أن أي مدخل ذيك للتنظيم يجب أن 

يستوعب ويعالج باعتامدية متبادلة، سبعة متغريات عىل األقل: الهيكل، اإلسرتاتيجية، األفراد، 

أسلوب اإلدارة، النظم واإلجراءات، املفاهيم اإلرشادية والقيم املشرتكة )مثل الثقافة) الحارض 

واملستقبل املأمول فيه للمنظمة من حيث مواطن القوة واملهارات.
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وعرف اإلطار بإطار )7S Mckinsey) )الشكل 3-12) وهذه التسمية بعد عمل املؤلف 

االستشاري يف الرشكة املشهورة باسمه مكنزي )Mckinsey) ومتاثاًل مع منوذج النجمة أعاله 

فإن إطار )7S) يقر بالعالقات املتبادلة بني القضايا املتعددة يف تصميم املنظمة يف أكر من 

بعد اإلسرتاتيجية والهيكل.

شكل )12-2(

اإلسرتاتيجية

الهيكل

العمليات

األفراد

املكافآت

 Source: Galbraith, J. R. (2002(. Designing :املصــدر  – الشــكل 12-2  النجمــة  منــوذج 

 Organizations: An Executive Guide To Strategy, Struc¬Ture, and Process. New York:

.Wiley. Reprinted With Permission Of John Wiley & Sons, Inc

ولقد رشح واترمان )Waterman، (1982 أنه إذا تم تثبيت األسس، فإن الرشكة تتسم 

بالتنظيــم وإذا مل يكونــوا كذلك فإن الرشكة عليها أن تنظم ذاتهــا حتى وإن كان هيكلها 

يبدو "ســلياًم" صفحة )70) وقام هقينس )Higgins (2005 يف ســنوات الحقة مبراجعة 

إطــار )7S) إىل إطــار )8S) حيث تغريت املهــارات إىل "املصادر املعــادة" وإضافة حلقة 

"األداء اإلسرتاتيجي". لتكون مساعًدا كمخرج للعالقات املتبادلة بني العنارص )أو املكونات) 

السبعة. 
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7S Framework Mckinsey الشكل )3-12( إطار مكنزي

الهيكل

اإلسرتاتيجيةالنظم

القيم املشرتكة

املوظفون

املهاراتاألسلوب

املصدر: 

 Source: Waterman Jr., R.H, Peters, T.J, and Philips, J.R., )1980( Structure Is Not

 Organization,Business Horizons, 23 )3( , 14. Copyrights Elsevier Science and Technology

 .Journals

ويقدم جالربيث )Galbraith (2002-P.5 وآخرون خريطة تحليلية إرشادية للمساعدة 

يف التعــرف عىل املجاالت التي فيها عــدم تناغم يف تصميم املنظمة )انظر الشــكل )4-

12)). هذا ويقرتح ستاندفورد )Stanford (2005 عملية تتكون من خمس مراحل لتغيري 

التصميم التنظيمي: 
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1- االستعداد للتغيري. ويتضمن هذا تقديم الهيكل التنظيمي القائم واإلسرتاتيجية التنظيمية 

ويوجز األهداف لتصميم جديد.

2- االختيار إلعادة التصميم. ميكن لتغيري التصميم التنظيمي أن يحدث ارتباكاً. وإنه ملجرد أن 

تترسب املعلومة أن هناك هيكاًل جديًدا عىل وشك الظهور، يبدأ املوظفون بالشعور بالقلق 

حول مرحلة االنتقال إىل فريق جديد، ومدير جديد أو وظيفة جديدة. وإن الحصول عىل 

تغذية مرتــدة من مجموعة كبرية من أصحاب املصلحــة الحقيقية حول املعيار لتصميم 

.( Galbraith Et-Al 2002-( جديد ميكن أن يساعد عىل توقع النتقال ناجح

3- إيجاد تصميم ذي مستوى عاٍل. تطوير سيناريوهات بديلة ثم تقوميها يف ضوء االختبارات 

متاًمــا مثل تلــك التي تم رشحها أدناه. وهذا يتضمن ليس فقط هياكل بديلة، لكن أيًضا 

كيف أن الهيكل ســوف يؤثر عىل اإلجــراءات، وُنظم املكافآت، وفــن القياس، واختيار 

األفراد، وتطوير املهارات. 

4- معالج��ة االنتق��ال. وهذا يتضمن نقل الخطــط للموظفني ومســاعدتهم خالل مرحلة 

االنتقال. 

5- مراجع��ة التصميم. تتضمن مكونات هذه املراجعة تقويم نتائج الهيكل الجديد، وقياس 

املخرجات، وعمل تعديالت للتكيف مع أي تغيريات جديدة. 
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الشكل )4-12( تصميم منظمة غري متناغم وغري مصفوف

 Source: Galbraith, J., Downey, D., & Kates, A. )2002(. Designing Dynamic :املص��در

 Organizations: A Hands-On Guide For Leaders At All Levels. New York, Ny:

.Amacom, P. 5. Reprinted With Permission
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هياكل تنظيمية شائعة: 
هناك خمسة من الهياكل التنظيمية الشائعة هي: الهياكل الوظيفية، الوحدة، املصفوفة 

)التقســيامت)، الشبكة، هيكل العمليات الالمحدودة. وســيتم رشح هذه الهياكل أدناه 

وهي مكتملة مع فوائدها ومشــكالتها، برغم أن هناك الكثري من االختالفات والرتكيبات 

 .(Galbraith, 1995( املؤلفة من الهياكل

الهيكل الوظيفي: 
جــداًل فإن الهيكل الوظيفي هو األكر شــيوًعا ومتعارف عليه كهيكل هرمي. وإنه يف 

هذا التصميم، إن األقســام منظمة بحســب نوع العمل الذي تؤديه. بحيث إن اإلدارات 

يف التســويق، واملالية، واملبيعات والتصنيع، وتطوير املنتج، إلخ. جميعها يقودها مسؤول 

تنفيذي واحد مســؤول أمــام الرئيس التنفيــذي وذلك كمثال فقــط. وإن أولئك الذين 

يعملون يف التسويق يعملون مع آخرين ذوي تفكري تسويقي وهم مهنيون يف التسويق، 

ولهم اهتاممات ذات عالقة، لذلك فإن فوائد هذا الهيكل الرئيســية تقع يف مقدرته عىل 

املســاعدة يف تقســيم العمل والرتكيز عىل مجاالت ضيقة من التخصص. وميكن كذلك أن 

يكون هيكاًل عايل الكفاءة. إن ميزانية التســويق، حني تكون مركزية بهذا األسلوب، ميكن 

اســتخدامها كأداة نفــوذ لعمل عقد مع بائع فرد لجميع النرشات املطبوعة عىل ســبيل 

املثال. وميكن للمامرسات القياسية أن تخضع للتطوير اإلداري لتخفيض التكرار يف العمل 

)Galbraith, 1995) ويوضح الشكل )5-12) مثااًل لهيكل وظيفي.
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الشكل )5-12(: الهيكل الوظيفي

الرئيس التنفيذي 

املسؤول

نائب الرئيس 

للبحوث والتطوير

مدير تسويق 

املنتجات التجارية
مدير تسويق منتجات 

املستهلك التجاررية

نائب الرئيس 

للتسويق

نائب الرئيس 

للاملية

نائب الرئيس 

للتسويق

وتتضمن سلبيات الهيكل الوظيفي التنسيق فيام بني اإلدارات والتعقيدات. ويتوقع 

أن يحدث التنســيق بني الوظائف عموما يف املســتويات اإلداريــة العليا، والتي ميكن 

أن تــؤدي إىل التباطــؤ يف الرشاكة يف انتقال املعلومات بــني اإلدارات إال إذا تم تطوير 

مقــدرات أفقية أو جانبيــة. وحني تصبح املنظمــة أكر تعقيــداً، مبنتجات وخدمات 

وأسواق متعددة، فإن املطالب التي يكلف بها الهيكل الوظيفي ميكن أن تفوق مقدرة 

طاقة النظام لتكون قادرة عىل االتســاق مع القــرارات واملعلومات املطلوبة. وهكذا، 

إن الهيــكل الوظيفي هو األفضل للرشكات الصغرية وبخطوط منتجات قليلة من التي 

لها عجلة حيــاة طويلة )Galbraith - 1995). ولهذا الســبب، فإن كثريًا من املراقبني 

يعتقدون أن الهيكل الوظيفي الذي كان مرة ســائًدا قد تجاوز فوائده يف النمو، بحيث 

إنــه يف كثري من املنظامت، ورمبا معظمها، أصبح املبدأ أو القاعدة هو الرسعة ودوران 

املنتج رسيًعا. 
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هيكل الوحدة:
ُيَعدُّ هيكل الوحدة بدياًل للهيكل الوظيفي، حيث إنه يقسم املسؤوليات حسب السوق، 

واملنتج والخدمة، أو جغرافيا بحسب املوقع الذي تقوم الوحدة بخدمته. وقد ترغب رشكة 

مالية اختيار التنظيم الذي يقوم عىل هيكل الوحدة بأقســام لقروض السيارات، أو قروض 

عقارية أو حســابات التقاعد أو العمــل املرصيف وهي بالرضورة املنتجــات املختلفة التي 

يقدمها البنك للعمالء. وإنه بدياًل عن قسم واحد يعالج حسابات العمالء، قد يكون هناك 

مسؤول عن القروض، ومستشارون يف املالية، وإدارات للعمليات والفواتري يف كل من هذه 

األقســام. وإنه يف حالة تطبيق هيكل الوحدة بالكامــل، فإن كل وحدة لها املوارد البرشية 

التــي تخصها وكذلــك إدارات تقنية املعلومــات، واملالية، واملبيعات والتســويق. وتوضح 

األشــكال من )A 12-6) إىل )C 12-6) ثالثة أمثلة لهياكل الوحدة مرتبة بحســب املنتج، 

وقطاع العمالء، وحســب املوقع الجغرايف. وأما الشكل )B 12-6) فإنه يوضح هيكل وحدة 

يقوم عىل أساس قطاع املنتج، والتنظيم البنيك الذي سبق رشحه أعاله. وإنه يف حالة الهيكل 

القائم عىل املنتج، فإن التنســيق والرتكيز داخل الوحدة الواحدة يكون واضحاً، طاملا يوجد 

أخصائيون بإدارة قروض الســيارات يعلمون بالكامل يف قروض السيارات، وأن اهتاممهم ال 

ينــرصف إىل التحديات الخاصة والواضحة التي ترتبط بقروض عقارية، وميكن أحياًنا اتخاذ 

القرارات برسعة أكر بســبب أن كل إدارة تتحكــم يف املوارد التي تحتاجها لرسعة التنفيذ. 

ويوضح الشــكل )B 12-6) هيكل وحدة منظم بحســب قطاع العمالء، ومنظمة للتسويق 

لنارش كتب حيث يضم قطاع العميل كتب يتم تسويقها للطلبة يف )مراحل الدراسة األوىل) 

وطلبــة الكليــة والقراء املهنيني/ والفنيني. وإن لهذا التنظيــم ميزته يف الرتكيز، حيث ميكن 

لإلدارات أن توجه طاقتها إىل االحتياجات املتفردة لسوق مفرتض بعينه. وأخرياً، فإن الشكل 

)C 12-6) يوضــح هيكاًل يقوم عىل املوقع الجغرايف ويتم تنظيمه بحســب القارة. وإنه يف 

حالــة التنظيم الجغرايف لهيكل الوحدة، ميكن وضــع املوارد بالقرب من موقع أداء العمل، 

وأن الهيــكل يوفر امليزة التي يجعل من التســويق واملعرفة املحليــة تلبي احتياج العميل 

اإلقليمي.

وعــىل كل حال، إن هيكل الوحدة ميكن أيًضا أن يؤدي إىل تكرار العمل وعدم الكفاءة، 

طاملــا أن عــدة إدارات قــد ال تكون رشيًكا يف املهارات واملوارد بشــكل فعــال. )وأنهم قد 
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يكررون بغري رضورة رشاء تقنيات املعلومات، وهذا كمثال فقط). وحيث إن أقساًما مختلفة 

قد تعمل باســتقاللية، فإنهم قد ال يشــاركون بفاعلية يف املعلومات أو املعرفة. وإن أولئك 

الذيــن لديهــم عمل تجاري مع الرشكــة ولهم عالقة مع أكر من قســم واحد، قد يصابون 

باإلحباط حني ميرون بتجربة سياســات وعمليات مختلفــة، مثل إعداد الفواتري والفوترة أو 

انعدام الرشاكة يف املعلومات بني األقســام. إن قســم الرهن العقاري قد ال يشارك املعلومة 

مع قســم قروض السيارات من حيث انسياب معلومات طلب قرض استهاليك، وإن العمالء 

العامليني قد يحتاجون إىل نقاط تنسيق واتصال يف كل قسم مبنطقة جغرافية. 

الهيكل المصفوف:
 (S1960( إن الشــكل التنظيمــي للهيكل املصفــوف تم تطويــره أواًل يف الســتينيات

والســبعينيات )S1970) كمحاولة ملعالجة بعض ســلبيات الشــكلني الســابقني – الهيكل 

الوظيفــي وهيكل الوحــدة – ولزيادة فوائدهام. وإنه يف حالــة الهيكل املصفوف، تجتمع 

كل مــن وظائف األخصايئ ووظائــف الوحدة يف بعض الجوانب. إن رشكة تعمل يف التقنية 

تقوم بصناعة حاســب إىل شــخيص، وطابعات، وبرمجيات، وأجهزة محمولة باليد والهاتف 

الخلــوي. إذا عملــت يف هيكل مصفوف، كام هو موضح يف الشــكل )12.7)، قد يكون لها 

فريق يف كل قسم مع املسؤولية يف األعامل الهندسية والتسويقية والعمليات. وإن كاًل من 

هذه املجموعات الوظيفية لها قائد يرشف عىل إســرتاتيجية الرشكة الكاملة لذلك القســم. 

مثال ذلك، فإن قائد التســويق سيكون مسؤواًل للتأكد من متاسك إسرتاتيجية التسويق عرب 

كل األقســام، يف حني أن قائد قســم الطباعة سيكون مسؤوالً عن نجاح منتجات الرشكة يف 

الطباعــة. ويجب مالحظة أن أحد متطلبــات املصفوفة هي أن املنظمة تحتفظ مبنظورين 

)وظيفي وجغرايف، أو منتج وقطاع العميل وذلك كأمثلة) مع املوظفني الذين هم مسؤولون 

مبارشة أمام الرئيســني االثنني اللذين يديران املنظوريــن االثنني )عالقات بخط من النقاط 

مام يعني فنًيا أنها ليست هياكل مصفوفة).

ويف حني أن الشكل )7-12) يصور الهياكل املصفوفة األساسية، فإن املنظامت قد طورت 

نسًخا معقدة خالل العقود الزمنية منذ أن أصبح املصفوف أصاًل شيًئا مرغوًبا فيه، وبخاصة 

يف املنظامت التي تعمل تجارًيا عىل املستوى العاملي وبحاجة إىل بعد جغرايف قوي للهيكل 
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)الــذي يحتويهم) انظر كيف أن الشــكل )7-12) يبدو إذا أضفنا إليه ثالثة مواقع جغرافية 

تكون مسؤولة أمام الرئيس التنفيذي. وإن كاًل من هذه األقسام الجغرافية قد تكون لها أيًضا 

صالت بالخطوط )الوحدات) األخرى من العمل التجاري، إليجاد إدارة مسؤولة عن تسويق 

الطابعات يف أوروبا، أو هندسة الربمجيات يف اليابان. جالربيث Galbraith يستكشف كيف 

يبــدو هيكل املصفوف ذو األبعاد األربعة، مبا ذلك يف مناقشــته حــول تحديات التخطيط، 

والقيادة، وسياسات املوارد البرشية وما تقدمه هذه الهياكل. 

 :(Davis &Lawrence( وتعمل املنظامت املصفوفة بشكل جيد خاصة تحت ثالثة ظروف

أنهــا تعمل جيــًدا حني تكون هناك ضغــوط ملجاالت متعــددة للرتكيز، مثل حني  أوالً:  

تحتاج املجموعة للرتكيز عىل االثنني، الخربة الفنية يف مجال معني ومتطلبات فريدة 

للعميل بسوق معني. 

ثانيــاً: إن املنظامت املصفوفــة تعمل جيًدا حني يكون العمل معقًدا بشــكل خاص أو 

مستقاًل ومطلوباً له تنسيق إضايف. وإنه حني يكون األفراد ذوي اعتامدية متبادلة يف 

العديد من الطرق، فإن املصفوف قد يساعد لتحسني نظم االتصال. وإنه يف املثال 

أعاله ميكن تقاسم املعلومات يف كل من خط املنتج واملستوى الوظيفي. وأخرياً، إن 

املصفوف مناسب حني تكون هناك حاجة لتقاسم املوارد وصواًل ألعىل كفاءة. وإنه 

حني تكون املهارات ذات ندرة واملوارد ذات قيمة استثنائية، فإن املصفوف يجعل 

من الســهل إعادة توزيع للموارد األكر ندرة إىل املجاالت الرضورية. وقد يتحول 

مدير التسويق من الحاسب الشخيص إىل الجهاز املحمول باليد، وذلك كمثال. 

وقــد تكون الهياكل املصفوفة ذات تحدٍّ حــني التنفيذ. وأنها قد تحدث نزاًعا يف دور 

الفرد الذي ميكن أن يحتار بني مطالب اثنني من املديرين. كام أن عمليات القرار تصبح 

معقــدة عندما يتطلب األمــر موافقة عدة مديرين من مســتويات كثــرية حتى ميكن 

االستمرار يف العمل. وهكذا فإن الهيكل املصفوف ميكن أن يقود إىل رصاعات يف السلطة 

بني املديرين. 
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الشكل ) A 12-6( هيكل الوحدة: املنتج

الرئيس التنفيذي

قسم القروضمرصف املستهلك قسم قرض الرهن 

العقاري
حسابات التقاعد

شكل )B 12-6( هيكل الوحدة: العميل

التسويق

K-12فني ومهني الكلية
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شكل )C 12-6( هيكل الوحدة: القسم الجغرايف

 
الرئيس التنفيذي 

املسؤول

األمريكيتانآسيا والباسفيك أوروبا أفريقيا والرشق

الشكل )7-12( الهيكل املصفوف

املدير التنفيذي

الهندسة

التسويق

العمليات

حاسب 

شخيص
أجهزة محمولةبرمجياتطابعات
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الهيكل الشبكي:
إن الهيــكل الشــبيك، مثله مثل الهيكل املصفوف، أذاب الهيــكل الوظيفي التقليدي. 

وحقاً، إن الهيكل الشــبيك يخفض وظائف املنظمة لألســفل حتى اختصاصاتها املحورية، 

ها املنظمة محورية )أو أنها ليست  وإن شبكة من املوردين والرشكاء توفر خدمات ال َتُعدُّ

ذات تكلفة مؤثرة لألداء داخلًيا – أي داخل املنظمة –) )Miles & Snow, 1992). وإنه 

يف أحد أنواع الهيكل الشــبيك فإن املنظامت قد تصمم داخلًيا منتجاتها الخاصة بها، لكن 

قــد يتعاقدون مع مصنع خارجي ورشكة نقل بحري لبناء وتوزيع املنتجات للعمالء. وقد 

يعملــون مع موزعني محليني أو ممولني كطرف ثالث ممن يبيعون مبارشة للعمالء نيابة 

عن الرشكة، لكن هؤالء املوزعني وحدات مستقلة، وليسوا وحدات داخل منظامت وكالء 

املبيعات. وإنه يف حالة املنظامت الشــبكية، فإن املــورد الخارجي قد يكون يف اتحاد مع 

أفراد املنظمة، والعمليات، والتقنية بحيث إن الخط الفاصل بني أن تكون داخلًيا وخارجًيا 

للمنظمة غري واضح. وقد تسأل املنظمة موردين من الخارج، وأصحاب مصانع، وموزعني 

لدمــج عملياتهــم والتقنية نيابة عن الرشكة. وتكون املنظمة يف هذه الحالة كالسمســار 

للخدمات بني مختلف األطراف )Miles & Snow, 1986). ومثال لهذا النوع من الشبيك 

موضــح يف الشــكل )8-12). وأنواع أخرى من التنظيم الشــبيك توجــد أيًضا يف )1992 - 

 .(Miles & Snow

وقد تكون املنظامت الشــبكية ذات تكلفة أقــل وذات مرونة كبرية، وإنها قد تجعل 

املنظمة تركز عىل هدفها األســايس. كام أنها أيًضا قد تســبب مشــكالت حني يجب عىل 

املنظمــة أن تعتمد عىل األداء )والصحــة التنظيمية) للرشكة الخارجيــة والتي ال متارس 

عليهــا إال القليل من الرقابة. إن التحول مــن امللكية الداخلية إىل الرقابة الخارجية ميكن 

أيًضا أن يكون عامل تحٍد إذا كانت املعرفة التنظيمية أو العمليات ليست بالقوة الكافية 

للتقاسم الفعال. 

هيكل العمليات:
يف التسعينيات بدت عمليات وتصاميم بدون حدود، وأصبح مرغوًبا فيها كطريقة لهيكلة 

املنظمة لتحقيق املرونة كهدف رئييس. )Bahrami, 1992). وقد ظهر هذا التصميم أساًسا 
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يف الــرشكات التــي تعمل يف التقنية العالية حيث االبتكار واإلبــداع مقرتًنا مع رسعة عملية 

تطوير املنتج ووقت رسيع للتسويق، أمور كلها رضورية لنقل الرشكة إىل دنيا املنافسة. 

الشكل)8-12( الهيكل الشبيك

 
املصنع الخارجي

املورد Aاملنظمة رشكة الشحن 

الخارجي

املورد Bاملوزع

إن التصميم بال حدود يكرس الهرم التقليدي ويستبدله بالهيكل الذي يقوم عىل خليط 

مــن الوظائــف. وإن فرًقا ذاتية اإلدارة تنشــأ وتعاد هيكلتها كلام تغــريت األعامل. وإن 

األدوار، واأللقاب، والوظائف والفرق ليســت بعــد اآلن مبنية بصالبة يف هيكل املنظمة، 

لكنهــا قابلــة للتفاوض واملرونة اعتامًدا عىل احتياجات املنظمــة. وإن الرسعة يف تكوين 

الفرق، وتحديــد األهداف، والتكيف للتغيري، وبناء عالقات جميعها مهارات رئيســية يف 

املنظمة بال حدود. 

إن هيــكل العمليات يف املنظمة يصمم خطــوات تتضمنها العملية. وقد يكون هناك 

قسم ركز عىل العملية يف تجميع متطلبات العميل وتطوير منتجات جديدة. وقسم آخر 

قــد يكون مصدر تركيز عىل توليد مطالب للعميل وطلبات تخضع للعمليات )للتدقيق). 

وهنــاك ثالث قد يركز عىل أوامر التصنيع، وتســليم املنتجــات للعمالء. وقد يكون قائد 

العملية مســؤواًل عن كل خطوة يف العملية وإن التصاميم لتي تحطم الحدود مثل هذه 
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جيــدة حني تكون الرسعة يف الزمن رضورية طاملا توجد حدود أقل تفوق تدفق العملية، 

وإن القــرارات ملراجعــة العملية ميكن اتخاذها يف املســتوى املحــيل. وإن تدفق العمل 

واتصــاالت كل إدارة بالعميــل أصبحت أكر وضوحــاً لجميع أعضــاء التنظيم. ويالحظ 

جالــربث )Galbraith (2002 أن هيكل العملية كان ســابًقا هيــكاًل وظيفًيا مرغوًبا فيه، 

ولكن ال يناســب املنظامت التي أدخلت التقنية أو أنها اســتعانت مبصادر خارجية لكثري 

من العمليات، ولذلك فإنه ليس لديها وظائف ُتســند إليهم كام هو متطلب من الهيكل. 

ويوضح الشكل )9-12) مثااًل لهيكل بال حدود.

الشكل )9-12( الهيكل بال حدود

معالجة طلبات تصميم املنتج 

العميل
التصنيع وأوامر 

الشحن

التصنيع وأوامر 

الشحن

إن مهمة القيادة واإلدارة تفرض تحدًيا خاصة يف املنظمة بال حدود، حيث إن الطرق 

القدمية يف اإلدارة يف الهرم التنظيمي أصبحت ال تطبق اآلن وإنه يف منظمة اعتادت عىل 

سلطة صنع القرار الرأيس، فإن الهيكل بال حدود ميكن أن يكون طريقة غريبة يف اإلدارة. 

إن القيــادة الهرمية تؤدي وظيفة توحيــد وتكامل )Shamir,1999) وإدارة التوترات بني 

السلطة، واملهام، والسياسات والهويات، )Hirschhorn & Gilmore, 1992). يجب عىل 

القادة يف املنظمة بال حدود أن يساعدوا يف تكوين الفرق، ويف التفاوض بني الفرق، وفرز 

النزاعات اإلدارية، إحداث التوازن يف املصالح املتنافســة بني املجموعات، وأن يشــجعوا 

املوظفني عىل ارتباطات تنظيمية حتى وإن كانت الفرق قد تم ترسيحها وإعادة تشكيلها.

القدرة الجانبية:
لقد لوحظ أن كل هيكل له مزاياه وســلبياته. وما يكون مناســًبا ملنظمة، قياًســا عىل 

اإلسرتاتيجية، قد ال يكون مناسًبا ملنظمة أخرى. وإضافة لذلك، إن اختيار أي هيكل سوف 

يحل بعض املشــكالت، يف حني أنها تؤدي إىل مشــكالت أخرى. مثــال لذلك، إن الهيكل 

الوظيفي الشــائع، مناسب وفعال بالنســبة لكثري من املنظامت، وإنه ميكن أن يؤدي إىل 

تحديات يف تقاســم املعلومات عرب الوظائــف. أما يف الهيكل الجغرايف، فإن مجموعة من 
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مســؤويل املبيعات باإلقليم ميكنهم املحافظة عىل الرتكيــز املحيل عىل عمالئهم، لكن قد 

تواجه املجموعة صعوبة يف التعرف كيف تحل مشــكلة معينــة، والتي، يف الحقيقة، قد 

تم حلها من قبل يف إقليم آخر بسبب أن التحدي هو يف املشاركة يف الحلول عرب الحدود 

الجغرافية.

وللتعويــض عــن العيــوب يف اختيار هيكل معني، فــإن مصممــي التنظيم يطورون 

مقدرات جانبية، أو آليات أفقية من شــأنها متكني املنظمة أن تجعل االرتباط ميرًسا بني 

ر التنظيم العمودي  املجموعات أو األقســام التي أفرزها الهيكل. ويف حني أن الهيكل يطوِّ

بإحداث إدارات ومجموعات بأهداف مشــرتكة، فإن املامرسات الجانبية تساعد املنظمة 

التقاسم يف املعلومات عرب هذه الحدود.

ويصــف جالربيــث )Galbraith (2002 وآخرون خمســة أنواع مــن هذه املقدرات 

الجانبية. وإن بعًضا منها قد يحدث طبيعيًّا أو بشكل غري رسمي، يف حني أن أنواًعا أخرى 

يجب أن تخضع لعملية التصميم بشكل متعمد ورسمي:

1- الش��بكات: ميكن للشبكات أن تجعل من امليســور التقاسم يف املعلومات عرب حدود 

اإلدارات وذلك بتعريض أعضاء مجموعة واحدة إىل آخرين يف مجموعة أخرى. تصور 

إيجاد تعارف يف قســم آخر يف برنامج تدريبي أو مكتب حزيب، فإنه فيام بعد تحتاج 

إىل اتصال يف ذلك القسم للمساعدة يف حل مشكلة أنت سبق أن خضعت لتجربتها.

2-  العملي��ات الجانبي��ة: إن العملية الجانبية عملية أساســية يف العملية التنظيمية والتي 

تتخلل األقســام الرئيســية. ولك أن تــدرك عملية مثل تصميم منتــج جديد، والذي قد 

ينخرط فيه موظفون من الخدمة، واملبيعات، والتسويق، والعمليات والبحوث والتطوير.

3- الفرق: إن الفرق ذات الوظائف املتشابهة ميكن تأسيسها حني يحافظ أعضاؤها عىل 

عالقات داخل الفريق وكذلك يف القســم الذي يعملون به. إن فريق مبيعات منتج 

ما مــع مندوبني من كل منطقة جغرافية، ميكن أن يجتمعوا بانتظام للمشــاركة يف 

املامرســات األفضل وليحلوا املشكالت املشــرتكة فيام بينهم وترتبط جميعها مبنتج 

بذاته.
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4- أدوار مكملة: ُتَعدُّ األدوار املكملة مواقع رســمية ذات مسؤولية لتقاسم املعلومة عرب 

تقســيامت الهيكل. موظف اتصال يف التســويق يعمل يف وحدة مساعدة العميل قد 

يجمع كل مشــكالت العميل عىل أساس منتظم ويتقابل مع فريق التسويق، ثم يعيد 

معلومات لوحدة مساعدة العميل بشأن منتج متوقع إطالقه ومبادرات يف تسويقه.

2- الهياكل املصفوفة: لقد ناقشنا أعاله استخدام الهياكل املصفوفة، لكن الحظ أن الهياكل 

املصفوفة ليســت هي هياكل فقــط، لكنها أيًضا ذات مقدرة جانبيــة. وإنه بتطبيق 

عالقات هيكلية عىل مســتويات متعــددة، فإن الهيكل املصفــوف يحاول التعويض 

للزيــادة يف عنرص واحد من الهيــكل )املنتج) مع آخر )الجغرافيا). وهكذا، إنه يجعل 

املشاركة يف املعلومات أمرًا رسمًيا عرب الفرق داخل الهيكل.

الحــظ أنه كلام كان هناك أنواع منظورة بشــكل متميز من املقــدرة الجانبية قد تم 

اختيارها )مع تحرك ألســفل الكشف أعاله)، فإنه توجد تكلفة مالزمة يف الوقت والطاقة 

والتعقيد. )انظر الشــكل 12-10). أي األنواع من املقــدرة الجانبية ميكن تطبيقه يعتمد 

هذا عىل احتياجات املنظمة.
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 الشكل )10-12( عنارص املقدرة الجاذبية
ت، الطاقة

التعقيدة، اإلدارة، الوق

الهيكل املصفوفة

اختياري

ميكن أن يحدث 

بشكل طبيعي

األدوار املكملة

الفريق

العمليات الجانبية

الشبكات

المصدر:

 Galbraith,J. Downey,D. & Kates, A.(2002( Designing Dyanamic Oragnizations, 

A Hands – On Guide For Readers At All Levels, New York, Ny. Amacom, P137, 

Reprinted With Permission. 

اختبارات التصميم الجيد:
أخــًذا يف االعتبــار التعقيدات وما ميكن التخلــص منه يف اختبار أي مــن هذه الهياكل 

التنظيميــة، ماذا ميكن لخبري التغيــري أن ينظر فيه حني يقيم تصمياًم جديًدا مقرتًحا؟ يقرتح 

كلٌّ من نادلر وتشامن )Nadler (1992 وTushman أن يقيم خرباء التغيري مقدرة التصميم 

لإلســهام يف احتياجات اإلســرتاتيجية واملهمة الخاصة باملنظمة يف حني أنها تتواءم بشــكل 

مناســب مع بيئتها االجتامعية والثقافية وتتضمن العنارص اإلسرتاتيجية تصمياًم يقوم بفعل 

التايل: 



الفصل الثاين عرش

تطوير املنظامت عملية إدارة التغيري التنظيمي468

• يدعم تطبيق اإلسرتاتيجية.

• يجعل من امليسور تدفق العمل.

• يسمح برقابة إدارية فعالة.

• إيجاد وظائف ميكن أداؤها وقياسها.

وتتضمن العوامل االجتامعية والثقافية اختبار كيف:

• سيتواءم األفراد املوجودون يف التصميم؟

• سيؤثر التصميم عىل عالقات السلطة بني مختلف املجموعات؟

• يتواءم التصميم مع قيم ومعتقدات األفراد؟ 

• سيؤثر التصميم عىل أسلوب وطريقة تشغيل املنظمة؟ 

جولد وكامبل )Goold & Campbell - (2002 يضعان قامئة بتســعة اختبارات حول عاَم 

إذا كانت املنظمة مصممة بطريقة جيدة، اقرتاحات ميكن استخدامها لتقويم التصميم ملعرفة 

عام إذا كان مناســباً. ويكتبان أن األربعة األوىل من هــذه االختبارات للهيكل ليك تتطابق مع 

غايات املنظمة، واإلسرتاتيجيات، واملهارات، والخطط. والخمس األخرية هي اختبارات للتصميم 

الجيد، مبا يســاعد املنظمة يف تحقيق املستوى الصحيح يف التوازن يف العمليات، وقد يقرتحون 

تعدياًل للتصميم ليأخذ يف الحسبان التحديات الخاصة يف أي منظمة. وهذه االختبارات هي:

1- اختبار ميزة الس��وق: هل الهيكل يتفق وكيفية نية املنظمة لخدمة األسواق؟ فإذا كانت 

املنظمة تخدم قطاعات من العمالء بطريقة مختلفة يف مختلف املواقع الجغرافية، فإن 

وجود أقســام جغرافية حينئٍذ يعترب أمرًا معقوالً. وينبغي عدم إســقاط أي قطاع عمالء، 

وبشكل مثايل ينبغي عدم تقديم خدمة لقطاع تقوم بخدمة أقسام متعددة بغرض توفري 

أقىص الرتكيز والعناية. 

2- اختبار ميزة األصول: ينبغي عىل املنظامت األم أن يكون تنظيمهام بطرق تسمح بتقديم 

الفائدة األكرب لبقية املنظمة. فإذا كان االبتكار ذا قيمة رئيســية للرشكة األم، فهل قامت 

بتنظيم ذاتها بطرق تؤدي إىل زيادة يف االبتكار عرب املنظمة بكاملها؟ 
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3- اختب��ار األفراد: ينبغي عىل التصميم أن يدعم مهارات وطاقات األفراد باملنظمة. فإذا كان 

التصميم يتطلب أن يكون رئيس الشــؤون الهندســية مديرًا أيًضــا للاملية، وإيجاد بديل 

واحــد لهاتــني املهارتني املتخصصتني، يف حالة أن القائد الحايل ســيغادر، فإن التصميم قد 

تكــون فيه مخاطــر. وإضافة لذلك، قد ينطوى نفس التصميم عــىل مخاطر أيًضا إذا كان 

سيؤدي إىل إحباط موظفني ذوي قيمة ورمبا يفقدون مركزهم الوظيفي يف الهيكل الجديد. 

4- اختبار املالءمة: هل سوف يتطلب التصميم تحوالً ثقافًيا رئيسياً، مثل تصميم املصفوفة 

ضمن ثقافة مريحة جًدا تعمل يف ظل قوانني وهرم إداري؟. وهل نظم تقنية املعلومات 

تتطلــب تغيريات قويــة ذات تكلفة لإلبالغ عن األداء بحســب صناعــة العميل مقابل 

الجغرافيا؟. 

5- اختب��ار ثقافات األخصايئ:  إن بعًضــا من الوحدات التنظيمية تحتفــظ بثقافات فرعية 

مختلفة ألســباب قوية وإن مجموعة ركزت عىل منتجات الرشكة الرئيســية قد تفكر يف 

االبتكار كسلســلة تدريجية يف التحســني التدريجي بالنسبة للمنتجات الحالية، لكن رمبا 

قد يحتاج قسم جديد للمنتجات إىل ابتكار رسيع بالنسبة للمنتجات التي لها دورة حياة 

قصرية. وإن الجمع بني البحث والتطوير )R&D) من القســمني قد ينتج عنه رصاع ثقايف 

خطري. 

6- اختبارات أدوات الربط الصعبة: كيف ستقوم األقسام يف الهيكل الجديد بتطوير أدوات 

الربط فيام بينها، ومن ســتكون له الســلطة يف حالة نشوء نزاع؟ فإذا كانت ستة أقسام 

كل ذات وظائف تدريجية منفصلة، كيف ميكنها التنســيق يف استخدام املوارد التدريبية 

مثل الفصول واملدربني؟ 

7- اختبار الهرم الزائد عن الحاجة: إىل أي مدى املستويات اإلدارية رضورية لتوفري الرتكيز، 

أو التوجيه، أو التنســيق بني الوحدات يف مجالهــا؟ فإذا الهدف والقيمة يف اإلدارة مياثل 

تلك التي أدىن منها، قد ال يكون ذلك املستوى رضورياً. 

8- اختبار املس��اءلة: هل انسياب تصميم الرقابة لوحدة فردية، أو هل السلطة – واملساءلة – 

موزعة بني وحدات مختلفة؟ هل ذلك يشجع الوحدات التي ال تقدر عىل التعاون، إللقاء 

اللوم عىل بعضهم اآلخر يف حالة األداء الضعيف؟ 
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9- اختب��ار املرونة: كيف ســيكون رد الفعــل يف املنظمة الجديدة حــني يتم تصميم منتج 

جديــد؟ هــل ذلك واضح يف كيف ســوف تعمل املنظمة إذا تغريت اإلســرتاتيجية؟ هل 

التصميم فعاًل يعوق ويربك أكر مام يؤدي إىل االنسياب والتوضيح يف العمل؟ 

إن قليــاًل من التصاميــم هي التي تنفــذ كل هذه املعايري. ويــويص كامبل وجولد 

)Goold & Campbell, 2002) بأن يكون التصميم للتخطيط عملية مكررة، وأن ذلك 

كتصميم فشــل يف اختبار واحــد، وأنه ينبغي مراجعته مرورًا بكشــف االختبارات مرة 

 Galbraith,( "أخرى. وقيل ذلك، "ليست هناك طريقة واحدة هي األفضل يف التنظيم

P.2 ,1973)، وعليــه إن بعًضــا مام ميكن االســتغناء عنه أمر البد منه، وبشــكل مثايل، 

"فإن اإلدارة ميكنها أن تحدد السلبيات يف خيارها املفضل، وأن السياسات األخرى حول 

منــوذج النجمة ميكن تصميمه ليغطي عىل الســلبيات يف حني يتــم تنفيذ اإليجابيات" 

)Galbraith, 2002, P.15) وإنــه يف حالة الوعي بكيف يغطي التصميم اإلســرتاتيجية 

ويعمل مــع العنارص األخرى لنموذج النجمة ملعالجة العيــوب يف التصميم، فإن هذه 

هي النصيحة األفضل. 

الحلول الموجهة:
ســوف ننظر يف هذا القسم حلوالً تســاعد أعضاء التنظيم يف فهم وتحديد األعامل التي 

ينبغــي عليهم القيام بهــا لتطوير املنظمة ملواجهة املســتقبل. وتتضمن تلــك الحلول)1) 

التخطيط اإلســرتاتيجي والوقت الحقيقي للتغيري اإلسرتاتيجي )2) التخطيط للسيناريو )3) 

ومؤمترات البحث وبحث املســتقبل. وعموماً، فإن كاًل من ذلك له هدف تام مامثل، مبعنى 

أنهــا جميًعا تســاعد أعضاء املنظمة يف املوافقــة عىل ذلك والتخطيط للمســتقبل، إال أنها 

تختلف يف مخرجاتها والعملية. 

التخطيط اإلستراتيجي والوقت للتغيير للتخطيط اإلستراتيجي:

يوجــد العرشات من التعريفات للتخطيط اإلســرتاتيجي وعدد مامثل من الُكّتاب الذين 

لهم توصيات يف كيفية إدارته. ويعرف فايل )Vail (2000 التخطيط اإلسرتاتيجي كام ييل:

" التخطيط لتحقيق الغايات الرئيســية للمنظمة. إنها تشــمل عملية تأســيس وتوضيح 
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الغايــات وتقرير األهداف والتي إذا تحققت تســاعد الغايات، وتقرر الوســائل الرئيســية 

.(P.965( "والطرائق )اإلسرتاتيجيات) التي عن طريقها يتم متابعة األهداف

ويتضمن التخطيط اإلســرتاتيجي صنــع قرارات حول هدف املنظمــة، واملنتج، والرؤية 

واالتجاه وخطط العمل. كام تتضمن أيًضا ما يتم االســتغناء عنــه والخيارات حول العمالء 

واألسوق وكذلك التحليل للدوافع وحول امليزة التنافسية للمنظمة والتحديات التي تتواجد 

يف بيئتهــا الحالية )Porte, 1996). وتتضمن اإلســرتاتيجية أيًضا مناقشــة الرســالة )هدف 

املنظمة، ومنتجاتها، واألســواق والعمالء) واألهداف والغايات )األهداف والجداول الزمنية 

والطرق التي مبوجبها يتم ترجمة اإلســرتاتيجية إىل نشــاطات محددة ميكن قياســها )، هذا 

وميكن تطوير اإلســرتاتيجيات ألي فــرتة زمنية طويلة- املنظامت غالًبا تطور إســرتاتيجيات 

سنوية إضافة إىل تلك لـ )3) أو )5) وحتى )10) عرش سنوات أو أكر من ذلك اعتامًدا عىل 

املنظمــة وصناعتها. إن املنظــامت ذات التكنولوجيا الرسيعة التغيري قد تختار تطوير خطة 

قصرية األجل لعدد قليل من الســنوات، يف حني أن الصناعات الراســخة يف التأســيس وذات 

الصناعات التي هي أقل تغيريًا قد تختار آفاًقا طويلة املدى الزمني. 

إن كثــريًا مــن األفــكار واآلراء قد تم تبادلها بــني علامء اإلدارة حــول تعقيدات تطوير 

اإلســرتاتيجية. هذا وإن خطة إســرتاتيجية متكاملة، عىل كل حال حل يف تحديات حني يبدأ 

العمل بالتنفيذ الفعيل. ويكتب بري وايسنستات )Beer & Eisenstat (2000 أنه ُيوجد ستة 

من "قاتيل الصمت" لتنفيذ اإلســرتاتيجية وجميعهم يرجعون بشــكل رئييس إىل اهتاممات 

مامريس تطوير املنظامت:

1- أسلوب اإلدارة التقليدي من أعىل ألسفل.

2- إسرتاتيجية غري واضحة وأولويات متضاربة.

3- فريق إدارة عليا يفتقر للفاعلية.

4- اتصاالت فوقية/ رأسية ضعيفة.

5- تنسيق بني الوظائف ضعيف أو األقسام التجارية أو الحدود.

6- مهارات قيادية يف أسفل الهرم غري كافية وكذا يف التطوير.



الفصل الثاين عرش

تطوير املنظامت عملية إدارة التغيري التنظيمي472

وبرغــم إمكانيــة تطوير املنظامت ملعالجة تحديات التنفيذ هــذه إال أن مامريس تطوير 

املنظــامت مل يكونوا منخرطــني تاريخًيا بعمق يف تطوير خطة إســرتاتيجية للمنظمة، والتي 

عموًما كانت نشاًطا لإلدارة العليا. وقد يعود ذلك إىل أن تاريخ تطوير املنظامت الفكري، أو 

السمعة بفقدانها املعرفة الفنية واالفرتاض من جانب كثري من التنفيذيني أن تطوير املنظامت 

لديه القليل لتقدميه اقتصادًيا ومالًيا وتوجه نحو عامل مييل إىل السوق بالنسبة يف إسرتاتيجيته 

التنظيمية، وعىل كل حال فإن تركيز خبري التغيري الداخيل عىل التنفيذ الفعال لإلســرتاتيجية 

قد يكون خاصية محددة لتخطيط إســرتاتيجي ناجــح. وميكن ملامريس تطوير املنظامت من 

داخل املنظمة أن يســهموا يف عملية تطوير اإلسرتاتيجية، لكن أيًضا يستطيعون جعل القادة 

ذوي وعي بالكثري من االهتاممات اإلضافية أثناء تصميم اإلسرتاتيجية، وذلك كالتايل:

• كيف يتكيف األفراد والفرق للتغيريات يف التوجه اإلسرتاتيجي.

• تداعيات اإلسرتاتيجية عىل التصميم التنظيمي.

• كيف أن العمليات التنظيمية تدعم أو تعطل اإلسرتاتيجية.

• عنارص الثقافة التنظيمية )اللغة، الطقوس، إلخ) التي تدعم أو تعطل اإلسرتاتيجية.

• كيف ترتبط نظم إدارة األداء واملكافآت باإلسرتاتيجية.

• كيف ميكن ترجمة املبادرات اإلسرتاتيجية لتكون أهدافاً.

• التعاون بني اإلدارات لتحقيق األهداف اإلسرتاتيجية. 

حالة دراسية في التخطيط اإلستراتيجي:

 Beer & انظر يف هذا املثال لعملية التخطيط اإلســرتاتيجي قام بنرشها بري وايسنستات

)Eisenstat (1996. إن Alpha Technology رشكة تعمل يف مجال التقنية ب)1.7) بليون 

دوالر ولهــا مكاتب عرب العامل. وكانــت تتكون من عدد من الوحدات املختلفة تجمعت مع 

بعضهــا عرب الزمن عن طريق الحيازات واالندماجات، بحيث أصبحت املشــكلة الرئيســية 

للقادة هي كيفية تطوير إســرتاتيجية تجمع كل تلك الوحدات. واســتجابة لذلك فقد طور 

قادة الرشكة عملية تخطيط إسرتاتيجي تتطلب تحلياًل ذا عمق للمنافسني، وأحوال السوق، 
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واحتياجات العميل، وخطوط املنتج. وقد تشاور التنفيذيون فيام بينهم – أي كل مع اآلخر 

لتطوير إسرتاتيجيات اإلدارات، إال أن الرشكة أصبحت قلقة بشكل متزايد من أن تنفيذ تلك 

اإلســرتاتيجيات ســوف يربهن أنه يصعب جًدا القيام بالعمل يف ذلك بشــكل فعال بسبب 

الحواجز الداخلية ضد التغيري.

إن إســرتاتيجية املوارد البرشية )Shrm) تم إيجادها بحيث إن الحركة الداخلية لتنفيذ 

اإلســرتاتيجية ميكــن فهمها. وقد تم تعيــني فريق صغري من املوظفني يتكــون من أفراد يف 

مســتوى أو مستويني تحت الفريق اإلداري األعىل وذلك لجمع البيانات حول العوامل التي 

بإمكانهــا دعم أو أنها تعوق تنفيذ إســرتاتيجية املنظمة. وإن مجاالت التحليل تضمنت أي 

يشء من املامرســات التنظيمية واملوارد ملقدرات اإلدارة. وقد عاد فريق جمع البيانات بعد 

دورة ملدة )3) أيام ليتقاسم البيانات مع القادة الكبار، الذين استمعوا للتبصري عن البيانات 

ســوًيا )مع الفريق) وقاموا بتحليل النتائــج وخططوا لألعامل التي يجب القيام بها يف ضوء 

التغذية املرتدة. وقد قام الفريق بتحليل الثقافة التنظيمية، مستويات رضا أصحاب املصلحة 

مثــل العمالء واملوظفني، وفاعلية القيادة، وتطوير املســتقبل الوظيفي والتدريب، ومقدرة 

املنظمة للقيام بالتنسيق بني اإلدارات وأكر من ذلك.

يف أحد األقســام تحديًدا ُفقد التشــارك يف بعض التغذية املرتــدة الصعبة واألمينة. وقد 

أفاد فريق الدراســة من املوظفني أنه بينام القســم ناجح حالياً، فإن تهديدات مســتقبلهم 

قد تهدم النجاح بســبب عدد من العوامل الداخلية بني األشــخاص. وتضمنت تلك العوامل 

هبوط الروح املعنوية، أســلوب اإلدارة من أعىل إىل أسفل يف القسم، تفاعل مبستوى متدين 

عرب الوظائف بني اإلدارات، واتصاالت فوقية وتحتية ضعيفة.

ونتج عن ذلك، موافقة رئيس القســم عىل إجراء بعض التغيريات التي تتفق مع سلوكه 

الخــاص، وتم إحداث فرق إدارية وتوىل الرئيس قيادة عمــل فريقه. وقامت إدارات أخرى 

بإجــراء تغريات يف املوظفني وأدوار هم. كام أنه أيًضا يف حاالت أخرى ظهرت عىل الســطح 

عدم موافقة حول اتجاه القسم اإلجاميل وحول اإلسرتاتيجية. وقد أفاد أعضاء فريق الدراسة 

أنهــم قلقون حول املشــاركة يف البيانــات، لكن مبجرد رفع القضايــا، مل يخضعوا ألي جزاء/ 

مكافأة نظري التغذية املرتدة األمينة )الصادقة). 
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ونتج عن العملية أن أعضاء التنظيم ســمح لهم " مبناقشــة األشــياء التي غري مســموح 

مبناقشــتها " )Beer & Eisenstat, 1996, P. 608), برغم أن ذلك ظل تحدًيا خارج عملية 

إدارة املــوارد البرشية )Shrm)، وإن انخراًطا يف مســتوى أعىل مــن املوظفني وذوي الصلة 

بالنســبة لإلدارة العليا قد فتح طرًقا للتغذية املرتدة واملشــاركة. ويقول كبار التنفيذيني أن 

تطويــر أجندة إســرتاتيجية الرشكة الشــاملة تعتمد بدرجة كبرية عىل عمليــة إدارة املوارد 

البرشية. ويف حني أن العملية تخضع للتطوير وإنها بعيدة جًدا عن الكامل، " فإن قوة هذه 

الحلول هي مصممة بدرجة عالية وقادها استشاري، وإنها – أي الحلول– تسمح للمنظامت 

التــي تتكون من األفراد الذين قد ال ميتلكون مهــارات التحليل املتطورة جًدا للرفع جامعًيا 

.(Beer & Eisenstat - 1996 - P. 617( ومعالجة قضايا صعبة

عملية التغيير اإلستراتيجي المتكاملة:

إنه يف حني أن التخطيط اإلسرتاتيجي وتطوير املنظامت قد ال يكون لديهم تاريخ طويل، فإنه 
من الواضح أن الفرص تتواجد بكرة للتكامل وإن تطوير املنظامت يجئ بـ )خرباء ملوضوع املادة، 
والخــربة يف العملية والخربة يف الحــل )Worley , Hitchin& Ross, 1996, P. 10) وإدخالها يف 

جهد اإلسرتاتيجية.

طــّور وري وآخــرون )Worey Et –Al, 1996) عمليــة مــن أربع خطوات 
للتخطيط والتنفيــذ ُصممت بالتحديد ملامريس تطويــر املنظامت بغرض زيادة 
قيمة ملموسة لجهد التخطيط. وأطلقوا عىل العملية تكامل التغيري اإلسرتاتيجي 
)Integrated Stratigic Change( (Isc) وكتبــوا أن مدخلهــم يعترب أن تطوير 
اإلســرتاتيجية ســوًيا مع القضايا التي غالًبا هي ذات تحٍد يف تنفيذ اإلسرتاتيجية 
مثــل تصميم املنظمة، مهــارات تحفيز املوظفني، والتعــاون وعمل الفريق عرب 
املنظمة بالكامل. وإنه يف هذه العملية، فإن اإلسرتاتيجية ال تكون وحدها، لكنها 
تجعــل املنظمة تبحث عن الوســائل الرضورية لجعلهــا ذات فاعلية عن طريق 
تغيري الخطة، ويتكون )Isc) من هذه الخطوات، حيث األوليان تنظامن نشاطات 
تطوير اإلســرتاتيجية وتنظــم االثنتان األخريان نشــاطات التغيري اإلداري لجعل 

خطة اإلسرتاتيجية فعالة.
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1- التحليل اإلســرتاتيجي: الخطوة األوىل هي إجراء تحليل إسرتاتيجي، والذي يتضمن تفهاًم 
الستعدادات املنظمة للتغيري اإلسرتاتيجي، وتفهم لقيم املنظمة وأولوياتها يف عمل خطة 
إسرتاتيجية، والتهديدات )Swot ) وتتضمن تحلياًل لتوجه إسرتاتيجية املنظمة، مبا يف ذلك 

الرسالة، واألهداف والتبعات الرئيسية.

2- تصميم اإلســرتاتيجية: والخطــوة التالية هي تصميم اإلســرتاتيجية. وتتضمن رؤية 
املنظمــة، والخيارات اإلســرتاتيجية حول حجم التغيري الذي ســوف يتم اقرتاحه يف 
اإلســرتاتيجية الجديــدة، ويقوم القادة بتحليــل بنية املنظمــة، واألداء، واملقدرات 
األساســية لتقريــر عام إذا كان حًدا أدىن من مراجعة اإلســرتاتيجية مناســًبا أو عام 
إذا كانــت هناك حاجة لتغيري رضوري أكرب. وتضع قرارات حول تكييف أو تحســني 
العمليات الحالية وعن مســتقبل حقيقة املنتج، مبا يف ذلك زيادة مجاالت لالستثامر 

أو التخفيض فيه.

3- تصميــم خطة التغيري اإلســرتاتيجي: تســتعرض خطــة التغيري اإلســرتاتيجي ليس فقط 
النشاطات الرئيسية التي سوف ُتطبق أو سوف تتغري حني ُتطبق اإلسرتاتيجية لكن أيًضا 

التأثري الذي سوف تحدثه عىل أصحاب املصلحة داخل وخارج املنظمة.

4- تطبيــق خطة التغيري اإلســرتاتيجي: إن للقيادة دورًا مهــامًّ بوجه خاص يف تطبيق خطة 

التغيري حيث يجب عىل القادة نقل الرؤية واإلســرتاتيجية، مبا يف ذلك املربرات املنطقية 

للتغيري وكيف أن فريق القيادة توصل إىل قرارات رئيسية إسرتاتيجية.

الوقت الحقيقي للتغيير اإلستراتيجي:

الوقــت الحقيــق للتغيري اإلســرتاتيجي )R.W.Jacobs – 1994 ) هــو حل ذو صلة قام 

بتطويره مامرســو تطوير املنظامت بالشــكل الذي يزيد من رسعــة التغيري. وميكن تطبيقه 

لعــدد من مجــاالت املوضوع التي تتطلب االلتــزام من كامل أعضــاء املنظمة، مبا يف ذلك 

ملكيــة أعضاء التنظيم له ومتابعتهم طوال تنفيذ الخطة اإلســرتاتيجية، إال أنه باإلمكان أن 

ُتســاعد املنظامت يف تطبيق الخطة اإلسرتاتيجية )Dannemiller & Jacobs, 1992). بينام 

هي ليســت عملية تطوير إســرتاتيجية واضحــة، إال أنه باإلمكان أن تســاعد املنظامت يف 

تطبيق الخطة اإلســرتاتيجية عن طريق زيــادة الوعي وااللتزام بالخطة وأساســياتها. ومن 
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ناحية فلســفية فإنه من حيــث املبدأ فإن لديها الكثري من التشــابه ملنهجية مؤمتر البحث 

والذي سوف نناقشه يف هذا الفصل، لكن األهداف مختلفة قلياًل بعض اليشء.

إنه يف الوقت الحقيقي للتغيري اإلســرتاتيجي، يعمل املشــاركني عــىل اهتاممات اليوم، 

" أو قضايــا بإدارة األعامل الحقيقية، مثل احتواء تكاليف االنتشــار، جودة املنتج، وزيادة 

االهتامم باحتياجات العمالء بالســوق " )Dannemiller & Jacobs, 1992, P. 484). وإن 

ذلك قد ينخرط فيه مئات من األعضاء من كل املنظمة الذين يعملون مًعا لحل مشــكالت 

ويناقشــون فرًصا تواجه املنظمة بأكملها وليس فقط تلك التي تواجه املجموعة أو اإلدارة 

التــي ينتمون إليها. إن "الوقت الحقيقي" يف هذه العمليــة يعني " التخطيط والتنفيذ يف 

 R. W. Jacobs, 1994,( " وقــت واحد لتغيريات يف األفراد، واملجموعة واملنظمــة بكاملها

P. 21). إن " التغيري اإلســرتاتيجي " يعني أن أعضاء التنظيم ســوف يعملون سوًيا يف قضايا 

مهمــة يف بيئة املنظمة الداخليــة والخارجية، " مبا يف ذلك احتياجــات العميل واملوردين، 

وإســرتاتيجيات املنافسني، واتجاهات الصناعة، وتحديات السوق والفرص " وأكر من ذلك 

)R. W. Jacobs, 1994, P. 22). ويناقش املشــاركون التغيريات بالنســبة لكامل املنظمة، 

مبــا يف ذلك تطبيــق تلك التغيريات داخلياً. وإنه بانخــراط مجموعة كبرية من املوظفني يف 

مثل صنع القرار اإلسرتاتيجي، فإن كلتا املشكلتني وفرًصا إسرتاتيجية إضافية ميكن أن تكون 

معروفة من قبل، وأنها تعمل بشكل خاص يف مواقف التخطيط اإلسرتاتيجي والذي يحدث 

:(R. W. Jacobs, 1994( فيه ما ييل

1- قرر فريق القيادة أن منظمتهم تحتاج إىل اتجاه إســرتاتيجي جديد قياًســا عىل الدوافع 

للتغري إما من الداخل أو خارج منظمتهم.

2- لقد تم تطوير إسرتاتيجية بواسطة فريق قيادي قبل الحالة.

3- إن املجموعة القيادية منفتحة للتغذية املرتدة حول اإلسرتاتيجية من قبل املشاركني ومن 

مراجعتها عىل أساس هذه التغذية املرتدة.

4- وأن املشــاركني يف هذه الحالة يكونون يف كامــل املنظمة أو مجموعة حرجة من األفراد 

.(P P. 54- 55(من منظمة أكرب
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إن الوقت الحقيقي للتغيري اإلسرتاتيجي متت هيكلته عموًما يف فرتة ثالثة أيام. فقد تركز اليوم 

 .(R.W. Jacobs, 1994, P. 56( "األول عــىل "بنــاء قاعدة بيانات عامة املعلومات اإلســرتاتيجية

ويجلس املشاركون يف مجموعات مختلفة )مجموعات متثل مختلف الوظائف املتعددة، واألدوار 

واإلدارات يف كامل املنظمة)، ويتقاسمون تجربة هم خضعوا لها باملنظمة يف السنة املاضية والتي 

كانت مصدر فرح أو حزن ســوًيا مع ما هو متوقع أن يكون العام القادم يف خالل الحالتني سواء 

كان جيًدا أم ســيئاً). ويقوم املشــاركون بتلخيص املوضوعات التي متثــل وجهة نظرهم الحالية 

حول املنظمة ويســتمعوا من القادة الذين يتحدثون بأمانة حــول آرائهم الخاصة عن املنظمة. 

ولحالة حارضة عامة مشــرتكة يدرك أعضاء التنظيم بدرجة أكرب حول الخطة اإلســرتاتيجية وذلك 

من قبل القادة األعىل، ويوجهون أسئلة لتوضيح درجة إدراكهم، وييل ذلك، فإن العمالء أو خرباء 

املحتــوى قد يقدمون توضيًحا لتوزيع منظور املجموعة. ويناقش املشــاركون بوضوح التغيريات 

التي يحتاجون إىل عملها أو أن أعامال أخرى ُتوجد حاجة لعملها ليك تكون اإلسرتاتيجية ناجحة. 

وإنه عرب مناقشة عمليات ملجموعة أحادية أو موضوعات الربيد، والتصويت، فإن أعضاء التنظيم 

يتم سحبهم من وإىل إسهامات مجموعاتهم أو ذهاباً وإياباً الصغرية من األفكار واملعتقدات من 

املجموعة األكرب. وإن النتيجة الحالية هي أن نسأل الفرق السليمة أن تعمل يف الخطط التجريبية 

لفريق يأخذ التغذية املرتدة من مجموعات أخرى، وأن يتخذ قرارات يف كيف أنه بإمكانهم دعم 

الخطة اإلســرتاتيجية، وتصميم مبادرات للمتابعة التي تدل عىل أنهم ســوف يلتزمون بالتنفيذ. 

ويقول جاكبس )Jacobs (1994 أن حالة الوقت الحقيقي لإلسرتاتيجية يجمع عدم الرضا بالحالة 

الراهنة، والرؤية للمســتقبل، والتخطيط العميل الذي بإمكانه تخطي املقاومة للتغيري حني تقوم 

مجموعة كبرية بذات التجربة يف نفس الوقت.

إن مــن الواضــح أنه بينام املنظامت تتبــع عملية التخطيط اإلســرتاتيجي، فإن مامريس 

تطوير املنظامت ميكنهم توفري مساهمة كبرية وذلك:

إنه بإدخال عمليات التخطيط اإلســرتاتيجي مع منظور تطوير املنظامت ميكن أن تدرك 
املنظامت بشــكل أفضل متى وكيف تجري تغيريات ملموســة يف توجهاتهم اإلســرتاتيجية. 
وإنه بدون هذا االندماج، نخىش أن تســتمر املنظامت لتوليد إســرتاتيجيات أنيقة تفشل يف 
تنفيذهــا أو أن تنفذ بفاعلية التغيريات التنظيمية التي لها فقط عالقة ضعيفة بأداء الرشكة 

.(Worley- Et Al, 1996, P. 153- 154(
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وإن كثــريًا من مامريس تطوير املنظــامت يطورون مهارات يف التخطيط اإلســرتاتيجي. 
وأن لديهم قيمة يضيفونها لتطوير املحتوى اإلســرتاتيجي بجعل أنفســهم خرباء يف عمليات 
التخطيط اإلســرتاتيجي، خاصة يف مجاالت التطبيق والتغيري. إن عملية التغيري اإلســرتاتيجي 
املربمجــة والوقت الحقيقي للتغيري اإلســرتاتيجي كالهام منهجية عن طريقها ميكن ملامريس 

تطوير املنظامت أن يحققوا هذا - أي التغيري اإلسرتاتيجي.

 تخطيط السيناريو:
 (1962S( تــم تطوير تخطيــط الســيناريو كمنهجيــة إدارية يف أواخــر الســتينيات
والســبعينيات )1970S) يف الرشكة امللكية الهولندية / Royal Dutch / Shell لتحســني 
التخطيط ملواجهة احتامل الطلب عىل البرتول واألحوال االقتصادية يف أواسط السبعينيات 
1970S، وإنه باســتخدام عملية لتحديد والتوسع يف ســيناريوهات مختلفة وبديلة، فإن 
بإمكانهــم إعداد ملا يــرون أنه )وقد حدث أنــه كذلك) يف نهاية األمــر حالة أزمة برتول 
)Wack, 1985A, 1985B ). وكــام ناقشــنا، فإن البيئة الحاليــة ذات خاصية وهي رسعة 
خطوات التغيري مع وجود كمية كبرية من عدم التأكد، والذي جعل التخطيط للســيناريو 
مرغوًبا فيه بشكل متزايد خالل السنوات الخمس إىل العرش املاضية. إن العوملة، واملنافسة 
املتزايدة والتغيريات االقتصادية جعلت من املســتحيل التنبؤ بحالة واحدة يف املستقبل أو 
املنظامت للتجاوب معها. لذلك فإن تخطيط الســيناريو يشجع املنظامت لدراسة حاالت 
ممكنــة يف املســتقبل، للنظر فيام هو األكر احتاماًل ثم تطويــر الخطط واألعامل يف ضوء 
ذلــك بحيث ميكنها النظر يف عدد من املواقف مســتقباًل. وإنه يف بيئــة مهزوزة ال تأكيد 
فيها، فإن تخطيط الســيناريو يساعد يف " صنع القرار، التعلم عرب النامذج العقلية الحالية 
ذات التحدي والتمســك بها، متكني التعليم التنظيمــي، ومتكني بروز الحيوية التنظيمية " 

.(Schermack & Lynham 2002, P.373(

:(Schoemaker – 1995( وتستطيع املنظمة االستفادة من تخطيط السيناريو يف كثري من الظروف

1- إن عدم التأكد مرتفع نسبًيا مبقدرة املوارد عىل التنبؤ أو التكيف.

2- لقد حدثت يف املايض الكثري جًدا من املفاجآت ذات التكلفة.

3- إن الرشكة ال تتوقع وتقوم بتوليد فرص جديدة.
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4- إن نوعية التفكري اإلسرتاتيجي متدنية.

5- إن الصناعة قد خضعت لتجربة بتغيري كبرية أو عىل وشك حدوث ذلك.

.(P.27( 6- توجد خالفات قوية يف اآلراء، مع تعدد اآلراء الجديرة باالهتامم

ومع التامثل لطرق أخرى يف التنبؤ، فإن تخطيط الســيناريو يتضمن جمع البيانات للتنبؤ 

باألحوال املمكنة مســتقباًل، وعىل كل حال فإن " تخطيط الســيناريو يبســط كمية البيانات 

الضخمة إىل عدد محدود من الحاالت املمكنة، )Schoemaker, 1995, P.26)، والتي تســمح 

ألعضــاء التنظيم أن ينظروا فيها، ويعالجوا الحاالت. وهكذا فإن ذلك يف تناقض مع التخطيط 

اإلســرتاتيجي، والــذي تقوم فيه املنظمــة بتطوير خططها ملســتقبلها، وأن تخفض من درجة 

املخاطــرة أو التخطيــط الطارئ، والذي مبوجبه تقــوم املنظمة بالتخطيــط لحالة واحدة يف 

املستقبل والتي يحتمل أو ال يحتمل أن تحدث. )مثال لذلك، قد ينهار نظام الحفظ االحتياطي 

للكمبيوتر)، كام أن السيناريو أيًضا ليس بياًنا بالرؤية، وهي الحالة التي ترغب فيها املنظمة يف 

املستقبل والتي تقوم عىل قيمها، والغرض منها تنشيط وتحفيز أعضاء التنظيم.

وبدياًل لذلك، فإن تخطيط السيناريو " يحتضن عدم التأكد بتحديد املجهول مام يؤثر بدرجة 

عالية يف تكييف املســتقبل لقضيــة مركزيــة )Steil & Gibbons – Carr, 2005, P. 17). وإن 

تخطيط الســيناريو يعمل بشــكل أفضل حــني تتواجد أعداد من الخيــارات املمكنة وأن هناك 

مســتوى عالًيا من الشــكوك حول ما هي الخيــارات التي من املحتمل أن يتم اســتبعادها وثم 

اســتنفادها. وقد يستطيع مخططو املدينة من تطوير خطط طارئة إذا كانت كمية األمطار لهذا 

العــام فشــلت يف ملء الخزان بالكمية املحــددة )التموين أو زيادة األســعار، كمثال) لكن هل 

ســتكون البنية التحتية قوية بدرجة كافية لدعم احتياجات املدينة يف )25) ســنة. كيف ستكون 

األحــوال البيئية، جلب املاء من أعىل النهر، وإيرادات الرضائب، وترشيعات حقوق املاء جميعها 

تؤثر عىل احتياجات املدينة يف املستقبل. وفوق ذلك، ما هي تلك من بني العوامل ستكون األكر 

أهميــة وميكن أخذها يف االعتبار؟ وحيث إنه من املحتمل أن تكون هناك بيانات حول كثري من 

هــذه املوضوعات، فإنه قــد ال يكون من املمكن التنبؤ بيشء من التأكيد كيف أن هذه العوامل 

سوف تتفاعل يف احتامل إنتاج حالة واحدة مستقباًل. وإنه يف عملية تخطيط السيناريو، فإنه يتم 

تطوير )تأليف) قصص وحكايات تفصيلية )ســيناريوهات) تحيك أحوااًل يف املستقبل مقبولة. إن 
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الســيناريو يعترب إجابة مدروسة للسؤال: ماذا من املنظور أن يحدث؟ أو ماذا سيحدث لو أن...؟     

)Lindger & Bandhold, 2003, P. 21. إن السيناريو يحتوي عىل تفاصيل كافية بشأن املنظور 

واملوثوق به، وأنه ينبغي أن ُيكونوا كتابًة وبأســلوب قصيص مغٍر بدرجة كافية مبا يســاعد صّناع 

القرار أن ينظروا يف املستقبل وتأثري ذلك عىل املنظمة. إن السيناريوهات تتضمن كاًل من الخيال 

الدراماتييك لكن أيًضــا تتضمن التحليل الفكري املثري. وإنه يف املثل "تخطيط املدينة" أعاله فإن 

املخططني يحتمل أن يبنوا سيناريوهات حول كيف ستكون املدينة بعد )25) عاًما من اآلن، مع 

التصور بزيادة دراماتيكية يف الســكان بســبب النمو والتوسع يف ثالثة مجاالت رئيسية ألصحاب 

العمــل – جميع رشكات التقنيــة العالية. وظلت الفوائد كام هــي، وأن طقس املنطقة املعتدل 

وبيئة إدارة األعامل الجاذبة جاءت بـ )25,000) ساكن جديد للمجتمع مام ألقى عبًئا عىل البنية 

التحتية للمدينة. ومثة ســيناريو ثان، أنه مــن املحتمل التنبؤ أن االندماجات بني أصحاب العمل 

الثالثــة باملنطقة، يؤدي إىل فقدان الوظيفة ورحيل الســكان بعيًدا عــن املدينة إىل منطقة أخرى 

حيث مناخ االســتخدام مستقر، مام يعني أن احتياجات املدينة من املاء سوف تظل مستقرة، مام 

يوفر فرصة لبيع الفائض للمجتمعات املحيطة. إن السيناريوهني االثنني يرشحان حاالت مستقبلية 

مختلفة متاًما لكن ينبغي مراقبة الظروف أيضاً، والتي سوف تؤثر عىل الحاجة التخاذ إجراء محدد.

يف حني توجد العديد من التغيريات، فإن منهجية سيناريو واحد موىص به يتكون بشكل 

 :(Ralston& Wilson, 2006( عام من أربعة نشاطات رئيسية

1- القيام بالبدء )يف العمل). قبل كتابة أي ســيناريو، يجب تعيني فريق تخطيط ســيناريو 

)عادة حوايل عرشة أعضاء ممن يلتقون دعاًم من املديرين التنفيذيني). وينبغي أن تقوم 

املجموعة بتقدير الوقت املقرر للمناقشــة واملوضوع الرئيس الذي عليه الرجاء. وينبغي 

عىل املجموعة االتفاق حول العملية ومخرجات املجهود.

2- وضع األســاس للتحليــل البيئي. يجمع أعضــاء املجموعة بيانات كميــة حول الحقائق 

واالتجاهات وكذلك بيانات نوعية حول اآلراء للمســتقبل وذلك من أعضاء التنظيم. ويف 

هذه املرحلة، تستكشف املجموعة العوامل الخارجية مثل االتجاهات السكانية، النامذج 

االجتامعية والبيئية، واهتاممات أخرى اقتصادية وسياسية وتكنولوجية.
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3- صناعة الســيناريوهات. إن العوامل التي متت مناقشتها مسبًقا هي اآلن تخضع للتحليل 

واملقارنة بالنســبة لتنبؤاتهم وتأثريهم عىل املنظمة. ويتم كتابة ثالثة إىل خمســة أسطر 

حول قضية أو سيناريوهات مام يجذب االنتباه ألكرية البدائل مستقباًل. إن جدواًل يجري 

مقارنة السيناريوهات عرب عدة متغريات يف الرتكيز.

 وبحســب ليفجــرن وباندهولد )Livgern & Bandhold (2003 فإن الســيناريوهات 

الجيدة تحتوي عىل الخصائص السبع التالية:

أ- ســلطة صنع القرار. يقدم الســيناريو تفاصيل كافية أن القــرارات ميكن اتخاذها عىل 

أساس أن السيناريو ذو مصداقية.

ب- املعقولية / القبول. يجب أن يكون السيناريو حقيقًيا وميكن تصديقه.

ج- البدائل. يجب أن يتضمن الســيناريو بدائل وخيارات كل منها يحتمل أن تكون حالة 

يف املستقبل.

د- التناغم: ينبغي أن يكون السيناريو ذا تناغم يف قصته، مبعنى استخدام املثال أعاله، واقرتاح 

فقدان العمل لكن مع ارتفاع الدخل قد يحتاج إىل بعض الرشوحات لجعله متناغاًم.

ه- االختــالف. يجب أن تكون الســيناريوهات ذات متيز عن بعضهــا اآلخر وأنها ترشح 

حاالت حقيقية بديلة.

و- ذات إمكانيــة التذكر. ينبغي أن تكون الســيناريوهات محدودة العدد، وأن كل واحد 

منها يقدم قصة دراماتيكية لسهولة التذكر. 

ز- التحــدي. ينبغي عىل الســيناريو أن يواجه ما تعتقد فيــه املنظمة حالًيا حول أحداث 

املستقبل.

ع- التحرك من السيناريوهات إىل القرار. يقوم مجموعة تخطيط السيناريو وفريق القيادة 

مبناقشة التداعيات لكل سيناريو، مبا يف ذلك الفرص والتهديدات للمنظمة بالنسبة لكل 

بديل. إن القرارات اإلســرتاتيجية الحالية قد خضعت لالختبار ومتت مناقشتها. وتقوم 

املجموعــة بصنع قرارات حول ما هي األعامل التي يتخذونها وتوافق عىل القياســات 

واإلجراءات / العمليات لنقل ومراجعة األعامل.
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يف حني أن تخطيط الســيناريو بســيط يف رشحه كمفهوم، إال أنه صعب جًدا فعل ذلك 

وجعله ميســورًا  )Ogilvy 2002 ). إن تســهيل العمل للفريــق عن طريق مترين تخطيط 

الســيناريو يتطلــب أيًضا فريًقا صحًيا يكون األعضاء فيه لديهــم " الصرب، واحرتام لآلخرين، 

وروح الدعابــة، ورصيد املعرفة والخربة، واملقدرة عىل اإلنصات عن كثب ملا يقوله اآلخرون 

)Ogilvy, 2002, P. 180). إن اعتبار تخطيط الســيناريو حاًل ليس فحســب متضمًنا تفكريًا 

ابتكارًيــا لحاالت غري مؤكدة وغــري معروفة لكنها أيًضا تتطلب املقدرة للنظر بتفكري يف آراء 

وحــاالت يف املســتقبل التي هــي تتعارض مع بعضهــا اآلخر. إن أعضــاء التنظيم ميكن أن 

يواجهوا صعوبة عقالنية يف النظر يف املســتقبل الذي يكون فيه كمثال، أن منتجات املنظمة 

أصبحــت باليــة أو غري رضورية. إن أحد أغراض مخطط الســيناريو هــو دفع تلك البدائل 

كموضوعات للنقاش.

وينتهــي واك )Wack ,1985) حول تخطيط الســيناريو بالقــول: "إنه عند تقديم طرق 

أخرى لرؤية العامل، فإن ســيناريوهات القرار تســمح للمديرين بالتخيل عن املنظور الواحد 

للعني. كام أن السيناريوهات تعطي املديرين شيًئا مثيًنا جداً: هي املقدرة عىل إعادة النظر 

للحقيقــة. وإنه يف بيئة إدارة األعامل املضطربة فإن هنالك الكثري الذي ميكن رؤيته مقارنة 

مبــا يراه عادًة املديــرون... إنها كانت خــربيت املتكررة أن املنظور الذي يربز حني مامرســة 

املدخــل النظامي لتحليل الســيناريو يعترب أكر ثــراء وغالًبا ما يكــون مختلًفا من املنظور 

.(P. 150( الضمني السابق

مؤتمرات البحث والبحث في المستقبل:
إن مؤمترات البحث، ومؤمترات البحث يف املستقبل هام حلول مرتابطة، من خاللها تتقابل 

فيها نوعيات متعددة من أصحاب املصلحة لفرتة زمنية قصرية وذلك لتطوير اتفاقيات وخطط 

عملية لبحثك وتوجيه املنظمة نحو مســتقبلها املرغوب فيه. وإن هذه األساليب الفنية سبق 

العمل بها ورشحها بالتفصيل من قبل ميمري وبوررس )Memery & Purser، (1996 وكذلك 

ويســربد وجانــوف )Janoff&Weisbord (2000  وويســربد)Wesbord (1992، وذلــك مع 

 Axelord , 1992;( آخريــن يقرتحون تغيريات إضافيــة عىل، أو تطبيقات جديدة للمفهــوم

Cahoon,2000 ). وبينــام توجد بعض الفروقات بني الشــكلني )خاصة كيفية قيام مخططي 
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املؤمتــر مبعالجة النزاعــات؛ انظــر )Purser , Emery,1996, P.215)، فإن كل األخصائيني يف 

الحلول يسعون لتشجيع االلتزام لرؤية مشرتكة للمستقبل ويقومان بتطوير الطاقة للعمل يف 

تنفيذ خطط العمل التي من شــأنها إيجاد ذلك املستقبل يف بيئة ذات مشاركة عالية. وسوف 

نركز أدناه يف كيف يعمل مؤمتر البحث مستقباًل.

مظاهر مؤتمر البحث في المستقبل:
الحجم، والطول، واملوضوع. إن مؤمتر البحث مســتقباًل هو اجتامع ملدة يومني ونصف 

إىل ثالثة أيام )وبحجم منوذجي بحوايل )60) مشارًكا، وذلك إليجاد خطط عملية لقضية ما، 

أو اهتامماً يتشــارك فيه املشاركون. إنه ليس مؤمتراً لحل املشكالت، مبعنى أنه ليس الغرض 

منه التقاء مجموعة مع بعضهم اآلخر لتقرير كيف يتعاملون مع ســكان البلد الذين بدون 

مــأوى أو كيف يخفضون عجلة الزمن لشــحن منتج الرشكة الذي هو أكر شــعبية )برغم 

أن تلــك قد تكون موضوعات للتخطيــط العميل فيام بعد). وبدياًل لذلك، فإن من املحتمل 

أن يكــون املوضــوع " البحث مســتقباًل ملقاطعة Abc " أو "مســتقبل الرشكة Abc" وهي 

موضوعات متيل إىل الرتويج للطاقة اإليجابية نحو مستقبل مرجو. وإنها أيًضا ليست اجتامع 

بناء فريق حيث يتفاوض األعضاء حول األدوار أو عمليات العمل )املهمة).

الحض��ور. إن الهدف من دعوة املشــاركني هو " تجميع أعضــاء النظام بالكامل يف 

الغرفة " )للمناقشــة ) ومتت دعوة فئات عريضة من أصحاب املصلحة للمشاركة. وإن 

مؤمتًرا لتقرير مســتقبل مدرســة باملقاطعة قد تتم فيه دعــوة إداريني، وطلبة، واآلباء، 

واملدرســني واملوظفني وقيادات العمــل التجاري واملنتجني، وموظفــي الحكومة. انظر 

)Bailey & Dupre, 1992; Schweitz & Martens, 2005). وإن انخــرط مجموعات 

أصحــاب املصلحة املتعدديــن ُيعترب ظاهرة مهمة يف مؤمتر البحث لســببني: األول، أن 

االنخــراط يؤدي إىل مدخــالت حافلة وقرارات باملثل. وإنه حني يتقاســم املشــاركون 

فيام يعرفونه، فإن كل مشــارك يتعلم شــيًئا ما عن آخر من مجموعة أصحاب املصلحة 

)آراءهم، واألهداف، واملشــكالت)، والتي هــم مل يكونوا قد تحققوا منها حني تحروا يف 

املوقف من خالل منظورهم. ويتم بناء عالقات جديدة. الثاين، أن االنخراط أو املشاركة 

تعنــي أن التطبيق محتمل بســبب أن الحلول قد أدت مســبًقا إىل بناء التزام من قبل 
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اآلخريــن الذين قاموا بتطوير الحلــول. وأن الرتويج أو الدعوة لقبول ذلك ُتَعدُّ الحاجة 

إليــه غري رضورية. " إن أمني عام املدينة يفتح باًبا واحداً. والنشــطاء من الجمهور باًبا 

آخر، واملواطن العادي أيًضا باًبا ثالثاً. وجميعاً، يقومون بعمل سلسلة من االلتزامات ال 

يســتطيع أحد أن يعملها مبفرده " )Janoff & Weisbord, 2000, P.66) وإن ويســربد 

وجانــوف )Weisbord& Janoff (2000، يوصيــان أن )25) يف املائة إىل )40) يف املائة 

من املشــاركني هم من خارج املنظمة واألهم من ذلك، أنه يجب أن يكون املشــاركون 

ممن يهتمون باملوضوع ولهم مصلحة يف مخرجاته.

جمع البيانات وتفس��ريها. إن منهجيــة مؤمتر البحث يف املســتقبل تعالج مهمة جمع 

البيانات وتفسريها بطريقة مختلفة من الدور التقليدي ملامرس تطوير املنظامت. وإنه بدياًل 

عن قيام األخصايئ بقيادة عملية جمع البيانات وتفســريها، فإن ويســربد Weisbord يعلق 

قائــاًل "إنه يف البحث فإنه يكون لديك أفــراٌد يتفاعلون، ويجمعون ويفرسون البيانات التي 

تخصهم " نقاًل عن )Manning, 1994, P.88) وإن املشــاركني قد يجيئون ببيانات خارجية، 

لكن خرباتهم الذاتية متيل إىل كونها املصدر األقوى للبيانات. وبإدارة عملية تفسري البيانات 

بأنفســهم، فإن األخصائيني يتحملون املســؤولية يف إدارة املحتوى الــذي يخصهم وعملية 

املجموعة، واملهارات التي ســوف تكون مهمة بعــد املؤمتر حيث املجموعات تقوم بالعمل 

دون املساعدة من مستشار.

البحث يف املحتوى األوس��ع. إن املؤمتر مصمم ليجري املشــاركون حوارًا موســعاً حول 

مشاركاتهم ســابًقا وحالًيا قبل محاولة التخطيط للمستقبل. وهم بذلك، يتعلمون كيف أن 

مســاراتهم السابقة تتامثل مع بعض العالقات املتبادلة، وكيف أن كاًل منها وصل إىل تفسري 

محدد للحارض يف ضوء هذا األســاس، وإنه باملحتوى األوسع كأساس، فإن األخصائيني ميكن 

أن يكون بينهم حواٌر حول مستقبٍل هم أيًضا يشاركون فيه.

فعاليات املؤمتر. يتضمن مؤمتر البحث مســتقباًل قلياًل أو حتى بدون جلســات رشح أو 

تدريــب أو املحارضات التي يقدمها كبــار التنفيذيني، وبدياًل لذلك، يبــدو أنها متيل التباع 

.(Weisbord & Janoff, 2000( .منوذج األيام الثالثة
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اليوم األول )فترة بعد الظهر(:

إن املوضوع األول ملا بعد الظهر هو الرتكيز عىل املايض. يجتمع املشاركون يف مجموعات 

مختلفة، غالًبا مع أفراد مل يســبق لهم أبًدا االلتقاء بهم. ويف أوراق طويلة ملصقة بالجدار، 

يكتب املشــاركون خرباتهم خالل فرتة زمنية من )5) إىل )10) ســنوات تحت ثالثة محاور: 

"شــخيص"، "عاملــي"، وتركيز ثالث عىل "الرشكــة، واملجتمع، أو املوضوع الــذي يركز عليه 

املؤمتر"، وعىل الفور؛ يقوم جميع املشــاركني ويكتبون جملة أو اثنتني يرشحون، كمثال، ما 

كان يحدث يف الرشكة خالل التســعينيات )1990S) بالنســبة لحياتهم الشخصية يف سنوات 

الثامنينيات )1980S) وهكذا... إلخ. إن جميع املشــاركني يتقاســمون شيًئا ما من تجاربهم 

الذاتية. ورجوًعا إىل مجموعاتهم املختلطة، يحلل املشــاركون موضوعات عامة مشــرتكة يف 

البيانــات ويقدمــون نتائجهم كل واحــد منهم لآلخر. ثم يتحول بعدها فــورًا املوضوع إىل 

االتجاهــات / التيارات الحديثة التي هي ذات تأثري عليهم. إن هذا النشــاط هو " خريطة 

عقلية " اســتعراض رسم بياين كبري بالتيارات / االتجاهات وعالقاتها كل واحد منهم باآلخر. 

وحسب النشــاط األخري يف اليوم، يصوت املشاركون حول االتجاهات األعىل التي يعتقدون 

أنها األكر تأثرياً. وإن املشــاركني يف فرتة زمنية قصرية قاموا بتأســيس ماٍض مشــرتك وقاموا 

بتحليل اتجاهات مؤثرة حالياً. ومن املهم، بعد إكامل مهمة صغرية سوياً، أنهم أيًضا تعلموا 

شيًئا ما حول التعاون وتقدير منظور بعضهم اآلخر.

اليوم الثاني: )الفترة الصباحية(:

يجلس املشاركون مرة أخرى يف صباح اليوم التايل وذلك يف مجموعات من أصحاب املصلحة 

الحقيقية وذلك يف شــكل عمالء يعملون مع عمــالء، وموردون يعملون مع موردين آخرين. 

واآلن يقومون بالعمل مع آخرين ممن يتقاســمون معهم يف عمل مشــرتك. يقوم املشاركون 

بتحليل االتجاهات املؤثرة التي حدثت يف اليوم السابق، ويشاركون املجموعة األكرب ما تقوم 

به مبفردها حالًيا مجموعة أصحاب املصلحة الحقيقية، وذلك بالنســبة لالتجاهات وما ميكن 

أن يقوموا بعمله مســتقباًل. وييل ذلك، أن ذات املجموعات تقوم بتصميم جدولني، الجدول 

األول هو بيانهم باألعامل التي يفتخرون بإنجازها أو تلك األشياء التي يقومون بعملها حالًيا 

وذلــك فيام يخص املنظمة أو القضية األساســية التي يفخرون بعملها أو تلك التي يعملونها 
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بشــكل جيد. أما الجدول الثاين هو بيان "باالعتذارات" عن تلك األعامل التي يأســفون لعدم 

إنجازهــا، أو تلك التي مل تعمل بصورة جيدة. وتكون مجموعات أصحاب املصلحة الحقيقية 

يف نهاية الصباح قد أكدوا وضعهم وتم االعرتاف بوضعهم يف إنجاح النظام. وبســبب أن كل 

مجموعة أقرت باعتذارها ســوًيا مع اعرتافهم بنجاحاتهم، وانتهت املجموعات بقدر متســاٍو 

وأنهم الحظوا الطرق التي جعلتهم ذوي عالقة ببعضهم البعض اآلخر.

اليوم الثاني: )فترة بعد الظهر(:

تحــول الحديث يف فرتة بعــد الظهر إىل املســتقبل، وتم توزيع املشــاركني مرة أخرى يف 

مجموعات مختلفة من أصحاب املصلحة، وأن كل مجموعة لها رسالة واحدة: تنوير ابتكاري 

للحالة التي يرغبون فيها خالل )10) إىل )20) عاماً، وغالًبا ما يضعون أنفســهم يف املســتقبل 

وينظرون إىل الخلف إىل هذا اليوم مع تذكر وفهم للخربة. وتأخذ حاالت التنوير شكل " يدلون 

مبالحظــة أو رواية أو يكتبون قصيدة أو يغنون أغنية" )Manning, 1994 , P.89) إن إطالق 

القوى اإلبداعية وامليل إىل إطالق طاقات املشاركني من املسائل واملشكالت الحالية التي تؤدي 

إىل اإلحباط. ويفيد املشــاركون غالًبا أن هذا هو األكــر دعاًم للطاقة، وأنه ممتع، وجزٌء قويٌّ 

يف املؤمتر. وبعد السامع لكل تنوير تقوم املجموعات بتطوير كشوفات باملوضوعات املشرتكة 

التي اســتمعوا لها، واملرشوعات املمكنة التي ميكن أن تنتج عن ذلك، وأي مجاالت هي محل 

خالف التي لديهم بشأن أنواع املستقبل املأمول.

اليوم الثالث: 

تــم تخصيص اليــوم األخري لتطوير االتفاقيــات – أي ما ُيتفق عليــه – وخطط العمل. 

وإن مجموعــة املؤمتر بكاملها تراجع كشــوفات املوضوعات واملرشوعات، وعدم املوافقات 

)االختالفات) من اليوم السابق. وإن األفراد ومجموعات أصحاب املصلحة يواجهون حقيقة 

الخيارات التي يحتاجون إليها لعمل املستقبل، قد ال يكون لديهم رغبة لدعم بعض البدائل 

التــي تم التعرف عليهــا )وتحديدها). وإن مثل هذه االختالفات ال ُتحل خالل املؤمتر لكنها 

تضمن يف كشــف. والهدف يف هذا التعرف / تحديد تلك األعامل، هو اعتامًدا رؤية مشرتكة 

حول املســتقبل، التي ميكن للمجموعات مساندتها. وإنه مبجرد املوافقة عىل املرشوعات أو 

املوضوعــات، فإن أصحاب املصلحة الحقيقية أو مجموعــات مؤقتة تجتمع لتطوير خطط 
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عمل قصرية أو طويلة املدى. ويقوم املشاركون بتطوير خطط ما بعد املؤمتر لنقلها ومتابعتها 

يف االجتامعات أو عىل موقع إنرتنت إلكرتوين أو النرشات اإلخبارية.

إن فقرات البحث املستقبيل والذي يتبع هذا الهيكل قد تم رعايته أو اإليحاء به باملئات 

إن مل يكــن آالف املنظــامت حول العامل، وبشــكل واقعي، يف كل صناعة وشــكل تنظيمي. 

وإنــه يف وقت قصري، ميكن أن تكون حاًل ممتازًا لتشــجيع املجموعات من املنظور املتعدد 

لتطوير رؤية مشرتكة للمستقبل. مثل معظم الحلول األخرى، إنها ال تعمل جيًدا حني يكون 

املشــاركون املتشككون، أو املتكلفون تحت التهديد للمشاركة، حني توجد خالفات كبرية يف 

القيــم الضمنية، أو حني مجموعات مختلطة من أصحاب املصلحة أنهم عمًدا مل ُيضمنوا يف 

املجموعات بسبب عدم الثقة يف شخصياتهم.

حلول الجودة اإلنتاجية:

إن الحلــول الثالثة يف هذا القســم، التــي تعالج الجودة التنظيميــة وإنتاجية املوظفني 

تعاين أكر من العقليات املغلقة مقارنة مبعظم الحلول األخرى التي متت مناقشــتها يف هذا 

الكتــاب. إن كاًل من إدارة الجودة الشــاملة، وإعادة هندســة العمليات )الهندرة)، وســتة 

سيجام Six Sigma جميعها نالت نصيبها من الشعبية وكذا لحظات حيث أساليبهم الفنية 

التــي تعرضت للهجوم يف كل من الصحافة األكادميية والشــعبية. وأنه ليس هنالك تحديًدا 

يف القــول إن أحًدا قام بتطوير حلٍّ كتطوير املنظامت بنفس التقاليد التي ناقشــناها، لكن 

بســبب أن خرباء التغيري غالًبــا ما ينخرطون يف تطبيقاتهم، فإنه مــن املهم ملعظم مامريس 

تطوير املنظامت أن يكونوا عىل األقل عىل اطالع أو معرفة بها.

إدارة الجودة الشاملة:

تطورت إدارة الجودة الشــاملة )T.Q.M) فهي األوىل زمنًيا من بني هذه املداخل الثالثة، 

وحظيــت باهتامم واســع يف الثامنينيــات )1980S) كاســتجابة لتحديات الجــودة للصناعة 

األمريكيــة التي جاءت مــن اليابان. إن إدارة الجودة الشــاملة )T.Q.M) تســتخدم مبادئ 

وأدوات الجودة إلدارة وتحســني العمليات من خالل انخراط املوظفني يف فرق. والجودة بهذا 

املعنى ليست فقط مسؤولية صنع املنتجات الخالية من األخطاء وبدياًل لذلك إن الجودة َتعمُّ 
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كلَّ موقــع. وميكن تعريف الجودة الشــاملة أنها القيام بتطبيــق البناء التنظيمي الذي يحفز 

 (Heilpern & Nadler, 1992, P. 138( .ويدعم إدارة الجودة يف جميع نشــاطات املؤسسة

 .(Tqm( وعىل كل حال فإنه يوجد الكثري من االختالف حول ماذا تعني إدارة الجودة الشاملة

وإن عدًدا من األدوات عالية التخصص والتقنية مام يعتربها الكثريون أنها جزء من جهد إدارة 

الجودة الشاملة )Tqm) مبا يف ذلك ما ييل:

إن املامرســات مثل القياسات املثالية والتحســني املتواصل Kaizen الهندسة املتزامنة، 

اإلنجــاز يف الوقت، والتصنيع املــرن واإلنتاج املرن، والرتكيز عىل العمــل، والقيمة املضافة، 

واملــوردون كرشكاء، والشــبكة عرب الوظائف والرقابة عىل العمليــة اإلحصائية والرقابة عىل 

كامــل النظام. وحيــث إن إدارة الجودة الشــاملة )Tqm) تعني الكثري جــًدا من مختلف 

 .(Boje, 1993, Pp. 4–5( .األخصائيات، فإنها تعني أشياء مختلفة ملختلف املستشارين

هذا وتتضمن إدارة الجودة الشــاملة )Tqm) نظم التفكري، كام ســبق لنا مناقشــتها يف 

الفصل الرابع، حيث يتســلم العمــالء املخرجات من مدخالت املنظمــة وخطوات العملية. 

هذا وإن العمليات يف إدارة الجودة الشــاملة )Tqm) يتم قياســها بشكل نظامي باستخدام 

أســاليب إحصائية ُعرفت مبعنى الرقابة عىل العملية اإلحصائيــة لجدولة دقة وإنتاجية كل 

عمليــة )Spc). ويتم البحث يف املشــكالت والعمل عىل حلها باســتخدام أســاليب تحليلية 

محدودة. ليس فقط تتطلب إدارة الجودة الشاملة )Tqm) تدريًبا مهامًّ للموظفني ليتعلموا 

تلك األســاليب الفنية لكنها تتطلب أيًضا تحواًل ثقافًيــا يف كثري من املنظامت ملعرفة أثر كل 

عملية عىل الجودة للعميل، بحيث إن كل موظف تكون له امللكية واملسؤولية عن الجودة. 

وإضافة لذلك فإن العمليات اإلدارية مبا يف ذلك أدوات القياس واملكافآت واالتصاالت جميعها 

تتأثر بتبني عقلية إدارة الجودة الشــاملة )Tqm). وإن تطبيق برنامج إدارة الجودة الشاملة 

 .(Heilpern & Nadler, 1992( بفاعلية قد يســتغرق من خمس إىل ســبع سنوات (Tqm(

:(M. Adams, 1992( من خمسة نشاطات أساسية (Tqm(هذا وتتكون

1- تحديــد العمــالء وماذا يضعون له قيمة عىل كل املســتويات. يجــب عىل فريق اإلدارة 

العليا أن يساند مجهود الجودة باملنظمة وأن يقابل بانتظام كبار العمالء واملرتقبني منهم 

لتقديم منتجات وخدمات املنظمة. وفوق ذلك فإن إدارة الجودة الشــاملة )Tqm) أيًضا 
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تركز عىل مقابلة احتياجات العمالء من الداخل )املوظفني) الذين يف اإلدارات التي تخدم 

اآلخرين يف داخل املنظمة مثل املالية أو املوارد البرشية. 

2- التعــرف عــىل املنتجــات والخدمات املقدمة. ينبغي ســؤال العمالء عــن أي املنتجات 

والخدمات التي يضعون لها قيمة، وكيف يســتخدمون هذه املنتجات أو الخدمات، وما 

التحسينات التي ميكن أن تجعل املنتج أو الخدمة ذات قيمة أعىل.

3- تعريف العمليات. ُتســتخدم التقنية االنســيابية لتدفق العمل لتوثيــق العملية الفعلية التي 

ُتســتخدم اليوم، بجميع أخطائها مبا يف ذلك إعادة العمل واالختبار، ومراجعة الجودة. وتقوم 

فرق املوظفني بتوثيق العمليات مع إشارة للمشكلة العامة املشرتكة أو األخطاء التي يف العملية.

4- تبســيط العملية. مثل حلقات الجودة، فإن فرق املوظفني عرب كل األعامل ميكنهم تويل 

مسؤولية تحسني نشاطات العملية لكل تلك التي هي أقرب ملوقع العمل. وإن نشاطات 

العملية غري الرضورية ميكن دمجها مع أخرى أو حذفها لجعله انسيابًيا مام يقلل يف عدد 

الخطوات املطلوبة. 

5- التحســني املتواصل. ميكن إجراء تغيريات تدريجية بشكل منتظم حينام تتسبب البيانات من 

جداول التحكم يف العمليــات اإلحصائية )Spc Statisical Process Controle) والجذور يف 

جعــل أدوات التحليل تؤكد أن هناك خًطا ما يف العملية. وإن جداول )Spc) توضح التغريات 

القياســية يف العملية بحيث إنه يف حالة تجاوز العملية هذه املســتويات ميكن اتخاذ اإلجراء 

لتفهــم وتصحيح األخطاء. ويجب عىل اإلدارة ان تعتمد عىل البيانات )مثل الرســوم البيانية) 

وذلك لصنع القرار بداًل من صنع القرار عىل الحدس أو التخمني األفضل.

ويشــري نقــاد إدارة الجودة الشــاملة )Tqm) إىل معــدل ارتفاع فشــلها )إن حوايل ثالثة 

 Spector & Beer(( أرباع التطبيق فاشــلة لتتعايش مع توقعاتهم وذلك بحسب سبكرت وبري

1994)) وإن الفجوة الكبرية بــني "املبالغة والحقيقة" )Zbaracki, 1998 ) والرزمة املفرتضة 

مثل إسرتاتيجية انخراط موظف يضع قناًعا آلًيا لرقابة اإلدارة )بحسب خطوات مبادئ تايلور) 

)Taylorism) عــرب اإلحصاءات )Boje & Winsor, 1993). ويشــري املؤيدون عىل كل حال، 

لتحسينات ملموسة يف املنظامت التي استخدمت مدخل إدارة الجودة الشاملة )Tqm) موثقة 

 .Malcolm Baldrige Quality Award Competiton يف منافسة جائزة الجودة السنوية ل
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إعادة هندسة العمليات/ الهندرة:

ناقش كتاب هامر وتشامبي )Hammer&Champy (1993 أن مفاهيم وجهود الجودة 

قد أدت إىل القليل من التحســينات يف اإلنتاجية والربحية يف الرشكات. وقد أشــار الكاتبان 

أنه يف معظم املنظامت، يوجد الكثري من عدم الكفاءة سببها الهياكل التنظيمية التي عملت 

عىل تقســيم البحث إىل قطاعات، التطوير، والهندســة، والتصنيع، والشحن، وخدمة عمالء، 

وأكر من ذلك مثة أقســام واضحة قد يكون كل منها ناجًحا لكن عىل حســاب إدارة أخرى. 

وأنه بدالً من إجراء أي تحسينات تدريجية صغرية للعمليات الحالية )مثل تحسينات تقنية 

صغرية ميكنها أن توفر الوقت واملال وذلك عن طريق إعادة التفكري وإعادة الهندسة لجميع 

العمليات) وكمثال لذلك فقد أشارا إىل رشكة قامت بإعادة الهندسة يف عملياتها يف القروض، 

بحيث بداًل من أن تكون إدارات منفصلة تعالج الطلبات وشــيكات القروض, وكتابة الديون 

وهكذا...إلخ، فإن شــخًصا واحًدا يســتطيع متابعة الطلب عــرب العملية بأكملها. وبانخراط 

عــدد قليل من اإلدارات وتكليف شــخص واحد باملســؤولية إلدارة العملية فإن الوقت قد 

انخفض بشــكل ملموس. وكتب هامر وتشــامبي Hammer&Champy أن إعادة هندسة 

العمليات ليســت مثــل العملية األوتوماتيكيــة أو التحجيم أو إعادة التنظيــم، إنها إعادة 

بنــاء العملية بحيث تبتكر كامل العمليات التنظيمية من جديد. إن حركة إعادة هندســة 

ســها كتاب هامر وتشامبي Hammer&Champy مستمرة حتى اليوم،  العمليات كام تلمَّ

 ( Bpr أحياًنا تحت مصطلح إعادة هندســة العمليات يف إدارة األعامل )أو إعادة التصميم

برغم أنه اليوم تتضمن غالًبا التقنية الحديثة والتحجيم. 

 وتتضمن جهود إعادة هندســة العمليات القائــد وصاحب العملية الذي يقوم 

بها، وفريق إعادة الهندســة ولجنة تســيري إعادة هندسة العمليات اإلجاملية، وكذا 

قائــد رئييس ُيطلق عليــه القيرص )Czar) )وُيرشف عىل جميــع جهود املنظمة يف 

إعادة هندســة العمليات). ويتم تحديد العمليات الرئيســية باملنظمة ووضعها يف 

خريطــة لتفهم العمل الذي يتــم القيام به حالياً. وإن هناك ثالثة معايري تســاعد 

الفريق عىل تطوير وإعادة هندسة عمليات ال تعمل بالشكل الذي يجب أن تكون 

عليه، وعمليات تركز عىل عمالء املنظمة، وعمليات ميكن لها التأثري العايل إذا أُعيد 

تصميمها. وإنه مبجرد أن تختار املنظمة عملية الهندرة )إعادة هندســة العمليات) 
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فيها، فإنها مسؤولية فريق إعادة هندسة العمليات إلزالة الحواجز وإيجاد خطوات 

جديدة للعملية، وتطوير أدوار وظيفية جديدة وتحَول يف املســؤوليات أو النظر يف 

أي عدد من التغريات املمكنة. إنهم ينظرون كيف يكون تطبيق املبادئ األساســية 

إلعــادة هندســة العمليات مثل " أقل عــدد من األفراد ينبغــي انخراطهم يف أداء 

 .(Hammer & Champy, 1993, P. 144(."العملية

إن حركة إعادة هندسة العمليات تتصل وتتناغم مع االعتقاد الواسع االنتشار يف تطوير 

املنظامت للتفكري هيكلًيا ونظامًيا حول عمليات ومامرســات تنظيمية بداًل من تحســينات 

يف إدارة أو نظــام واحــد. وعىل كل حــال فإنه توجد رصاعات مهمــة يف القيم مع تطوير 

املنظــامت. إن القيم األساســية يف إعادة هندســة العمليات متيل أن تكــون عن الربحية 

 .(Moosbruker & Loftin, 1998( والرقابــة عىل العمليــة التنظيمية بداًل من املشــاركة

وقد الحظ هامر وتشــامبي، Hammer&Champy 1993 خطأين رئيسني اثنني يف معظم 

برامــج إعادة هندســة العمليات، حيث إنهام يجمدان الجهد ويفشــالن يف إدارة الربنامج 

من أعىل قاعدته وأســفلها، مع النتيجة "أن موظفي الواجهة ومديري اإلدارة الوسطى غري 

 .(P.207( قادريــن عىل املبادرة وتنفيــذ ناجح لخطوات وجهود إعادة هندســة العمليات

ونتيجة لذلك فإن كثريًا من مجهودات إعادة هندسة العمليات إذا تم دفعها دون انخراط 

من أولئك املتأثرين بها فإنها ســوف تفشــل يف إدارة تحوالت رئيسية. وكنتيجة لذلك فإن 

مــامريس تطوير املنظامت وجدوا أن مجهودات إعادة هندســة العمليات قد نتج عنها يف 

املايض التحجيم، والحجم الصحيح أو أي مصطلح لطيف، لتخفيض العاملة وغالًبا ما ُتعطى 

لوًنا براًقا لكيف أن أعضاء التنظيم يتعاملون مع حلول إعادة هندســة العمليات )1994 - 

Vaneynde ,Burke ,Church) والتي قادت إىل عدم رضا واسع يف أوساط املوظفني. وهذا 

قد دفع كثريًا من املراقبني لينادوا يف دمج قيم وعمليات تطوير املنظامت )مثل املشــاركة 

واالتصاالت املفتوحة ومشاركة املوظفني والقيادة املشاركة ) مع التحفيزات املهمة املمكنة 

والتــي تم الحصول عليها – أي التحســينات، عن طريق برامج إعادة هندســة العمليات. 

 .(Cheyunski & Millard, 1998; Moosbruker & Loftin, 1998(
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:Six Sigma ستة سيجما

تطورت ستة ســيجام Six Sigma من مبادرات تحسني الجودة يف Motorola يف أواخر 

 Harry and ونالت اهتامماً وانتشارًا حني قام كل من هاري ورشودر (S1980( الثامنينيات

)Schroeder (2000 بنرش كتابهام باالســم نفســه. وقد اقتنع التنفيذيون أن باستطاعتهم 

تطويــر منتجات ذات جــودة عالية بتكلفة أقل. وهو اقرتاح تــم تأكيده مرات ومرات عرب 

الكثري من مرشوعات ســتة سيجام. وقد قامت الرشكة بإجراء حساباتها ووجدت أنها وفرت 

2.2 بليون دوالر نتيجة زيادة اإلنتاجية وتخفيض التكلفة، وان ســتة سيجام قد تم تطبيقها 

يف رشكات مثل Ge, Alliedsignal, Ford, Sony, وكثري آخرون.

ملصطلح ســتة ســيجام Six Sigma معنيان. األول: كمقياس إحصــايئ، والثاين كمبادرة 

 Six لتحســني عملية تجارية تســتخدم الطرق اإلحصائية للوصول ملســتوى معايري سيجام

Sigma يف األداء. وباعتباره مقياًســا إحصائيًّا فإن 6S(( Six Sigma ترجع إىل وجود عيوب 

أقــل مــن )3.4) لكل 1 مليون فرصــة. وإن معظم العمليات تعمل حــوايل )3) أو )4) من 

مســتويات ســيجام فرصة أو حوايل )10.000) إىل )60.000) خًطا لــكل )1) مليون فرصة. 

مثال لذلك يف 4S فإن )99 يف املائة صحيح). وإن مكتب الربيد سوف يخطئ يف وضع القطع 

بحوايل 20.000 قطعة يف الساعة. وإنه يف )Six Sigma (6S سوف يضع خطًئا سبعة قطع. 

وتشري Six Sigma أيًضا إىل املرشوعات التي تم القيام بتنفيذها لقياس وتحسني عمليات 

املنظمة. كام أن Six Sigma نفســها تم دمجها يف البنية التحتية للمنظمة وذلك من خالل 

تأســيس عدة أدوار مهمة يطلق عليها األبطال الرؤســاء األبطال ذوي الحزام األسود وذوي 

الحزام األخرض. وإن ذوي الحزام األســود والحزام األخرض يقودون مرشوعات التحســني يف 

حــني أن الرؤســاء األبطال ذو الحزام األســود يزيلون املعوقات ويقدمــون الدعم والرقابة. 

ويعمل ذوو الحزام األسود مع أعضاء فريق الحزام األخرض لتطبيق أدوات الجودة ملشكالت 

محددة لدفع الوفورات املالية وتحســني اإلنتاجية مبارشة للنقطــة الجوهرية. وإن أدوات 

الجودة التي تســتخدم يف Six Sigma متاثل كثريًا تلك التي هي متواجدة لعدة ســنوات يف 

 Six Sigma أن Harry and Schroeder برامج للجودة. والفرق بحســب هــاري ورشودر

تركــز عىل تطبيق هذه األدوات وبكل اجتهاد نتســاءل حول عمليات العمل الجارية لينتج 

عنها أثرًا دراماتيكًيا ميكن قياسه يف النقطة الجوهرية. 
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وإنــه للمحافظة عىل برنامج Six Sigma فــإن Harry 2000 وSchroeder يؤكدان أن 

ذلك يتخذ ثالث خطوات هي:

1- تقويــم أمني الســتعدادات املنظمة لتطبيق Six Sigma، ويتضمــن ذلك تقومًيا لالتجاه 

اإلســرتاتيجي والفرص ملقابلة األهداف املالية وأهداف النمــو ومقدرة املنظمة للتكيف 

بفاعلية وكفاءة للظروف الجديدة. فهل ثقافة الرشكة )مبا يف ذلك التنفيذيون واملديرون 

واملوظفون ) يستهلكون الطاقة الرضورية ويوفرون االلتزام؟

2- الرغبــة يف إنفاق املوارد التي توجد لها حاجة. توجد مؤثرات مالية مبارشة وغري مبارشة 

للدخول يف برنامج Six Sigma. وإن نفقات الرواتب املبارشة وغري املبارشة تتضمن عدد 

األفــراد املخصصني للمجهــود كامل وقت الدوام، والوقت املخصــص من قبل التنفيذين 

وأعضــاء الفريق وأصحاب العملية لقياس وتحســني العمليات وأنه توجد تكاليف كبرية 

أيًضا للتدريب. 

3- التعامــل يف األهداف واملجال )املــدى) والفرتة الزمنية للربنامج. ويتضمن ذلك تقدمًيا ملا 

تريد املنظمة تحقيقه يف أي من املجاالت ويف أي مدة زمنية، وعام أنه من املناسب تنفيذ 

برنامج استطالعي يف أحد املجاالت أو لشامل املنظمة فوراً.

إن إدارة الجودة الشــاملة وإعادة هندسة العمليات وستة سيجام Six Sigma جميعها 

تهدف إىل تحســني رضــاء العميل واإلنتاجية من خالل جهود تحســني العملية. وإن النقاد 

بالنســبة لكل برنامج، أشــاروا أن شعبيتها قد انطفأت كتحسينات إما بسبب أنها فشلت يف 

تجســيد نتائج مادية أو أنها عاشــت لفرتة قصرية. إال أن معظمهم – أي النقاد- يتفقون أن 

هذا الفشــل ال يعود للربامج ذاتها. إن فشــلها يف حاالت كثرية، يعود إىل األخصائيني والذين 

تجاهلــوا التفكري حول الربنامج كحل لتغيري تنظيمي، متضمًنــا معظم أو جميع التحديات 

الثقافية املرافقة وكذا أصحاب املصلحة الحقيقية والتي ناقشــناها يف هذا الكتاب. وإنه يف 

هــذا الخصوص فإن كثريًا مــن املراقبني يعتقدون أن مبادئ تطويــر املنظامت لديها الكثري 

لتقدميه دعاًم لحركة الجودة.
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الحلول في االندماجات والحيازات:

لقد تم التقدير أو التخمني انه يف أي مكان فإنه من )50) يف املائة إىل )75) يف املائة من 

جميع حاالت االندماج والحيازات فشــلت يف تحقيق أهدافه املالية وأهدافه اإلســرتاتيجية 

 .(Marks, 2002; Marks & Mirvis, 2001; Nahavandi & Malekzadeh, 1993(

وبرغم سلبية الصحافة يف إحراز نجاح متدنٍّ فإن نشاط االندماجات والحيازات ارتفع بشكل 

 Daly, Pouder, & Kabanoff, 2004;( (S2000( واأللفية (S1990( ملموس يف التسعينيات

 Hp and Compaq, Daimler and Chrysler, Exxon إن اندماج .(Tetenbaum, 1999

Mobil , جميعها تصدرت اإلعالن الصحفي وإن كاًل منهام واجه تحدياته.

 (Dalyودراســات تجريبية انظر ،(Camerer, Weber 2003 وإن تجــارب زائفة )انظر

وآخرون )2004) وحاالت دراســية لالندماجات )انظر Horowitz وآخرون 2002) جميعها 

تشــهد بتجاهل العوامل الثقافية والثقافات غري القابلة لالندماج كأســباب رئيســية يكون 

االندماجات مل تكن بحسب توقعاتهم. وإنه قبل )40) سنة مضت فإن ويرن وبلمربج )1971) 

Wiener , Blumberg الحظا أن املكونات املالية واالقتصادية يف حاالت االندماج هي جزء 

لخليط كامل من املشــكالت التي تتضمن أشــياء مثل التوقعات حــول تطوير القيم، تغيري 

األدوار، أسلوب القيادة، عمليات صنع القرار، والتوجيه نحو األهداف )P.87 )، لكن الفئات 

األخرية نادرًا ما تلفت االنتباه. ويبدو أن الكثري مل يتغري يف هذا الخصوص عرب الزمن. كام أن 

املنظامت تستثمر الوقت واملال والطاقة يف البداية بسبب الجهد يف النشاطات، مثل تقويم 

التناســب اإلســرتاتيجي، تقويم النامذج املالية، النظر يف ردة الفعل من األســواق املحتملة 

ومــن العمالء، والتفكــري يف خرائط للمنتج، لكن يتم توقع ودراســة وفهــم تأثري االندماج 

املمكــن عىل األفــراد )Tetenbaum, 1999 ) بعكس املثال النــادر الذي تم به افتتاح هذا 

الفصــل. وقد تأكدت صحة هذا برغم حقيقة أن كثريًا من التنفيذين مييزون بقوة أن نجاح 

 ،(Coper , Cartwright- 1993( االندماج والحيازة وتوحيدهام يعتمد أساســا عىل األفراد

فالتنفيذيون قد يختربون النواحي املالية واإلســرتاتيجية لحيازة ما بســبب أنهم أقل عرضة 

للتغيري، يف حني أن قضايا الثقافة واألفراد يفرتض بطريقة ما أن توضع يف موضعها.

يف كثــري من االندماجات يف اقتصاد املعرفة والخدمة الحديث، يتم دمج موظفي الرشكة 

التي تم دمجها إىل الرشكة األخرى وأن ذلك مهم متاًما مثل كسب العمالء وامللكية الفكرية. 
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وإن الفشــل يف دمجهام بشكل مناسب يعني غالًبا أن األكر موهبة لن يتطابقوا مع الرشكة 

املستهدفة، وبالتايل يرتكون )الخدمة )- ويف الحقيقة، مييل )75) يف املائة من املديرين الكبار 

إىل ترك الخدمة يف ظرف )3) ســنوات، إال إذا كانت هناك جهود محددة إلدماجهم بفاعلية 

)يف الوضــع الجديد )  )Tetenbaum -1999)  وبرغم رواج )خطط ال120يوماً) أو )تجارة 

تنمــو كاملعتاد) فإن االندماجات تســبب إرباكهام. وإن الحقيقة السياســية ميكن أن تظهر 

رسيًعا - حتى لو أن املوظفني واملديرين يف كلتا املنظمتني يتســابقون ألدوار وفرص جديدة 

يف الهيــكل الجديد. وحيث إن املوظفني يصيبهم القلق حول أمنهم الوظيفي وما إذا كانت 

لديهم املهارات ليكونوا ناجحني يف الرشكة الجديدة، وما إذا كانت التعويضات واملزايا ميكن 

مقارنتها مبا ســبق، وعام إذا كانوا سوف يشعرون بالراحة مع هوية الرشكة الجديدة، إال أن 

 .(Holbeche - 2006( اإلنتاجية والروح املعنوية غالباً ما تتأثر بشدة وتتدىن

حني تندمج منظمتان فإنه ميكن أن تحدث رصاعات ثقافية يف العديد من الجوانب مثل 

عام إذا كانت الرشكتان متناسقتني أو أنهام يختلفان فيام يخص التايل:

• إجامع يف صنع القرار أو شبه استقاللية يف صنع القرار.

• القيام باملخاطرة أو تفادي املخاطر.

• رسمي وغري رسمي.

• تركيز عىل املوافقة الرسيعة أو التحليل املتأين.

• الرتكيز عىل التعليامت القياسية أو املرونة.

• الرتكيز عىل الرقابة املركزية يف الرشكة أو الرقابة اإلقليمية.

• هيكل هرمي أو الجميع يتساوون يف الهرم.

• تدريب توجيهي طويل املدى أو قصري املدى.

• تفضيل االتصال وجًها لوجه أو عرب الربيد اإللكرتوين.

إن نجاح ثقافتني اثنتني يتطلب عماًل كبريًا قبل حدوث توقيع اتفاقيات الدمج والحيازة. 
وإنه يف كل مرحلة من عملية االندماج والحيازة ينبغي عىل القادة أن يوجهوا بعض العناية 

للمسائل الثقافية.
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1- مرحل��ة ما قب��ل التعاقد: إنه يف مرحلة ما قبل التعاقد "فــإن اهتامما خاًصا للناحية 
اإلنســانية" كام يقــول روس وهاردينــج )Rous, Harding – 2007) يتطلب تقومًيا ثقافًيا 
للرشكتــني – الرشكة املالكــة والرشكة اململوكة. وكام يكتب ديتز وآخــرون )2000) أنه قبل 
حتــى أن تفكر املنظمة يف االندماج مــع رشكة أخرى، ينبغي أن تأخذ املخزون/ األصول من 
فلسفة الرشكة وأهدافها ورؤاها. )P.175) إن معرفة الشخص لثقافته يساعد يف التعرف عىل 
النقط العمياء أو مجاالت املشــكالت املحتملة يف الحيازة وباملثل، فإن الرشكة التي ســوف 
متتلــك ينبغي أن تعرف نقاط القوة والضعف املتواجدة يف ثقافة الرشكة املســتهدفة. مثال 
ذلك، فإن منظمة بثقافة قوية لالبتكار وحل املشــكالت، حيث أعضاء التنظيم ال يثقون يف 
الحلول التي مل يقدمها أعضاء املنظمة، قد يجدون مشكلة يف االندماج مع رشكة أخرى ذات 
ثقافة مامثلة فإن أعضاء التنظيم ال يثقون يف القادم الجديد كام أن هاردينق وروس، 2007 
أوصيــا بتقويم هيكل وظائــف اإلدارة العليا، والعمليات اإلداريــة، وعمليات صنع القرار، 
وفحص مهارات ومقدرات الفريق األعىل واألفراد باملنظمة املســتهدفة. وإن هذه الحقائق 
ميكن أن تســاعد يف تقرير عام إذا كانت الحيازة أصاًل فكرة جيدة. هذا وإن بعض الرشكات 
التــي تقوم بجدية بجهد مســتحق للنواحي الثقافية يبتعدون فعاًل عــن صفقات الحيازة، 
حينام يشري تقوميهم إىل أن االندماج سيكون صعًبا جًدا ومثريًا للجدل بسبب عوامل ثقافية، 
وأنه قد يكون أمرًا ال يســتحق البحث أو االســتمرار فيه. )Tetenbaum, 1999 )، وإن هذا 
املســتوى من التحليــل ميكن أن يكون صعباً، خاصًة مع وجود أســباب رسية، بســبب أن 
مامريس تطوير املنظامت، أو إدارة املوارد البرشية دامئا هام عامالن ُيســتبعدان يف املراحل 

األوىل من التفاوض والجهود التي هي واجبة الحدوث. 

ويبــدأ االنتقال ملرحلة الثقافــة الجديدة يف اللحظة التي يتــم فيها إعالن الصفقة. 

ويجب أن يســتعد التنفيذيون واملديرون وفريق االندماج بالتخطيط لردود الفعل من 

جانب املوظفــني للمفاجأة بإعالن الحيازة. وينبغــي أن تتضمن خطط االتصال توزيع 

الرســائل شــخصًيا )Deetz Et Al., 2000), وإجراء مباحثــات رصيحة حول تحديات 

االندمــاج Mirvis, Maraks - 2000)) وإجراء حوار ذي اتجاهني ليســمح للموظفني 

التعبــري عن اهتاممهم وأفكارهم، والتعرف عــىل الرشكة املالكة للتخفيف من االنتقال 

للهوية الثقافية والتنظيمية الجديدة. 
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2- مرحلة الضم أو االندماج وما بعد التعاقد: ما إن يتم اإلعالن عن الضم أو االندماج أو 

الحيازة وأنه بإمكان موظفي املنظمتني )املندمجتني) البدء يف مناقشة االندماج يف العلن فإن 

بإمكانهم االستكشــاف األكر يف الخصائص الثقافية يف كلتا املنظمتني، وتطوير ما يطلق عليه  

Trompenaars "تحليل الفجوة الثقافية" )Prud Homme, (2004 . وميكن لفريق االندماج 

أن يكون نقطة االرتكاز لهذا املجهود.

وإن كثــريًا من الكتاب يوصون أن االندماج الفعال يكون من مســؤولية فريق الدمج 

الذي يتكون من التنفيذيني واملديرين واملوظفني من كلتا الرشكتني. وستكون وظيفة فريق 

الدمــج هي معالجة القرارات واألعامل اليومية املطلوبــة لجمع كلتا املنظمتني بفاعلية، 

وإنه ينبغي أن تكون إدارته من قبل قائد يلقى االحرتام وبإمكانه حل الرصاعات بني فرق 

االندمــاج الفرعية. ويقرتح تينت بــوم )Tetenbaum (1999 أيًضا أن فريق الدمج ينبغي 

أن يكون لديه قائد ثقايف ذو مهارات قوية ومستوى عاٍل من املعرفة بالثقافة التنظيمية. 

هــذا وينبغي أن يكون مســتوى أو نــوع التعدد أو التبادل الثقــايف موضوًعا واضحا يف 

الحوار مهام كانت مناقشــته صعبة من قبل الفريق. ويكتب كل من مالك زاده ونهافندي 

Nahavandi وMalekzadeh )1993) أربعــة ســيناريوهات يف جانــب التعدد أو التبادل 

الثقايف. وهي:

• االســتيعاب. ويحــدث هذا حني تتخىل الرشكــة املالكة الجديدة عن مامرســاتها الثقافية 

وتتبنى تلك التي لدى الرشكة اململوكة.

• الدمج. إن كاًل من الرشكة اململوكة أو التي ســتكون مملوكة كلتاهام تحتفظ وتتخىل عن 

جوانب من هوياتهم الثقافية، ورمبا يشرتكان يف عنارص ثقافية بينهام. 

• االنفصال. تحتفظ الرشكة اململوكة مبعظم خصائصها الثقافية وكثريًا ما تســتمر كقسم أو 

كجزء متفرد من الرشكة املالكة.

• التخيل عن الثقافة. تقوم الرشكة اململوكة بالتخيل عن خصائصها الثقافية لكنها غري راغبة 

لتبنــي الخصائص التي لدى الرشكة املالكة وإن ذلــك عادًة ما يؤدي إىل التصفية النهائية 

للمنظمة القدمية )اململوكة حالًيا).
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 هذا ويشــري مالك زاده ونهافنــدي Nahavandi&Malekzadeh أنــه يف حالة حيازة 

الثقافات األقوى فإن االندماج واالنفصال هام أكر إسرتاتيجية فعالة، لكن استيعاب الثقافة 

أو التخيل عنها من املحتمل أن يكون ذلك أكر نجاًحا يف حالة استيعاب ثقافة ضعيفة. وإنه 

عي فرق االندماج أنهــم يعملون عىل توحيد ثقايف انطالًقا من احرتامهم للرشكة  كثــريًا ما تدَّ

املســتهدفة، يف حني أن أعاملهم تشري إىل إســرتاتيجية استيعاب ثقايف. وإضافة إىل ذلك، قد 

ال يكــون موظفو الرشكة املســتهدفة غري راغبني يف التخيل عن ثقافتهم الســابقة، ومن غري 

املهــم كيف أن فريق الدمــج يريدهم أن يفعلوا ذلك )أي التخيل عــن ثقافتهم القدمية ). 

ويكتب كارترايت كوبرCooper Cartwrigtht أن كثريًا من االندماجات والحيازات تفشــل 

وتطور غالًبا مشــكالت ميكن اجتنابها منذ البداية، بسبب أن أحد األطراف ال مييز أو يقاسم 

/ يشــارك، أو يقبــل مفهوم الطرف اآلخر يف رشوط التــزاوج أي االندماج )P.65) وأن نتائج 

أمينة واتصاالت حول ســيناريو التبادل أو التعدد الثقايف عوامل تساعد فريق االندماج عىل 

اتخاذ قرارات اندماج مناســبة وتساعد أيًضا الفريق للمحافظة عىل املصداقية مع املوظفني 

يف كلتا املنظمتني. 

3. ما بعد االندماج: مبجرد أن يتم دمج املنظمتني قانوًنا فإن إجراء عاديًّا يتخذ لحل فريق 

الدمج بهدوء، ويعلن توحيد املنظمتني، ويســأل األعضاء الرجوع إىل وظائفهم السابقة. وكام 

يالحــظ بونو )Buono (2003 "أن فريق تخطيط ما قبل الدمج يتم ترسيحه يف وقت مبكر 

هذا" "وأن كثريًا جًدا من املنظامت تســتمر يف التعامل مــع عملية الدمج والحيازة كتمرين 

يف إعادة هندســة العمليات )الهندرة)... أكر من مجموعة أحداث فوضوية تؤثر رسيًعا عىل 

حياة األفراد ومســتقبلهم الوظيفي )أو تطلعاتهم مســتقباًل)")P.91). وقد يعود ذلك إىل أن 

كثــريًا من املراقبني يالحظون أن التخطيط الندماج طويل املدى ُيحتمل أن ينتج عنه غموض 

وارتباك لفرتة طويلة. هذا لســوء الحظ، وعىل كل حال، بسبب أن ذلك هو البداية للتوحيد 

الثقــايف ليعمل بحق، فإن الفرق الجديدة بحاجة إىل اإلرشــاد والدعم يف نشــاطات تكوين 

الفريــق والتعلم يف كيف يكــون التعاون مع التحديات الثقافية التي ســتكون أمامهم. وأن 

عمل مثل هذا الدمج قد يستغرق حتى سنتني أو أطول من ذلك، اعتامًدا عىل حجم وصعوبة 

الحيــازة، وبدون فريق للدمج يوفر املوارد االهتامم لنشــاطات الضم / التوحيد والتحديات، 
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فــإن لــدى املوارد طرًقا قليلة للدعم. ويشــري البحث أن تقلبات القيادة ســوف تزيد بثالثة 

 .Krug, (2009( , أضعاف بعد الحيازة مام يعقد االستمرارية املطلوبة لحالة مضطربة

 وهنالك عدة نشاطات ميكن أن تساعد يف جعل عمليات التحول / االنتقال سهلة. مثال 

ذلك ينبغي أن تستمر االتصاالت بعد تاريخ فاعلية الحيازة لدعم املوظفني يف تبني الثقافة 

الجديدة، ويستمرون يف تقديم املعرفة حول رؤيةاملنظمة واإلسرتاتيجيات واألهداف.

 ويتطلب دمج ثقافتني بنجاح انتباًها كبريًا وموارد مخصصة له. وإن التحليل الثقايف لكل 
من الرشكتني – املالكة واململوكة – يف املراحل األوىل من الدمج ميكن أن يوفر معلومات قيمة 
عــن املوضوعات يف الدمج والتي ميكــن أن تكون محل نزاع وأكر تحدياً. وإنه من املحتمل 
وبرصف النظر عن إســرتاتيجية التعدد الثقايف، وبسبب أن هنالك الكثري جًدا من الخصائص 
الثقافيــة ألي منظمة )وأيًضا مثــل اآلالف من الثقافات الفرعية) فإن الرصاع الثقايف ُيحتمل 
أنــه ال ميكن تجنبه. وإنه باإلمكان، عىل كل حــال، أن يتم التكيف مع أبعاد درجات الفرق 
الثقــايف، بحيــث إن الرصاعات املمكنة الحدوث ميكن إدراكها بشــكل أفضل، وأن املديرين 

واملوظفني ميكنهم أن يكونوا عىل استعداد ملا ينبغي أن يفعلوا حني يحدث ذلك.

 إنــه يجــب االنتباه، يف مرحلة مــا بعد الضم إىل ماذا ينتج عن التوحيد عىل مســتوى 
الفريــق واإلدارة بالنســبة للمنظمة ليك تحقق القيمة املرجوة من الدمج. وأشــار جالبني 
وهريندون )Galpin &Herndon (2008 إىل نتائج دراســة حول التنفيذيني من )21) من 
الصناعــات املختلفة والذين خاضوا تجربة الدمج أو الحيازة، وأن حوايل النصف تقريًبا من 
املســتجيبني )49) يف املائة أفادوا أن منظامتهم كانــت بحاجة إىل "دمج إصالحي"، مبعنى 
أن لدى رشكتي عدًدا من العمليات اإلنتاجية، والخدمية، ومشــكالت يف األداء نتيجة إدارة 
 Marks وبحق ونزاهة، يؤكد ماركس ومريفس .(P.7.( مبستوى ضعيف M&A جهود دمج
)Mirvis (1992 & أن االنحراف يبدأ بعد الدمج ويف اليوم الذي يعلن فيه كبار التنفيذيني 
أن االندمــاج قد اكتمل )P.19). وبعيًدا عن كونه النهاية أنه يف اليوم األول فإن اإلجراءات 
القانونية هي البداية بحق للتحديات املرتقبة يف دمج األفراد، والفرق واإلدارات واملنظامت. 
ويوضح الجدول )1-12) قامئة بعدد من املشكالت العامة التي تحدث بعد مرحلة التوحيد 
أو الدمج. يف القسم التايل سوف نستكشف التعدد يف حلول تطوير املنظامت والتي ميكن 

أن تساعد يف هذه املستويات األربعة من الدمج.
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تطوير المنظمات في حاالت )M&A( الدمج والحيازة والتوحيد)1(: 
إن الكمية، والتنوع، والتعقيد يف التحديات يف حالة طلب الحيازة والتي أوضحها أخصايئ 
تطويــر املنظامت هي مســاوية ملجموعة التنوع يف األخصائيات التي تناســب الحال. وإن 
بعًضــا من األخصائيني يفضلون الرتكيز عىل املجاالت التي تتواءم يف الثقافات التنظيمية، يف 
حــني أن آخرين يركــزون فورًا عىل التحديات يف كل حالة فرديــة يف التحول. وإن األخصايئ 
الذي يرص عىل مدخل واحد إما كفرد أو فريق أو حل كامل املنظمة، فإن هذا اإلرصار سوف 
يؤدي إىل فشــل املدخل يف تقدير أهمية تجميع املوظفني يف مســتويات وأهداف متعددة. 
وإن الفريق يف حلول تطوير املنظامت يف الحيازات بحاجة إىل مزيج من املداخل الستهداف 

تنوع التحديات التي تتواجد يف تلك املستويات املتعددة.

إن مامريس تطوير املنظامت يف املراحل األولية لالتحاد، ينبغي أن يقوموا بعمل تقوميات 
للمنظمة ومسوحات استطالعية )تحسسية) مثل أدوات التجميع للمساعدة يف التعرف عىل 

مصادر النزاع وتحديد أولويات هذه الحلول. 

وينبغي أن توجه األسئلة ملعالجة عالمات املشكلة املحتملة يف كل من املستويات التالية 

املســتهدفة لتمكني األخصايئ والعميل الختيار حلول مناســبة ومفضلــة تالئم االحتياجات 

املحددة للمنظمة. بريد وزونجيا )Beard &Zuniga (2006 كمثال، يرشحان تطويرًا لتقويم 

الثقافة لفريق الدمج إرشادات حول الحلول األكر مواءمة.

1- يوجــد إصدار تفصييل لهذا القســم من تأليــف )Anderson,D.L.(2012 بعنــوان "حلول تطوير املنظامت 

 .Practitioner, 44(3(, 19–24 "وأربعة أهداف ما بعد الحيازة واالندماج
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الجدول )1-12( مشكالت عامة يف حاالت االندماج يف أربعة مستويات

االندماج عىل مستوى 

الفرد

االندماج عىل مستوى 

الفريق

االندماج عرب الفريق 

واإلدارة

االندماج عىل كامل 

املنظمة

 • يقــي املوظفون وقًتا 

طوياًل يف الحصول عىل 

املعلومات ويستعدون.

• يفتقر املوظفون للحوافز 

والعمل، يرتجمون 

لزيادة يف الدوران 

الوظيفي، والغياب 

وإنتاجية متدنية.

• يرغب املوظفون يف 

العودة إىل الطرق 

"القدمية" أو يفشلون 

يف التكيف مع 

العمليات الجديدة 

واألدوات والنظم. 

• املوظفون من الرشكة 

اململوكة يفتقرون 

لفهم أهداف الفريق، 

والغرض منه، 

والعمليات. 

• املوظفون ال يدركون 

أو يقبلون باألدوار 

الجديدة. 

• قانون الفريق غري 

واضح. 

• توجد دوائر طويلة 

يف صنع القرار وكذا 

اجتامعات غري مجدية 

وكذلك نظم االتصاالت. 

• الفرق املكونة حديًثا 

تعمل يف هدف هجني 

ويفتقر ملا هو مطلوب 

أو عمل مكرر. 

• يوجد ارتباك حول أي 

الفريق يكلف بأي 

من املهام. 

• املوظفون ال يدركون 

بوضوح اإلسرتاتيجية، 

وهناك قبول قليل 

لإلسرتاتيجية.  

• توجد شبكة مغلقة، 

وفشل يف إجراء 

تغيريات عرب الزمن، 

وعدم مقدرة للوعي 

بالفرص التنافسية. 

• ال تزال توجد رشكتان. 

الهدف1: االندماج على مستوى الفرد: 

وتكرارًا خالل العرشين سنة املاضية من البحث فإن نشاط )M&A) الدمج والحيازة والتوحيد 

متت مالحظته بســبب الضغط النفيس الكبــري الذي يوقعه عىل املوظفني، وتم رشحه بأشــكال 

مختلفة كفقدان لإلدراك، والغضب، والقلق، وعدم التأكد، والحزن. وإن األفراد الذين يعانون من 

هذه العواطف يحتمل أن ُيظهروا نزاًعا متزايًدا وتحفيزًا متدنياً، ومرًضا، عقلًيا وجســامنًيا كبرياً، 

يف حني أن ذلك بالنسبة للمنظمة يرتجم إىل غياب، وترك للعمل، وإنتاجية ضعيفة، وذلك ضمن 

 .(Cartwright & Cooper 1993 & Seo & Hill 2005( مخرجات أخرى
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وإنــه يف الفــرتة األوىل يف عملية الحيازة فإن االهتاممات كانت من الطبيعي شــخصية 

للغايــة "إن ردة الفعــل األوىل من األفــراد لالندماج هو التفكري يف مصالحهم الشــخصية. 

ويكونــون مشــغولني مبا تعنيه الصفقــة لوظائفهم، ومعيشــتهم، ومســتقبلهم الوظيفي 

)Marks & Mirvis، 1992 P.20 )، ومبجرد أن يتم تثبيت املســتمرين منهم، يف مســتوى 

مامثل أسايس، فإن تحركات الوظيفة تصبح ذات أهمية. وإن التقنية والتسهيالت والهواتف 

والشارات والالفتات، وبطاقات العمل جميعها لديها اإلمكانية يف إحداث ارتباك بسهولة يف 

اإلنتاجية إن مل تعالج هذه املســائل بدقة وبرسعة. وإن السياسة ومسائل اإلجراءات آلتي 

كانت ســابًقا أمرًا روتينًيا والصقة باألرض )ومســتقرة)  يف اإلجابة أصبحت اآلن تســتهلك 

الوقت ومشــتتة يصعب التعامل معها. وهكذا، فإن وقت وانتبــاه املوظفني يتوجه بعيًدا 

عن نشــاطات العمل اليومي يف حل املشــكالت األساسية لالســتعداد ملقابلة االحتياجات 

األساسية وإيجاد أجوبة ملسائلهم اإلجرائية. وإن األكر خطورة لالندماج، عىل كل حال هو 

امليل الطبيعي من جانب املوظفني لالستجابة لفقدان املعلومات وذلك بالرجوع إىل الطرق 

العاديــة، والعمليات القدمية، واألدوات والنظم القدمية، وإنه يف هذا الخصوص فإن حاجزًا 

بديهًيا جًدا الندماج الفرد هو املعالجة الضعيفة للنشــاطات التي عىل الســطح والتدريب 

التعريفي.

الحلول الندماج الفرد:
"إن الرتكيز عىل الفرد فيام ســبق يف عملية االجتهاد املستحقة ميكن أن تؤدي إىل مزايا 

مهمــة وطويلة األجل" كتــب ذلك تيم مريفيلــد) Tim Merrifield, 2006, P.11 ) وهو 

يســرتجع خرباته مع البحث والتطوير يف اندماج املواهب يف سيســكو Cisco. كام أن سيو 

وهيل )Hill & Seo (2005 تعرفا عىل عدد مام مياثل – الوصفات الطبية – تساعد األفراد 

يف التعامل مع ضغوط االنتقال الفردي، مبا يف ذلك النصح والدعم االجتامعي وجهود عدم 

االرتباط أو اجتامعات الحزن، حيث ميكن لألفراد مشــاركة العواطف بعدم التأكد والقلق 

مــع آخرين يخوضون تجربة عواطف مامثلة، كذلك االتصاالت ذات االتجاهني مع القادة. 

ليــس كل اتصال مفيًدا، عــىل كل حال وتحديداً، إنه يف إحدى دراســات كفاية املعلومات 

خالل االندماج، وجد الباحثون أن دورات االتصال رفعت من مستوى الرضا الوظيفي فقط 
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مع أنه تم تصميم دورات االتصال بعناية، لتتناول أمورًا تهم املوظفني وكانوا حقيقة قلقني 

 Zhu,( (بشأنها )مثل كيف يتم صنع القرار وما هي الجوانب التي سوف تتغري يف وظائفهم

.(May, & Rosenfeld, 2004

هذا وإن األســاليب الجامعية االجتامعية )مثل التي تحــدث يف حالة الدورات التأهيلية 

والتدريب التعريفي للموظف املســتجد، والتدريب التوجيهي للمدير الجديد)، والتي يشارك 

فيها املوظفون مع املديرين يف تعلم جامعي، والتي منذ شأنها توفري فرص للتأقلم مع الزمالء. 

إن مثل هذه النشاطات تم تقدميها لزيادة االندماج/ التأقلم )مثل زيادة يف االرتباط بالوظيفة 

واملنظمة) كام أنها تخفض من ترك العمل بني املســتجدين )كام ظهر يف دراســة واحدة عىل 

األقل )Allen.2006 )، برغم أن هذه الدراسة مل تركز عىل اكتامل الحيازة تحديداً.

الهدف2: توحيد / اندماج الفريق:

إنــه لدى تكوين الفرق بعد الحيازة، فــإن عىل املدراء وأعضاء الفريق"مواجهة 

نتائج قرارات ذات مســتوى عاٍل حول العمل – وحدة القوانني والهياكل، والنظم" 

)Marks & Mirvis, 1992, P.21). وإن املوظفني املستجدين الذين تم استقطابهم 

قــد ال يفهمون الغــرض، والهدف، أو توجــه الفريق الجديــد. أو دورهم يف ذلك 

)التوجه). إن قانون الفريق أو رسالته قد تكون تغريت بسبب الحيازة أيًضا وحتى 

أعضاء الفريــق املوجود )قبل الحيازة) من املحتمل أن تكون لديهم أســئلة حول 

مســؤولياتهم وكيف ســيكون وضع أعضاء الفريق الجديد يف التــواؤم مع األدوار 

والعمليــات القامئة. هذا وإن النتيجة قد تكون سلســلة طويلــة وغري منتجة من 

تجربة الصواب والخطأ حيث يتصارع أعضاء الفريق لتقرير من يصنع أي قرارات، 

ويــرتك أمورًا مهمة، وتكــرار العمل من غري رضورة بني أعضــاء الفريق والذين ال 

يفهمون أو يحرتمون أدوار بعضهم اآلخر أو مســؤولياتهم أو ينشــغلون يف مناذج 

اتصال غري ذات فاعلية.

وعىل كل حال فإن املديرين غالًبا ما يفشلون يف التمييز حتى يف التحوالت الصغرية نسبًيا 

يف عضوية الفريق فقط واحد أو قليل من األعضاء يلتحقون، أو يرتكون الفريق، إنهم يغريون 

ديناميكية الفريق، حيث إن األعضاء يتساءلون ماذا سوف يحدث للعمل الذي كان يقوم به 
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أحد الذين غادروا أو كانوا يقومون به، أو أي دور سوف يقوم به العضو أو األعضاء الجدد. 

هــذا وإن املديريــن وهم رمبا تحت ضغوط قيامهم بعمل الفريــق مييلون إىل زج األعضاء 

الجــدد داخل الفريــق، ويتوقعون منهم أن يلتقطوا / يتفهمــوا )العمل) مع مرور الوقت. 

 (Bridges- 1980( وحيــث إن كاًل من أعضاء الفريق الجدد والقدامى يعملون عرب مراحل

تقليدية يف النهايات والبدايات الجديدة )حسبام ناقشنا ذلك يف الفصل العارش)، وفشلهم يف 

توجيه عناية واعية لالنتقال، إن ذلك سوف يضعف من رسعة عملية توحد الفريق.

 الحلول في توحيد / اندماج الفريق:

سبق أن ناقشنا عدًدا من حلول الفريق يف الفصل الحادي عرش، لذلك ليس هناك حاجة 

لتكــرار كل ذلــك هنا. إال أنه يف حالة الحيازة قد يكون أكــر أهمية إدارة حلول الفريق يف 

وقــت مبكــر من عمر الفريق من أجــل توضيح التغيريات يف عضويــة الفريق، واألهداف، 

واألغراض، واألدوار، والتوجهات حول مبادئ الفريق مثل االجتامعات، صنع القرار، القيادة، 

واالتصــاالت. وأن هناك حاًل واحًدا بالذات، وهــو قيام الفريق بالبدء بالعمل أو اجتامعات 

التنقــالت التــي ميكن أن تكون ذات فاعليــة يف حاالت الحيازة بحيث تبــدأ الفرق برسعة 

ويكون بإمكانها زيادة تعرف املوظفني لفرقهم الجديدة.

الهدف )3(: االندماج عبر الفريق واإلدارة:

تؤكد البحوث املعارصة أن املجموعة التي استمرت مع بعضها لفرتة طويلة، عندما تشعر 

بأنها تفقد العاطفة األكرب للهوية التاريخية، فإن ذلك ســيؤدي إىل حدوث املقاومة األعظم 

للدمــج أو الحيــازة، كام يؤدي أيًضا أن يعمــل األعضاء بهمة أكرب لحامية الهوية الســابقة 

واملحافظة عليها )Jetten & Hutchison, 2011). وإنه من املشــوق، أن املشاركني يف تلك 

الدراسة شعروا مبقاومة أقل حني ُسمح لهم باالحتفاظ بأسامء مجموعاتهم فيام قبل الدمج. 

وباملثــل، فإن لونــان ووكاملن )Colman & Lunnan, 2011) وجــدا أن االنتامء يف الهوية 

القوية مع الرشكة الســابقة يزيد من مقاومة املوظفني للعمليات واملداخل الجديدة والتي 

ســوف يشــاهدون الكثري منها باعتبارها معايري فرعية. وإن هــذه النتائج تقلل من أهمية 

نظريــة الهوية االجتامعية )Taifel, Turner, 1985) التــي تقرتح أن جزًءا كبريًا من هويتنا 

تطورت وتشكلت باملجموعات االجتامعية التي ننتمي إليها. 
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إن الفوائد الواقعية من هذه الهوية، بالطبع أن أعضاء الفريق الذين يتمسكون بالشعور 

القــوي بهويــة الفريق إنهم أكر احتــاماًل أن يعملوا مع الزمالء أعضــاء الفريق يف تحقيق 

أهداف الفريق ولتحقيق مخرجات مشرتكة. وعىل كل حال، فإنه يف حالة الدمج أو الحيازة، 

فــإن ذات الشــعور يف هويــة املجموعة داخلًيا ميكــن أن يكون له نتائــج " قبلية "، حيث 

الــرصاع يجــري بني أعضاء الفرق داخــل املنظمة متجاوزًا التعاون فيــام بينهم. وقد الحظ 

مكجي وكوبر)Mcgee-Cooper (2005 أنه يف حالة الحيازة " أن املستجدين والقدامى من 

املوظفــني يواجهــون بعضهم اآلخر وأن الرشكة تعامل الجدد أنهــم أجانب " وخطر"... كام 

يحدث يف حالة القبيلة التي تضع الحواجز حامية من األفكار الجديدة والفروقات الثقافية" 

)P.14). وإن كثــريًا مــن البحث يرجع هذه الخصائص يف النزاعــات بني الفرق الداخلية إىل 

الفروقــات الثقافيــة، والتي متيل إىل تنامي عواطف الكراهيــة يف مواقف تتطلب املواجهة 

املبارشة وأن ذلك قد يشمل حلقة غري طيبة. )Bijlsma-Frankema, 2001, P. 194). وأنه 

بداًل من العمل بتعاون يف املنظمة الجديدة فإن الفرِق والوظائف )أي اإلدارات) تنظر اآلن 

إىل نفسها بنوع من الشفقة نحو بعضها اآلخر ويف ظل منافسة بينها، وهي ظاهرة قد تصبح 

أكر انتشــارًا حني تقوم املنظمة بالهيكلة للرشكة اململوكة كوحدة مستقلة بذاتها أو اختيار 

املحافظــة عىل الرشكة التي متت حيازتها واســتمرار هيكلتها اإلدارية القدمية داخل الرشكة 

الجديــدة. إن إضافة وظائف جديدة، ُتضم إىل الهيكل قبــل الحيازة )مثال لذلك مجموعة 

هندســية ملنتج جديد) ُيحتمل أن ُيوجد اآلن ارتباًكا حول ما هي مهام اإلدارة التي تخصها، 

وكيف تتعارض يف القوانني، وأين تتقاطع املهام، والفوائد أين تحدث، وأين موقع السلطات 

يف صنع القرار أو كيف يتم تقاسم املعلومة بني األقسام. 

وإضافــة لذلك، إن قادة املنظمة الجديدة يجب أن يعكســوا مفهوًما مشــرتًكا والتزاًما 

مشرتًكا نحو اإلســرتاتيجيات، والخطط، واألهداف باملنظمة املدمجة. وإن ذلك ُيلقي الضوء 

عىل أهمية العالقات بني القيادات ومجموعة اإلدارة، حيث إن هذه القضايا ميكن تقاسمها 

ومناقشــتها بشكل علني، ويتم كذلك اتخاذ القرار فيها. وإنه بالنسبة ملدير الرشكة التي تم 

امتالكها فإن التحديات تتواجد يف االتصال مع القســم حيث يحتاج املوظفون إىل معلومات 

عــن عمليــات االنتقال من الوضع القديــم إىل الجديد. وقد التفتت إحدى الدراســات إىل 

ظاهــرة أن املديرين الذيــن بالرشكة اململوكة يواجهــون دورًا متناقًضا وهم يحافظون فيه 
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عىل العمليات القدمية، والشــبكات، والعالقات، لكــن يف ذات الوقت يتكيفون ويفاوضون 

يف تلــك املوضوعــات يف محتــوى جديــد )Chreim & Tafagh, 2012). ولقد وجد كريم 

وتافــاج Chreim &Tafagh أن عامــاًل حرًجــا يف نجاح دمج الحيازة لهــؤالء املديرين هو 

جــودة العالقات بني املديريــن يف الرشكة اململوكة وتلك املالكة. وإنه يف حالة الدمج، يكون 

للمديريــن تفاعالت إيجابية متكــررة وبناءة، يف حني أن االندماجــات غري الناجحة متيزت 

بعالقات املدير الجديد – والقديم والتي أظهرت إما عدم مباالة أو تفاعالت ضد اإلنتاجية. 

حلول عبر اندماج الفريق واإلدارة:
أوالً: إن بإمكان مامريس تطوير املنظامت مساعدة القادة يف إدارة الرصاعات بني املجموعة 

وكذلــك بني الفرق التي مل مُتس والتي كانت متواجدة قبــل الحيازة والفرق التي تم امتالكها 

حديثاً. وإن مرآة نشاطات املنظمة )حيث املفاهيم املتامثلة واالختالفات بني املجموعات قد 

تم تبادلهام بعد تفكري يف دورة تسهيلية )، وورش مشرتكة لحل املشكالت ومجموعات صغرية 

)حيث مجموعة فرعية من األعضاء من كل مجموعة تفاوض يف حلول ملشكالت العمليات )، 

وميكنهــا جميًعا أي هذه املجموعات أن تكون ذات فاعلية يف زيادة االتصال بني املجموعات 

والتخفيف من الحلول القوالب النمطية للفرق األخرى. وملســاعدة أعضاء التنظيم التعلم يف 

كيــف يعملون مــع بعضهم بفاعلية أكر فإن تتنبــوم ) Tetenbaum (1999 يويص بتصميم 

هدٍف ســاٍم يتطلــب من املوظفني من كلتــا املنظمتني التعاون )كام ناقشــنا ذلك يف الفصل 

الحــادي عــرش ). وكام تعرف أن االتصال بني املجموعة وحــده ليس من املحتمل أن يخفض 

من الرصاعات، لكن ميكنه فعل ذلك - أي االتصال - حني تقوم الفرق بتطوير ملكية مشــرتكة 

لهدف هم مًعا ملتزمون به. وإن قادة املجموعتني ميكنهم االتفاق عىل إســرتاتيجية مشرتكة، 

يجعلها ميســورة ملــامريس تطوير املنظامت الذين هــم ماهرون يف التخطيط اإلســرتاتيجي 

وتحديد األهداف.

إن نشــاطات تطوير القيادة ميكن أن توفر للقادة واملديرين زيادة يف املهارات يف إدارة 

تحديــات الوظائــف الهجني. وإنــه بعــد الحيــازة )Adobes Macromedia (2005  فإن 

التعــاون بــني كل الفريق أصبح حرًجا حيــث إن الرشكة التي تم اندماجها ســعت لزيادة 

مهاراتها القيادية لتنافس يف أســواق جديدة. ويســتعرض موريس )Morris (2009 تطوير 
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تجربة القيادة يف Adobe حيث حددت للقادة توقعات ملا قبل وما بعد الحيازة ســعًيا مع 

مجموعــة عامة من خصائص وقيم القيــادة. إن دورات تطوير القيادة مبا يف ذلك التكليف 

بنظام الزمالة )Buddy) للمديرين يف كل من الرشكة املالكة واململوكة والحال كذلك ميكنها 

توفري فرص لزيادة الشبكات واالتصال اإلداري.

الهدف 4: االندماج على كامل المنظمة: 

يف حالــة الخيارات الضخمة، وقبــل أن يتم الضم قانوًنا فإنه أمــر عادي للقادة وفريق 

االنتقال تقرير كيــف تتم عمليات ضم املنظمتني عملياً. وينطوي ذلك عىل مجموعة أولية 

من القرارات حول كيف يتم دمج العمليات ومن هم املوظفون الذين سيتم االحتفاظ بهم 

ومــن لن ُيحتفــظ بهم، كيف تتم هيكلة العالقات يف اإلبــالغ واإلفادة وغري ذلك كثري. وقد 

الحــظ باركام وشــيجفن )Barkema &Schijven (2008 أن هذه املرحلة بالذات تتطلب 

صنع قرارات أكر مام قد تســتطيع املنظمة عمله. لذلك فــإن بعض القرارات يتم اتخاذها 

رسيًعا عىل أســاس عميل )مثال لذلك " أننا فقط ســوف نرتك دون مساس صيانة املنتج يف 

املنظمتني املختلفتني").

وإنــه يف مرحلــة االندماج وحني تتزايــد مقدرة املنظمــة للتعامل مع هــذه القضايا، فإن 

معلومــات جديدة تظهر عادة يف الضوء مام ُيقدم بيانات أكــر لصناعة للقرارات الفعالة. )إن 

الحل بني املنظمتني يف صيانة املنتج يصبح اآلن أكر ظهورًا ). وإن هذا البحث يقرتح أن املراجعة 

/ املتابعة املســتمرة والتعديل الذي يجري بعد اكتامل الدمج، يعترب مقدرة رئيســية يف تحقيق 

دمج أو حيازة ناجحتني. وحًقا إن باركام وشــيجفن  )Barkema &Schijven (2008الحظا أن 

 ،(P.702( املالكــني غري قادرين بالتحديد عىل دمج الحيازات إىل األمثــل للمرة األوىل حينذاك"

وإن إعادة الهيكلة تلعب دورًا مهاًم يف التحقق متاًما من مقدرة حيازات الرشكة" )P.715). ومن 

املهم جًدا أنهام الحظا أي الكاتبان – أن قرارات ما بعد الحيازة حول تصميم املنظمة "ليســت 

لعبة دفعة واحدة لكنها عملية متتد أبعد كثرياً" من بداية ظهور االندماج. )P.715) وإنه خالل 

عمليــة الدمج قد يتــم التعرف عىل مقدرات جديدة أو فرص جديــدة مام يتطلب من القادة 

إعادة التفكري يف القرارات السابقة حول تصميم املنظمة للتأكد بحق من فوائد الحيازة.
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حلول لتوحيد المنظمة بالكامل:

إن عمــل تصميــم املنظمة يف بدايات العملية ويف الســنوات التاليــة للحيازة أمر مهم. 

ويكتب جاسنيك )Jasinski (2010 حول تصميم منظمة )Metlife) وعملية الحيازة، يجادل 

يف ذلك بقوله: "إن تصميم املنظمة السليم عرب تطبيقه عىل كامل املنظمة من بداية عملية 

الحيازة عرب التطبيق، ميكن أن يكون وســيًطا فعااًل للتأكد أن الهيكل، والعملية، والحاكمية، 

والقياسات واألفراد أنه قد تم ترتيبهم ووصلهم بأقىص درجة لتحقيق اإلسرتاتيجية للمنظامت 

الجديــدة املوحــدة" )P.6). ولدعم نتائج البحث أعاله يف عملية Metlife إن أقىص نشــاط 

"عملية تصميم املنظمة خالل تخطيط اندماج )Msa) خمد هذا االندماج، ثم يربز فيام بعد 

حيث اآلثار ذات املدى الطويل للتصميم ثم مالحظاتهم ثم يشار بعد ذلك إىل التعديالت" 

.(P.9(

وإنه حيث تهدأ تحديات االندماج اليومية وذلك يف الشــهور األوىل التي تيل الحيازة 

فإن القادة من املحتمل أن يســألوا كمثال " أين فشــلنا يف النظــر يف قيمة هذه الحيازة 

"؟ " مــا اإلمكانية الباقية التي مل نتطرق إليها؟ ما هي الخطوة املحتملة التالية ســتكون 

يف تحولنــا "؟ إن هذه األســئلة العريضــة من املحتمل أن تدفعهــم إىل إعادة التفكري يف 

اإلســرتاتيجية، وهياكل اإلفادة، والعمليــات، وأكر من ذلك. إن مامريس تطوير املنظامت 

ميكن لهم العمل مع القادة ملســاعدتهم يف األســئلة الخاصــة بتصميم املنظمة وذلك يف 

عملية قد تم تصميمها. وأن أسئلة حول املستقبل ورؤية املنظمة ميكن أن تتضمن فوائد 

حلول املشــاركة يف املجموعات الكبرية التي ميكن أن ُتشغل املوظفني من كلتا املنظمتني 

املالكة واململوكة.

إن الجــدول )2-12) يلخص فقــط بعًضا من الحلول التي ورد ذكرها يف هذا القســم 

وهذا ليس بأي طريقة هو الكشف املتكامل بنوعيات املشكالت التي ميكن أن تحدث يف 

هذه املستويات، أو أنها كشف متكامل لحلول تطوير املنظامت التي ميكن أن يستخدمها 

مامرســو تطوير املنظامت ملعالجتها -أي الحلول - وبسبب تعقيدات االندماج والحيازات 

فإنــه بإمكان مامريس تطويــر املنظامت إضافة قيمة قصوى ملرحلــة توحيد االندماجات 

والحيــازات وذلك عرب مداخل متنوعة تعالج أهداًفا متعددة مع املحافظة عىل االنتباه يف 

ذات الوقت إىل تطوير األفراد، والفرق واإلدارات واملنظمة ككل مبا يتضمن بوضوح تكوين 
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فريق تطوير املنظامت مشرتك يتكون من األخصائيني يف كل من املنظمة املالكة واململوكة، 

وذلــك بغرض التعاون. وإن مامرســني ذوي خربة يف كل مــن املنظمتني ويف مجال الهدف 

ميكنهم بتكتل القوى تطوير إســرتاتيجية شــاملة ملا بعد الدمج. وإن لهذا املنطق الفائدة 

بجعــل فريق األخصائيني يف مكان العمالء الذين يعملون لدعم )تكوين فريق، والتفاوض 

حــول األدوار والعمليــات، ومراجعة الخالفات الثقافية، والتعــاون عرب كل املنظمة)، مام 

يسمح للمامرسني خوض التجربة يف مواجهة تحديات مامثلة ملا لدى عمالئهم.

الجدول )2-12( حلول تطوير املنظامت التي تعالج مشكالت عامة يف االندماج / الدمج

اندماج عرب الفريق اندماج الفريقاندماج الفرد

واإلدارة

اندماج املنظمة

موظفو املساندة من الهدف

خالل خطط الحيازة 

واالحتياجات األساس، 

وتطوير وارتباط 

املوظفني

تكوين فرق 

ذات إنتاجية

طور تفاعالت تعاون 

بني القادة والفرق.

قم بإزالة الحواجز 

واعمل عىل تنمية 

إمكانيات املستقبل.

• دورات يف الصعود.الحلول

• التدريب التوجيهي 

للموظفني الجدد.

• التدريب التوجيهي 

للمديرين الجدد.

• دورات ذات اتجاهني 

يف االتصال.

• بدء الفريق يف 

االجتامعات.

• تطوير املدير 

للرعاية عىل. 

تحوالت الفريق.

• حلول ما بني 

املجموعة / والفريق.

• التخطيط اإلسرتاتيجي 

ووضع الهدف جامعياً.

• تطوير أهداف سامية 

جداً.

• تطوير القيادة لرتقية 

الشبكات فيام بني 

الوظائف / اإلدارات 

والقيم املشرتكة.

• تصميم التنظيم.

• حلول مجموعة 

كبرية.
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حلول تطوير المنظمات األحادية:
لعلــك تذكر أننــا يف الفصل الخامس اســتعرضنا مدخاًل لتطويــر املنظامت يحمل معه 

مختلــف الفرضيات الضمنية واألساســيات الفلســفية )النظرية) وذلك مــن خالل تطوير 

املنظامت التقليدي. وحســبام يحتمل أن تتوقع فإن حلول تطوير املنظامت الحوارية تبدو 

مختلفــة عن، وإنها بنســق مختلف من حلــول تطوير املنظامت التقليديــة. وأنه يف حالة 

حوار تطوير املنظامت فإن التفاعل واملحادثة لهام األسبقية، وإن املشاركني مُينحون امللكية 

واملســؤولية ليجيئوا بالقضايا واملوضوعــات ذات اهتامم ملعظمهم. وإنه يف معظم حوارات 

حلول تطوير املنظامت فإن أخصايئ تســهيل املهمة والعميل قد ال يعرفان بعد املوضوعات 

التي سوف تربز خالل الحوار، مام يجعلها أقل هيكلة أو تخطيطا مقارنة بحلول أخرى. ويف 

النهاية كام قال بوش )Bushe (2013 يف حوار تطوير املنظامت.

إن تصميم عملية التغيري لديها ضامن ألمرين رئيسيني:

1- الناس الذين ســوف تجسد فيهم يف نهاية املطاف وتشــارك يف تنفيذ التغيريات جنًبا إىل 

جنب مع القادة وأصحاب املصلحة اآلخرين.

2- تحديــد ذات األعضاء بشــكل فــردي ويف مجموعات لتحديد من يريد أخذ مســؤولية 

التغيريات.

 إن شــكل حل حوار تطوير املنظامت مصمم إليجاد هذه الظروف. ونحن هنا ســوف 

نعالــج دور األخصــايئ يف حوار تطوير املنظامت ومشــاركة يف األمثلــة لحلول حوار تطوير 

املنظامت، ونناقش كيف أن األخصائيني يدخلون بنجاح مامرسات حوار تطوير املنظامت. 

دور ممارس تطوير المنظمات في حلول حوار تطوير المنظمات:
إن فرًقــا واحــًدا مهاًم يف حوار تطويــر املنظامت ويف تحليل تطويــر املنظامت هو يف دور 

األخصايئ. وكام تعرف فإن األخصايئ يقوم بدور رئييس يف تحليل تطوير املنظامت وذلك يف جمع 

املعلومات حول النظام. وإنه يف حالة حوار تطوير املنظامت فإن هذا الدور يأخذ منظورًا مختلًفا 

حيث إن دور املستشــار يركز أكر عىل قيامه بدور "أخصايئ تســهيل املهمة لألحداث ومنشئ 

الحاوية التي بداخلها يشغلون أنفسهم بنظم العميل بداًل من أن يكونوا املمثل األول يف التحليل 
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والحل وتسهيل التفاعل الشخيص والجامعي )Bushe & Marshak, 2009, P. 358)، وقد رشح 

بعضهم يف الكتاب هذا الدور "كمخطط ومصمم" لألحداث الذي مسؤوليته تقارب تلك يف عقد 

اجتامع أو اســتضافة" ) Bushe 2013 ,Pp. 15-16 )وإيجاد الظروف الصحية ملجتمع مبشاركني 

 Marshak& منشــغلني للوصول إىل تفسرياتهم وتنظيم مخرجاتهم. كام الحظ مارشك وهريوس

)Heraueous (2005 أنه يف مدخل حواري لتطوير املنظامت فإن أخصايئ تسهيل املهمة يجب 

" أن يأخــذ توجيًهــا منطقًيا نحو ظاهرة التنظيــم " ليضع "مالحظات حــول الوقت املخصص 

للتفسريات والحلول" )P.75 ). وإن هذا يعني أحياًنا أن األجندة، وموضوعات املناقشة، وعملية 

االستشارة تنطلق مثل ما هو يف "اللحظة" فرًصا لالستشارة )Marshak , 2013B )، حيث ميكن 

للمامرس أن يبني نظاًم متت مالحظتها للمحادثة كام أنها تحدث.

وحيث إن أســاليب فنية تقليدية يف التســهيل قد تشــجع املشــاركني عىل التعامل مع 

الرصاعات اإلشكالية ويخرجوا مبجموعة نتائج نهائية حول ما هي اإلجراءات التي يتخذونها، 

فإن تســهيل حوار تطوير املنظامت قد يشجع املشاركني للوقوف عىل النتائج النهائية، لكن 

بداًل من ذلك؛ يقومون بطرح األســئلة التي تشجع التفكري يف فرص املستقبل. وتخيل الفرق 

بني أن توجه األســئلة " ما األعامل التي تخفض من الغياب؟ " و" ما مامرســة األفراد الذين 

لديهم شــعور جيــد يف العمل؟ " أو " ما نوع القيادة التي تــؤدي، وتحافظ، وتطور عادات 

صحية؟ " )Storch & Ziethen , 2013 , P.26) إن السؤال الصحيح مهم يف وضع القاعدة 

للمحادثة الصحيحة.

وإنــه يف األحداث التي التأمت يف مامرســة تطوير املنظامت الحواري، عمل األخصائيني 

عــىل إيجاد " وقت ومســاحة، حيث إن الطرق العادية إلدارة األعــامل كالعادة يف التفاعل 

معطلة بحيث إن مختلف النقاشات ميكن إجراؤها".  )Bushe. 2013 , P.15)، وقد تتضمن 

هــذه األحــداث عرشات بل مئات األفــراد، وعليه فإن وظيفة أخصايئ تســهيل املهمة هي 

إيجاد الظــروف التي متكن املجموعة أن يتحدثوا فيها بحرية حول القضايا ووجهات النظر 

بطريقة تولد الطاقة للعمل. وإن أخصائيي التســهيل يســاعدون يف انخراط ودعوة األفراد 

املناســبني للمشاركة، وبلورة األسئلة التي سوف توجه النقاشات بطريقة مساعدة، والسعي 

إلحداث توازن بني هيكل غري متشــدد بقدر كاٍف مام يدعو إىل تفسريات متعددة وواحدة 

ترشد املجموعة للعمل.



الفصل الثاين عرش

تطوير املنظامت عملية إدارة التغيري التنظيمي512

أمثلة لحلول تطوير المنظمات الحوارية:
لقد سبق أن استعرضنا يف هذا الكتاب أمثلة لحلول تطوير املنظامت الحوارية: التقيص 

الــذي يحمل التقديــر والذي تم رشحه يف الفصل الحادي عرش، والبحث يف املســتقبل، 

ومؤمترات البحث والتغيري اإلســرتاتيجي يف الوقت الحقيقي، والتدريب / التجريب الذي 

ســبق رشحه يف هذا الفصل. وإضافة لذلك فإن تقنية مقهــى العامل وتكنولوجيا الفضاء 

املفتوح World Café and Open Space Technology يســتدل دامئًا بهام كأمثلة يف 

حلول تطوير املنظامت الحوارية. وفيام ييل رشٌح موجٌز يف كيفية عمل كل منهام:

:World Café وورلد كافيه

وورلــد كافيه World Café عبارة عن حل ُصمم لخدمة مجموعات كبرية مع بعضها يف 

مناقشــة قضايا مهمة بالنســبة لهم، قياًســا عىل" فرضية أن األفراد توجد بداخلهم الحكمة 

واالبتــكار ملواجهة حتــى أصعــب التحديــات".)J. Brown, 2005,P.4) وإن وورلد كافيه 

World Café ُتســتغل لفائدتها املبدأ أنه يف منظامت كل يوم، أننا ننظم أنفســنا كلام جئنا 

بزمالء جدد يف النقاشــات، وأفكار للمناقشة، ومشاركة يف املعرفة والتفكري بالتحدي ونسأل 

األســئلة، ونغري اآلخرين. هذا وإن World Café تأخذ بجدية فكرة " أن املنظمة شــبكة 

متطورة من النقاشات " )J, Brown , 2005, P.11) وإنها تشجع املجموعات أن يرعوا هذه 

الشبكات وهم يكتشفون قضية عامة مهمة.

ويجلس املشــاركون وهم مــن مجموعات تتكون من عدد قليل مثــل )12) إىل املئات 

يجلســون يف طاوالت صغرية تتألف من )4-5) فقط، ورمبــا تحىل الطاولة بقامش مخصص 

وزهور )كام هو الحال يف املقهى )، وورق للرسم عليه، وملناقشة مسألة يرتكز عليها االهتامم 

والذي يوجه نقاشــات املجموعة. وأمثلة ألسئلة يكون عليها تركيز النظر تتضمن: ما الفرص 

التــي ميكن رؤيتها يف هذا املوقــف؟ " ما الفرضيات التي تحتاج إليها الختبار أو للتحدي يف 

فكرنــا؟ " مــاذا يحدث إليجاد تغيري يف هذه املســألة " إذا كان نجاحنا مضموناً بالكامل، ما 

هي الخطوات الشجاعة التي ُيحتمل أن نختارها؟ " )J. Brown, 2005, P. 173). وإنه بعد 

محادثة ما بني 20 إىل 30 دقيقة، قام معظم املشاركني بالتحول إىل طاوالت جديدة ليبدؤوا 

نقاشــات مع أعضاء الطاولة، برغم أن أحد أعضاء الطاولة ســوف يتخلف كمضيف ليرشح 
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املحادثة الســابقة للمشاركني الجدد. وبعد جوالت قليلة، بدأت مناذج للظهور يف النقاشات 

وإن املجموعة األكرب انعقدت ثانيًة لتشــارك يف هذه االكتشافات وتقوم World Café عىل 

 :(J. Brown, 2005, P. 174( تصميم من سبع مبادئ مندمجة

• ضع املحتوى.

• إيجاد مساحة للضيافة.

• استكشف أسئلة ذات اهتامم وتأثري.

• شجع مساهامت كل شخص.

• تالحق األفكار والربط بيت مختلف وجهات النظر.

• انظروا مًعا لنامذج وأفكار وأسئلة ذات عمق.

• احرص وشارك يف اكتشافات جامعية.

وإنه بانشــغال املشاركني يف نقاشات يف مسائل مهمة ومضاعفة هذه األفكار الواردة يف 

النقاشــات عرب التناوب، فإن املشــاركني يقومون ببناء أفكارهم فــوق أفكار بعضهم اآلخر، 

وهــو ما يضع املرسح ألفكار جامعية يك تربز وأعامال لتحدث. وتوجد طرق كثرية للطاوالت 

الفرديــة لتقديم وإقرار أفكارهم حول املشــاركات الجامعية، لكن النقطة املهمة هي أنهم 

وهم يقومون بذلك يتولد وعي كبري لدى املجموعة.

تقنية الساحة المفتوحة:

إذا كنــت أبًدا يف مؤمتر كبري حيث اســتمتعت بالتحدث مع كثــري من الحضور، أو أنك 

شــاركت يف ورشــة عمل حيث القضايا التي تتم مناقشــتها كانت ســاخنة، فإنك قد تكون 

الحظت الشــعور العام أن اســرتاحات تناول القهوة كانت هي األكر إمتاًعا وإنتاجية، وأنها 

كانــت الجــزء املفيد يف التجمع عىل حجــم كبري. وإن هذه املالحظة هــي نتاج تكنولوجيا 

الساحة املفتوح Open Space Technology، تصميم اجتامع يستخدم غالباً حني:
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"مجموعــة كبرية من األفراد يجب أن يعالجوا مــواد معقدة قابلة للنزاع بطرق إبداعية 

وإنتاجية. وأنها بالتحديد قوية حني ال يوجد شــخص يعرف اإلجابة وأن عدد من املشاركني 

.(Owen,2008,P.15(" من األفراد مطلوب منهم أن يتعاملوا مع األسئلة املطروحة

وعىل نقيض ذلك فإن الساحة املفتوحة غري مناسبة ملواقف تم أخذ القرار بشأنها.

إن املشــاركني وهم يجلســون يف دائرة يولدون األفكار ملعالجة مســألة عليها تركيز، أو 

موضــوع مهم حول التجمع، مثل " ما الفرص أمامنا لتحســني خدماتنا للعميل؟ " أو " ماذا 

نفعل إليجاد بيئة أكر إثارة وســط املدينة يف مدينتنا؟ " إن هذه األفكار كتبت يف صحائف 

ورقيــة وتــم إلصاقها عىل حائط لرياها كل شــخص، وأن متطوًعا يوافــق عىل أخذ موضوع 

ويَكــون مجموعة من الحضور ممــن هم أيًضا مولعون بذلك وعىل اســتعداد لتويل بعض 

املسؤولية بالعمل فيها. ويتم اإلعالن عن الوقت واملكان للموضوع، وأن أي شخص له رغبة 

ســيكون حارًضا خالل تلك الفرتة يف االجتامع وذلك ملناقشتها، ويجادل يف الحلول، ويولد ما 

ميكن أن يعمل من أعامل. وقد يضمون املوضوع إىل موضوع آخر، ويقسمون املوضوع إىل 

موضوعات فرعية ويتفقون لاللتقاء مرة أخرى، أو تنفض املجموعة وال ُيعمل أي يشء. وإن 

للحضور ملكية ملا يحدث يف هذه الفرتة.

قــد تفكر أن هذا يبدو قبل تصميم مرن وســلس، وإنه حًقا هذه هي الحالة، حيث إن 

صالحيات وفرص املشــاركة أكر أهمية من أخصايئ تســهيل املهمة أو العميل الذي يحتفظ 

بالرقابــة عىل التفاعل. وتعمل الســاحة املفتوحة مبجموعة من القيــم يطلق عليها أربعة 

مبادئ وقانون واحد. وإن هذه املبادئ تذكر كاًل من املشــاركني وخرباء تســهيل املهمة أن 

املشــاركة التطوعية تزيد من جودة املناقشــات، وأن التقدم يعتمد عىل أي من املشــاركني 

مســتعد للظهور، بغــض النظر متى يبدأ االجتــامع وكم من الوقت يســتغرق. وإن قانون 

القدمني " The Law Of Two Feet " ُقصد به إعطاء كل شــخص حرية التحرك ملناقشــة 

أخرى حيث يكونون أكر رغبة، وعاطفة، أو التزاماً.
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املبادئ األربعة يف الساحة املفتوحة: 

1. إن كل من يأيت فهو الشخص الصحيح.

2. مهام يحدث فإن ذلك هو اليشء الوحيد الذي كان ميكن أن يحدث.

3. متى يبدأ فهو الوقت املناسب. 

4. ومتى انتهى فهو النهاية.

 القانون الواحد 

 قانون القدمني 

ويرى أوين )Owen (1997 أن الساحة املفتوحة هي طريقة "عظام عارية" يف التسهيل 

الــذي يأخذ يف االعتبار بشــكل جاد رغبة األفراد لتنظيم أنفســهم، وأن أخصايئ التســهيل 

والعميل واملشــاركني يجب أن تكون لديهم ثقة يف العميل وصواًل إىل النتائج املرجوة. وإنه 

حــني تكون الظروف صحيحة فإن أوين )Owen (2008 يؤكد قائاًل " إن األفراد املشــاركني 

.(P. 161( يجدون أنفسهم مسَتَحثِّني ونشطني وعىل استعداد للتحرك لألمام

تطبيق تطوير المنظمات الحواري بنجاح:
أخًذا يف االعتبار االختالفات الفلســفية واختالفات يف كيفية اإلدارة. فإنك قد تتسأل عام 

إذا كان من املمكن خلط أشــكال تقليدية من مامرسة تطوير املنظامت مع مدخل حواري. 

إن بعــض الكتاب يعتقدون بذلك. ويقرتح أوســويك )Oswick (2009 إنه رمبا ميكن دمج 

حوار وتحليل تطوير املنظامت يف ارتباط استشاري واحد حيث "تقدم النتائج بشكل مؤقت 

ورصيح بداًل من مفهوم محدود وإرشــادي للعمليات التي يتم اكتشــافها" )P.372) وذلك 

يف عملية تحليلية مشــرتكة ومفتوحة. وإضافة لذلك فإن أوســويك Oswick يؤكد " إنه قد 

يكون من املمكن أيًضا اســتخدامهم بحذر )أي العمليات) كمراحل متتابعة يف إطار برامج 

تطويــر املنظامت ذات الحجم الكبري والتي هي أكر طموحــًا. )P.373) وأن باإلمكان فعل 

ذلك بالقيام بداءة بتوســيع نطــاق حجم األعامل التي ميكن للمجموعــة تحملها يف حوار 

مفتوح، لكن حينذاك يتم اإلقرار بالفروقات باستخدام مداخل أكر تقليًدا يف التحليل أو حل 

املشكالت بغرض التضييق أو حرصها إىل مجموعة محدودة من األعامل.
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ويكتب جيلبــني جاكســون )Gilpen Jackson (2013 أن تطويــر املنظامت الحواري 

والتحلييل سلســلة متصلة بداًل من الخيار بني إحدى مامرستني. وهي - أي الكاتبة – ترشح 

خليًطا من االرتباط التحلييل والحواري حيث إن استعداد املنظمة للتغيري كان متدنياً، لكن 

تعقيدات املرشوع كانت مرتفعة. وإنه يف هذا الوضع فإن البيانات التحليلية قد تم جمعها 

عــرب عملية أكر تقليًدا بتطوير مجموعة ابتدائية لنتائــج مؤقتة وغري نهائية، لكن حينذاك 

فإن البيانات قد متت مناقشتها يف دورات تسهيلية علنية حيث طفت عىل السطح مفاهيم 

/ وجهات نظر وأحداث متعددة تم التمســك بها من قبل املجموعة بغرض التقرير جامعًيا 

كيف يتم اتخاذ إجراء حيالها. وتكتب - جيلبني جاكسون Gilpen Jackson إن فن السيطرة 

عىل املنطقة الرمادية بني تطوير املنظامت التحلييل والحواري تصبح كيف يستطيع األخصايئ 

 (P.62( بدرجة جيدة أن يتحرك يف هذه السلسلة املتصلة بشكل مناسب للظروف املحيطة

مستخدًما يف ذلك تطوير املنظامت التحلييل، حيث إن الحقيقة كانت معقدة وغري معروفة 

لجميــع األطراف، لكن ميكن اتخاذ مدخل حواري لتســهيل االلتزام بالعمل. وإن بعًضا من 

هذه الظروف يستلزم وجود الرغبة من القادة التنظيميني للتنازل عن بعض الرقابة املبارشة 

عــىل املخرجات غري املتوقعة ملجهود حواري، وأنه رمبا ميكن تطبيق هذه املداخل تدريجًيا 

أو بطرق محدودة.

 وإضافــة لذلــك فإن بــوش )Bushe (2013 قد أوضح الرشوط الالزمــة للحل "تطوير 

تنظيمي حواري" ناجح والتي هي موضحة يف الجدول )3-12). وأن هذه الرشوط تركز عىل 

أهميــة العالقة بني خبــري التغيري املتعهد الذي بإمكانه تطوير األحداث املناســبة واألوعية 

الخاصة بها حيث ميكن إجراء النقاشات فيها.

تطوير عبر المنظمة أو داخل المنظمة:
إن ظرًفا خاًصــا يف تطوير املنظامت يرشح تطبيق مفاهيم تطوير املنظامت ملواقف 

تكون فيه عدد من املنظامت تنظم مًعا يف شــبكة أو عالقات تعاونية لغرض مشــرتك) 

)Cummings (1984. ويشار إليهم " نظم عرب املنظمة " أو ما وراء " املنظامت الكربى 

" )Brunsson & Ahrne, 2008)، وقــد أكــد العديد من املالحظني أن هذه األنواع من 

العالقــات تزداد يف الرتدد، إال أن مجال تطوير املنظامت كان بطيًئا لتفهم التحديات الفريدة 
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املضمنة يف هذه العالقات )Cummings, 2005 & Clarke, 1984). ويقّدر أرن وبرونسن 

)Arne & Brunson (2008 إنــه يوجــد أكر من 200,000 ما وراء املنظامت يف أوروبا 

وحدها.

الجدول )3-12(: الرشوط األساسية لنجاح حلول تطوير املنظامت الحوارية

• متكفل يتمتع بالسلطة ليجند املوارد الرضورية ودعم التغري املنبثق.

• متكفل ذو فاعلية – وخبري يف التغيري بينهام عالقات عمل.

• إعادة تصميم املشــكلة/التحدي إىل إمكانية مركزية، وقضية ذات تركيز مستقبيل ذي معنى شخيص 

ألعضاء املجموعة.

• التعرف/تحديد املجموعة املناسبة ملعالجة املسألة وطريقة لدفعهم للمجيء إىل الحدث/ األحداث. 

• الدعوة الجتامع أحداث تؤدي إىل / وتستغل صورًا منتجة تثري تفكريًا جديًدا وتحفز لتقديم مقرتحات 

تغيري ُتوّلد ذاتًيا من املجموعة.

• موارد فضفاضة تتواجد لدعم التغيريات املنبثقة.

• عمليات للكفالء للتعقيب وإنارة التغيريات املنبثقة.

املصدر:

 Source: Bushe, G. R. (2013(. Dialogic:a Theory Of Practice. Practitioner, 45(1(, 11–17. 

Reprinted With Permission.

لقــد حلت عدة منظامت يف عالقــات تنظيمية بيئية  - ويطلق عليهــا أيًضا " النظم عرب 

املنظامت" كام يدخلون أيًضا يف شبكات تعاونية؛ بغرض تبادل مواردهم أو تجميعها سوياً، أو 

أنهم قد يقررون العمل سوًيا نحو غاية/هدف عام يتفق عليها معاً، أو أنهم ينتجون بالتعاون 

منتًجــا جديًدا أو خدمــة جديدة. )Alter & Hage,1993,P.2). وقــد يحدث أحياًنا أن ُنظم 

املنظامت املتعددة تقوم ملعالجة مشــكالت وتحديات ال أحد يســتطيع حلها باستقاللية/ أو 

انفراد، رمبا بسبب أن كاًل منهام ليس لديه املوارد لحل املشكلة أو بسبب أن املنظامت تعتمد 

عــىل بعضها فيام بينها وأنها يجب أن تتعاون لحل املشــكلة )Chrisholm – 2000) وأمثلة 
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لعالقات هذه املنظامت املتعددة تتضمن التايل:

• مرشوعات مشرتكة ملنتجات أو خدمات جديدة.

• اتحاد مايل لتطوير مستويات/معايري الصناعة.

• شبكات اإلنتاج.

• الرشاكات العامة والخاصة، مثل تلك التي يف التعليم أو العناية الصحية.

• التعاون أو رشاء الشبكات.

• اتفاقيات تجارية، واتحادات ونقابات.

• أبحاث مشرتكة واتحادات للتطوير )مع مؤسسات أخرى).

• اتصاالت لكسب اتحادات بغرض الربح وليس للمنظامت التي تسعى للربح.

ُيَعدُّ أنواع نظام عرب املنظامت )Ts) يختلف يف كيفية أنه منظم. مثال ذلك، إنه يف حالة 

تطوير مرشوع مشــرتك، فإن منظمتــني أو ثالًثا قد تجتمع عىل فرتات لتقرير من ســيتوىل 

إحدى املسؤوليات وكيف سيعملون مًعا ملقابلة هدف كل منظمة. ورمبا قد يقوم الشخص 

بعمل البحث والتطوير يف حني يقوم اآلخر بالتصنيع. وإنه يف مواقف أخرى، كام هو حادث 

يف مؤسسة تجارية أو اتحاد مقاييس الصناعة، قد يكون أيًضا هناك منظمة جديدة تكونت 

مبمثلني من كل من املنظامت املشاركة. )واألمم املتحدة تكون مثااًل لذلك). وكذلك يف مواقع 

أخرى، قد تشــرتك املنظامت باالسم فقط، أو قد يكون لها عالقة اقتصادية مثل ما هو قائم 

يف شبكة املشرتيات.

ومثــال لذلك فإن تشــيزمل )Chisholm (2008 يرشح نظاًما تــم تطويره يف رومانيا يف 

 Collaborative( بســمي التحالف التعــاوين باليتامى الرومانيــني (S1990( التســعينيات

.(Alliance For Romanian Orphans

وإن مئــات املنظــامت من جميع أنحاء العــامل انضموا يف اتحاد لتوفــري العون تقديرًيا 

لحوايل )140.000) يتيم ُتركوا يف مؤسسات حكومية. وإنهم شاركوا يف األهداف لتوفري إعانة 

الطوارئ وقاموا بتحســني نظام الرعاية الصحية، وإنه يف فــرتة وجيزة قاموا بتدريب مئات 
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من املهنيني يف املجال الطبي واهتموا بعرشات اآلالف من األطفال. ويقرتح تومبيل وشومان 

)Twombly&Shuman (2010 أن هذه الشــبكات التعاونية لديها امليزة يف التحرك، حيث 

إن كل منظمة مشاركة يف الشبكة لديها إمكانيات ليست لدى كل منظمة مبفردها.

إن نظــم عرب املنظامت "تتطور يف عملية من ثالث خطــوات للتعريف بالهوية، واالتفاقية، 

واملنظمة )Cummings,(1984. وإن كاًل من هذه املراحل تقدم موضوعات اهتامم واضحة:

 ،Trans Organizational System (Ts( 1- التعرف بالهوية. الرتكيز هنا عىل سبب قيام نظام عرب املنظامت

وأيًضا إيجاد ودعوة األعضاء الذين لهم مصلحة يف املســألة أو لهم اهتامم باملشــاركة. وإنه بسبب 

أن كل املجموعات ســوف تنظر للمشــكلة بشكل مختلف، فإنه قد يكون لديهم أفكار حول حجم 

وأبعاد/ حدود املشكلة، لذلك فإن التعرف عىل األعضاء ذوي الصلة وتأسيس املدى/ حجم العالقة 

ميكن أن يكون صعباً.

2- الفعاليــة )املؤمتر). هذه هي املرحلة الثانيــة وتتألف من الدعوة للمدخالت من وجهة 

نظر مفهوم كل عضو عن املشــكلة، وأهداف األعضاء والحوافز لالنضامم، وتنمية التزام 

التخاذ إجراء ملعالجة املسألة.

3- املنظمــة. يكتشــف األعضاء ويتفقون عىل املســتقبل الذي يرجون رؤيتــه، مبا يف ذلك 

اإلجــراءات )األعامل) التــي ميكن أن يوافق كل واحد عليها وصواًل إىل ذلك املســتقبل. 

لقد قام بعضهم باســتخدام منهجية مؤمتر البحث التي تم رشحها مســبًقا وذلك للقيام 

بهــذا العمــل )Clarke , 2005, and Trist, 1985). إن املشــاركني يطورون الرتتيبات 

للعمل عىل املوضوعات مثل أولويات االتصال، معايري املشــاركة، وصنع القرار، والقيادة 

والهيكل. مثال ذلك: ما نوعية القرارات واألعامل التي ميكن أن يقوم بها )Ts) نظام عرب 

املنظامت، وذلك نيابة عن أعضائه، وذلك دون إذن واضح؟.

وإنه من منظور واحد فإن املشــكالت يف هذه العالقات ميكن معالجتها من خالل عدد 

من اإلســرتاتيجيات تم رشحها يف الفصــل الحادي عرش يف حلول املجموعــة الواحدة، مثل 

نشاطات تكوين الفريق الجيد وحلول بناء الفريق. وعىل كل حال، فإن نظم عرب املنظامت 

لهــا أيًضا الخصائص الخاصة بها والتي من شــأنها أن تجعل تطبيق حلول تطوير املنظامت 

التقليدية ذات تحٍد خاصة وإنها يف حاالت كثرية تطلب مدخاًل مختلفاً، مثال لذلك:
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1- الهــرم اإلداري والهيكل هام مختلفان يف نظم عرب املنظامت عن املنظمة النموذجية. وإنه يف 

حاالت كثرية، فإن أعضاء املجموعة يشرتكون بوضع متساٍو بدون عالقات هرمية بينهم، وليس 

هناك "مدير" يف مســتوى أعىل لحل الخالفات. يجب عىل األعضاء إدارة نشــاطاتهم الخاصة 

بهم بأسلوب منضبط ذاتياً. )Chisholm, 2000). ولقد اقرتح البعض أن نظم عرب املنظامت 

 L.D.Brown, 1984, Cummings,( "دون التنظيــم "مبعنى أنهــا تفتقر للتنظيــم الجيــد

1980)، مــام يعني أن املشــاركني مرتبطون ببعضهم اآلخر بشــكل ضعيف، مع أغراض غري 

محددة بشــكل واضح، مع سياســات قليلة أو منعدمة أو دون أي إجراءات رســمية. وإنه 

 L. D. Brown,( يف هذه الحاالت فإن إســرتاتيجيات التغيري ينبغــي "أن تزيد تنظيم النظام

P. 190 ,1980). مثل "زيادة املعايري والقيم املشــرتكة، وتصميم الهياكل واألدوار، والتقنيات 

لخلق القدرة عىل التنبؤ واالنتظام".

2- عالقات العضوية، هي فريدة مقارنة مبعظم املنظامت الذين نجد جميع موظفيها لهم نفس 

العالقات )أو عالقات مامثلة) مع املنظمة. ميكن أن تكون العضوية يف نظام عرب املنظامت 

مسألة تطوعية، كام هو الحال يف شبكة لإلنتاج التعاوين أو هيئة سياسية عاملية، حيث إنه 

يف هذه الحالة فإن مشــاركة وارتباط جميع األعضاء مسألة ذات أهمية رئيسية. وإنه أيًضا 

يف مثل هذه الحاالت أنه مام يساعد هو معرفة حوافز األعضاء التي تدفعهم إىل املشاركة 

وأهداف وغايات األعضاء كأفراد. إن مختلف األعضاء لهم مختلف الغايات والرغبات اتجاه 

النظام، وقد يكون بعضها يتعارض. إن املشاركة أيًضا قد تكون غري تطوعية أو بأمر القانون 

أو النظام، حيث يكون النزاع أكر ظهورًا )Cummings, 1984). وإنه يف كلتا الحالتني، فإن 

أعضــاء نظام عرب املنظامت هم أيًضا أعضاء يف منظامتهم بوطنهم، وأنهم غالًبا ما يرجعون 

إليهم أو يحصلون عىل ترصيح رسمي منهم للعمل نيابة عن املنظمة يف البلد األم. وبالتايل، 

فإن املفاوضات واالتفاقيات غالًبا ما تتضمن عدة جوالت من املناقشات. وإن خرباء التغيري 

الذيــن يتعاملون مع هذه النظم ميكن أن يســاعدوا يف تحديــد عمليات القرار، بحيث إن 

األعضاء يكونون أكر وضوًحا حول ما هي مستويات االتفاق املطلوبة.

 (Vangen and 3-  الثقــة والتعاون هام مصــدر اهتامم خاص يف نظم عرب املنظــامت

)Huxham, 2003 وإن القضايا السياســية من املحتمــل كام أنه باإلمكان أن تكون 

ذات تكليــف عاٍل. مثال لذلك، قد يقرر املنافســون أن يتضامنوا تعاونًيا وأن يصلوا 
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إىل اتفاق حول مقاييس صناعة مشــرتكة من أجل طلبات الســوق لها، لكن كل لديه 

مصلحــة مختلفة يف نجاحها. وقد يرتاب أعضــاء يف دوافع أعضاء آخرين ويف أجندة 

خفيــة الختياراتهم أو املســاهامت أو اآلراء. إن الدعاية لكســب طــرف أو أطراف 

واإلتجار بالتصويت التجاري، ورصاعات السلطة، والتحالفات ميكن تطويرها يف هذه 

النظم عرب عملية دائرية تدريجية من بناء الثقة، مع الدخول يف مجازفة، وإدارة عدم 

التوازن يف السلطة والحركية، وتحقيق نجاحات متدرجة متواضعة كأساس ملزيد من 

الثقــة فيام بعد. الحظ الكاتبان أنه قد ال يكون من املمكن بناء عالقات ذات درجة 

عاليــة من الثقة يف هذه النظم وأن النظام يجــب أن يتعلم كيف ميارس اإلدارة مع 

هذا الوضع.

وقد الحظ تومبيل وشومان )Shuman & Twombly (2010  أن عالقات هذه الرشكات 

يتم الحفاظ عليها عن طريق دور قيادي أســموه "مصمم الشــبكة للحركات الجســامنية" 

وهو الذي ينظم املشــاركني ويطور ويحافظ عىل شــبكة العالقــات. وإنه يف حالة التحالف 

اإلســرتاتيجي، كمثــال فاألعضاء الذين ميثلون مختلف املنظامت املشــاركة ميكن أن يقوموا 

بحمل أدوار مصمم الشبكة للحركات الجسامنية. وإن دور املصمم هو أن يكون مثل رجل 

األعامل واالتصال بني األطراف للتأكد أن أعضاء الشبكة يستمرون يف تلقي منفعة من هذه 

العالقة. إن مصمم الشبكة للحركات الجسامنية يجب أيًضا:

1- أن يكــون مــن رجال األعــامل الرواد "الذين يحملــون الرؤية ويتعاملــون بأريحية مع 

 (P.P 7-8( "الغموض املصاحب إليجاد وتنمية يشء جديد

2- محامون متحمسون، والذين ميكنهم إقناع اآلخرين برؤية التعاون.

3- يدربون عملًيا ويوجهون وظيفًيا "ويعملون مع قيادات عليا إلرشادهم يف إدراك تداعيات 

 .(P. 8( "بعض أعاملهم وقراراتهم

4- وإنهم أخصائيو اتصاالت ال يفرتون ومبقدورهم "تجاوز الرتاكامت التي توجد يف املنظامت 

.(P.8( "التقليدية وإيجاد صالت بني املنظامت

وإن تنامــي وجود تصاميم عرب املنظامت )ســواٌء ُأطلق عليهــا " نظم عرب املنظامت، أو 

شــبكات، أو أي مصطلح آخر)، ســوف يســتمر- أي هذا التصميم – ليقدم فرصة وتحدًيا 
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ملامريس تطوير املنظامت ليســاعد مصمم الشــبكة للحركات الجســامنية وأعضاء الشبكة 

املشاركني يف عالقات إنتاجية تعاونية.

الملخص:
لقد ناقشــنا يف هذا الفصل عدًدا من أســاليب الحلول عىل مســتوى املنظمة بالكامل، 

وإن هــذه الحلول موجهة ليك تغري من صفــة وأداء النظم بكاملها. وإنه يف هذه الفئة من 

الحلول، قد حدثت تغريات يف الســنوات األخرية لتصميم حلول تتضمن عدًدا عريًضا ونوًعا 

من أصحاب املصلحة "وإدخال كامل النظام يف الغرفة" أو كام قيل- وذلك لتشــجيع املزيد 

من املشاركة وااللتزام للتغيري التنظيمي. وكان هذا هو الحقيقة سواٌء كان الهدف هو دورة 

وحيــدة يف التخطيط اإلســرتاتيجي يف منظمــة واحدة أو مؤمتر يبحث ويشــارك فيه آالف 

املواطنني من مختلف األمم. وبســبب مــادة املوضوع وحجمها الكبري فإن الحلول ميكن أن 

تكــون مــن بني األكر صعوبة لتنفيذها بفاعلية. وعىل كل حــال، فإذا كان النجاح يف البيئة 

التنظيميــة املعــارصة تعني أن تكون ناجًحــا يف تغيري كبري الحجم، فــإن مثل هذه الحلول 

مــن املحتمل أن متثل العالمــات البارزة ألي منظمة ناجحة. انظــر التمرين )6) يف امللحق 

للمامرسة يف تطبيق مفاهيم تصميم التنظيم.
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حالة دراسية)6(: إعادة تنظيم الموارد البشرية في ال� Asp للبرمجيات

اقرأ قضية ASP يف الربمجيات وانظر يف األسئلة التالية:

 1- كيف يشــعر العميل يف كيف أنه تم إدارة التغيري يف هذه النقطة؟ - أي املوقف. ما 

هو رأيك حول شعور فريق اإلدارة واملوظفني؟

 2- ما الذي قامت به ســوزان SUSAN بشكل جيد يف إدارة التغيري حتى هذه اللحظة؟ 

ماذا كان ميكن أن تفعله بشكل مختلف؟

 3- ما إسرتاتيجية الحل ونشاطات الحل التي ُيوىص بها إىل سوزان SUSAN؟ كيف تضع 

هيكاًل لهذه النشــاطات؟ ما الدور الذي ميكن أن تقوم به ســوزان SUSAN، وفريق 

اإلدارة، واملستشار؟

ى رنني هاتف ناثان Natahn ميلر املوجود عىل طاولة يف مكتبه باملنزل. َدوَّ

" أهاًل ناثان Natahn أنا ســوزان ماكنولتــي Mcnulty Susan من برمجيات Asp وأنا 

 Joan Orman  نائبة الرئيس للموارد البرشية بالرشكة. وقد أفادتني باســمك جوان أورمان

يف كيندال لالستشارات" 

وابتسم ناثان Natahn. لقد كانت جوانJoan زميلة عمل موهوبة حني كان يعمل يف وقته 

يف Kendall لعدة ســنوات قد مضت. ومنذ ذلك الوقت قد تلقى العديد من املراجع منها- أي 

من جوانJoan حول تنامي مامرســة تطوير املنظــامت. " بالتأكيد- ماذا ميكنني أن أؤديه لك" 

استفرس ناثان. هذا وإن Asp رشكة معروفة لدى ناثان. إنها مخدم كبري يف املنطقة وإنها منظمة 

تقنية عالية يف مجتمع ال توجد فيه الكثري من رشكات التقنية. إن Asp تبني منتجات الربمجيات 

لرشكات Fortune مســتخدمة حوايل )750) مهندس برمجيات يف تطوير املنتج و500 تنفيذي 

مبيعــات. ويضم ذلك الوظائف املســاندة األخرى املطلوبة لرشكة تعمل يف مجال )التســويق، 

واملوارد البرشية، واملالية وهكذا). ويستخدم غالًبا 1500 شخص يف املنطقة.

" حســًنا نحن هنا يف Asp نقوم بإعادة تنظيم إدارة املوارد البرشية. وكنت أسأل جوان 

عام إذا كانت تعرف أي أحد ميكنه مســاعدتنا بتمرين بناء فريق، وبرز اســمك. هل تعتقد 

أنك من املحتمل أن تكون قادرًا عىل مساعدتنا؟
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"حسناً" وتوقف قلياًل ناثان. "قد أكون قادرًا ملساعدتك ببعض األفكار- وإن بناء الفريق 

إحــدى اإلمكانيــات، أو توجد هناك بعض املبادرات أيًضا قد نعمل فيها ســوياً. هل ميكنك 

إفاديت قلياًل عام تحاولني عمله هناك يف Asp. رمبا تعطيني بعض املؤرشات عن البيئة؟

"بالتأكيد" قالت سوزان Susan " نحن اآلن بصدد تغيري منوذجنا من منوذج وظائفي إىل 

منــوذج كامل إلدارة خدمات العميل. وبالتأكيد، إن ذلــك النموذج يتطلب الكثري من عمل 

الفريق، وإنَّ لدينا أيًضا تخفيًضا بسيًطا يف املوظفني. لذلك.... "وتوقفت جوان Joan للرتكيز.

وأنصــت ناثان. إنه مل يكن متأكــًدا ماذا يعني "منوذج كامل إلدارة خدمة العميل"، لكن 

.Susan ذلك بالتأكيد كان بوضوح مهاًم لـ سوزان

واســتمرت ســوزان Susan " وعليه وإنه بهذا الرتكيز الجديد نحو الفرق، يبدو أنه مهم 

لفريقنا يف التغيري أن ندير نشاًطا يف بناء الفريق. وإنني كنت أمل أنه من املمكن أن نجتمع 

شــخصًيا حيث أستطيع أن أرشح منوذجنا وأن نتحدث حول كيف ميكن أن تكون قادرًا عىل 

مساعدتنا؟ قل، ما رأيك يف يوم الثالثاء الساعة 2:30؟"

 " يبــدو أن ذلــك جيد، إنني أعرف جيًدا أين يقع املكتــب الرئييس. هل أنتظر يف البهو 

وأسأل عنك؟ قال ناثان.

 " هذا جيد. سأراك حينذاك"

"إننــي مرسورة جــًدا أن متكنت من املجيء، إنــه لطيف أن نتقابل شــخصياً." وهكذا 

رحبت ســوزان Susan بـ ناثان Natahn يف رئاســة Asp للربمجيات وهو مبنى مكون من 

أربعة طوابق يقع بالضبط خارج وســط املدينة التجــاري. وهو مصمم عىل هيئة صندوق 

من الزجاج والفوالذ ويحمل شعار Asp من الكروم الالمع ذي مظهر البارز يف الردهة ذات 

األرضية الرخامية. والردهة مكان مزدحم بالحركة حيث إن املوظفني والزوار يقطعونه ذهاًبا 

وإياًبا بشــكل مســتمر. ارتدى ناثان Natahn شــارة الزائر وجلس يف الردهة حتى انتظار 

سوزان Susan والتي جاءت لتحيته.
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التعويضات واملزايا

جلست سوزان Susan وناثان Natahn يف غرفة للمؤمترات حول طاولة كبرية من خشب 

املاهوجاين وعليها )12) كرسياً من الجلد. ويالحظ يف الحائط إطار خشبي من الكرز مطبوع 

عليه متســلقون للجبال ويف قاعدته. يقــرأ " عمل الفريق: تقديم يد العون يجعل كل ذلك 

الفرق ". وإطار آخر يعرض زورًقا يجدف أســفل النهر وعليه العبارة: " األهداف: "الجهد ال 

يســوى شــيًئا دون رؤية". ويوجد أيًضا يف الغرفة وحدة مؤمتر فيديو وشاشة مطوية تظهر 

عرب التحكم عن بعد. هذا وإن إضاءة الدرب تسلط الضوء عىل املطبوعات يف اإلطارات.

قال ناثان: " شكرًا عىل دعويت. ويبدو أن لديك تغريًا ذا تحٍد قيد التنفيذ".

ســوزان: أجل.. نعم، أعتقد ذلك. إنني بحق ســعيدة أن فريق اإلدارة تبنى هذا الهيكل 

ن إنتاجيتنا وسمعتنا كفريق يف املوارد البرشية". الجديد. اعتقد أنه سوف يحسِّ

"هكذا قلت إنك تغريين النامذج هل تستطيعني إفادىت ماذا يعني ذلك؟ يستفرس ناثان 

Natahn "بالتأكيد" وسلمت ناثان Natahn خريطة تنظيمية.

 توضح هذه الخريطة كيف أن عملنا منظٌم يف إدارة املوارد البرشية. لدي اآلن خمســة 

مديرين يف فريقي، وكل منهم لديه وظيفة منفصلة. إن بوال  Paula مسؤولتنا يف التوظيف، 

وإنها ترشف عىل جميع عملنا يف اســتحواذ عىل املواهب. إن لديها خمسة من املتخصصني 
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يف التوظيــف يعملون لها. ويعمل أخصائيو التوظيف مع املديرين ويف فتح باب التوظيف؛ 

وعليها البحث عن األشــخاص املرشــحني، ويقومون باملقابالت الوظيفية األولية، ويدققون 

يف عــروض الوظائف. أما ليندا  Linda فإنها مســؤولة عن التعويضات، واملزايا، واملكافآت. 

ويشــمل ذلك، منح األســهم، وتعويضات التنفيذيني، وتســوية الوظائف )أي مستوياتها)، 

 Linda  إضافة إىل أي دراســات أخرى يف التعويضات يطلبهــا فريقنا التنفيذي. ولدى ليندا

اآلن اثنان من األخصائيني يف التعويضات مسؤوالن أمامها. )أما) ستيفن Steven فإنه يعمل 

معــه مثانيــة موظفني هم أخصائيو عالقــات – إنهم يقومون مبعظم العمــل اليومي بفرق 

اإلدارة التي يدعمونها، ملســاعدتهم يف إدارة مراجعات األداء ويعالجون شكاوي ومشكالت 

املوظفــني. وماثيــو )Mathew) خبرينا يف تطويــر املنظامت وإدارة التغيــري، ويعمل معه 

أربعة من املستشــارين يف تطوير املنظامت. وهــم يعملون يف مختلف املرشوعات، لكنهم 

عموًما يقدمون النصح لفرق اإلدارة التي يعملون معها، ويقدمون التسهيالت لالجتامعات، 

ويطــورون ويديــرون التدريب. وأخريًا فــإن لدى توم مســؤولياتنا يف )Eeoc)؛ مبا يف ذلك، 

اإلفادة القانونية وااللتزام، لكنهم أيًضا مســؤولون عن التحقيقات يف الشكاوى مثل التحرش 

أو ســوء معاملة املوظفــني، ولديه ثالثة أخصائيي تحقيقات يقومــون بتحليل البيانات مع 

اإلفادة.

 "هذا يبدو أنه هيكل تنظيمي عادي إلدارة املوارد البرشية، وذلك حســب خربيت"، قال 

ناثان Natahn " ما الذي دفع للتغيري؟"

"نعــم"، بدأت ســوزان Susan " إن عمالءنا من الداخل وهم املديــرون – العمالء من 

الداخل إلدارتنا – مل يكونوا ســعداء بالخدمة التي كانوا يتلقونها من إدارة املوارد البرشية. 

إن أحــد أكــرب التحديات هي التوظيــف – إن لدينا حوايل )200) وظيفــة جديدة كل عام 

يتم عليها التوظيف. بإضافة تلك الوظائف إىل الوظائف التي نحتاج إىل شــغلها نتيجة ترك 

العمــل فإن ذلك يعنــي أن كاًل من أخصايئ التوظيف يعالج أربعــاً وعرشين وظيفة يف أي 

وقت من األوقات وقد أدى ذلك إىل بعض اإلحباط من فريق إدارة Asp. إن املدير ســوف 

يحتاج الستخدام شخص ما، وأنه يحب أن يطبق شخًصا واحًدا من منظمة بوال Paula لفتح 

الوظيفة، ثم يتعامل مع شــخص يف فريــق ليندا Linda لتحديد مســتوى التعويض، وإنه 

ليس أيٌّ من هؤالء األفراد هو الشــخص بالضبط الــذي يعمل معه املدير يف قضايا عالقات 
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املوظف من فريق ســتيفن Steven، وهذا قد ُيحدث بعض املشكالت الخاصة بها، لكن ما 

أدى إىل اإلحباط فيهم هو أنه يف املرة القادمة أن عليه اســتخدام توظيف شــخص ما، وإن 

عليــه أن يطلب بوال Steven مرة أخرى، وقد ُيكلــف له أخصايئ توظيف آخر. إن هذا هو 

االتجاه الذي نراه اليوم يف كثري من الرشكات – أن مديرينا ينظرون إىل شخص واحد ُيطلب 

منــه ليعالج كل خدماتهم يف املوارد البرشية. وإننا نحتاج إىل فتح/إحداث وظائف، وإجراء 

مقابالت مع طالبي التوظيف، وأن تكون لدينا عروض الوظائف جاهزة بشــكل رسيع أكر 

مام هي لدينا اليوم. أنه سوق محكم وضيق بالنسبة لألفراد املتميزين".

 واســتمرت ســوزان Susan بالقول "إنه يف وقت واحد، ليس معظم فريق اإلدارة حًقا   

منخرًطا بالنواحي اإلســرتاتيجية بالعمل اإلداري الخاص باملوارد البرشية، مثل تصميم برامج 

املوارد البرشية التي تناســب مسرية النشــاط التجاري. وإننا يف صناعة الربمجيات يجب أن 

نتحرك برسعة كبرية، وأن نســعى دامئًا للحصول عــىل املواهب الجديدة ونخترب عدة طرق 

لتعويضهم لرفع مســتوى والئهم وبقائهم بالخدمة ورفع اإلنتاجية. وأنها شــخصًيا مرتبطة 

باتجــاه إســرتاتيجية رشكتنا، لكن بقية فريق املــوارد البرشية تم توجيهه نحو النشــاطات 

اليومية بداًل من الصورة الكربى، وعليه فإنهم ال يضيفون قيمة عاملية كام ميكنهم فعل ذلك" 

" يبدو أن ذلك مثل الشكوى العامة". قال ناثان. "ما نوع التغيريات التي تودون إدخالها؟" 

 "ها هي الخريطة التنظيمية الجديدة " وناولت ســوزان Susan ورقة أخرى إىل ناثان. 

يف هــذا النموذج الجديد، أعددنا فرًقــا لخدمة مختلف اإلدارات الداخلية التي تدير العمل 

 Paula نطلق عليهم "عمالءنا" من الداخل. وعليه، كمثال، فإن بوال -Asp التجاري لربمجيات

سوف تقوم فقط األن بدعم فريق املبيعات والتسويق، وسوف تتم مساندتها من قبل فريق 

يتكون من أربعة أعضاء، ُيطلق عليهم " الرؤساء العامني" يف املوارد البرشية، والذين جميًعا 

ســوف يدعمون أعضاء متعددين مكلفني من فريق اإلدارة من املبيعات والتسويق. الفائدة 

من ذلك هي أن بوال Paula اآلن ستكون نقطة االرتكاز الرئيسية يف االتصال بنواب الرئيس 

التنفيذي )Vp) يف املبيعات والتســويق، وأنها ســوف تكون أكــر انخراًطا يف تطوير وتفهم 

إســرتاتيجية املبيعات والتســويق بحيث إن إســرتاتيجياتنا يف املوارد البرشيــة – التعويضات، 

واالســتخدام، وإدارة التغيري – جميعها يتم تصنيفها مع إســرتاتيجية املبيعات. كام أن ليندا 

Linda سوف تقوم بذات العمل مع الربمجيات الهندسية. هذا وإن ماثيو Mathew سوف 
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يدعم مهمتنا أو مجالنا يف التوزيع. وبهذه الطريقة سنكون أكر تركيزًا عىل العميل، كام أننا 

سوف نكون أكر إسرتاتيجية وتجاوًبا للعمل التجاري. وأنه مبجرد تعيني موظف جديد، فإن 

ذلك الشــخص ســوف يعمل مع االختصاصيني يف املوارد البرشية طوال حياته الوظيفية مع 

)Asp)، وذلك يف مجال التخطيط للمستقبل الوظيفي، والتعويضات، إلخ. ولقد سألت أيًضا 

توم Tom أن يحتفظ بوظيفة أو مجال )Eeoc) مع اثنني من محليل البيانات حيث إن ذلك 

كان مجال خربته وأنه ليس من املمكن جمع ذلك مع وظائف أخرى، لكنه سوف يتوىل دورًا 

داعاًم لجميع وظائف الرشكة، مثل املالية والقانون".

SUSAN MCNULITY

نائبة الرئيس التنفيذي

TOM NEIL

املوارد البرشية املساندة 

وتحليل بيانات وظائف 

الرشكة

 MATHEW

WILLIAMS

املوارد البرشية املساندة 

والتوزيع

LINDA ANDREWS

املوارد البرشية املساندة 

والربمجيات الهندسية

 PAULA

WASHINGTON

املوارد البرشية املساندة 

واملبيعات والتسويق

فريق املساندة – 

تحليل البيانات
فريق املساندةفريق املساندةفريق املساندة

"هل تم اإلعالن عن هذه رسمياً"، سأل ناثان.

"معظمها. كان أول اجتامعنا األسبوع املايض. لقد أخربناهم أن بعض التغريات يف طريقها، 

وأن معظــم األفراد كانوا عىل وعي بها بشــكل عــام لكن ليس تحديــداً، واليوم كان لدينا 

.Susan االجتامع الثاين حيث نرشت الخريطة ومعها األسامء يف الوظائف". أجابت سوزان

وقد الحظ ناثان Natahn أن الخريطة التنظيمية الجديدة احتوت صناديق قليلة. " لقد 

ذكرت تخفيًضا يف املوظفني؟ يسأل ناثان. "إنك تويل اهتامماً" قالت سوزان Susan "وإنه يف 

ذات الوقت ناقشنا هذا النموذج، ونحن متأكدون أن مرصوفاتنا كانت حوايل )10) يف املائة 
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أكر مام نســتطيع تحمله. لذلك يجب علينا تخفيــض مجموع العاملني بأربعة موظفني يف 

مجاالت مختلفة، مبا يف ذلك موظفني اثنني من أخصايئ العالقات، واحد من تحليل البيانات 

Eeoc، وواحد من أخصايئ التعيني".

عالج ناثان Natahn املســألة حسابًيا يف رأســه "هناك وظيفة واحدة مل يتم احتسابها" 

إنني أعلم أن لدي 22 شخًصا يف حني كان لديك 27 شخًصا " هل أنا مل أذكر وظيفة واحدة؟ 

سأل ناثان.

"مالحظة جيدة" تبســمت ســوزان Susan. " إنني مل أنرش ذلك بعد أو أعلنها بســبب 

أنني مازلت أحتاج إىل وضعها بطريقة رسمية، لكنني سألت ستيفن  Steven أن يتوىل دور 

مدير عمليات املوارد البرشية. وإن األعضاء األربعة من فريق اإلدارة سوف يتبعون مبارشة 

ســتيفن Steven، وأنه سيكون مســؤواًل عن العمليات اليومية ملنظمة املوارد البرشية. وإن 

دوري سوف يتغري قلياًل، حيث إن رئيسنا التنفيذي ديفد كوفمن David Kaufman طلب 

مني أن أتوىل عدًدا من املســؤوليات اإلضافية وأســاعده بطلبات عمــالء خصوصيني. ومع 

اســتمراري بنفس اللقب الوظيفــي، لن يكون لدي الوقت لفرز املشــكالت اليومية، لذلك 

دعوت ســتيفن Steven أن يتوىل هذه املسؤولية الجديدة، إنها فرصة جيدة للتطوير، وإنها 

توفر يل بعض الوقت. ولدينا اجتامًعا آخر بكامل املنظمة يوم اإلثنني، وسوف أشارك ستيفن 

Steven يف دوره الجيد معهم يف ذلك الوقت".

"تدرك كيف يشــعر األفراد حول هــذا التغري عموماً؟ يف كل من فريــق اإلدارة والفرق 

.Nathan املساندة؟" هكذا سأل ناثان

"بالنسبة لفريق اإلدارة أعتقد أن هناك بعض االنفراج، ذلك أنهم عرفوا أنني سوف أقوم 

بتخفيض ذلك بوظيفة واحدة وأن الوظائف األربع باقية يف أدوارها الجديدة. إنهم يعرفون 

أنهم يحتفظون بوظائفهم، برغم أنهم ال يعرفون حتى اللحظة برتقية ستيفن Steven. وإنه 

من بني العموميات، أعتقد أنه توجد سلســلة مــن األفكار. إن هناك الكثري من القلق حول 

تخفيض املوظفني، ولســت متأكدة أن األفراد قد تجاوزوا ذلك حتى اآلن. إن الفرق القدمية 

متامســكة، وأعتقد أن بعض األفــراد يتطلعون لألمام ألدوارهم الجديدة، يف حني يتســاءل 

آخرون عن أعضاء الفرق الجديدة التي ينتمون إليها أو مديرهم الجديد. إن بعضهم، خاصة 
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الذيــن اعتادوا أن يكونــوا أخصائيي توظيف، يتطلعون لألمام، لتوســيع أدوارهم لتعطيهم 

انفتاًحا أكرب عىل عمالئهم من املديرين. وآخرون، مثل أخصائيي عالقات املوظف يتطلعون 

ملسؤولية التوظيف".

 .Nathan هل قام موظفو عالقات املوظف بأي مهام توظيف من قبل؟" استفرس ناثان"

"إن واحًدا أو اثنني منهم سبق أن قام بذلك يف رشكة سابقة. لكن معظمهم مل يسبق له ذلك، 

لذلــك هم من املحتمل يحتاجون مبدئًيا إىل تدريب. وإنني عىل اســتعداد أن يحصلوا عىل 

.Susan ذلك الوقت للتدريب للتواؤم والتعلم". تقول سوزان

"هــل هناك أي يشء آخر؟ من هو الســعيد، أو غري ســعيد بهذا التغيري؟" تحقق 

.Nathan ناثان

"وإنه من أخصائيي عالقات املوظف، كان ستيفن  Steven مديرًا محبوًبا جداً. هذا وإن 

ماثيــو Mathew كانت له حالتان )مثل ســوء تفاهم) مع أحــد أخصائيي عالقات املوظف 

الذين تم تعيينهم لهذه املجموعة – لقد كانت هذه العالقة ذات خصومات كثرية يف املايض، 

لكنهــا كانــت النقطة الوحيدة لوضع ذلــك الفرد، لذلك علينا معالجتهــا. وأعتقد أن ماثيو 

.Susan سيكون مهنًيا يف التعامل معها" أضافت سوزان

 Natahn مع زمالئه" تســاءل ناثان Steven أخربيني عن العالقة التي كانت لســتيفن "

"لقد كان ســتيفن محبوًبا جًدا كعضو يف الفريق وكقائد يف جامعته، وال شــك يف ذلك. وال 

أعتقد أن هناك أي مشــكالت." وهزت ســوزان Susan رأسها " لكن قد يكون تغيريًا خفيًفا 

ألولئــك الذين مل يعرفوه جيداً، مثــل أخصائيي التوظيف أو أخصائيي التعويضات. وإنه قد 

يكون من الصعب ألعضاء فريقه السابق أن يرتبطوا به بطريقة أخرى. لكن ستيفن محبوب 

وإنه يقدم سحرًا شخصًيا جمياًل، لذلك أعرف أنه سوف يتوىل الوظيفة القيادية برسعة".

"ما إجراءات النجاح التي تنظرين إليها؟" ســأل ناثــان Natahn " إننا دامئًا قمنا بقياس 

فاعليــة أخصــايئ التوظيف يف طريقني؛ عــدد املتقدمني املؤهلني للتوظيــف، الذي ُرفع إىل 

اإلدارة، وعجلة الوقت وفتح الوظيفة لقبول العرض. وسوف نستمر يف الحكم عىل أخصائيينا 

بتلك الطريقة، والتي أعتقد أنها تجعل بعًضا منهم قلًقا بعض اليشء حيث إنهم مل يتعودوا 

عىل التوظيف، وإنه اآلن تســتغرق )77) يوًما لفتــح وظيفة، وإيجاد املتقدمني لها، وإجراء 
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املقابالت معهم، ثم الحصول عىل عرض للوظيفة. إنني أنظر إىل أخصائيينا ليتحركوا برسعة 

مضاعفة. وهذا يعني أن األخصايئ ســتكون له حصة من الوظائف ليقوم بشــغلها وســيتم 

الحكم عليه يف الوقت الذي يتم يف شغل تلك الوظائف. لكن عموًما إنني انظر إىل عمالء يف 

الداخل أكر رضاء وأقل شــكاوى. وينبغي كذلك أن نكون قادرين عىل العمل حيث إن كل 

شخص ستكون لديه مسؤولية مبارشة لعمالئهم من الداخل – وإنهم ال يحتاجون للتنقل من 

فريق إىل فريق إلكامل عمل الوظيفة."  "ماذا عن عميل – هل هناك أي مخرجات محددة 

تنظرين إليها"؟ تســاءلت ناثان Natahn "ليس ذلك بالضبط، إنني أتطلع إىل إرشادك حول 

كيف نسري. ماذا نحتاج لعمله هو أن نحقق ما هو أبعد من التغيري بالرسعة املمكنة. حيث 

إننــا نبدأ بإبراز نتائــج حقيقية لعمالئنا من املديرين من الداخل. إنني أعتقد أن الناس غري 

مرتاحني بعض اليشء لفقدانهم بعًضا من زمالئهم العاملني، وإن الشــائعات كانت متفشية 

يف األسابيع القليلة املاضية. ولقد أوقفنا بعًضا من تلك الشائعات يف االجتامعات يف األسبوع 

الفائت ويف هذا األسبوع أيضاً، وذلك بإرشاك العاملني يف خططنا مع التوضيح لهم بالخريطة 

التنظيمية. لكننا فقدنا الكثري من الوقت للوصول إىل هذه املرحلة وإننا اآلن نحتاج للتحرك 

برسعــة ليلتحق األفــراد يف فرقهم الجديدة ويبــدؤوا فورًا يف التوظيــف." ركزت عىل ذلك 

."Susan سوزان

 ،Natahn لقد ذكرت يف البدء أنك تبحثني عن نشــاط يف بناء الفريق؟ " سأل ذلك ناثان

مذكرًا مبحادثتهم الهاتفية.

 "نعــم، إنه مع الفرق الجديدة، قليل منهم قد عمل مع بعض عن كثب من قبل. وهذا 

يتطلب نوًعا جديًدا من التنســيق بني أعضاء الفريــق – وبدياًل من قيامهم بعملهم وإدارة 

مرشوعاتهم الخاصة بهم، سوف يكونون جزًءا من فريق يدعم كل وظيفة تجارية. وسيكون 

لهم أيًضا مســؤولياتهم، لكنهم يحتاجون إىل املشــاركة يف املعلومات، وتقرير اإلســرتاتيجية 

والتوجــه، وتحمل مســؤوليات جديدة وغري عاديــة. وإنني أفكر أن نوًعا من نشــاط بناء 

الفريق حًقا سوف يساعدهم – إنهم سوف يتعرفون عىل بعضهم بشكل أفضل، رمبا يف لقاء 

اجتامعي. واليشء اآلخر الذي كنت أفكر فيه منذ أن تحدثنا يف الهاتف هو القيام "باختبار 

الشخصية" مثل ما هو يف Myers – Briggs أو تقويم آخر بحيث إن األفراد ميكنهم اختبار 

أسلوب عمل كل واحد منهم. إنني فقط ال أعرف من أين أبدأ".
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وهنا بدأت املحادثة تخبو، وإن سوزان Susan ألقت بالسؤال األخري. " إنه بعد كل ذلك، 

هل تعتقد أن باســتطاعتك مساعدتنا؟" اســتفرست سوزان Susan. "أعتقد أن هناك شيئني 

يســبقان إىل الذهن يجعل هذا التحول سلســاً، قال ناثان Natahn. "ملاذا ال أتقدم باقرتاح 

ر ذلك. لقد  يف كيــف ميكن أن تســري األمور، ثم إننا نبدأ من تلك النقطة؟ "إننــي بحق أقدِّ

جئت بتوصية عالية جًدا وانني أقدر أفكارك وإرشادك"، قالت سوزان Susan. وإنني أتطلع 

لقراءة اقرتاحك".

المصدر:

Source: Reprinted From Case Studies In Organizational Communication, Second 

Edition, Pages 167175-, Edited By J. Keyton & P. Shockley-Zalabak. Copyright © 2006 

Oxford University Press.
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 )Cross Roads Center( مستقبل مركز مفترق الطرق :)الحالة الدراسية )7

اقرأ حالة مركز مفرتق الطرق ثم أجب عن األسئلة التالية: 

• كيف ميكنك تلخيص الحالة الراهنة يف مركز مفرتق الطرق؟ 

• إىل أي يشء يتطلــع العميل إلنجازه؟ ما التحديــات املوجودة أمام العميل لتحقيق 

أهدافه؟

• كيــف تصمم مؤمترًا للبحث مســتقباًل، دورة التخطيط اإلســرتاتيجي، أو ســيناريو 

ر أجندة ميكن تقدميها  التخطيــط التعهدي للعميــل؟ قم باختيار أحد من هؤالء ثم طــوِّ

للعميل، شــارًحا القرض، والغايات، واألهداف، والهيكل للدورة قياًسا عىل األوصاف التي 

ُقدمت يف الفصل الثاين عرش وأيًضا يف القرارات اإلضافية املقرتحة يف نهاية الفصل.

لقد تم تأسيس مركز مفرتق الطرق Cross Roads Center قبل ستة عرش عاًما كمركز 

غــري ربحي للمخدرات وللمعالجــة من الكحول للكبار وللمراهقــني. ويقع املركز يف موقع 

هادئ مبنطقة ريفية تبعد حوايل ســاعة من أقرب مركــز حرضي رئيس. ويتكون املركز من 

ســتة مباٍن منفصلــة ذات لون عاجي تحيط بحديقة كبرية، وممــرات للميش، وبركة للبط. 

وإنه باستثناء الفتة مخفية باملبنى الرئيس، فإن معظم أعضاء املجتمع ال ميكنهم التمييز بني 

املركز وأي مجموعة مباٍن ملكاتب أو وحدات شقق منعزلة تقع يف املدينة الهادئة.

ولدى املركز قطاعان يعمالن بشــكل مختلف اعتامداً عىل عمــر املريض. القطاع األول 

هو مبنى تســهييل ملعالجة الكبار، حيث يتكون العالج أساساً من تعزيز يقدمه النفسانيون 

واملعالجون يف الطب مرخص لهم بذلك. وإن الكبار الذين يســجلون باملركز عادة يتعرفون 

عليه من مقدمي التأمني الصحي، والذي يقوم بدفع )100%) يف املائة من مرصوفات املركز 

حتــى )30) يوًما بالعــالج الداخيل و)30) يوًما يف الزيارة يف العيادة الخارجية. وإن موظفي 

املركز ميكنهم دعم حتى )120) شخًصا بالًغا يف أي وقت من األوقات.

الجــزء الثــاين من املركز هو مكان تســهييل داخيل )ســكني) للمراهقــني، حيث يعيش 

املراهقون مع بعضهم يف املبنى ويجدون املســاندة من شــبكة من الطب النفساين، واألطباء 

واملمرضــات، ومستشــارين يف اإلدمان واملعالــج الطبي. كام أن املركز يقــدم أيًضا موظفني 
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مدرســني الذين يقدمون مســاعدة تعليمية طول معيشــة املرىض باملركز، والتي قد تستمر 

حتى )8) أســابيع اعتامًدا عىل احتياجات املريض، ويكلف املركز الســكني إلدارته الكثري من 

النفقات، املوظفــون األخصائيون واالحتياجات املنزلية، لذلك فإنه يوجد فقط من )40-30) 

مريًضا يعيشون يف املركز يف أي وقت من األوقات, وإن مصادر متويل مبنى املراهقني تتضمن 

أيًضا التأمــني، لكن أيًضا التربعات واملؤسســات الخريية كذلك وبرامــج فيدرالية )اتحادية) 

ووالئية )مقاطعة) تقدم إعانات للمركز.

وقد تم تعيني دارين سبولدي  Darrin Spoldi مديرًا للمركز قبل ثالث سنوات تقريباً. 

وخالل فرتة عمله القصرية، تســلم املركز ثالثة هبات جديدة من مؤسســات خريية وطنية 

وزادت بثلــث عدد املرىض الذي وصل إليه العــدد باملركز. هذا وقد قام دارين Darrin يف 

األسبوع املايض بطلب عاجل إىل ليزا بركويز. لقد كان املركز يف مجازفة بسبب قانون جديد، 

وإنه أي دارين Darrin يريد املشــورة لتفادي أســوأ حالة سيناريو. "إنني حًقا مرسور أنك 

هنا" قال دارين Darrin وهو وليزا Lisaميشيان يف مسار امليش الجانبي خارج املركز. " إننا 

يف موقــف ميؤوس منه، وإننا إذا مل نقم بعمل يشء ما فوراً، قد ال نســتطيع املحافظة عىل 

املركز مفتوحاً."

 " يبدو أنك قلق جًدا حني تحدثنا مًعا األســبوع املايض". أقرت ليزا Lisa ذلك. " لكنني 

اعتقدت أنه حني تحدثنا قبل عدة أشهر مضت أن األمور تسري بشكل جيد".

"بالضبــط"، قال ذلــك دارين Darrin بهدوء، ناظرًا إىل أســفل إىل األعشــاب يف حافة 

الرصيــف. "لقد حصلت للتو عىل تربع رئييس ويبدو أن موقفنا املايل صلب مقارنة بأي فرتة 

خالل زمني هنا. يا للســخرية، كام برزت، كانت األشــياء تنجز وتســري بهدوء حتى الوقت 

القريب. ويف الحقيقة، وفقط قبل أســابيع قليلة مضت، فقد ختمنا دراســتنا ملدة عام حول 

انتكاسة املراهقني منذ أن قمنا بتوظيف املعالجني "اإلضافيني".

"االنتكاســة"؟ ماذا يعني ذلك؟ " سألت ليزا Lisa"إنها العائد لنا. نحن نتابع مرضانا بعد 

مغادرتهــم للمركز لرنى كيف هم يعملون وهل هم قــادرون عىل املحافظة عىل مهاراتهم 

التي تعلموها خالل وقتهم هنا، أو عام إذا كانوا بحاجة للعودة للمركز لعالج إضايف؟. ولقد 

وجدنا أن مرضانا لهم أقل النســب يف العودة لسوء اســتخدام املخدرات والكحول من بني 
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املراكز يف املنطقة. ويف الحقيقة إن النســبة قد تحسنت بحوال )15) يف املائة من قبل عدة 

سنوات مضت " "إىل أي يشء ترجع هذه النتيجة؟" تعجبت ليزا  Lisa. "ليس هناك أي جدال. 

إنهم مدرســونا واملعالجون، قال ذلك دارين Darrin بكل ثقة. " إن املريض تلو املريض يف 

الدراســة التي قمنا بها أفادوا أنهم تلقوا دعاًم ال يصدق من املعالجني، وإن املدرســني هنا 

مع املوظفني جعلوهم يركزون عىل دراســاتهم، بحيث إنهم حني يعودوا ملدارسهم يجدون 

صعوبة بسيطة للتواؤم/ االستيعاب )استيعاب الدروس)؟ وإنه قبل حوايل عام ونصف العام 

مضت أضفنا ثالثة معالجني كموظفني وكان التغري جيًدا بشــكل ال يصدق. إين أدرك كم هو 

جيــد عملنا هنا. لقد عملت يف مجاالت تســهيلية للعالج مثل هــذا طوال حيايت الوظيفية، 

وإن هذا املركز هو النموذج األكر نجاحاً". أخربين عامذا يثري قلقك بشأن املركز؟" سألت ليزا 

Lisa " ال.. ال تفهميني خطأ. قد أبدو اآلن هادئاً، لكنني أعتقد أنني فقط مخدر من التفكري 

حول هذا. إنه ليس فقط “اهتامم". إنها أكرب أزمة واجهتها يف حيايت الوظيفية. " قال دارين 

Darrin ". رمبا تكونني قد سمعت عن التغيريات التي قام بإجرائها مرشعو الوالية يف ميزانية 

الخدمــات االجتامعية للعام املايل الحايل، وتتضمن امليزانية بالنســبة للخدمات االجتامعية 

مجموعة من القوانني تتطلب أن أماكن التسهيالت العالجية التي تتلقى إعانات من الوالية 

لها نسبة مئوية معينة من موظفيها الذين يحملون الشهادة الجامعية يف الطب من مدرسة 

طبية معرتف بها. وإنني أعتقد أن القوانني ُقصد بها معالجة العدد الكبري من أماكن تسهيل 

العالج التي ُتدار أساًســا من قبل فنيني ذوي مهارة متدنية، مع قليل من املهنيني يف الطب 

يديرون بالفعل الخدمات. وإن الجدال الذي دار يف العام املايض بشــأن ســوء االستخدام يف 

األماكن الســكنية ملقر املمرضات دفع عدًدا من فئات املجتمع للمطالبة مبزيد من القوانني. 

وكانت النتيجة، رغاًم عن ذلك، أنه حتى أماكن سكنية مثل التي لدينا تواجه ذات القاعدة. 

وعــىل كل حــال، فإن القانون تم التوقيــع عليه قريًبا من قبل حاكــم الوالية، وإن األماكن 

السكنية لديها فقط ســتة أشهر لتستجيب مع القانون أو تفقد جميع التمويل من الوالية، 

بأثر رجعي لتاريخ توقيع الترشيع".

 "وماذا يعني بالنســبة ل )Cross Roads)؟ " قالت ليزا Lisa " وبقول آخر، فإن املركز 

سوف يستمر يف تلقي التمويل من الوالية ملدة األشهر الستة القادمة، لكن إذا مل تتمكن من 

اإلذعان للقانون يف تلك الفرتة من الوقت، فإننا نحتاج إىل إرجاع متويل ما قيمته ستة أشهر 
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إىل الوالية" قال دارين  Darrin" كم من الوقت تحتاج لتنفيذ لقانون؟" "حالياً، فإن املوظفني 

مــن مدريس املركز واملعالجني يقومون بوضع الحد املطلــوب لتلقي التمويل. إن معظمهم 

يحمل درجات جامعية متقدمة لكنهم ليســوا مامرسني يف الطب حسب التعريف القانوين. 

وأنه ال تكون لنا مشــكلة إذا سمحنا ملدرسينا واملعالجني بالذهاب – أي ترك الخدمة." قال 

دارين  Darrin. "إال أنهم أعضاء ذوو حساسية من موظفينا، وكام قلت إن مرضانا يقدمون 

لهــم قدرًا كبريًا من الفضل ملعاملتهم. بالضبط ال تفكــر أن ذلك ُيَعدُّ حالًّ مقبوالً. وإمكانية 

أخرى هي أن ترفض التمويل حكومة الوالية، لكن حينذاك نحاول التشغيل بأموالنا املتبقية، 

وهــو أمر مســتحيل. وإنه باملال الوارد بحــق من الحكومة الفدرالية ومــن التربعات التي 

تتوافر لنا، فإننا ليس فقط ســوف نلجأ إىل تخفيض املوظفني، بل أيًضا ينبغي أن نعمل عىل 

تخفيض عدد املرىض الذين نقوم بخدمتهم بحوايل الثلثني، وإننا لن  نقبل بالكثري من األفراد 

الذين يحتاجون للمســاعدة. لقد أعملت الفكر كثريًا حول هذا املوضوع يف األسابيع القليلة 

املاضية، وإنني مل أمتكن من الوصول إىل حلول مقبولة ألي واحد".

 "هــل املجتمع عــىل إدراك مبا يحدث للمركــز وماذا ميكن أن يحــدث إذا أغلق املركز 

أبوابه؟".

" إننــا عن قصد احتفظنا بانطباع ضعيف يف املجتمع يف الســنوات القليلة املاضية وأنه 

قبل وصويل، كان فهمي أن هناك نداء بني املرشفني يف املقاطعة أن يقفل املركز ويرحل، ومل 

يكن لدينا الكثري من الدعم. إنني ال أعرف ما هي كل القضايا، لكن هناك بعض العداء بني 

أعضــاء مجلس اإلدارة نحــو املرشفني يف مجلس املقاطعة. وبديهي، مل يصدر منهم أي يشء، 

وإن مجلس اإلدارة أوىص أال أقي وقًتا طوياًل يف املجتمع لفرتة حتى تســتقر األمور. وإنني 

لســت عىل دراية كم من قادة املجتمــع يعرفون حتى كيف أننا أســهمنا للمجتمع بعالج 

 .Darrin الكبار يف محليتنا وكذلك املراهقون" ثم ختم ذلك دارين

" ماذا فعلت حتى اآلن " ســألت ليزا  Lisaإنه قبل عدة أســابيع قليلة كان لنا اجتامع 

صغــري لكبار اإلداريني، حوايل مثانية منا. وتحدثنا فقط يف شــكل دوائر، نرتد للوراء ونتقدم 

بني محاولة التعرف كيف نستمر يف التشغيل بدون متويل حكومة الوالية، أو نحاول التوافق 

مع متطلبات الوالية ونحافظ عىل متويلنا الحايل. ومل نصل إىل أي نتائج، لكننا اتفقنا لنتقابل 
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مــرة أخرى خالل هذا األســبوع. وإنني ينبغي أن أقول، رغم ذلــك أن املوظفني كانوا ذوي 

حــامس كبري حــول املوضوع. فالروح املعنويــة عالية، وإن إداريينا منخرطون بشــكل عاٍل 

ومتحمســون إليجــاد حٍل ما. لقد عملت مع مجموعات أخــرى والتي قد تكون تنازلت أو 

تركــت، لكن هذه املجموعة مشــاركة، ومرتبطة، وذكيةـ  إنهــم يحتفظون ببعض يف )حالة 

تحــرك دائم)". قال دارين Darrin " دعني أقــوم بالتلخيص. إن مركزًا محلًيا ناجًحا بدرجة 

عالية سوف يتم إغالقه بسبب قانون الوالية يحمل نتائج غري مقصودة، وإن اإلغالق سوف 

يؤثــر عىل عدد كبري من املرىض، واملوظفني، وأعضاء املجتمع. ويبدو يل أن هناك الكثري من 

املجموعات الذين لهم مصلحة يف املركز حيث إنه ناجح ومســتمر يف التشــغيل. إن هناك 

بداهة املــرىض واملوظفني، لكن أيًضا توجد عائالت املرىض، والهيئات واملؤسســات الخريية 

التي تســاهم لنجاحك، وكذا املجتمع، وحتى الســلطة الترشيعية يف الوالية أيضاً." وختمت 

ليزا Lisa حديثها. " إنك أصبت الحقيقة، " قال ذلك دارين Darrin بكل هدوء. واستمرت 

ليــزا Lisa، " إن عــىل كتفيك الكثــري هنا. وإنني ميكن أن أرى أن ذلك يؤثر عليك شــخصًيا 

بشكل كبري. ماذا ترى يف جمع مجموعة أكرب مع بعضها ملساعدتك يف اتخاذ القرار عام يجب 

أن تفعلــه؟. وإننا ميكــن أن نحفظ ذلك ملوظفيك، أو أننا نســتطيع دعوة أعضاء من هذه 

املجموعات األخرى".

"هــذه تبدو فكرة جيدة" ووافق داريــن Darrin. "وإنني عند هذه النقطة يف حرية يف 

ماذا أفعل تالياً، لذلك ســوف أقبــل أي اقرتاح. أخربيني أكر. من ســوف ندعو لالجتامع؟. 

كم من الوقت يســتغرق ذلك، وكيف ســيكون هيكلة ذلك؟" "دعني أفكر ملًيا حول ذلك؟ 

 Lisa بإمكاين تقديم اقرتاح لك بشكل رسيع وإنه بإمكاننا البدء بأرسع ما ميكن". قالت ليزا

"إنني للمرة األوىل منذ أســابيع قليلة، أبدأ الشــعور باألمل"، "ابتسم دارين Darrin" إنني 

أتطلع لتلقي اقرتاحك“.
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قام مستشارون بإدارة دراسة حول حل شامل يف تطوير املنظامت وشاركوا موظفني يف فريق 
 ،Sandiago,California التاب��ع ملدينة )Communications & Electrical( اإلدارة بقس��م
وذلك بغرض تحسني اإلنتاجية وإقناع املوظفني، وإن كلاً من مجموعات العمل باملدينة حرضوا 
دورات بناء الفريق وشاركوا يف متارين حل املشكلت، وأبانوا فيها أدوار أعضاء الفريق. وتلقى 
املتدربون تدريباًا عمليااً ثنائيااً - ش��خص مع ش��خص - حول حل املش��كلت، كام أن املديرين 
حرضوا دورات تدريبية ليتعلموا كيف يكونون أكرث فاعلية يف إدارة االجتامعات، وتقويم أداء 
املوظفني وأكرث من ذلك. وقدم املستش��ارون ملحظات للفرق حول صناعة القرار من جانب 
الفريق، وحل املش��كلت، وفاعلية أو ديناميكي��ة املجموعة، واالتصاالت. وبعد انتهاء الحلول، 
قام املستش��ارون بتقويم النتائج، ومقاومة هذا القس��م ألقسام مامثلة داخل وخارج املدينة. 
وقد جمعوا قياس��ات كمية عن إنتاجية املوظفني، كام قاموا مبسح للموظفني وجمعوا بيانات 
ع��ن املوظف��ني يف مجال الغياب وترك العمل، كام أنهم طلبوا تع��اون املواطنني للحصول عىل 
تغذي��ة مرتدة حول الرضا عن اإلدارة. وإنه مقارن��ة ذلك باملوقف قبل الحلول، فإن التكاليف 
كان��ت متدنية، وكفاءة املوظفني ارتفعت بش��كل كبري كام أن الرض��ا الوظيفي قد ارتفع. "إن 
أولئك الذين يس��تثمرون يف الوقت والطاقة واملال لتحقيق أهداف معينة عن طريق مرشوع 
يف تطوير املنظامت ال ميكنهم معرفة إذا ما تم الوصول إىل هذه األهداف إال إذا قاموا ببعض 

 .)Paul & Gross , 1981 P.77( الجهد لتقديم املرشوع

• حني تقوم بعملية تطوير املنظامت، ما اليشء الذي يجب تقييمه والتأكد منه ملعرفة 

مدى النجاح الذي تحقق؟ 

ا من مستويات الحلول عىل مستوى  الفرد –  لقد ناقشنا يف الفصول الثلثة األخرية عدداً

والفريق – والتنظيم، وهو ما ميكن استخدامه لتطبيق التغيري. يف هذا الفصل سوف نناقش 

ماذا يحدث بعد إنفاذ تلك التغيريات. ما النظم املساعدة األخرى، والعمليات، أو التغيريات 

الت��ي ميكن وضعها يف مكانها بحيث يصم��د التغيري ويبقى طويلاً وبفاعلية؟ وأكرث من ذلك 

كي��ف ميكن للعملء وخرباء التغيري معرفة عام إذا كانت الحلول لتطبيق التغيري أحدثت أي 
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اختلفات عىل اإلطلق؟ ولإلجابة عن هذه األس��ئلة س��وف نناقش ما يقرتحه الخرباء حول 

طرق فّعالة الستمرارية وتقويم التغيري. 

إن آخ��ر مرحلة يف منوذجنا يف عملي��ة تطوير املنظامت تهتم باالرتباط��ات النهائية، أو 

عملية االنفصال والخروج من بيئة العميل. حتى املستش��ارون الداخليون واملس��تمرون يف 

العمل باملنظمة يحتاجون بعد انتهاء االرتباط أن يركزوا بأنفسهم عىل عودة امللكية بنجاح 

إىل العميل وأن يعلنوا نهاية الدراسة. 

استدامة التغيير بعد الحل:
إن جمي��ع الحلول التي تم رشحه��ا يف الفصول الثلثة الس��ابقة ترشح الطرق التي 

تؤدي إىل التغيري الش��خيص )قبل التعلم كيف تكون مديراًا أكرث فاعلية(، وتغيري الفريق 

)أدوار جديدة يف الفريق( و)التغيري التنظيمي( )وهيكل جديد للقس��م( حتى ال يكون 

أي شخص عىل ثقة مبالغ فيها يف املنجزات التي قد متت حتى هذه اللحظة، وكثري من 

املراقبني ينذرون بالصعوبات التي س��وف تأيت" اآلن تبدأ مش��كلتك " يكتب س��ينجي 

وآخ��رون )Senge Et–Al )1999: "وحيث تبدأ الش��تلت املغروس��ة ترضب بجذورها 

لتتقوى، فإنها س��تصادف مظاهر جديدة من بيئتها، مثل الحيوانات املفرتسة واملنافسني 

وأش��كال حية أخرى س��وف تقاوم وجود كينونة أو وحدة جديدة. إن واجبك اآلن هو 

 .)P.240( "املحافظة عىل حياتها ليس فقط لعدة أشهر، لكن ملدة سنوات

ا إن األشخاص متى حاولوا التغيريات عىل هذا النحو، فإنهم يجدون أنه من الصعب  وحقاً

املحافظ��ة عليها. مثال ذلك، إن األدوار الجديدة للفري��ق قد ال ينظر إليها عىل أنها مريحة 

مثل األدوار القدمية، وقد يشتاق األفراد إىل املايض برغم حقيقة أن األدوار القدمية مل تعمل 

ا وأخطاء حيث يتساءل األفراد من  بش��كل جيد. إن الهيكل الجديد للقسم قد يحدث إرباكاً

ا يف البداية للتصال بش��كل مختلف مع  هو املس��ؤول يف أي من القرارات. وقد تبدو مربكاً

زمي��ل عمل. وإنه يف مثل هذه الحاالت، توجد انتكاس��ة محتملة حول كيف كان يتم عمل 

األشياء قبل الحل. إن االنتكاسة أمر محتمل لعدة أسباب:
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أواًل: إنن��ا كث��رياًا ما نتحمس للمحافظ��ة عىل التغيري حني يراقبنا خب��ري التغيري أو املدير 

أو املستش��ار الخارج��ي. وحني يذهب املراقبون، فإننا كثرياًا م��ا نرجع للوراء حيث الطريقة 

القدمية املريحة وإن القادة قد يدعمون التغيري بس��بب أنهم مرغمون التباع التوصيات من 

قبل خبري التغيري، ولكنهم يفشلون يف االستمرار يف العمل عىل التغيري حني تتم الدراسة. 

ثاني��اً: إن التغيري غالباًا ما يكون حالة أكرث صعوبة، تتطلب طاقة ذات وعي، وعاطفة، أو 

إفاقة وأننا قد نوليه عنايتنا، إذا طلب منا ذلك، لكننا ال نس��تطيع االحتفاظ بذلك املس��توى 

من الطاقة:

"إن مجموعات العمل عليها تغيري الس��لوكيات والعادات )لألفراد( والتمسك بتلك التغريات. 

ا من جانبهم بسبب التحدي يف االحتفاظ بالسلوكيات  وهذا يتطلب تركيزاًا متواصلاً، وعناية وانتظاماً

 .)Longenecker&Rieman ,2007 , P.7( "الجديدة أمام التحديات يف العمل املستمر

إن الرصاعات اليومية مع أعباء العمل واملطالب الفسيولوجية للمحافظة عل انتباه واٍع 

��ا كافياًا حتى إن املطالب الش��خصية، والفريق، والتغيريات  للتغيري ميكن أن يتطلب تكريساً

التنظيمية تصبح املحافظة عليها أكرب مام يحتمل. 

ثالث��اً: من الطبيع��ي أن ال يكون أعضاء التنظيم مؤهل��ني يف البداية وهم يتكيفون مع 

الطريقة الجديدة. قد يكون التعليم مطلوبااً، وأن ذلك يس��تغرق أس��ابيع أو شهوراًا ليحقق 

نتائ��ج، واألفراد يس��تمرون يف التعلم، وإن��ه بدون الصرب لدفع املراح��ل الطبيعية واملربكة 

واألخط��اء التي من الطبيع��ي حدوثها يف البداية، فإن كثرياًا من أعض��اء التنظيم يّدعون أن 

التغيري قد فشل، والعودة إىل الطريقة القدمية. 

رابع��اً: إن القوى التنظيمية يف كامل النظام مثل املكافآت أو القيم الثقافية والتوقعات، 

واملعتق��دات قد تكون أك��رث قوة للتغلب عليها، وإنها قد متن��ع األعضاء من تطبيق التغيري 

كاملاً. وإن املدير الذي يتلقى تدريباًا عملياًا )ش��خص أمام ش��خص( ليكون أكرث تأثرياًا يف بيع 

)أو طرح( أفكاره قد يدفع للوراء حيث العمليات القدمية، متى كانت مراجعة أدائه تصفه " 

باملواجهة ". وإن القائد الذي يختار أن يرشك اآلخرين يف اإلدارة يف قرارات ذات مستوى عاٍل 

قد يعكس ذلك املدخل حني تكون قد تم تخطيها يف الرتقية وتوسم أنها صانعة قرار ضعيفة. 

إن كرثة الش��كاوى الداخلية قد يدفع اإلدارة املالية ليك تس��تمر يف إخراج تقاريرها املعتادة 
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الت��ي ألفوها خلل يف عملي��ة التطوير، ويصنع حواجز ضد التغيري ال ميكن أن يتجاوزها كل 

من أعضاء التنظيم اآلخرين، ونظم أخرى وهياكل، وعمليات. 

وإن املطلوب هو وس��ائل لتثبيت املكاس��ب التي تم تحقيقه��ا واملحافظة عليها، وذلك 

بالعم��ل عىل تج��اوز الحواجز للمحافظة عىل اس��تمرارية التغيري، وللدف��ع لإلمام املراحل 

االبتدائية الصعبة للتغيري حتى ميكنها االس��تمرار يف البقاء. إن التحدي هو يف تطوير الطرق 

الفني��ة لجعل الطريقة الجديدة تثبت أو تس��تقر. واملحافظة عىل اس��تمرارية التغيري، فإن 

ا أصيلاً من املنظمة. يكون التغيري  ا أي جزءاً معظم الخرباء يوصون أن التغيري يصبح مؤسس��ياً

مؤصلاً حني يكون أعضاء التنظيم ال يعتقدون أنه برنامج مبادرة خاصة أو مرشوع يف "نهاية 

التحليل" ف��إن كوتر )Kotter )1996 يكتب " يثبت التغيري فقط حني يصبح طريقة العمل 

 .)P.14( "ا كام يجري الدم يف الجسم هنا؛ وحني يتدفق يف وحدة العمل أو يف الرشكة عموماً

رمب��ا تذكرنا عبارة "طريقة العمل هنا " بأحد التعريفات للثقافة التنظيمية ومبعنى آخر إن 

ا من الثقافة، أو أنه جزء مكمل  ا حني يكون جزءاً برنامج التغيري يكون أكرث تأصيلاً ومؤسس��ياً

ا عىل أعضاء  للمامرس��ات العادية، والربامج، والقي��م، ومعتقدات أعضاء التنظي��م. واعتامداً

التنظيم املنخرطني وعىل حجم التغيري، إن هذا ميكن أن يكون محاولة قوية ومهمة، وميكن 

أن تس��تغرق س��نوات ليك تنضج. وإن كثرياًا من الكتاب يركزون عىل "إرس��اء" مبعنى تركيز 

التغيري، ودفعه ليكون غري قابل للرجوع إىل الوراء " ومحاط " بأسلك قوية" داخل املنظمة. 

إن هذا املدخل يساعد يف املحافظة واستمرارية التغيري، لكن رمبا يكون لها بعض السلبيات. 

مخاطر استمرارية التغيير:
إن العمل بش��كل قوي يف اس��تقرار، ورض��ا، والتزام صلب بالوض��ع الجديد قد يكون 

ه��و القاعدة التي متنع محاوالت للتغيري مس��تقبلاً )إن نفس خرباء التنظيم الذين أصيبوا 

بإحب��اط م��ن مقاومة أعضاء التنظي��م للتغيري من قبل غالباًا ما يكون��ون هم نفس خرباء 

التنظي��م الذين يرغب��ون يف أن يكون أعضاء التنظيم متمس��كني بالطريقة الجديدة دون 

أي استس��لم(. إن االس��تقرار أكرث مام يجب ميكن أن يكون مرضااً، كام هو الحال بالنسبة 

للتغيري الكثري. ومبعنى آخر " إن جعل املامرسات الحالية أمراًا روتينياًا قد )يرض( أو يعطل 

إمكانات أكرث أهمية يف التطوير. وإن الرغبة يف استمرارية الطرق الحالية قد مينع املوظفني 
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من اكتساب مهارات وخربات جديدة، وهكذا يقللون من الروح املعنوية ويهدمون األداء. 

)Buchanan Et-Al.,2005,P.191(. إن هنال��ك كثرياًا من الش��د والجذب بني االس��تقرار 

ا تهديدات لبقاء املنظامت لفرتة طويلة وهي  ا وأيضاً والتغيري باملنظامت، وكلهام يوفر فرصاً

عىل خطر يف التكيف، لكن إن تغيرياًا أكرث قد يعني إنتاجيةاً أقل، وإحباطااً، واضطرابااً. 

 يؤكد كل من وريل والولفر )Worley & Lawlvr )2006 أن الس��مة املميزة للمنظامت 

املعارصة الناجحة أصبح ليس هو مقدرتها يف جعل التغيريات باقية أو مس��تمرة. "إن إيجاد 

منظمة مستقرة تعمل يف بيئة معقدة ذات تغيري رسيع تتبع وصفة للفشل. ومحركا الفاعلية 

ا يجب أن يكونوا العنارص الرئيس��ية  التنظيمي��ة ودافعاها هام املرونة والحركية، لذلك أيضاً

والعمليات الخاصة باإلس��رتاتيجية والتنظيم" )P.18(. وقد ال يكون الحل هو محاولة "عدم 

تجميد" املنظمة مثل ما تم اقرتاحه يف منوذج لوين Lewin التقليدي وآخرين، لكن بدالاً من 

ذلك تطوير املنظامت التي ميكن أن تتعلم كيف تجري التغيري. إن األخصائيات التي تشجع 

Beer,Ei( التقويم والتكيف س��تكون أكرث فاعلية عىل املدى الطويل - وبالتايل، كيف تتعلم

)senstat,&Spector,1990,P.164

 إن اله��دف هو تطوير املامرس��ات التي تدعم االتجاه املرج��و وإزالة الحواجز للتغيري، 

وتطبي��ق فرص للتقوي��م املنتظم وإعادة التحديث الذي يحفز عىل إجراء تغريات مناس��بة 

ورضورية ولكن تجنب التحجر أو الجمود. 

آليات تعزيز استمرار التغيير: 
يويص هاريس وبيكارد Haris &Beckhard )1977( بس��بع مامرس��ات، من املمكن أن 

تش��جع عىل املحافظة املنتظمة وتحديث التغيري، وكتبا أن هذه املامرسات ميكن أن تساعد 

ا لتقاسم املعلومات حول التغيري وذلك بني  ا فرصاً القادة عىل إدراك فاعلية التغيري وتوفر أيضاً

األعضاء الذين ي��رون فقط جانباًا معيناًا من التغيري مع األخذ باالعتبار املنظور املحدد الذي 

ق��د يكون يف أدوارهم الفردي��ة. إن معظم هذه التوصيات تتجه نحو تغيري الفريق والتغيري 

التنظيمي، وليس التغيري الشخيص، لكن ميكن تكييفه لألفراد: 
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1- اجتامع��ات الفري��ق الدورية: رمبا يكون اآللية الرئيس��ية لتعزيز اس��تمرار التغيري هي 

االجتامع املنتظم ومن خلله يجتمع األعضاء مع بعضهم اآلخر ليتقاسموا أو يشاركوا يف 

النتائج، واملنظور واملجاالت، أو اآلراء حول كيف يس��ري التغيري. ويكتب بيكارد وهاريس 

)Bechard & Harris, 1977( إن مث��ل هذه االجتامعات تحفز "األعضاء ليفكروا فيام 

قاموا به وماذا حدث منذ االجتامع األخري، وأين هم سائرون يف الفرتة املتوسطة القادمة" 

)P.101( وذلك لتحفيز األعضاء ليفكروا يف التغيري وكأنه عملية س��ارية أكرث منها حدث 

منعزل. 

2- اجتامعات التحسس باملنظمة: وبخاصة يف حالة التغيريات التنظيمية ذات الحجم الكبري 

فإن من املفيد للقادة يف القمة أال يستمعوا مبارشة من أعضاء التنظيم حول كيف يسري 

التغيري. إن اهتاممات التحسس هي عملية قد يجتمع فيها القائد األعىل مع مجموعات 

م��ن املوظفني الذين تم اختيارهم كعينة عش��وائية من مختل��ف اإلدارات أو أنهم قد 

يكونون موظفني مبس��توى ومهام وظيفية متامثلة رشيطة أن تكون هذه الجلسة لجمع 

املعلومات وعدم اس��تخدامها يف معاقبة أو تعريض أي شخص للمحاسبة، وهي طريقة 

قيمة يف التقليل من تأثري الهرم الوظيفي وتوضيح التغيري لكل من القيادات واملوظفني.

3- االجتامعات الدورية بني املجموعات: وبخاصة يف حاالت التغيريات بني املجموعات حني 

��ا دورياًا منظاماً بني أعضاء  يت��م تطوير نظ��م وعمليات، أو علقات جديدة، وإن اجتامعاً

الفرق املشاركة ميكن أن يخدم  كمنطلق لتجديد وتقويم التغيريات التي تم إجراؤها. 

ا عن موقع العمل  4- مؤمترات التجديد: إن مؤمتر التجديد فاعلية محددة، تنظم غالباًا بعيداً

حي��ث يجتمع قادة التنظيم أو أعضاء آخرين ملناقش��ة التغي��ريات. وقد الحظ هاريس 

وبي��كارد )Haris &Beckhard )1977 أن كث��رياًا من املنظامت تعق��د هذه الفعاليات 

س��نوياًا خلل عملية التخطيط اإلس��رتاتيجي وذلك لتقويم التغيريات يف السوق أو البيئة 

ا  التنظيمية، فكر يف تجاوب املنظمة واعمل خطة للمستقبل. وهذه ميكن أن تكون أيضاً

فعالة عىل مستوى اإلدارة أو الفريق.

ا  5- مراجعة لألداء املوجه نحو الهدف: إن مراجعة األداء تقيِّم اإلدارات واألفراد قياساً

عىل أهداف قي��اس محددة. "فإذا كانت عملية تخطي��ط فعالة ذات توجه نحو 



استمرارية وثبات التغيري، والتقويم وإنهاء االرتباط

547 تطوير املنظامت عملية إدارة التغيري التنظيمي

ا يجد أن املنظمة حية، وتعيش، وذات طاقة  الهدف يف مكانها، فإن الشخص عموماً

 Haris(  ووضوح نس��بي حول أولوياتها وذلك حس��ب ما كتب هاريس وبيكارد

Beckhard, 1977, P.103&( وأنه يف حالة وجود أهداف واضحة وثابته، تدعمها 

ا التغي��ري املرجو منه. وتوثيق هذه األهداف  مكاف��آت فإن ذلك يوفر دعاماً واضحاً

وتوقع نتائج يف خطط األداء يس��اعد أعضاء التنظيم للرتكيز عىل النشاطات ذات 

األهمية األكرث يف دعم التغيري.

6- الزيارات الدورية من جانب مستش��ارين من الخ��ارج: إن إعادة الزيارة من قبل خبري 

التغيري الذي س��اعد يف تطبيق التغيري ميكن أن يشجع املنظمة أن توجه نظرة موضوعية 

نحو تقدمها: 

 " لقد وجدنا أن التمس��ك مبثل زيارات املراجعة، لفرتة عام عىل األقل أو ما يقارب ذلك، 

ُيعد تغيريااً رئيس��يااً "يرغم" قيادة املنظمة أن تكون لها اجتامع��ات متابعة. وأن ذلك يدفعها 

للنظر يف الوعود التي ذكرتها يف االجتامع األخري، وملراجعة التقدم، وأن يقوموا بالتفكري الواعي 

)Bechard& Haris, , 1977, Pp.103- 104( ."حول أولويات التخطيط للمستقبل

وإن زيارة مراجعة من خبري التغري ميكن أن توحي بأفكار حول ماذا قد تغري )أو مل يتغري( 

منذ االجتامع األخري. 

7- املكافآت: برغم حس��ن النوايا واملراجعات املنتظمة فإن التغيري ال ميكن أن يس��تمر ما 

مل تتم مكافأة أعضاء التنظيم وتقديرهم )كالرتقية، والتعويض، أو حتى الثناء والش��كر( 

ألدائهم عملاً يف تعارض مع التغيري. إن نظم التقدير ينبغي أن يتم تحليلها بعناية بالنسبة 

للنش��اطات والقيم الت��ي يدعمونها، وإن املكافآت ينبغي أن توض��ع يف مكانها "وتقدم 

��ا وتقديراًا لألفراد الذي��ن يحافظون عىل الطرق واالتجاه��ات الجديدة واملختلفة  اعرتافاً

 .)J.C.Jacson, 2006, P. 184( "لعمل األشياء خاصةاً حني يكونون تحت ضغط

ويوافق بريك )Burke )1993 بالقول: "رس��مياًا وعلنياًا ف��إن االعرتاف باألفراد باعتبارهم 

ساعدوا يف بحثك املنظمة يف اتجاه التغيري فإن ذلك ليس فقط سوف يخدم لدعم واستقرار 

ا س��وف يرس��ل إش��ارة واضحة لآلخرين باملنظمة عام هي  الس��لوكيات الجديدة لكنه أيضاً

 .)P.154( "السلوكيات الصحيحة
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 Field , Harris & Arminakis ولإلضافة إىل هذه القامئة، فإن فيلد وهاريس وأرمناكس

ا سبع مامرسات ميكن أن يستخدمها خرباء التغيري لتأصيل التغيري:  )1999( قد اقرتحوا أيضاً

1- املش��اركة النش��طة: إن منح أعضاء املنظمة الفرصة للتأثري عىل التغيري وهو يأخذ شكله 

وذل��ك من خلل سياس��ة املش��اركة يف صنع الق��رار، أو التعلم عن طريق املامرس��ة أو 

امللحظة كل ذلك ميكن أن يشجع عىل تبني التغيري والسيطرة عىل تطبيقه.

2- االتص��االت املقنعة: إن االتصاالت املنظمة حول وضع التغيري وإعادة أساس��ها املنطقي 

وهدفها، والحافز للس��تمرار، إن ذلك ميكن أن يشجع أعضاء املنظمة املتشككني ويدعم 

رسالة التغيري. 

3- إدارة املعلوم��ات الداخلي��ة / والخارجية: إن مس��وحات البيان��ات، ومقاييس املقارنة، 

ومصادر أخرى للبيانات ميكن أن تعزز الحاجة للتغيري وزيادة الثقة يف مدخل املنظمة. 

4-  مامرسات إدارة املوارد البرشية: هذا يتضمن ليس فقط املكافآت كام سبق ذكره أعله 

ا يخص مامرس��ات أخ��رى يف املوارد البرشية مثل اختي��ار املوظفني، تقوميات  لكنه أيضاً

األداء، ونشاطات التدريب والتطوير والتي كل منها يدعم التغيري.

5-  مامرس��ات منترشة: حني يطبق التغيري عىل س��بيل التجربة يف أحد أقس��ام املنظمة ثم 

تطبيقه يف قس��م آخر، فإن املوظفني من القسم الذي تم فيه التجربة ميكن أن يساعدوا 

يف نرش الرسالة حول التغيري يف أقسام أخرى. 

6- الحقوق واملراس��م: إن نش��اطات مثل اجتامعات املوظفني، ومؤمترات القيادة، وحفلت 

��ا لتدعيم التغيري م��ن الناحية الرمزية،  التقاعد، ومراس��م التقدي��ر ميكن أن توفر فرصاً

ويرشح أرمينك��س وآخ��رون )Armenakis Et - Al )1999 كيف أن إحدى املنظامت 

وزعت شارات جديدة للموظفني ومعها رساالت تحفيزية يف اجتامع للقيادة العليا لرشح 

مجازفة تجارية مشرتكة. 

7- النشاطات الشكلية / الرسمية: وإن التغيريات يف هيكل املنظمة، والسياسات، واملامرسات 

قد تكون رضورية لدعم التغيري وإزالة التضارب أو الحواجز لتطبيق التغري. 

إن هذه اآلليات ال يفرتض أن تكون مخرجات قرارات آخر دقيقة بعد أن يتم الحل، إنه 
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باإلم��كان عملها داخل عملية تخطيط الحل وأن يتم النظ��ر فيها بعناية طاملا أن التغيري ال 

يزال تحت النقاش بحيث إن جميع نظم املنظمة، الهياكل، العمليات، واملعتقدات الثقافية 

تعمل بجمع األطراف نحو نفس النتائج املرجوة. وإن املنظامت األكرث نجاحااً، حس��ب وريل 

وألولف��ر  )Lawler & Worley )2006 س��وف يتعلم��ون ليس فقط كي��ف يتقنون هذه 

ا كيف يش��جعون عىل التغيري القادم ليأخذ ش��كله أيضااً، " وهذا يعني  األخصائيات، بل أيضاً

إيجاد منظمة تش��جع التجارب وتتعلم املامرسات والتقنية الجديدة، وتراقب البيئة، وتقَوم 

األداء وإنها ملتزمة بالتحس��ني املواصل لألداء" )P. 21(. إن هنا الرأي الستمرارية التغيري هو 

أقل من حالة التأصيل أو التأسيس وتثبيت املامرسات، وأكرث من التعلم كيف يجرى التغيري 

بفاعلية وكجزء منتظم من الحياة املنظمة.

التقويم:
إن كلم��ة تقويم قد تكون ذات دالالت س��لبية لكثري من األفراد، رمبا ألن ذلك تجذر يف 

تجارب حالية ضعيفة أو تجارب مضت وذلك مع التغذية املرتدة: إن املدرس��ني واملصححني 

أصح��اب األقلم ذات امل��داد األحمر وهم يصححون إجابة أحد الطلبة، أو حكم مدير حول 

ا عىل أهداف األداء. إن ذلك من بني املراحل األخرية يف ارتباط  تقدم موظف خلل العام قياساً

تطوير املنظامت، وإنه كثرياًا ما يتم تجاوزه. قد ال يكون األخصائيون والعملء متأكدين حول 

كي��ف يكون تقويم الجهد، أو ماذا عن القيام بالتقويم، لكن مثل هذه املعلومات قد تكون 

ا بالنس��بة للعميل واألخصايئ ش��خصياًا وكذلك بالنسبة للمنظمة وهي  ذات قيمة عالية جداً

تنظر يف كيف ارتباط تطوير املنظامت أدى إىل تأثري ما. 

"إن الس��ؤال أن املستش��ار يجب أن يقدم عليه إجابة هو: هل الحل يف املنظمة X أدى 

إىل أي اختلف؟" )Randolph & Elloy, )1989, P.634(. إنه س��ؤال مخادع بسهولته ألنه 

ا مشحون بالتحديات. أيضاً
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التحديات أمام التقويم: 
إن كث��رياًا من األخصائيني وخرباء التغيري يفش��لون يف التقويم بس��بب ك��رثة التحديات 

والحواج��ز أم��ام إجراء تقويم ذي فاعلية ومتكامل وكام ح��دده بريك )Burke )1993: "إن 

تقويم عملية مامرس��ة تطوير املنظامت ميكن مقارنته بالكشف الطبي السنوي– كل يوافق 

أنه يجب أن يتم، لكن ال أحد، باستثناء باحث متحمس، يريد أن يواجه املشكلة والتكاليف 

 .)P. 168( ."لجعلها أمراًا ممكن الحدوث

وحقيق��ة فإنه إىل عهد قريب فقط قام أخصائيو تطوير املنظامت بتزكية عملية تقويم 

جهودهم. وإنه يف الس��بعينيات )1970S(، ندموا أنهم مل يعرفوا بقدر كاٍف كيفية قيامهم 

بتطوي��ر املنظ��امت. وإن قليلاً من األخصائي��ني أداروا تقومياًا منهجياً��ا لربامجهم يف تطوير 

املنظ��امت وإن واب��لاً من املقابلت والتحليلت يف التغيري قد ظه��رت والتي كان الباحثون 

ا )انظر(  األكادمييون يحاولون الوصول إىل عام إذا كان تطوير املنظامت بالفعل أحدث فرقاً

 Armenakis, Feild, & Hol¬Ley, 1976; Morrison, 1978; Porras & Berg,(

1978A, 1978B( وإن معظمهم أوىص بدراس��ات قوية عن التقويم يف حني أن دراس��ات 

مؤخراًا يف الثامنينيات )1980S( أش��ارت إىل تحس��ني يف منهجي��ة وفرتات تطوير املنظامت 

)Vicars & Hartke, 1984(  قام��ا بتقوي��م بقي حتى اليوم تحديااً، وما هو أكرث من ذلك، 

إن��ه طاملا أن هنالك ميلاً نحو الكثري من محاوالت التغيري لتكون قصرية األجل وللمنظامت 

ا من األمثلة نستعرضها. إن تطوير  أن ترتاجع إىل حالة ما قبل التغيري، فإن لدينا القليل جداً

ا عىل املدى الطويل، وإن الحاالت املنشورة يف تقويم تطوير املنظامت  املنظامت يقدم فرقاً

ا قليلاً من الدراس��ات اس��تطاعت تثبيت  ا الحصول عليها، طاملا " أن عدداً من الصعب جداً

استمرار آثار تطوير املنظامت، وإن األفضلية هي القيام بدراسات تقويم توضح إنجاز تغيري 

 .)Boss, Dunford, Boss, & Mcconkie, 2010, P. 437( لفرتة قصرية

ا والبارزة ح��ول التقوي��م )انظر:  وفي��ام ييل بعض م��ن الحواج��ز املهمة ج��داً

)Martineau & Preskill, 2002(
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• نستهلك املوارد: 

 إنه بعد دورة طويلة من التعاقد، وجمع البيانات وتحليل البيانات، والتخطيط، وإدارة 

الحل��ول، ف��إن كثرياًا من األخصائيني والعم��لء يرفضون تخصيص موارد إلج��راء التقويم، إذ   

يأخ��ذ ذلك وقت أعضاء التنظيم لجمع وتحليل البيانات واملش��اركة يف املقابلت، والتعامل 

مع املسح االستطلعي. 

• الخوف من النتائج:

ق��د يتخوف العميل أن املوارد قد تم تخصيصها إلنت��اج يشء هباء، وأنه من املمكن أن 

يكون املوقف قد تدهور فعلاً. إن خبري التغيري قد يخىش تغذية مرتدة سلبية، أو من املمكن 

تطوير سمعة متخصصة إلدارة التعهدات التي مل تحصل عىل النتائج املرجوة. 

• استهالك الطاقة: 

إن كث��رياًا من العملء وخرباء التغيري يفضلون ب��ذل الجهد إلحراز تغيري بدالاً من تقوميه. 

وإنه بني الحني واآلخر فإن خبري التغيري هو املشارك الوحيد الذي له رغبة يف النتائج وإنه قد 

يواجه صعوبة يف إغراء العميل لبذل الجهود املمكنة الرضورية لجمع البيانات. 

• الربنامج املقبول: 

ذ، وإنه من تجربة س��ابقة  قد يكون العميل أو خبري التغيري لديه قبول بأن الحل قد ُنفِّ

أو تقارير من آخرين، فإنه ال توجد حاجة إىل إجراء التقويم بأنفسهم. 

م:  • عدم التأكد ما هو الذي ُيقوَّ

دون وضع هدف واضح خلل مرحلة التعاقد، فإن العملء وخرباء التغيري قد ال يكونون 

م. إن بعض املخرجات، مثل "تحس��ن يف إدارة النزاع"  متأكدين حول ما هو اليشء الذي ُيقوَّ

أو "اجتامعات الفريق األفضل" قد تكون غامضة أو من الصعب تقوميها. 

• ينظر إىل عملية التقويم عىل أنها قيادية: 

إن التقوي��م غالباًا ما ينظر إليه عىل أنه "جمي��ل أن يحدث" خطوة يف العملية أكرث منه 

مطلبااً. 
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• تدريب األخصائيني:

ال يتم تدريب العديد من األخصائيني رسمياًا يف أساليب التقييم. وتتطلب بعض منهجيات 

التقييم معرفة إحصائية أو خلفية يف تحليل البيانات النوعية التي قد ال ميلكها األخصائيون.

• تصميم البحث واملامرسات: 

لق��د كان يف بداية تاريخ تطوير املنظامت أن خي��ارات علم االجتامع للتصاميم الكمية، 

والبح��ث التجريبي جعلت هذه الخيارات من الصع��ب إيجاد مجموعات تجريبية صادقة 

بحي��ث يت��م عزل املتغريات ثم تخض��ع للتقويم. وإن هذا الرأي قد تغري بش��كل كبري منذ 

ا من انعدام تقويم تطوير املنظامت الذي تم إجراؤه  السبعينيات )1970S( لكنه يرشح بعضاً

يف السنوات األوىل. 

وصعوب��ة أخرى يف إجراء تقويم مجهود تطوير املنظامت هو أن الحلول التنظيمية معقدة 

وأنه قد ال يكون من املمكن بشكل نهايئ القطع بأن نتائج املنظمة الجيدة تعود مبارش للنشاطات 

املحددة لربنامج تطوير املنظامت. وقد الحظ أرمينكس )Armenakis Et- Al, )1976 أن كثرياًا 

ا مثل الصعوبة  م��ن األخصائيني وجدوا تحديات منهجية لتقويم جهود تطوي��ر املنظامت، متاماً

يف تقويم ما الذي يش��كل التحس��ني، انعدام مجموعات مقارنة حقيقية، مامرس��ة الرقابة من 

التأثريات الخارجية وتلكؤ يف الوقت مام يعني سنوات بني الحل والنتائج.

األسباب الدافعة للتقويم:
إن��ه برغم هذه التحديات، فإنه يوجد الكثري من األس��باب الجي��دة لتقويم االرتباط يف 

تطوير املنظامت: 

1- يوفر التقويم الرتكيز: إن التقويم يدفع بتعريف أهداف التغيري... توضيح مخرجات التغيري املرتقبة 

)و( توضي��ح كي��ف أن مخرجات التغيري ه��ذه يتم قياس��ها. )Burke , 1993 , P.171( وأن تكون 

ا حول التقويم سوف يوحي لعميل وخبري التغيري بالعودة ألهداف اإلدارة األصلية للرتباط،  منضبطاً

ا حول املخرجات املرتدة، وتوثيق عام إذا كانت تلك األهداف قد تم تحقيقها. وأن تكون دقيقاً

2- إن نتائ��ج التقوي��م قد تجعل الدعم ميس��ورااً: قد يكون للعملء مزي��ٌد من الثقة يف أن 

جه��د تطوير املنظامت يس��تحق االهتامم والجهد وأنه م��ن املحتمل دعم هذه الجهود 
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يف املس��تقبل. إنه بإمكان خرباء التغيري االحتفاظ بنتائج التقويم )باإلذن( يف ملف يحوي 

"قصص نجاح" وذلك كجزء من حقيبة مهنية تحوي االرتباطات الناجحة.

3- توف��ر النتائج تغذية مرتدة للتغيري: "إن التقويم يجعل من امليس��ور التخطيط للخطوة 

القادمة ومراحل التحسني التنظيمي والتطوير" )Burke , 1993 , P.171(، كام أن التقويم 

يكشف عقبات التغيري وأن النتائج ميكن أن تشري إلمكانات التغيري يف املستقبل. 

4- من��و العميل وخبري التغيري: يس��اعد التقويم خبري التغيري ليتفهم الجوانب اإلس��رتاتيجية   

الت��ي عمل��ت أو مل تعمل ك��ام كان متوقعااً. وإن خبري التغيري ميك��ن أن يتعلم من هذه 

التجربة وإمكانية تصحيحها يف املرة القادمة، س��واء كانت التجربة يف منظمة العميل أو 

أنها يف ارتباط آخر. 

وإن��ه من عدة وجوه، فإنه ميكن النظر للتقويم بش��كل أفض��ل ليس أنه جزء من نهاية 

االرتب��اط، لكن النظر إليه كتح��ول إىل بداية جديدة. يف الش��كل )2-5(، الذي يحتوي عىل 

عمليات تطوير املنظامت يف الفصل الخامس هناك س��هم يرب��ط املرحلة األخرية للنموذج 

بالدخ��ول، مبا ميثل عمل التحس��ني املتكرر واملتواص��ل. وإن ماكلن وس��لفيان وروث ويل 

ا،  )Mclean,Sullivan & Rothwell()1995( يش��ريون إىل التقويم باعتباره مكوناًا ومجمعاً

مبعنى أنه تكويني حني يدار أثناء الحل والنظر إىل األمام للحلول يف املس��تقبل وأنها مجمع 

ح��ني تنظر إىل الوراء ملعالجة كي��ف كان الحل فعاالاً. وإن التقويم ميكن النظر إليه كخطوة 

أخرى يف جمع البيانات التي ميكن حينئذ تطويرها يف عقد آخر، تكون تغذية مرتدة للعميل، 

وتستخدم لتطوير إسرتاتيجية أخرى.

ما الذي يخضع للتقويم:

ميك��ن للتقويم أن يقدم أفكارا يف كل من عمليات املنظمة ويف مخرجات أو نتائج الحل 

��ا للتقويم. ولقد قام برج  وإضاف��ة لذلك، فإن تعه��د تطوير املنظامت ميكن أن يكون هدفاً

وب��وراس )Berg & Porras )1978B بتطوير مجموعة موس��عة ملتغريات النتائج والعملية 

التي ميكن أن ينظر فيها األخصائيون وهم يقررون ماذا يقيمون يف أي ارتباط مفروض انظر 

الشكلني )1-13( و)13-2(. 
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متغ��ريات العملي��ة يتكون تقوميها م��ن كيف ميكن الح��ل أن يتغري س��لوكيااً، واألفراد، 

وعملي��ات املهمة. وه��ذه تتكون من موضوعات مثل التحفيز، ح��ل الرصاع، وصنع القرار، 

وثق��ة املجموعة، واملش��اركة. كام أن متغ��ريات العملية تتكون من مج��االت مثل عام إذا 

كان أعضاء التنظيم يكملون النش��اطات الرضورية التي يف��رتض أن ينجزوها وعام إذا كان 

املوظفون مدربني بالشكل السليم. 

إن تحس��ني هذه املجاالت قد يكون الهدف ألي ح��ل مفرتض، لكن الهدف أو الحصيلة 

اإلجاملية عادة هو النتيجة التنظيمية. ومبعنى آخر، إن الهدف عىل املدى الطويل لنش��اط 

بن��اء الفريق هو تحس��ني عمل الفريق بنتيجة نهائية هي فريق أك��رث إنتاجية وفاعلية. إن 

متغريات العملية تسهم يف حصيلة متغريات املخرجات. 

تخت��ص حصيل��ة املخرجات من املتغ��ريات عادة مبس��توى املخرج��ات التنظيمية مثل 

اإلنتاجي��ة، رضاء العمي��ل، التكلفة، اإليرادات، الجودة، الج��دول الزمني، وترك العمل. وإن 

كث��رياًا من جهود تطوير املنظامت تعمل مبارشة يف متغ��ريات العملية، لكن معظم العملء 

يهتم��ون يف املتغريات املخرجات كنتائج، وإن قي��اس االثنتني العملية واملتغريات املخرجات 

قد يس��اعد لتوضيح الصلة بني مجهود تطوير املنظامت وبعض األثر )حتى ولو كان مؤقتااً( 

عىل نتائج املنظمة، وإضافة لذلك إن القياس من هذا النوع ميكن أن يظهر تغيريات أخرى، 

كلتاهام مفيد وسلبي، حتى إذا كانا غري مستهدفني. وإن هذه النتائج ميكن أن توفر مدخلاً 

لحلول أخرى ممكنة.

ا يخضع للتقويم، فإن  إن ارتب��اط تطوير املنظامت )Od( ذاته ميكن أن يك��ون موضوعاً

العم��لء ميكنهم القيام بتقوي��م كيف متت الجودة وتحليلها وما فيه��ا من عمليات تطوير 

املنظ��امت )Od( مب��ا يف ذلك العميل ورضا األخصايئ بالعقد وجم��ع البيانات وكيف كانت 

التغذية املرتدة وكذا إس��رتاتيجية الحلول. وميكن للمامرس��ني أن يقيموا كيف التزموا بقيم 

 Holbeche )2006( ووضعوه��ا نصب أعينهم. ويويص هولبي��ك )Od( تطوي��ر املنظامت

بتقوي��م التعلم وكي��ف أن التعلم الجديد واملعرفة قد تم دمجه��ام يف املنظمة وكيف كان 

ا للتقويم )انظر  ذلك )P.427(. وأن العلقة بأخصايئ التغيري والعميل ميكن أن تكون موضوعاً

القسم التايل حول االنفصال(.
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  الشكل )1-13( متغريات العملية يف تقويم تطوير املنظامت

 

واألخص��ايئ من حيث رضائه بالتعه��د وجمع البيانات وتحليل البيان��ات والتغذية املرتدة 

وإس��رتاتيجية الحل؛ ميكنه تقويم كيف أنه تقيد أو قام باتباع قيم تطوير املنظامت. هذا وإن 

هولب��ش  )Holbeche )2006 ي��ويص بتقوي��م التعلم: "ما هو التعلم الجدي��د واملعرفة التي 

تم تس��كينها يف املنظمة وكيف كان ذلك." )P.427( وإن العلقة نفس��ها التي بني خبري التغيري 

ا للتقويم )انظر القسم الثاين حول االنفصال(. ا أن تكون موضوعاً والعميل ميكن أيضاً
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الشكل )2-13( مخرجات املتغريات يف تقويم تطوير املنظامت
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عملية التقويم:
إن عملية التقويم ليست مختلفة بشكل كبري عن تطوير إسرتاتيجية جمع البيانات كام 

متت مناقشته يف الفصل السابع:

1- أوالاً، يج��ب أن يجتمع العميل وخب��ري التغيري إلعادة صياغة األه��داف األصلية للتعهد 

ولتقري��ر ما هي البيانات التي تربز بوضوح أكرث التغيريات املرغوب فيها عىل املس��توى 

الش��خيص، والفريق أو املنظمة. وإنهام قد يختاران للتقويم عىل كل مستوى، كام أوىص 

ب��ه البعض. )Livingstone, 2006( وعليها أيضااً مناقش��ة الغ��رض الذي من أجله يتم 

تقويم النتائج وماذا سيكون العمل بالبيانات.

2- وبعد ذلك، يجب عىل األخصايئ أن يقرر الشكل الذي يتم اتباعه يف التقويم وعام إذا كان 

جمع البيانات سيتم عرب املقابلت، مجموعات الرتكيز، املسوحات، أو طريقة أخرى وهل 

ا عرب كامل املنظمة  س��تكون سلسلة من املقابلت من أعضاء الفرق، وهل سيكون مسحاً

أو إنه س��يتكون من بيانات ع��ن الدوران الوظيفي يف الربع األخ��ري؟ ما هو اليشء من 

هذه املجاالت سوء يستعرض بشكل أفضل تأثريات برنامج تطوير املنظامت هل سيكون 

العميل راضياًا بيانات الجودة توضح رأي املوظفني يف املقابلت، أو أن بيانات كمية هي 

رضورية؟ ما هي متغريات العملية ومتغريات املخرجات ذات االهتامم؟. 

3- إن خبري التغيري ينبغي بعد ذلك أن يبدأ جمع البيانات، واتباع التوصيات الخاصة بجمع 

البيانات بفاعلية واملوضحة يف الفصل السابع.

4-  ينبغي عىل العميل وخب��ري التغيري االجتامع لتقويم والتخطيط للخطوات التالية، 

إذا كان��ت هنالك خطوات تالية. وإن بعض العملء س��وف يري��دون تقريراًا نهائياًا 

يوضح األهداف من التعهدات، والنش��اطات التي مت��ت إدارتها والنتيجة النهائية 

)Stroh & Johnson - 2006( وقد يكون من النصح أن تكون حذراًا حول التقدم 

مبطالبات مبالغ فيها حول املس��ببات يف أي تقرير نهايئ أو تفس��ري، مهام كان ذلك 

مغرياًا للقيام به. 
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أمثلة على التقويم:
ا وذلك لتقويم فاعلية  هاهنا فقط قليلاً من األمثلة املنشورة المتداد أكرث من أربعني عاماً

حلول تطوير املنظامت: 

1- إن إحدى املحاوالت املنش��ورة األوىل وذلك لتقويم فاعلية تطوير املنظامت، قيام باورز 

)1973( Bowers بتحلي��ل بيان��ات من أكرث م��ن )14,000( موظ��ف يف )23( منظمة 

اس��تخدمت واحد أو أكرث إىل أربعة أنواع مختلفة من حلول تطوير املنظامت: التغذية 

املرتدة للمس��ح، استشارت بني األش��خاص حول العملية. )تقارب حلول تطوير الفريق 

حيث يس��اعد األخصايئ الفريق مبس��ائل يف صيانة املجموعة/ أو العلقة(، واملش��ورة يف 

عملية املهمة )مس��اعدة الفرق إلزال��ة الحواجز التي متنع اإلنج��از الفعال للمهام(، أو 

التدريب املختربي )مجموعة التدريب(. 

2- وق��د ت��م مقارنة هذه مع منظ��امت كمجموعات رقابية تلقت إما بيانات تم إعادة تس��ليمها 

للمديرين دون متابعة أو بيانات تم إرسالها إىل القادة يف القمة لكن ليس بتقاسم )أو مشاركة 

مع أحد(. إن جميع املنظامت تم إعطاؤها نفس قانون املس��ح التنظيمي لتقويم عوامل مثل 

املن��اخ التنظيمي والرضا عن القي��ادة ووظيفة الفرد والفريق وكلهام قبل وبعد الحل. ويختم 

باورز )Bowers( إن التغذية املرتدة من املسح كانت مصاحبة تغيريات إيجابية يف كامل املناخ 

التنظيمي" )P.42(، وإن عملية املش��ورة بني األش��خاص جاءت بتغيري ثانوي، وإن املش��ورة يف 

عملية املهمة أفرزت تغيريااً طفيفااً أو ال يشء إطلقااً كام أن التدريب املختربي أفرز هبوطااً.

ا يف تطوير املنظامت منش��ور، فإن برج وبوراس  3- وإنه يف تحليل اس��مي ل� )35( مرشوعاً

)Porras& Berg )1978 بحثا يف تأثريات حلول تطوير املنظامت عىل مختلف متغريات 

العملية والناتج الذي تم رشحه مس��بقااً، وقد كتب��ا أنه عىل فرضية أن تطوير املنظامت 

يؤث��ر عىل العمليات فقط وليس عيل جميع املخرج��ات، "فإن التأثري لتطوير املنظامت 

عىل متغريات عملية التوجه نحو األفراد وعىل متغريات التوجه نحو املهمة كان قد أظهر 

أنه��ام متس��اويان يف التأثري، وليس كام هو يعتقد دامئ��ااً، أن تطوير املنظامت يؤدي إىل 

ا عىل  تغيري بش��كل رئييس يف املتغريات ذات التوجه نحو األفراد وأن لها تأثرياًا ضئيلاً جداً

 .)P.264( متغريات التوجه نحو املهمة
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 )Osatuke, Moore, Ward, Dyrenforth, 4- إن أوساتك وموري ووارد وديرنفورث وبلتون

)2009( and Belton وهم يعملون سوياًا مع قدامى املحاربني بالواليات املتحدة )اإلدارة 

 Respect واالحرتام Civility مبعنى الكياس��ة :Crew الصحية( أدخلوا حلاً أطلقوا عليه

واالرتب��اط Engagment يف الق��وى العاملة، وإن املؤلفني باس��تخدامهم منوذج مس��ح 

تغذية مرتدة قاموا مبس��ح ألكرث من )600( موظ��ف يف )17( مجموعة عمل قبل وبعد 

أن تم وضع الحل يف مكان لتقويم آرائهم حول الكياس��ة يف القوى العاملة مس��تخدمني 

ا باحرتام  ا مثل "األفراد يعاملون بعضهم بعضاً ميزاناًا من مثانية بنود. ويتضمن امليزان بنوداً

يف مجموع��ة العمل التي أنتم��ي إليها"، "وإن املنظمة ال تحتم��ل التفرقة" وإنه يف كل 

مجموع��ة عمل يولد املوظفون أفكاراًا حول كيف يعملون عىل تحس��ني الكياس��ة وكان 

م��امرس تطوير املنظامت يدعمه��م يف كل موقع بأولئك الذين مل يش��اركوا يف أي حل، 

مؤكدين أن الحل أثر بشكل كبري عىل منظور املوظفني نحو الكياسة.

5- يف دراس��ة موسعة وممتدة ملنظمة تعمل يف تطبيق القانون عندما بدأ العمل يف تطوير 

املنظامت يف عام )1973(، فإن بوس وآخرين )Boss , Et- Al – 2010( قدموا ش��اهدااً 

ع��ىل أن حلول تطوير املنظامت ميك��ن أن تولد تغيريات إيجابية ومس��تدمية باملنظمة 

)P.459(. وم��ن بني كّت��اب آخرين، فإن الحلول تتضمن حل��ول كامل املنظمة )تصميم 

املنظمة وإعادة الهيكلة، التغذية املرتدة للمس��ح( وحلول الفريق )دورات بناء الفريق، 

اجتامع��ات املواجهة( وحلول الفرد )إدارة التدريب العميل( هذا وإن املس��وحات متت 

إدارتها سبع مرات: قبل إدارة أي حلول، وخلل عملية الحل ألربع سنوات، ولعرش سنوات 

ولتس��ع وعرشين س��نة بعد ذلك. وقد متت مقارنة النتائ��ج ب�"مجموعة املقارنة". وقد 

وجد الباحثون أن درجة ترك العمل قد انخفضت، وارتفع الرضا عن القيادة وتحس��نت 

التقدي��رات حول ثقافة الصحة التنظيمية، وتحس��نت األحكام حول تعاون املنظمة مع 

مجموع��ات خارجي��ة. وإن أحد املش��اركني الذين ظلوا  يف املنظم��ة خلل معظم ذلك 

ا إىل حد ما.  الوق��ت الحظ أنه حني ب��دؤوا أوالاً يف مرشوع تطوير املنظ��امت كان مرتدداً

وظهر له أنه مثل لعبة، وبدعة تنتهي. لكنه رأى النتائج عىل أساس مبارش )P.458(. ويف 

حني أن الباحثني يقرون أنه ميكن تواجد عوامل كثرية تس��هم يف استمرارية التغريات عرب 

فرتة )30( عامااً، فإن املوظفني يش��ريون إىل عدد من العوامل التي يعتقدون أنها تساعد 
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ا مبا يف ذلك التعاق��د الدقيق، وعلقة ذات فاعلية بني  ه��ذا التغيري بالذات ليكون ناجحاً

املستش��ار والعميل، وقيادة ملتزمة، وتطوير نظم مس��اندة مثل التدريب واملس��ؤولية 

الفردي��ة وااللتزام وأكرث من ذلك، ويختتمون بالق��ول "إن حلول تطوير املنظامت ميكن 

أن تس��اعد املوظفني ليحافظوا عىل تركيز واضح ألهدافهم، ويواجهوا ويعملوا عىل حل 

املش��كلت فيام بينهم بطريقة وقائية واستباقية، ويعملوا تغيريات تنظيمية كبرية دون 

.)P.465( .التضحية باإلدارة املشاركة أو الثقة التي بني األشخاص

أخالقيات التقويم: 
يثري التقويم اهتاممات أخلق متاثل ما هو يف جمع املعلومات ومرحلة التحليل لعملية 

تطوير املنظامت. إن أكرب تحدٍّ أخلقي ممكن يف مرحلة التقويم س��وء تفس��ري وسوء متثيل 

البيانات )White & Wooten – 1985(. وهذا قد يحدث بحسن نية من قبل كل من خبري 

التغي��ري والعميل، وكلهام يتمنيان بصدق أن البيانات تربهن أن التعهد فعلاً أدى إىل فرق. 

وأنه��م قد يختارون جمع أو تقديم فقط البيانات التي تظهر تغيرياًا وتتجاهل البيانات التي 

تظهر نتائج س��لبية. وإن املس��ائل ذات الغموض بالنسبة ألولئك الذين شاركوا يف املقابلت 

يطلب��ون يف مرحلة جمع البيانات، كموظفني قد يخاف��ون من العقاب إذا تبني أنهم مل يروا 

أي تغي��ري كب��ري، وال يدعمون الجهد للتغيري، أو أنهم ال يقوم��ون مبا هو مطلوب ليك يكون 

التغيري ناجحااً.

إنهاء االرتباط: االنفصال والخروج:
هناك مثل ش��عبي يقول: " إن جميع االرتباطات الجيدة يجب أن تصل إىل نهاية ". إن 

االرتباطات االستش��ارية تعرف أنه��ا علقات مؤقتة، وإن امل��رشوع يف إحدى النقاط يجب 

ا من  أن يع��اد إىل العمي��ل. إن االنتباه لعملية النهاية ش��أن رضوري بس��بب " أن كثرياًا جداً

مرشوع��ات تطوي��ر املنظامت قد تنتهي دون إنتاجية أو أنها ق��د تنتهي فجأة دون متابعة 

كافي��ة. )Van Eron & Burke, 1995, P. 395( حت��ى ولو أن العميل قام بتخصيص عمل 

إضايف أو مرشوع ثاٍن، وأنه يف هذه الحالة فإن العلقة بني العميل واملستشار تظل مستمرة، 

وإن االرتب��اط الح��ايل كام ُعرف خلل مرحلة التعاقد قد وص��ل إىل النهاية. وكام أن مرحلة 
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ا تق��وم عملية إنهاء التعاقد  التعاق��د تضع النغمة يف كيف تتطور العلقة االستش��ارية، أيضاً

بوضع النغم للنتقال إىل تعاقد ثان. ومبهارات وبأخلقية إنهاء االرتباطات إنها مقدرة مهمة 

للمهني يف تطوير املنظامت.

إن النهاي��ات ميكن أن تبدأ من قب��ل العملء، واملستش��ارين، أو باتفاق بني الطرفني 

وبش��كل مثايل، وإن االرتباطات تنتهي مبوجب اتف��اق بني الطرفني، لكن قد تكون هناك 

أس��باب لكل من خب��ري التغيري أو العميل إلنه��اء العقد مبكرااً. وقد تك��ون لحظة إنهاء 

االرتباط بديهية للطرفني إذا حدث أن تم التوصل لألهداف وإن اتفاقات قد تم الوصول 

إليها حول العقد األصيل وأن النهايات يف أوقات أخرى، قد تحتاج أن تثار وتبدأ خاصة إذا 

مل يكن التعاقد يس��ري بش��كل جيد. وإن من بني مؤرشات التحذير من أن العلقة وصلت 

إىل النهاية ما ييل: 

• استمرار العميل باستبعاد األشياء. 

• تعمل االتفاقات ثم يتم نسيانها )من أي من الطرفني(. 

 .)Weisbord, 1973 / 1994, P.412( إن العميل يعمل بشكل أفضل وال يحتاج ملساعدة خارجية •

ينبغي أن يتم إنهاء التعاقد بوضوح وبتخطيط وليس بالسامح للتعاقد بأن ينتهي دون 

اهتامم. إن التأخري الكثري املطول أو التمديدات الخرقاء التي ليس من ورائها أي ارتباطات 

غ��ري منتجة ت��رض بالخدمة للطرفني العميل وخبري التغري، ولهذا الس��بب أش��ار ويس��ربد 

)Weisbord )1973 , 1994 بقول��ه " إنن��ي أرحب بإنهاء العق��د بوضوح وذلك بإخضاعه 

للختب��ار ووجد أنه يحتاج إىل ذلك. من األفضل املوت النظيف بدالاً من العذاب املس��تمر 

ا كام يش��ري ويس��ربد  Weisbord، تحدث غالباً��ا النهايات دون تخطيط أو  )P.412(. وأيضاً

تفكري مسبق. إن العملء وخرباء التغيري يفلسون من املوضوعات للجتامع األسبوعي حول 

موق��ف امل��رشوع. فالعميل يفتقر للمعلوم��ات أو الحافز التخاذ إج��راء آخر ويخرب خبري 

التغيري أن ينتظر ألس��ابيع قليلة حتى يتضح املوقف بش��كل ج��يل، وبنهاية األمر، فإن كلاً 

من العميل وخبري التغيري يصادفان مرشوعات أخرى، أو أولويات، ومن ثم يذهب التعاقد 

بعيدااً.
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وبدي��لاً لذلك، فإن خرباء التغيري والعملء ميكنهم االس��تفادة م��ن عملية إنهاء واضحة 

وذلك بجدولة اجتامع تغذية مرتدة للنتهاء. إن اجتامع الختام يدعو العملء وخرباء التغيري 

ا من املوضوعات ذات علقة بالتعهد والحل.  أن يوضحوا عدداً

• ماذا تعلمنا حول عملية تطوير املنظامت؟ 

• ماذا تعلمنا من العلقة بني املستشار والعميل؟ 

• ما املشكلة التي كان تقدميها يف البداية؟ وهل تغري ذلك ونحن نقوم بالبحث اإلضايف؟ 

• هل العميل سيقوم بالتعاقد مع األخصايئ مرة أخرى؟ 

ا عىل هذه وحدها؟ • إىل أي مدى تعلم العميل كيف يحل مثل هذه املشكلت اعتامداً

ا يف التعاقد؟  • ما الجوانب األكرث نجاحاً

• ما الجوانب التي كانت أكرث تحدياًا؟ 

ا عام تم فعله؟ • ماذا ميكن أن نفعله مختلفاً

• ماذا ننظر يف فعله املرة القادمة إذا واجهتنا هذه املشكلة مرة اخرى؟ 

ا أن يقدموا لبعضه��م اآلخر تغذية مرتدة  ه��ذا وإن العملء واألخصائي��ني ميكنهم أيضاً

حول مواطن القوة والفرص للتحس��ني: ماذا فعل كل منهم مبا يس��اعد اآلخر بشكل خاص 

يف نجاح العلقة والتعاقد أو عمل أش��ياء محددة قد تكون تس��ببت يف إيجاد حواجز ضد 

ا مناقش��تها يف االجتامع  التحس��ني. إن خطط ما قبل مرحلة االستش��ارة ينبغي أن تتم أيضاً

ا مس��تقبلاً مع منظمة  ا عامذا أو كيف يكون خبري التغيري مرتبطاً النهايئ بحيث يكون واضحاً

العمي��ل. مثال ذلك، يتوقف خبري التغيري عن حض��ور اجتامعات الفريق أو قد يحرض ملرة 

ا  واحدة فقط يف الش��هر. ينبغي مناقش��ة هذه التغيريات بحيث يكون الفريق واعياًا ومدركاً

للتغي��ري وال يفاجأ حني ال يحرض خبري التغيري االجتامع. وموضوع آخر الجتامع االنفصال ما 

بعد املشورة، هذا االجتامع يخص كيف يرغب العميل يف املتابعة بنفسه أو االتصال بخبري 

التغيري لتعهد آخر.
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أخالقيات إنهاء التعاقد:
إن االهتامم��ات األخلقي��ة قد تكون حلًّ يف عملية إنه��اء التعاقد حني يتأخر االنفصال 

بش��كل مبالغ في��ه وحني يتم برسعة كب��رية. إن متديد التعاقد ملدة أط��ول قد يكون مثار 

تساؤل أخلقياًا وذلك كام كتب )Wooten & White( )1985( حيث قاال: "إنه حني يتقدم 

مجهود التغيري عن طريق استمراريته أو مرحلة املحافظة عليه مبا يخفض االعتامدية عليه، 

فإن ذلك يعترب مس��ألة صعبة املواجهة بالنس��بة للكثري من خرباء التغيري حيث إنها تقتيض 

إج��راء تخفي��ض يف الجهد وإيقاف خدم��ات خبري التغيري من نظام العميل. وإن املس��ألة 

األخلقي��ة املحددة ذات االهتامم هي مس��ألة خبري التغيري ليس��تمر يف غ��زارة علقاته أو 

 .)P.161( خدماته املساعدة

ق��د يك��ون االنفصال - قطع العلق��ة التعاقدية - رضورياًا من الناحي��ة األخلقية وذلك 

للتقليل من االعتامد عىل خبري التغيري، والس��يام املستشار الخارجي، ولتفادي استمرار خبري 

التغي��ري يف قب��ول الدفعات إذا كانت الخدم��ات التي تم التعاقد عليها ق��د اكتملت أو أن 

العميل أصبح ال يستفيد من )تلك العلقة(. وعلوة عىل ذلك، كلام كانت مدة مشاركة خبري 

ا  ، أو مبعنى آخ��ر كام يقال أن يصبح متطبعاً التغي��ري يف نظ��ام العميل طويلة، يصبح متأقلاماً

ا من النظام بحيث تضيع املوضوعية وأن االنفصال  بطابع موظفي املنظمة، أو أن يكون جزءاً

يصبح نفسيًّا أمراًا صعباًا بالنسبة لكل من خبري التغيري والعميل. وإنه يف مثل هذه الحاالت، 

ا )نفسياًا وماليااً( عىل العميل.  فإن خبري التغيري ميكن أن يكون معتمداً

ا مسألة أخلقية فيها نظر، ذلك  ا ميكن أن يكون أيضاً إن إنهاء التعاقد يف وقت مبكر جداً

أنه��ا قد تعني ترك العميل يف موقف ضعيف إلدارة التغيري وحده. وإن خرباء التغيري الذين 

يشعرون أن العميل ال يتقدم بقدر كاف أو أن العلقة ضعيفة قد ينظر يف األسباب والطرق 

الت��ي متكنه من الخروج )من هذا االرتباط( وذلك حني تصبح األش��ياء صعبة. وإن العكس 

قد يحدث أيضااً، حني يعتقد خبري التغيري خطأ أن العميل مس��تعد للتمس��ك مبقاليد األمور 

وحده.

وع��ن الصعوبة املحددة، فهي تقدير املقدرة التنظيمي��ة للقيام مبجهود جوانب التغيري 

عىل املدى الطويل، مبا يف ذلك العمليات الرضورية وحل املشكلت. إن التقدير غري السليم 
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لقيمة/ سلمة نظام العميل ميكن أن يقود إىل خروٍج قبل موعده ونضوجه وذلك من جانب 

 .)White & Wooten , 1985 P.162( خبري التغيري

إن تقومياً��ا أمنياً��ا لدوافع خبري التغيري والعميل إلنهاء االرتب��اط أمر مهم للتأكد أنه– أي 

االرتباط– ينتهي بشكل أخلقي. 

الملخص:
تتضمن املراحل النهائية لعملية تطوير املنظامت، تطوير عملية من شأنها املحافظة عىل 

استمرارية التغيري، وتقويم ذات التغيري، والخروج أو إنهاء االرتباط. 

وإن كلاً م��ن هذه الخطوات تتضمن قيام خبري التغيري بش��كل تدريجي بتطوير الفرص 

للمنظمة ليك تحافظ عىل قوة الدفع والتي تم تحقيقها بشكل مثايل خلل عملية الحل وأن 

تف��رتض كامل امللكية لعملية التغيري بحيث إن خبري التغيري يس��تطيع االنفصال من البيئة. 

وتتضمن استمرارية التغيري إيجاد النظم، والهياكل، أو العمليات بحيث إن ذلك مينع حدوث 

ا إىل "الطرق القدمية" يف عمل األشياء.  انتكاسة أو رجوعاً

إن الحواجز التي تواجه تنفيذ التغيري تحتاج إىل تفهم وإىل إدراك بحيث تتم إزالتها، وأن 

تكون هنالك فرٌص دورية للمناقش��ة، واملراجع��ة، وتقدير، وإعادة تجديد التغيري، ذلك أنها 

��ا تحتاج أن توضع يف مكانها. وإن تقديم االرتباط يتضمن تقدير العملية واملخرجات  جميعاً

التي حاولت إسرتاتيجية الحل معالجتها، وإنه من التفكري األفضل اعتبارها أنها مرحلة جمع 

بيان��ات أخرى حيث كله��ام ينظر إىل الوراء حول ما تم تحقيقه وأن ينظر إىل األمام لجمع 

التغذية املرتدة التي ميكن أن تقود حلوالاً جديدة أو تغيريات يف املستقبل. 

وأخريااً، إن جمي��ع التعهدات تأيت إىل نهاية. وإن اجتامعات النهاية ميكن أن توفر فرصة 

واضحة بتقديم االرتباط ومناقشة ما تم تعلمه وما تم تنفيذه. وإن االنفصال أخلقياًا بأمانة 

واس��تقامة يتضمن تقدير حوافز الشخص لإلنهاء وذلك للتأكد أن ذلك يحدث ليس قبل أن 

ا )لتجنب ترك العميل دون مهارات إلدارة التغيري بشكل سليم(  يكون العميل بحق مستعداً

ا  ا بحيث إن ذلك يغري ويشجع خبري التغيري أو العميل أن يكون معتمداً أو ليس متأخراًا جداً

كل عىل اآلخر. 
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 الفصل الرابع عشر

قضايا عالمية في تطوير المنظمات
 

سافرت إىل الصني فرق استشارية من الطلبة من جامعة Western University للعمل 

مع عميل لفرتة متتد ألربع س��نوات. والعميل هو ليو هاي مينج Liu Hai Ming، مؤس��س 

ورئيس رشكة Kun Lun وهي رشكة سياحة متتلك عدًدا من املطاعم وفندقاً ويحمل السيد 

ليو Liu فلس��فة إدارية أطلق عليها طريق��ة Kun Lun تقوم عىل القيم الصينية ومثاليات 

كونفوش��يون Confucian يف خدمة املجتمع، والتزام نحو املرؤوسني. وقد خلط هذه القيم 

بروحه ذات التوجه التجاري، والتزام خدمة العميل، والذكاء التجاري.

وكانت فرق الطلبة، وهي يف مهمة استش��ارية مع منظمة صينية غالًبا ما تشعر بالقلق. 

لقد درس��وا تقاليد للمامرسات التجارية يف الصني والعادات االجتامعية وذلك بغرض إعداد 

أنفس��هم )للمشورة(. وتتبع دورة املشورة الس��نوية منًطا منتظاًم يقوم الطلبة فيه بتأسيس 

العالقة االفتتاحية، وإدارة جمع البيانات ونش��اطات التحليل، ويقومون التغذية املرتدة يف 

اجتامع لتخطيط للعمل، وإدارة الحلول، وتقويم النتائج، ثم الخروج أو اإلنهاء. ذلك أن كل 

عام يجيء باخرتاق جديد يف العالقات مع العميل. 

وإنه يف العام األول لالستش��ارة التعاقدية، كون السيد ليو Liu والطلبة عالقة حذرة مع 

بعضه��ام. لقد تعلم الطلبة أن مفهوم "الوجه"، يف الثقاف��ة الصينية يعني أن األفراد أخذوا 

الفكرة برصامة وأن س��لوكهم ولغتهم قد تهدد االنس��جام يف العالقة م��ع فرد أو مجموعة 

أخرى، اعرتاًفا أن املوظفني قد يكونون متخبطني حول التحدث س��لبًيا عن مشغلهم بسبب 

تهديد الوجه، فقد اتبعت املقابالت طابًعا استخباراتًيا وبحث حول مواطن القوة واإلنجازات 

باملنظمة. 

 Kun Lun Way وإنه يف السنة الثانية، أشارت املقابالت مع موظفي التنظيم أن طريقة

مل تك��ن قد نقل��ت عرب كامل املنظمة، وأن الطلبة أوصوا بتطبيق مدخل القيادة املش��رتكة. 

وأنه خالل تقديم التغذية املرتدة، فإن قائد فريق الطلبة االستشاري أحال إىل فريق املشورة 
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زمالء بش��كل منتظم كلام برزت أسئلة من جانب العميل. ويف إحدى الحاالت شاهد السيد 

لي��وLiu كيف أن الطلبة يقومون بتش��كيل الدور القيادي وه��ي الحالة التي هم يحاولون 

فعلها حول القيادة املشاركة، كام الحظ كيف أن كل فرد قد عرب عن دور قيادي وأقر كيف 

أنه قد يتخذ هذا املدخل )فيام بعد( عرب منظمته الخاصة. 

والحظ الطلبة، يف السنة الثالثة، أن املقابالت أقرت بأهمية النظم واملامرسات التنظيمية 

 .Kun Lun Way باعتبارهام متامس��كة ومتس��قة بحيث تس��تمر هذه النظم لدعم طريقة

وأنه خالل التبصري الذي قدمه املستش��ارون استخدموا فكرة )Confucian( كونفوشيون يف 

التناغم بداًل من االصطفاف يف خط مس��تقيم ليعكس االرتباطات يف النقاط الخمس الواردة 

يف من��وذج جال��ربث )Galbraith )2002 يف تصميم املنظم��ة، وأن املديرين أدركوا فورًا هذا 

املفهوم.

وأخذت االستش��ارة التعاقدية يف الس��نة الرابعة منحى مغايراً، حيث استفاد الطلبة من 

بيانات س��ابقة وصمموا ورش��ة عمل حول التطوير اإلداري، مركزي��ن مرة أخرى ليس عىل 

السلبيات مثل "حل املشكالت"، ولكن ركزوا عيل إيجابية "تحسني العمليات" وأنه يف تحرك 

ش��جاع، فإن الطلبة أعادوا ترتيب الغرفة بعيًدا عن الرتتيب الرس��مي )التقليدي( باستخدام 

مجموعة صغرية للمناقش��ة، وهذا أي - الرتتيب - خروج عن الثقافة املتعارفة، لكنه ترتيب 

قامت املنظمة العميل بتطبيقه بحذر اعتامًدا عىل العالقات الراسخة. 

 ويعود النجاح إىل الجهود التي قام بها فريق االستشارة لتطبيق مامرسة ويسرتن ملحتوى 

 2009Jensen,( ثقافة صينية، مراعني بشكل خاص املامرسات الثقافية، والقيم، واملعتقدات

.)and Nyberg

• ما التحديات التي تراها يف عملية تطوير املنظامت حني يجيء أخصايئ تطوير املنظامت 

والعميل من ثقافات مختلفة؟ 

• كي��ف ترى أن مدخل مامرس تطوير املنظ��امت ينبغي أن يكون حيث البيئة الثقافية 

ليست مألوفة له؟ 

إنه حيث تتحرك املنظامت بعيًدا عن الشاطئ بأجزاء من عملياتها، أو أن تفتح فروًعا 

يف أقط��ار أخ��رى فإن أفراًدا كثريين ميارس��ون العضوية يف فريق أو يعملون مع ش��خص 
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 The يف كتابه بعنوان Friedman )2007( يقط��ن يف قارة أخرى، وكام يكتب فريدم��ان

ح".  World Is Flat "العامل ُمسطَّ

ميك��ن اآلن ألك��ر الناس من ذي قبل أن يتعاونوا ويتنافس��وا يف وق��ت محدد مع أناس 

كثريي��ن يف أنواع م��ن العمل أكر يف أركان مختلفة من كوكب األرض وعىل قدم متس��اوية 

.)P. 8( مقارنة يف أي وقت ميض يف تاريخ العامل

واس��تمر فريدمانFriedman مركزاًَ عىل أهمية الوظائف يف املس��تقبل "والتي س��وف 

تتضم��ن التعاون مع اآلخري��ن أو تناغم التعاون داخل وبني ال��ركات، خصوًصا تلك التي 

يعم��ل بها ق��وى عاملة مختلفة / متنوعة من حول الع��امل" )P. 285(. بالتزامن مع الزيادة 

يف الفرق العملية وتغيريات أخرى يف التقنية والتي س��وف نتعرض لها باملناقش��ة يف الفصل 

الق��ادم. إن عومل��ة العم��ل كانت ذات تأثري أيًض��ا عىل عوملة تطوير املنظ��امت. إن حلول 

تطوي��ر املنظ��امت مل تكن اآلن مقترصة عىل فريق املروع ال��ذي يتواجد يف مبنى مكاتب 

صغ��رية، والي��وم إن كثريًا من مامريس تطوير املنظامت يحتمل أنه��م يعملون مع عمالء أو 

ف��رق من أقط��ار متعددة وجًها لوج��ه ويف بيئات عمل افرتاضية. وإن كث��ريًا من أخصائيي 

تطوير املنظامت يدركون أن الثقافات تعكس بعض الفروقات وأن الحساس��ية الثقافية أمر 

مه��م. وعليه فإن كثريًا ميارس��ون العم��ل يف بيئة عاملية أو مع عم��الء وأعضاء التنظيم من 

ثقاف��ة أخرى. هل األخصايئ يضغط للتقدم بثق��ة يف ثقافته التي هي اختياره، يطبق مناذج 

ومامرس��ات مام قد ال يكون مقبواًل من الحضور، وبالتايل يرغم الثقافة للتكيف )بحسب ما 

يريده( األخصايئ؟ أم أن يكون املدخل األفضل فقط هو تطبيق تلك الحلول التي تعمل عىل 

مستوى عاملي، إذا كانت موجودة بالفعل؟ رمبا ينبغي تكَيف الحل ملحتوى الثقافة )وهكذا 

قد يجد الش��خص نفسه( يجري تجربة مبدخل غري مألوف؟ وماذا إذا كان الحضور أنفسهم 

أعضاء من ثقافات متعددة؟ وإن هذه الحقيقة دفعت الباحثني واألخصائيني بطرح عدد من 

األسئلة العريضة: هل تطوير املنظامت محصور فقط عىل أمريكا الشاملية؟ هل هنالك أي 

أقطار حيث تطوير املنظامت ببساطة ليس مالمئًا قياًسا عىل عدم التناغم الثقايف؟ 

إن هدفنا يف هذا الفصل، سيكون للبحث من منظور عاملي وثقايف حول تطوير املنظامت 

)وس��وف يس��تعمل التعبري عاملي )Global( كثريًا ليش��ري إىل مواقف حني يكون األخصايئ 
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والعميل من ثقافات مختلفة( وس��وف نخترب أواًل املس��ائل املعقدة التي جاءت يف املقدمة 

ح��ني يجيء مامرس تطوي��ر املنظامت والعميل أو أعضاء التنظيم م��ن منظور أو من عدة 

وجه��ات نظر. وس��وف ننظر يف أمثلة ح��ول كيف أن حلول تطوير املنظ��امت تم تطبيقها 

يف دول مختلف��ة ونخت��م ذلك بتوصيات للمامرس��ني وهم يبارشون العم��ل يف بيئة عاملية 

ومتعددة الثقافات. 

إن معظ��م البحوث يف هذا املوضوع ركزت عىل ثقافات واحدة وتطبيقها لحلول تطوير 

املنظامت. إننا نعرف قلياًل حول كيف حلول تطوير املنظامت قد تحتاج للتكيف وتدار مع 

فري��ق عاملي يتك��ون من أعضاء من دول مختلفة كثرية. إن البح��ث الذي اكتمل قبل عدة 

عق��ود مضت نقدمه هنا كمجموعة من هيكل وتصور حول الثقافة العاملية، لكن يجب أن 

نكون حذرين أنه اليوم يف البيئة العاملية املتغرية برسعة، تطوير عملية فكر حس��اس ثقافًيا 

قد يكون أكر أهمية من نتائج راس��خة حول أي ثقافة فردية. وإننا س��وف نرجع إىل هذه 

النقطة يف نهاية الفصل. 

تحديات تطوير المنظمات في بيئة عالمية:
 )Is The Culture Hostile To ج��اء يف مقالة بعنوان: "هل الثقافة َعَدوٌّ لتطوي��ر املنظامت

 )Uk( )Fritz Steel - 1977 ( وإن مث��ال اململك��ة املتح��دة Organization Development?(

الح��ظ منوذًجا عاًما يف مروعاته يف تطوير املنظامت، تنص عىل أنه " بكل بس��اطة، إنني مل أكن 

قادرًا أبًدا عىل التفاوض حول عقد تطوير املنظامت الفعال مع أي رشكة يف اململكة املتحدة"، وهو 

مثال س��ّبب له " أن تكون لديه بعض الشكوك القوية حول املدى الذي ميكن أن يجد فيه تطوير 

املنظامت الدعم هناك. )P.23 - 24(. وقد قام مبتابعة عدة فرضيات حول الفروقات الثقافية بني 

اململكة املتحدة )Uk( وتطوير املنظامت كشاهد يؤيد وجهة نظره بعدم التناغم الثقايف يف تطوير 

املنظ��امت، مب��ا يف ذلك قيم )Uk( يف الثبات / االس��تقرار، التهرب من األش��ياء املربكة، واالحرتام 

القوي للتسلسل الهرمي، األفضلية للتنبؤ، واالحرتام للاميض، وباملثل، فإن عدًدا من مؤلفني آخرين 

وضعوا تعميامت عريضة حول فاعلية حلول تطوير املنظامت يف ثقافات مختلفة. 

ويش��ري املؤلفون إىل عدد من األس��باب التي تجعل من فهم وتطبيق ومامرس��ة تطوير 

املنظامت عوامل تحدٍّ يف بيئة عاملية:
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1- نظرية االلتزام بالثقاف��ة واألخصائية: إن نظريات اإلدارة وتطوير املنظامت مثل االلتزام 

بالثقاف��ة مثل األخصائيني واملنظرين الذين يدعمونها. وأن الفرضية الس��اذجة أن أفكار 

 Hofstede, Hofstede, & Minkov,( ..اإلدارة العاملي��ة ال توجد إال يف األدب الش��عبي

P. 338 ,2010( لك��ن أيًضا يف املقاالت العلمية. وأن مثل هذه النظريات كانت غالًبا ما 

يتم تطويرها عن طريق وجهات النظر للباحثني األمريكيني مس��تخدمني بيانات أمريكية 

أو موضوعات بحوث. وهكذا فإن كثريًا من مامرس��اتنا، ومداخلنا، وأنواع اإلدارة املثالية 

يف مج��ال تطوير املنظامت ق��د يعكس فرضيات ثقافية قد ال تنطب��ق يف بيئات أخرى. 

إن تطوي��ر املنظامت التقليدي الذي ميارس يف دولة واحدة قد يعكس نظرة اس��تغراق 

يف العرف وهو ذو قيمة بس��يطة للمنظامت العاملي��ة التي تتطلب تعاوًنا عرب الثقافات 

 .)Evans, 1989( والحدود

2- التقويم صعب: إن التقويم، بالنس��بة لحل تطوي��ر املنظامت وكونه ذا فاعلية يف بيئات 

متع��ددة الثقافات، يواجه نفس التحديات التي يواجهها تطوير املنظامت. ولعلك تذكر 

يف الفص��ل الثالث عر أن األخصائيني يجدون املس��ألة ذات تحدٍّ ليربهنوا أن الحل هو 

ال��ذي إىل أدى الفرق يف رغبة املنظمة للتغيري، وأن التقويم يس��تهلك وقًتا وموارد قد ال 

تكون متوافرة، وأنه ال تزال تتواجد قليل من الدراسات املطولة لإلجابة عن السؤال حول 

عام إذا كان تطوير املنظامت ذا فاعلية يف ثقافات أخرى ميثل عىل األقل ذات التحديات 

مثل تقوميه يف ثقافة أحادية.

3- التباي��ن يف املعن��ى: إن تطوير املنظامت "عاملًيا" أو تطوي��ر املنظامت "العاملي" قد 

يك��ون ل��ه عدة معان، من تطوير املنظامت الذي مي��ارس يف أكر من دولة، إىل حل 

تطوي��ر املنظامت الذي تم تصديره مع مراعاة املالءمة أو دون مراعاة لها من دولة 

إىل أخ��رى، إىل ح��ل تطوير املنظ��امت املتضمن تعاوًنا بني األعض��اء من عدة دول 

)Worley, Lau, Neumann, 2009( وأن أسئلة مثل "عام إذا كان تطوير املنظامت 

ميكن أن يعمل يف الصني" قد يزيد من بساطة الطرق املختلفة التي ميكن أن ميارس 

فيها تطوير املنظامت يف بيئات مختلفة.
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4- فرضيات مخفية حول مامرس��ات وقيم متناغمة بالكامل: إن كيث جونسون وتوماس هيد 

 Keith Johnson, Thomas Head, and Peter Sorensen Jr. )1995( وبيرت سورنس��ن

يحددون عدًدا من الفرضيات والعموميات وضعت يف بحثنا لتعيني كيف أن حلول تطوير 

املنظامت متارس يف بيئات عاملية. أوالً، أنهم الحظوا "الوحدة يف فرضية املامرس��ات" التي 

تفرتض أن جميع حلول تطوي��ر املنظامت متارس بذات الطريقة. ونحن حني نتحدث عن 

تكييف مس��ح التغذي��ة املرتدة أو البحث املق��ّدر إىل أقطار أخرى، فإنن��ا نفرتض أن كل 

م��امرس يطبق مس��ح التغذية املرتدة أو البح��ث املقّدر بذات الطريق��ة وأن كل تعاقد 

يس��تخدم هذه الحلول يدار ب��ذات التامثل. وأنه ال توجد نظري��ة واحدة عاملية لتطوير 

املنظ��امت أو للمامرس��ة. ثانياً: أنهم الحظوا "فرضيات لقي��م ضمنية" ترى يف قيم تطوير 

املنظ��امت أنها عاملية وال تتغ��ري. ثالثاً: الحظوا "وحدة يف فرضيات القيم" تفرتض أن القيم 

الضمنية ملختلف حلول تطوير املنظامت جميعها تعكس قياًم أساس��ية متساوية. وأخرياً، 

الحظوا "فرضية قيم عاملية" تنظر إىل كل من تطوير املنظامت والثقافة الوطنية أن لديهام 

قياًم عاملية يشرتكان فيها. 

5- التعمي��م الثقايف والتنبؤ بالس��لوك: إن االس��تنتاجات العمومية ح��ول الثقافة قد تكون 

صحيح��ة بش��كل عام، لكن مثل ه��ذه العموميات ال ميكن أن تتنبأ بدقة عن الس��لوك 

الفردي. "إنه مثل الطقس، فإن الثقافة أكر صعوبة يف التنبؤ بدقة عىل املس��توى املحيل 

وأكر س��هولة عىل املس��توى اإلجاميل. مثال ذلك، إنك قد ال تتيقن ما إذا كانت الس��امء 

ستمطر الشهر القادم أمام بابك، لكنك ميكن أن تعرف بعموم الشهور التي تكون ممطرة 

 )Kirkmann, Steel, .وعام إذا كانت هنالك مش��اركة أكر يف الس��احل أو يف الس��هول

)Taras, 2011, P.192 وهكذا فإنه ليس من املحتمل أن منظور الفروقات الثقافية ميكن 

أن يقدم كثريًا من املس��اعدة يف التنبؤ الدقيق مبا س��تكون عليه ردة فعل أحد األشخاص 

تحديًدا بالنسبة لنوع معني من الحل. 

6- اختالف��ات الثقاف��ة والتغيري: متاًما كام قد يكون الح��ال يف املنظمة، فإن الثقافة الوطنية 

لها فروع ثقافية. إذ ميكن أن يعمل يف كاليفورنيا California وقد ال يعمل يف نيويورك 

Newyork ومتاًم��ا ك��ام يف جزء من روس��يا قد يكون فعااًل يف جزء آخ��ر. وما قد يكون 

مقب��واًل يف منظمة أفريقية أو آس��يوية قد يتم رفض��ه يف منظمة أخرى يف نفس الدولة. 
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وباملثل، فإن الثقافة تتغري عرب الزمن، متأثرة باالتصال بني الثقافات، والهجرة، والسياحة، 

والتقنية، وعدد من األسباب األخرى. وقد يكون هنالك متسك قوّي ببعض القيم الثقافية 

يف حني أن قياًم أخرى قد يكون التمس��ك بها بشكل مريض. وأخرياً، فإن الثقافات تتغري، 

لذلك فإن أي نتيجة حول أن تطوير املنظامت يعمل يف دولة معينة قد يكون ذلك فقط 

لفرتة مؤقت��ة. إن التفاوت يف الثقافات والتغري يربكون قدرتنا للوصول إىل اس��تنتاجات 

حاسمة حول عام إذا كانت حلول تطوير املنظامت أكر احتامال للنجاح يف تعاقد معني. 

أبعاد االختالف الثقافي عالمياً:
إن مامريس تطوير املنظامت ال يزالون يتحركون يف توازن مع االختالفات الثقافية العاملية 

وكيف ميكن ألعضاء التنظيم أن يقوموا بردة فعل مختلفة ملختلف أنواع الحلول. وأن عدًدا 

من الدراس��ات أجرت مقارنة بني أقط��ار مختلفة حول ابعاد من الثقاف��ة الوطنية وبدأها 

اوال – أي الدراس��ات – هوفس��تد Hofsede )2001( وتوسع فيها هوفستد وآخرون )2010 

– Hofstede Et - Al(: ق��وة البع��د، تف��ادي عدم التأكد، الفردي��ة والجامعية والذكورة – 

واألنوثة، والتوجيه لفرتة طويلة، واالنغامس/التس��اهل – وكبح الجامح/ التقييد. إن األربعة 

األوائل لهذه األبعاد ظهرت يف عمل هوفستد Hofstede األولية " نتائج الثقافة "، وأن االثنني 

األخريين )املؤلفني( أضافا اعتامًدا عىل بحث الحق. أن البيانات األولية لدراس��ة هوفس��تد 

Hofsede ج��اءت من املوظف��ني الذين عملوا يف )40( ثم مؤخ��راً يف 53 فرًعا ل)Ibm( يف 

أواخر )1960S( وبدايات )1970S( وأنه منذ ذلك الحني فإن املس��ح قد أعيد، وحدث فيه 

توس��ع وت��م تطبيقه عرات املرات. وأن��ه يف عام )1990S( تم تنفيذ مروع دراس��ة آخر 

 Hofsede مبس��مى "العامل: القيادة العاملية وفاعلية السلوك التنظيمي" وقد توسع هوفستد

 Gupta ,Dorfman, Javidan, Hanges, – 2004( يف دراسته لألبعاد الثقافية إىل 18 بعًدا

House( ويناق��ش الباحث��ون حاليًّا أًيا من الدراس��ات كانت أكر دق��ة يف نقل االختالفات 

الثقافية، س��واء الدراس��ة العاملية Globe وهي تركز عىل الواليات، وعاّم إذا كان من األكر 

دقة دراس��ة األخصائي��ات االجتامعية أو القيم، وعام إذا كان هنال��ك اختالفات بني الثقافة 

التنظيمية والقومية تم دمجها يف الدراسات، وعام إذا كان أبعاد العامل الجديد Globe هي 

 Luque De & Hanges & Dorfman & Javidan & House حديثة يف الحقيق��ة )انظر
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Hofsede- 2006 & ( وإن أبعاد هوفس��تد Hofsede الس��تة واألمثلة حول أين تقع عدة 

دول يف ميزانه وهي موضحة أدناه.

تباين السلطة: 
يع��رف ُبع��د/ تباين القوة أو الس��لطة أنه "امل��دى الذي يتوقعه أعضاء املؤسس��ات 

واملنظ��امت األقل قوة أو س��لطة داخل الدولة وأن القوة / الس��لطة موزعة بغري تس��اٍو 

)Hofstgde Et Al 2010, P.61( وأنه يف دولة تتباين فيها القوة / الس��لطة بدرجة عالية 

سيكون هنالك تسلسل هرمي أكر باملنظامت، واملوظفون ليس من املحتمل أن يعرتضوا 

أو ال يوافقون الرئيس كام ستكون هناك قوانني رسمية أكر يلتزمون بها. وأنه من املحتمل 

أن تعزل املنظامت الس��لطة والرقابة يف القرارات بالنس��بة لعدد قليل نس��بًيا من األفراد 

ه��م يف القمة )رئيس تنفيذي واحد أو فريق قيادة صغري( وقد يكون هناك مركز خاص، 

وتعويض، أو مكافآت متنح ألولئك الذين يف القمة )مينحون كل يشء بدًءا من راتب ضخم 

إىل حجز موقف للسيارة(. إن السلوك اإلداري من املحتمل أن يكون ذلك ما هو موجود 

يف النظام )1( )أوتوقراطي( بداًل من نظام )4( )مشارك(. 

وإن��ه يف ال��دول التي يكون بها تباين الس��لطة ضعيفاً، قد يوجد أيًضا تسلس��ل هرمي 

باملنظمة، لكن قد يكون ذلك للتس��هيل وليس قامئًا عىل قيمة أساس��ية حول املركز. ويكون 

هن��اك مدي��رون أقل وتركيز أك��رب عىل الفرق وتع��اون الفريق. وتبدو الهي��اكل التنظيمية 

)مفلطحة( ومبديرين يستش��ريون املوظفني الذين يتوقعون املش��اركة وسيكون هناك سلم 

رواتب ضيق واختالفات علنية يف املركز بني القمة والقاعدة. 

إن الجدول )1-14( يوضح عدًدا من البلدان تقع يف ميزان تباين السلطة.
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الجدول )1-14( أمثلة عىل مؤرش بيان السلطة

بيان السلطة )أن األرقام العاملية تعكس تباياً كبري يف السلطة – الدولة

املدى )104-11((

81املكسيك

80الصني 

77الهند 

68هونج كونج

60كوريا الجنوبية 

58إيران 

54اليابان

49جنوب أفريقيا 

40الواليات املتحدة األمريكية

35بريطانيا العظمي

18الدمنارك

 Source: Hofstede, G, Hofstede, G.J., & Minkovm, M)2010( Cultures and :املص��در

Organizations:software Of The Mind. New York, N.Y. Mcgraw – Hill, Pp..57-58

تفادي عدم التأكد:
يعرف تجنُّب عدم التأكد أنه " املدى الذي يش��عر فيه أعضاء الثقافة أنهم مهددون 

مبواقف غامضة وغري معروفة )Hofstede Et-At 2010, P. 191(. إن الدول التي تتجنب 

بش��دة عدم التأكد يحبذون القوانني، والسياسات، واألنظمة التي تفرض معايري السلوك 
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والرقاب��ة عىل حقوق )املوظفني( – وإن هذه الدول ترى الفروقات خطراً ينبغي تجنبه. 

وهن��اك تردد لقبول التقني��ات أو املنتجات الجديدة وأنه يف م��كان العمل، فاملوظفون 

يتوقعون إجراءات وتحكيامت موحدة توفر قبل الروع يف تنفيذ مروع أو مهمة. وأن 

األوص��اف الوظيفية من املحتمل توفريها، وأن قلياًل من املنظامت س��وف تطبق قوالب 

هيكلية تؤدي إىل الغموض بتكليف املوظف أن يعمل تحت رئيس��ني. إن عدد املوظفني 

الذين سيبحثون عن األمن الوظيفي وتغيري الوظيفة وتغيري مكان العمل سيكون قلياًل. 

وإن��ه يف ال��دول التي تقل فيها درجة تفادي عدم التأكد، فإن القوانني والسياس��ات 

والعملي��ات تتواج��د عند الرضورة لك��ن فقط حني يكون من الرضوري حل مش��كلة. 

ويت��م اإلقرار بالفوارق وتق��ّدر. وقد ال يكون للمديرين كل اإلجابات وقد يتوقعون من 

املوظف��ني أن يعملوا باس��تقاللية أكرب بأحكامهم التي يصدرونه��ا وأن هناك قبواًل أكر 

للغم��وض والتغيري، وأن املديري��ن واملوظفني يعرفون أن عدم التنب��ؤ يشء عادي وأن 

املرونة مطلوبة. 

الجدول )2-14( يوضح أين عدة أقطار تقع بحسب مؤرش تجنُّب عدم التأكد.
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الجدول )2-14( أمثلة عىل مؤرش تجنُّب عدم التأكد

 تجنُّب عدم التأكد )األعداد العالية تعكس الحاجة األكرب الدولة

لتجنُّب عدم التأكد عىل املدى )8 - 12((

95روسيا 

92اليابان 

85كوريا الجنوبية 

82املكسيك 

59إيران 

49جنوب أفريقيا 

46الواليات املتحدة األمريكية 

40الهند 

35بريطانيا العظمي

30الصني 

29هونج كونج 

23الدمنارك 

13جاميكا 

 Source: Hofstede, G, Hofstede, G.J., & Minkovm, Cultures and املص��در:   

Organizations:software Of The Mind. New York, N.Y. Mcgraw – Hill, Pp.192-194.

 الفردية والجماعية: 
تعرف املجتمعات الفردية أنها تلك "التي تكون فيها العالقات بني األفراد رخوة: يتوقع 

 Hofstede Et-Al( "كل ش��خص أن تتم العناية به أو بها وكذا عائلته أو عائلتها املبارشة

P.92 ,2010( واإلدارة يف الثقافات الفردية هي إدارة الفرد، الذي مهاراته ومقدراته تكافأ 
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إذا كان األداء عالياً، برصف النظر عن تاريخ عائلة الفرد أو العضوية، وتحدد املهام للفرد 

بناًء عىل مهاراته أو مهاراتها واألداء، وأن تقوميات األداء قد تستخدم إلنهاء العالقة )والتي 

من املحتمل أن تكون بناًء عىل منوذج عالقة اقتصادية وليس بناء عىل العائلة أو اإلرث(. 

إن املجتمع��ات الجامعية هي تلك "التي يكون فيها األفراد من الوالدة وإىل نهاية العمر 

مندمجني يف مجموعات قوية ومتامس��كة، والتي تس��تمر طوال حي��اة األفراد يف حاميتهم 

مقاب��ل ال��والء الذي ال يرقى إليه الش��ك )Hofstede Et- Al 2010, P. 92(، وأنه يف أماكن 

العم��ل يف مجتمعات جامعية، فإن العالق��ات الفردية مهمة. وعالقات التوظيف والقرارات 

)التعي��ني والرتقية( يتم عملها بناًء عىل عضوية املوظ��ف يف املجموعة )توظيف األقرباء أو 

أولئك الذين ينتمي إليهم الفرد بعضويته(، لكن تقوميات املوظف هي أقل احتاملية مادام 

أن إنه��اء الخدمة نادر الحدوث. وبدياًل لذلك، قد تتغري املهام لكن يتم االحتفاظ باملوظف. 

وإن أعض��اء العائلة ميكن أن يعمل��وا مًعا أو يتبعوا طريق أحدهم )تج��ارة العائلة كمثال 

لذلك(.

ويوضح الجدول )3-14( كيف أن العديد من الدول تقع يف مؤرش الفردية – والجامعية.
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الجدول )3-14( أمثلة عىل مؤرش الفردية والجامعية

الفردية والجامعية )األعداد العالية تعكس فردية أكرب عىل الدولة

املدى )6 - 91((

91الواليات املتحدة األمريكية

89بريطانيا العظمى 

74الدامنارك 

65جنوب أفريقيا 

54إرسائيل )فلسطني املحتلة( 

46اليابان 

41إيران 

30املكسيك

25هونج كونج 

20الصني

18كوريا الجنوبية 

 Source: Hofstede, G., Hofstede, G. J., & Minkov, M. )2010(. Cultures and :املص��در

.Organizations: Soft¬Ware Of The Mind. New York, Ny: Mcgraw-Hill, Pp. 95–97

الذكورة – واألنوثة: 
إن املجتمع��ات )الذكوري��ة( تصف الثقافات م��ن "حي��ث إن أدوار الجنس العاطفية 

واضح��ة: يفرتض يف الرج��ال أن يكونوا حازمني فارضني لش��خصياتهم، وصارمني، ويهتمون 

بجودة الحي��اة". وإن املجتمعات األنثوية تصف الثقافات حي��ث أدوار الجنس العاطفية 

تحل: وأن الرجال والنس��اء يف��رتض أن يكونوا متواضعني، ورقيق��ني وذوي اهتامم بجودة 

 .)Hofstede Et Al , 2010, P.141( الحياة
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ما هو ش��كل مكان العمل س��واء كان للذكورة أو لألنوثة؟ يف مكان العمل الذي تغلب عليه 
ثقاف��ة الذكورة، فإن املديرين يتميزون بالحزم والرصامة ويقدم��ون التعويض أو املكافآت بناًء 
ع��ىل اإلنجاز يف بيئة تنافس��ية وأن النج��اح والتحدي، والطموح، وترقيات املس��تقبل الوظيفي 
مظاهر مهمة. كام أن الرصاع متوقع ومشجع من املنظمة التي تفرتض أن الفائز يف الرصاع سوف 
يحق��ق دخاًل أفضل. وأما يف حالة مكان العم��ل األنثوي، فإنه من املحتمل جًدا أن يكون هناك 
ش��عور بالتعاون، والتسوية، أو التفاوض وأن تش��جع اإلدارة حرية الرأي بداًل من مدير مركزي 
متس��لط يف قراره، وأن املديرين ميالون إىل جعل مكان العمل أكر إنسانية ومبزيد من املساواة 
يف التعوي��ض والرتقي��ات، وإن العالقات وج��ودة الحياة يف العمل هي اعتب��ارات مهمة، حيث 
 .)Yaeger, Head, & Sorensen, 2006, P.15( "يسعي املوظفون إليجاد جو تعاوين حميمي"

ويوضح الجدول )4-14( أين يقع عدد من الدول عىل مؤرش الذكورة – واألنوثة:

الذكورة واألنوثة )األرقام العالية تعكس ذكورة أعىل – املدى هو )5- 10(الدولة

95اليابان 

69املكسيك 

66الصني 

66بريطانيا العظمي

63جنوب أفريقيا 

62الواليات املتحدة 

57هونج كونج 

56الهند 

47إرسائيل )فلسطني املحتلة( 

43إيران 

39كوريا الجنوبية 

16الدمنارك

 Source: Hofstede, G, Hofstede., G.J., & Minkov,M,)2010(  Cultures and املص��در: 

Organizations:software Of The Mind. New York, Ny., Mcgraw Hill Pp141-143.
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التوجيه القصير األجل – الطويل األجل: 
لق��د متت إضاف��ة التوجيه القصري األجل والطوي��ل األجل إىل األبع��اد األربعة التي تم 

 )1980S( تعريفها س��ابقاً بناًء عىل مجموعة من املس��وحات الحديثة نفذت يف الثامنينيات

)مس��ح القيم الصينية(. ويرح هذا البعد الدرجة التي تركز فيها الثقافة عىل املستقبل أو 

امل��ايض أو الح��ارض، مع توجيه طويل األجل الذي ُيعرف أن��ه " يعزز الفضائل ذات التوجه 

نحو مكافآت املستقبل – وبخاصة التحمل والنامء". وعرف التوجيه قصري األجل أنه " تعزيز 

الفضائ��ل ذات الصلة باملايض والح��ارض - وبخاصة، احرتام التقاليد وحف��ظ " ماء الوجه " 

.)Hofstede Et Al , 2010 , P. 239( واستيفاء االلتزامات االجتامعية

ويف املنظ��امت التي تعكس قي��امً ذات توجيه قصري األجل، فإن نجاح املنظمة املايل هو 

األكر أهمية )هذا الربع الس��نوي، هذه السنة املالية(، وإن املديرين قد يخضعون للعقوبة 

لفشلهم يف تحقيق نتائج فورية )حتى وإن كانت هذه النتائج تعود إىل قرارات تم اتخاذها 

يف س��نوات مضت(. وإنه كام تغريت التجارة، فإن العالقات الش��خصية أيًضا قد تتغري حيث 

إن املوظفني ينتقلون ب��ني املنظامت أو يحولون الوالءات. وإن املديرين يقيمون اإلنجازات 

الحالي��ة ويوفرون مكاف��آت بناًء عىل املقدرة. أما يف املنظم��ة ذات التوجيه الطويل املدى، 

فإن املديرين من املحتمل جًدا أن يتخذوا قرارات بناًء عىل املقدرة، كذلك يف املنظمة ذات 

التوجي��ه الطويل املدى، فإن املديري��ن من املحتمل جًدا أن يتخذوا القرارات بناًء عىل تأثري 

الق��رار عىل الربح لعر س��نوات قادم��ة )Hofstede Et Al , 2010 , P. 245(. إن التعلم 

والتكيف للمس��تقبل هام أكر أهمية لإلنجاز الفوري، وإن العالقات املمتدة ينظر إليها أنها 

أكر أهمية من التحول يف الوالءات.
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ويوض��ح الجدول )5-14( أين يق��ع عدد من الدول عىل م��ؤرش التوجيه القصري املدى 

والتوجيه الطويل املدى.

التوجيه القصري األجل والطويل األجل )األرقام العالية تعكس الدولة

توجيه طويل األجل أكرب - املدى من )0 - 100(

100كوريا الجنوبية 

88اليابان

87الصني 

61هونج كونج

51بريطانيا العظمى

51الهند

35الدمنارك

34جنوب أفريقيا 

26الواليات املتحدة األمريكية

24 املكسيك 

14إيران 

 Source: Hofstede, G., Hofstede, G. J., & Minkov, M. )2010(. Cultures and :املص��در

.Organizations: Soft¬Ware Of The Mind. New York, Ny: Mcgraw-Hill, Pp. 256–258

التساهل والتقييد: 

يش��ري التساهل إىل "امليل بالسامح لإلشباع الحر للرغبات اإلنسانية األساسية التي تتصل 

بالتمتع بالحياة واللهو فيها"، يف حني أن الكبح "يعكس اعتقاًدا أن مثل هذا اإلش��باع يجب 

ضبط��ه وتنظيم��ه مبعايري اجتامعية صارم��ة )Hofstede Et Al , 2010 , P. 251(. وإنه يف 

مكان عمل به تس��اهل فإن األعضاء قد يبتس��مون كثريًا أو ُيطلب منهم أن يبتس��موا، كام 

هو الحال بالنس��بة للمكاتب أو املس��ؤوليات حيث العميل يواجه موظفني يقومون بتحية 

العمالء القادمني، ويتوقع الناس حرية الكالم ويعربون عموًما عن تفاؤل. ويف حالة الثقافات 
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ذات الكبح أو القيود، فإن الضبط األخالقي مهم وأن هناك اهتامماً أقل بالوقت مع األفراد 

والنش��اطات يف أوقات الفراغ )واللهو(، وإن الثقافات ذات القيود من املحتمل أن تنظر إىل 

النظام أنه مهم وأنها قد متيل أن يكون لديها كثري من ضباط الرطة لكل فرد.

ويوضح الجدول )6-14( أن عدداً من الدول تقع يف مؤرش الكبح أو التقييد، وأن الشكل 

)1-14( يلخ��ص األبعاد الت��ي ل Hofstede. وبجمع االثنني، فاألبعاد الس��تة توفر ملامريس 

تطوير املنظامت املقدرة عىل إجراء مقارنات بني الثقافات الكتشاف متاثل دقيق واختالفات 

قد ال تكون ظاهرة عىل الفور. 

الجدول )6-14( أمثلة عىل مؤرش التساهل والتقييد:

التساهل والتقييد )األرقام العالية تعكس تساهاًل أكرب، املدى الدولة

هو )0 - 100(

97املكسيك 

69الدامنارك

68بريطانيا العظمي

68الواليات املتحدة األمريكية

63جنوب أفريقيا

42اليابان

40إيران 

29كوريا الجنوبية

26الهند

24 الصني 

17هونج كونج 

 Source:hofstede, G., Hofstede, G. J., & Minkov,M,)2010( Cultures and املص��در: 

Organizations:software Of The Mind, New York, N.Y: Mcgraw-Hill, Pp. 282-285
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وكمثال فإن هوفس��تد وآخرين )Hofstede Et Al )2010 يفيد أن جمع " تجنُّب عدم 

التأكد " وتباين السلطة ميكن أن يوضح ملاذا الطلبة يف دول مختلفة يحملون مناذج ضمنية 

للمنظامت. ويصفون الرصاع بني رئيس��ني إلدارتني )املبيعات والتصنيع( يف رشكة نسيج. لقد 

ق��ام مدير املصنع بتأخري أوامر إنتاج صغرية صعب��ة اإلنتاج إال إذا كان ذلك رضورًيا للغاية، 

يف حني أن مدير املبيعات قبل كل املبيعات الكبرية والصغرية، ودافع عن األوامر املستعجلة 

وأن املجموعت��ني )املبيعات وإنتاج التصنيع( دامئًا يتع��اركان. وقد ُطلب من طلبة يف ثالث 

دول تفس��ري سبب الرصاع وتقديم توصيات عن املتوقع حدوثه مستقباَل. الطلبة الفرنسيون 

ذوو )تباين للس��لطة عاٍل وتجنب قوي بعدم التأكيد( احرتموا الس��لطة الهرمية وأوصوا أن 

القرارات الخاصة باألوامر املس��تعجلة ترفع إىل املس��توى اإلرشايف األع��ىل التايل. أما الطلبة 

األملان فذوو)تباين متدنٍّ يف الس��لطة وتجنُّب عدم التأكد بدرجة متوسطة( نسبوا املشكلة 

إىل انعدام الهيكل وأوصوا بتوضيح التعليامت. أما الطلبة من بريطانيا )تباين متدنٍّ للسلطة 

وتجنُّب وس��ط من عدم التأكيد( رأوا أن املش��كلة كواحدة يف العالقات الشخصية بني اثنني 

من القادة، وأوصوا بالتدريب يف مهارات التفاوض. 

 كي��ف نقيم املنظامت، ونحقق فيها النج��اح، ونحدد تغيريات ممكنة؟، ونويص بالعمل 

لتحقي��ق التغيري فيام هو قائم جزئًيا بحس��ب منظورنا الثقايف. وهذا أيًضا صحيح بالنس��بة 

ملامريس تطوير املنظامت، هذا ما سوف تتم مناقشته يف القسم التايل. 
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تباين السلطة: كيف يتم توزيع السلطة يف املؤسسات واملنظامت:

الشكل )1-14( األبعاد الستة للثقافة

تباين عاٍل للسلطةتباين متدنٍّ للسلطة

سوف تكون هناك معارضة أقل إثارة ضد التغيري؛ 

درج��ات عالية م��ن املجازف��ة وتركي��ز أقل عىل 

الهياكل الهرمية. 

)YAEGER, HEAD, & SORESEN,2006, P.48(

ي��ؤدي املوظفون م��ا طلب منه��م وال يجازفون. 

ويس��يطر صنع القرار حس��ب التسلسل الهرمي 

ونظم التدفق هي التي تتحكم. س��وف يتم نقل 

التغيري من أعىل حني يكون مناسًبا ورضورياً. 

تجنب عدم التأكد: كيف أن املجتمع يشعر إزاء مواقف غري مؤكدة أو أنها يكتنفها الغموض.

التجنب القوي بعدم التأكدتجنُّب ضعيف لعدم التأكد

تحتمل املنظامت حاالت الغموض، واملتغريات غري 

املعروفة، واملعلومات غري الواضحة. 

ويتوقع األعضاء بروز مواقف غري متوقعة وسوف 

ال يخضعون للتهديد يف الحاجة للتواؤم.

املنظم��ة س��وف تطب��ق التعلي��امت الرس��مية 

والسياس��ات وتتوق��ع خطط تفصيلي��ة لتخفيف 

املخاطر يف حالة وجودة مشكلة. 

التغيري يهدد ومن املحتمل أن يوىص بدرجة عالية 

من املعارضة

الفردية ضد الجامعية

الجامعيةالفردية

"األنا" ه��ي الوحدة األساس��ية ويحبذ املوظفون 

العم��ل وأن ي��داروا ويكافؤوا كأف��راد. التضحية 

ملصلحة املجموعة أقل قناعة.

املجموع��ة ه��ي الوح��دة األساس��ية. املخدمون 

قد يقدم��ون للموظفني كام يفعل��ون مع أعضاء 

العائلة. وقد يعمل املوظفون ضد رغباتهم الذاتية 

إذا كان الجميع يكسب. 



الفصل الرابع عرش

تطوير املنظامت عملية إدارة التغيري التنظيمي586

الذكورة مقابل األنوثة 

األنوثةالذكورة

املنظم��ة ما هي إال بيئة تنافس��ية حي��ث األداء 

والعمل هام األهداف املركزية. املكافآت، واملركز، 

واإلنجاز مهيمن بدرج��ة عالية، وأن العمل يتفق 

متاًما مع هذه الثقافة.

تش��جع املنظامت البيئات التعاونية واملش��اركة. 

وقد تقيم الثقافة الفك��ر والتخطيط قبل العمل. 

اإلنجاز الروحاين أكر قيمة من اإلنجاز االقتصادي، 

والعمل يناسب بدرجة مركزية أقل أسلوب الحياة.

التوجيه القصري املدى مقابل الطويل املدى

التوجيه الطويل املدىالتوجيه القصري املدى

الرتكيز عىل األرباح الفورية، مكاس��ب عىل املدى 

القص��ري، وإنج��از رسي��ع للنتائج م��ع ميل كبري 

للرصف مقابل االدخار. واألف��راد يهتمون بدرجة 

عالي��ة باملركز. ما ه��و "صحيح" هو س��ليم دامئًا 

يرصف النظر عن املوقف.

 الرتكيز عىل األرباح فيام بعد، الوضعية املنافسة، 

واملحافظة ع��ىل النتائج. ويوجد ميل كبري للتوفري 

للنهاي��ة مقابل الرصف اآلن. الن��اس يهتمون أكر 

بعدم املساواة االجتامعية وليس املركز الحايل وما 

هو "صحيح" يختلف بحسب الظروف وال ينطبق 

عاملياً.

 التساهل والتقييد

التقييدالتساهل

توجي��ه درجة عالي��ة من األهمية ع��ىل الصداقة 

والشبكات، ووقت اللهو، والفراغ، والتمتع بالحياة.

درج��ة متدنية م��ن األهمية بالنس��بة للصداقة، 

والش��بكات، ووقت الراحة/الفراغ واللهو. ويوجد 

تركيز عىل الضبط األخالقي

 وتركي��ز أقل عىل الضبط األخالقي. املحافظة عىل 

النظام املجتمعي ليس له أولوية عالية.

ودرج��ة عالية م��ن األهمية ع��ىل املحافظة عىل 

النظام االجتامعي. 
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 قيم تطوير المنظمات، والحلول والثقافة: 

ج��ادل جيق��ر )Jaeger )1986 أنه يف حني أن الرتجمة ليس��ت متاًم��ا بالضبط فإن قيم 

تطوير املنظامت ميكن أن تنس��ب ألبعاد هوفس��تد Hofstede يف الثقافة. وقد وجد جيقر  

Jaeger أنه مبقارنة تقديرات تطوير املنظامت عىل مؤرش هوفس��تد Hofstede مقابل تلك 

الت��ي لدى أمم مختلفة، فإننا ميكننا اإلدراك بش��كل أفضل التناس��ق الثقايف لحلول تطوير 

املنظ��امت والثقافة الوطنية. والج��دول )7-14( يقارن قيم تطوير املنظامت وقيم الواليات 

 Hofstede الحظ أبعاد هوفستد( Hofstede املتحدة األمريكية بحس��ب أبعاد هوفس��تد

 .)Jaeger وقت تحليل جيقر

لق��د الحظ جيقر )Jaeger )1986 أنه باإلمكان النظر إىل تطوير املنظامت أنه متدين يف 

تباين الس��لطة بس��بب أن كثريًا من الحلول تتطلب " أشخاصا يف مستويات هرمية مختلفة 

لتتفاعل عالنية من أجل حل املش��كالت" )P.182(. ك��ام أن تطوير املنظامت يعترب ضعيًفا 

يف حال��ة تفادي عدم التأكيد بس��بب أنه لي��س كل حل ميكن أن يح��دد بدقة املخرجات، 

وإن تحديد املس��توى رضوري حني تتفتح املشكالت، للمناقش��ة واتخاذ القرار. وإن تطوير 

املنظامت ميثل أرًضا وسًطا بني مدى الفردية - والجامعية، بسبب أنها تحرتم االثنني: الحاجة 

ومن��و األفراد، لكن أيًضا تدافع /أو تروِّج إىل الحوار املش��رتك وتطوي��ر املجموعات والفرق. 

وميكن اعتبار تطوير املنظامت متدنًيا يف ميزان الذكورة باعتبار أنه ال يركز عىل املنافسة بل 

يركز عىل تطوير العالقات التعاونية مام يؤدي إىل تحسني جودة الحياة العملية. وقد الحظ 

جيق��ر Jaeger أنه باس��تثناء تجنب عدم التأكد، فإن قيم تطوي��ر املنظامت وقيم الواليات 

املتحدة األمريكية يتفاوتون من مختلف معتدل يف )تباين السلطة والفردية والجامعية( إىل 

اختالف بش��كل كبري يف )الذكورة – واألنوثة( وترح جزئًيا هذه الخالفات يف القيم السبب 

يف أن تطوير املنظامت وجد أحياًنا قبواًل بطيًئا يف الواليات املتحدة األمريكية.

وإذا أخذت هذه املقارنة خطوة أبعد، فإن جيقر  Jaeger قد قام بإجراء مقارنة أكر من 

ثالثني مرة للقيم التي هي موضحة يف الجدول )7-14(، وانتهى إىل القول أن القيم لعدد من 

األُمم تبدو أنها تتواءم جيًدا مع تلك التي يف تطوير املنظامت، مبا يف ذلك الدمنارك، والرنويج 

والس��ويد. هذا ويالحظ إيفافس )Evavs )1989 أن ش��كل الثقافة يف هذه األُمم متيل نحو 
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األنوث��ة بدرج��ة قوية، وأن الثقافة متي��ل أكر نحو الجامعية أكر من أمريكا الش��املية، يف 

حني أنهم يش��اركون االهتامم للمس��اواة يف الس��لطة ويف احتامل عدم التأكد )P.9(. ويؤكد 

سورنسون وهيد )Sorenson & Head )1995 أنه يف الدمنارك فإن حلول تطوير املنظامت 

تس��تخدم بشكل موسع، سوًيا مع األكر اس��تخداًما مبا يتضمن مسح التغذية املرتدة، وبناء 

الفريق، وتحليل الدور واجتامعات املواجهة. ويختتامن قولهام " إذا كانت الثقافة الس��ائدة 

هي الدميوقراطية واملس��اواة املساواة، فإن حلول تطوير املنظامت التي تعزز هذه النامذج 

م��ن االتجاهات تكون أكر ش��يوعاً. )P.51(. ويبدو أن القيم الثقافي��ة يف أملانيا، وبريطانيا 

العظمى، والواليات املتحدة األمريكية توفر ثباًتا متوسًطا مع قيم تطوير املنظامت:

Hofstede الجدول )7-14( مقارنة قيم تطوير املنظامت والواليات املتحدة عىل أبعاد هوفستد

قيم الواليات املتحدةقيم تطوير املنظامت 

متوسطمنخفضتباين السلطة

منخفضمنخفضتجنب عدم التأكد

عاٍلمتوسطالفردية والجامعية

)عاٍل( الذكورةمنخفض )األنوثة(الذكورة واألنوثة

املصدر:

 Source: Jaeger, A. M. )1986(. Organization Development and National Culture:

?Where’s The Fit

إن كاًل م��ن الواليات املتحدة وبريطانيا هام بدرجة عالية يف الفردية والذكورة، إال أنهام 

متدنيتان يف تباين الس��لطة وتجنب عدم التأكد. وميكن بس��هولة للنش��اطات القامئة عىل 

الجامعية مقابلتها مبعارضة. وإن أملانيا معتدلة يف تباين الس��لطة وتجنب عدم التأكد، ويف 

درج��ة عالية يف الفردية والذك��ورة، وهذا يعني أن بعًضا من "األك��ر دميقراطية" بناًء عىل 

 .)Yaeger, Et – Al, 2006, P.67( .ًالعمليات قد يتطلبون مجهوًدا إضافيا
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ويب��دو أن املداخ��ل الهيكلية تعمل جيًدا يف أملانيا، برغم أن��ه كان هناك كثري من النقد 

 .)Pieper,1995( حول جذور تطوير املنظامت النظرية

ه��ذا ويظه��ر أن قيم تطوير املنظامت أيًضا متضاربة مع تل��ك التي يف عدد من الدول. 

ففي إيطالي��ا كمثال، وجد بوس ومارين��و )Boss& Marino )1987 "أن الثقافة اإليطالية 

ال تس��اعد عىل التعامل مع مس��ائل عاطفية داخل املجموعة، " )P.246(، وهو اليش الذي 

ق��د ميثل م��رآة لهدف املنظمة أو أنه ح��ل اجتامع املواجهة. وقد وج��د الكاتبان أن حلول 

بن��اء الفريق تركز ع��ىل املهام وأنها أكر فاعلي��ة مقارنة بتلك التي ترك��ز عىل االهتاممات 

   Fagenson& Eland بني األش��خاص وقد جاء يف دراس��ة لبورك وانر وفاجنس��ون وايالند

)2004( ,Ensher , Burke أنه��م الحظوا أن التغذي��ة املرتدة )360( درجة متعدد التقييم 

كان قد نظر إليه كتهديد يف تايوان. وأن تجنب عدم التأكد بقوة يف روسيا قد جعل مبادرات 

 .)Fey & Shekshan – 2011( التمكن للعامل خاصة ذات تحدي

إن تطوي��ر املنظ��امت تم النظر إليه خاص��ة يف بلدان أمريكا الالتيني��ة عىل أنه غري قابل 

للتغيري والتي تختلف قيمها بش��كل عام عن قيم تطوي��ر املنظامت. وكمثال، فقد عّدد كيث 

جونسون )Keith Johnson )1995 التحديات التي وجدها يف تطبيق حلول تطوير املنظامت 

 .Hofstede يف فنزويال، والتي يبدو أنها األكر اختالًفا عن قيم الدمنارك بحسب أبعاد هوفستد

وق��د ناق��ش س��الينس  )Salinas -)1981 أن األخصائيني الذين يعمل��ون يف ثقافات أمريكا 

الالتيني��ة ينبغي أن يتجنب��وا حلول مؤثرة مث��ل مجموعة التدري��ب )T-Group( وأن يجر 

وآخري��ن  )Yaeger Et Al )2006 الحظوا أنه يف بلدان حيث قيم تطوير املنظامت متضاربة، 

ف��إن األخصائي��ني قد يجدون نجاًحا أكر مع حلول هي أكر هيكل��ة / وتصمياًم " والتي تركز 

 .)P.70( "بوضوح عىل املهمة، والتعريف الواضح للموقف، وصيانة الهرم التنظيمي

وعموًم��ا فإن يجر وآخري��ن)Yaeger Et Al )2006 يؤكدون القول إن أبعاد هوفس��تد 

Hofstede ميكن اس��تخدامها لتحليل التطبيق النس��بي لتطوير املنظامت بناًء عىل خيارات 

البلد. ويقدمون النتائج التالية:

• إن الثقافات املتدنية يف فروقات السلطة هي أكر تناغاًم مع تطوير املنظامت، وبكثري من 

الالمركزية، ومبنظامت مفلطحة وتعاونية. 
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• إن الثقافات املتدنية يف تفادي عدم التأكد أكر تناغاًم كام تشري أنها أكر مشاركة، ورفًضا 

لنظرية X، ومساواة أكرب يف مسألة الجنس )ذكر/ أنثى(. 

• إن تطوير املنظامت أقل تناغاًم مع الثقافات املرتفعة يف تباين الس��لطة، بس��بب املركزية 

األكر بها، وتسلسلها هرمياً، وذلك يف املنظامت األكر توجًها نحو الرقابة. 

• إن تطوي��ر املنظ��امت أقل تناغ��اًم يف بيئات ذات ذكورة عالية والتي فيها املش��اركة أقل، 

والقبول أقل لنظرية Y، وأقل مساواة يف مسألة الجنس )ذكر / أنثى(. 

وإنه حني اختيار الحلول، قد الحظ سورنس��ون وهيد  )Head & Sorensen )1993 أن 

الدول التي تسود فيها الذكورة عموًما تستخدم حلول ذات توجه نحو املهمة، وإن تلك التي 

بتوج��ه نحو األنوثة تبدو أنها تهتم بالعملية. كام أن حلول العملية يتم اختيارها يف ثقافات 

ذات تحم��ل عال للغموض، لكن حلول املهام هي األكر عمومية يف ثقافات ذات عدم تأكد، 

ع��اٍل )P.7(. وأن الثقافات الجامعي��ة قد تكون أكر قابلية لحلول تطوير املنظامت، وبخاصة 

بني كثري من حلول تطوير املنظامت التقليدية التي تركز عىل حل مشكالت املجموعة وتطوير 

الفريق. 

هذا ورمبا بسبب وعيهم بالتناغم الثقايف لألساليب الفنية ملختلف الحلول، يوجد شاهد 

أن األخصائي��ني يف مختل��ف البلدان يفضلون بعض الحلول ع��ىل بعضها األخرى. وقد وجد 

فاجنس��ون وايالند وآخ��رون )Fagenson – Eland Et Al – 2004( أن الخصائص للثقافة 

الوطني��ة – مثل الخيارات الثقافية للفردية أو الجامعية أو مركزية الس��لطة، أو املش��اركة 

املتس��اوية – أثرت ع��ىل خيارات األخصائيني للحل��ول بذاتها. وأنهم يف تحليلهم ألس��اليب 

الحلول يف سبع دول، وجدوا )جزئياً( أن مامريس تطوير املنظامت من جنوب أفريقيا مقارنة 

بآخرين، يستخدمون حلواًل عملية املجموعة وأن مامريس تطوير املنظامت يف بيئات ذكورية 

عالية مثل الواليات املتحدة أنهم أكر احتاماًل الس��تخدام التدريب وحلول تطوير املستقبل 

الوظيفي. سورنس��ون وهيد )Head& Sorensen )1993 قاما بدراسة سبعة بلدان للبحث 

يف تردد / مرات االس��تخدام وأفادوا بفاعلية حل��ول تطوير املنظامت وانتهوا إىل النتيجة أن 

تلك التي تم استخدامها بتكرار كبري يف البلد هي أيًضا مستخدمة بشكل عام كام أفادوا أنها 

األكر فاعلية. 
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وإن معظ��م ما اتفقوا عليه ه��و أن نجاح حل تطوير املنظ��امت يف أي بيئة ثقافية يتطلب 

درجة من "التناغم" الثقايف بني الحل وقيم البلد. وكام ذكر الولر ودراس��جو ومارتوشيو بروبست 

 :)Robert & Probst , Martochio , Drasgow , Lawler( )2000( وروبرت

إن نجاحات األخصائيات اإلدارية وإجراءات التطبيق تعتمد عىل التناس��ق املناسب بني 

الفرضي��ات، والقيم، واالعتقادات التي داخل أي مامرس��ات إدارية مفرتضة، وأن الفرضيات 

القامئ��ة عىل الثقافة، والقي��م، واملعتقدات التي يوجد بها أولئك الذي��ن تتم إدارتهم – أي 

.)P.643( – املوظفون

 وه��ذا ال يعن��ي أن الحلول التي تتع��ارض مع الفرضيات الس��ائدة للثقافة الغالبة 

ل��ن تكون ممكنة، لكن قد تتطلب كث��ريًا من التكيف. وكام كتب الو وماكامهن وومن 

)Law ,Mcmahan& Woman)1996 أن��ه من األكر احت��اماًل أن بعض حلول تطوير 

املنظامت قد تجد قلياًل من القبول يف ثقافة بعينها يف حني أن أخرى من السهل قبولها 

لذات الثقافة )P.6(. وسوف نرى أمثلة مثل هذه يف القسم التايل. 

حاالت أمثلة ونتائج البحث:

إننا يف هذا القس��م س��وف نتحرى أمثلة يف حلول تطوير املنظامت وتوصيات للمامرسة 

يف بلدان مختلفة. ويحتمل أن كثريًا قد تغري يف املواقع الجغرافية املختلفة بس��بب أن تلك 

الح��االت أو التحلي��الت منذ أن ظهرت أوالً. ومن الواضح أن هذا ليس اس��تعراًضا ش��اماًل، 

وأن��ه ليس كل دولة، موقع جغرايف أو ثقافة أو مروع تطوير املنظامت مضمن، لكن هذه 

مقدمة هنا كأمثلة لتجارب األخصائيني ونتائج البحوث يف تلك البيئات. 

الصين:

أشار الو )Lau )1996 إىل أن القيم الصينية القامئة، والعالقات املنظمة للحياة االجتامعية 

تعني أن التغيري مبس��توى كبري فيه مخاطرة وأن الفش��ل سوف يعني فقدان ماء الوجه، وأن 

التنفيذيني ينظرون إىل التغيري وكأنه يشء ُيفرض من أعىل إىل أس��فل، وأن التغيري الذي ميس 

مس��ائل العالقات س��وف يتم تجنبه. ضمن هذا املحتوى الثقايف فإن يجر وسورجنسوس وما 

وجون��ج وهي��د )2006( ,Gong&Head Ma, Sorgnsos, Yaeger قدم��وا إىل )75( صينًيا 
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تنفيذًي��ا وصًفا ل)16( نوًعا مختلفاً من حلول تطوير املنظامت وإنه يف كل نوع من الحلول، 

ُس��ئل التنفيذي��ون لتقدير الدرجة التي هم مس��تعدون الس��تخدام ذلك الح��ل وتقديرهم 

املنظور لفاعلية الحل. وكانت هناك عالقة قوية بني رغبة املس��تجيبني الستخدام حل، وكيف 

س��يكون فعااًل بحس��ب تفكريهم. وأن تلك التي تم الحكم بأنها فعالة أكر تضمنت اإلدارة 

باألهداف )تحديد اله��دف ومراجعة األداء( وبناء الفريق، جودة الحياة يف العمل، مؤمترات 

البحث، ومسح التغذية املرتدة. وأن التفاوض حول الدور يف الصني، وكذا اجتامعات املواجهة 

واستشارة طرف ثالث، وحلول مرآة املنظمة جميعها قد تم الحكم عليها من قبل التنفيذيني 

باعتبارها حلوالً غري مقبولة يف تلك البيئة التي فيها التنفيذيون غري راغبني يف تطبيقها. 

هونج كونج:  

ق��ام الو وآخ��رون )1996( Lau Et Al بإج��راء مقارنة ل� )70( رشك��ة بني )110( رشكة 

أمريكية بالواليات املتحدة وذلك حول الدرجة التي اس��تخدموها ألنواع مختلفة من حلول 

تطوير املنظامت، وقد الحظوا أن عدًدا من قيم تطوير املنظامت خاصة تلك التي تكون ذات 

توجي��ه طويل املدى؛ تتواءم مع تلك يف منظامت يف هونج كونج وأن حلول الهيكل والنظم 

ق��د تكون أكر احتاماًل ليكونوا أك��ر مواءمة. وأكدوا أيًضا أن االتجاه الس��لبي نحو الرصاع 

املفتوح أو النقد س��وف يعن��ي أن اجتامعات املواجهة وحلوالً أخرى تش��جع الترصيحات 

الرس��مية بالنفي ولن تكون مقبولة، كام هو الحال بالنس��بة للتغريات الكبرية الحجم والتي 

تهدد الهياكل املوجودة، وعىل كل حال فإنهم يروجون لنشاطات بناء التنظيم الذي يبدأ أواًل 

بتحديد مهمة العمل، وهم يتحركون فقط إىل حلول بناء العالقات مبرور الزمن.

اليابان:

كت��ب كج��ار )2007( Kjar ع��ن رشك��ة أدوي��ة ياباني��ة عمرها )225( س��نة، واس��مها 

Pharmaceutical Takeda التي قامت بتأس��يس فرع لها يف أمريكا الشاملية، وكان التحدي 

ه��و إيجاد منظم��ة عاملية ترتبط يف تطوي��ر واندماج نظم ومامرس��ات يف كال البلدين. ومع 

ذلك، فإن منظور منظامت البلدين يف الواليات املتحدة واليابان مختلفان بشكل كبري يف عدة 

أوجه. وتقوم الركة اليابانية األم بوضع الخطط اإلسرتاتيجية بتنبؤ ما بعد أفق فرتة السنوات 

الخم��س، وأنه من املحتمل أن يظل املوظف��ون ذوي والء لصاحب العمل وذلك لفرتة طويلة 
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م��ن الزمن - بالرغ��م من أن الوظائف قد تتغري كل عدة س��نوات قليلة-. وعقد اجتامع قمة 

بني موظفني من املوارد البرية من الركة األم اليابانية ومن الفرع بالواليات املتحدة استمر 

ألربعة أيام ملناقش��ة كيف ميكن تحسني الدمج بني املنظمتني، ويف النهاية استقر األمر- ضمن 

برامج أخرى - عىل تخطيط التعاقب الوظيفي، وتطوير القيادة، والتدريب عرب عدة ثقافات، 

وتعاقد ملسح عاملي. واتفقوا عىل مجموعة من املبادئ التشغيلية العاملية. 

وعىل كل حال ليس��ت كل التفاعالت س��ارت بشكل س��لس. إذ إن مسًحا عرب مامرسات 

العمل الثقافية تم استقباله جيًدا يف الواليات املتحدة، لكنه يف اليابان أثار سخًطا باعتبار أنه 

تم خرق الربتوكول حني مل يتم استشارة ضابط ياباين كبري. ومع مرور الزمن، فقد ساد تفاهم 

ع��رب ثقافة كبرية وتعلم الفريق يف ح��ني أن التفاهم الثقايف مهم لتطوير العالقة أيضاً، كذلك 

مامرس��ات بناء الثقة فإنها أساس��ية. وبداًل من إيجاد نجاح أو فش��ل يف أي من أحد أساليب 

الحل، فإن كجار )Kjar )2007 الحظ أن الحل هو الوس��يلة لجمع األفراد مع بعضهم اآلخر 

وإيجاد تعاون يف محتويات تجارية مختلفة )P.14(. وتضمنت تلك اجتامعات وجًها – لوجه، 

تهدف إىل أن تكون لديهم أصالة، وأن يكونوا ذوي احرتام حيال التحديات العملية من حيث 

اللغة واالختالفات يف زمن املنطقة.

تايوان:

الحظ تش��ونج وكلنجر )Chung& Klinger )2010 منو مامرس��ات تطوير املنظامت يف 

تايوان عرب العقود الثالثة، وقاما بتحليل بحث منشور حول تطوير املنظامت يف تايوان منذ 

)1964(. وقد وجدا أن ثالثة موضوعات س��يطرت أدبياً: تطوير التخطيط للمسار الوظيفي 

والتطوي��ر، واالندماجات والحيازات، وإدارة الجودة الش��املة )واألخ��رية كانت هي األكر 

ش��يوًعا حس��بام ما وجدوه(. ويؤكدان أن إدارة الجودة الش��املة راس��خة عاملًيا وأنه ليس 

باملفاجأة أن أولئك الذين يف تايوان يريدون تنفيذ مبادرات يف الجودة، وبخاصة أن كثريًا من 

املنتج��ات اإللكرتونية التي تصنع يف تايوان تعتمد عىل الجودة العالية. إن معظم املنتجات 

وضع يف بيانات تم نرها يف الس��نوات الثالث الس��ابقة، مام يشري إىل منو حديث نسبًيا يف 

مامرس��ات تطوير املنظامت يف تايوان، وأن املؤلفني انتهوا إىل القول أن تطوير املنظامت يف 

تايوان أمامها مستقبل موعود. 
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الهند:

 Rao &Vijayalakshmi مبتابعة تاريخ تطوير املنظامت يف الهند، فإن راو وفيجاياالكشمي

)2000( يج��ادالن أن عملية تطوير املنظامت ينبغي أن تقبل بش��كل جيد، بس��بب القيم 

الثقافي��ة الهندية’’ والتي يف "الغالب تدعم التجديد والتغيري التنظيمي" لكن هناك بش��كل 

عام ش��كوكاً حول دفع تطوير املنظامت للمواجهة وإن أس��لوب خبريي التغيري غري الرسمي 

واتجاهه نحو االنفتاح ليس أيًضا مناس��ًبا للمحتوى الهندي )ثقافياً(. )P.52(، وقد الحظا أنه 

يف أع��وام الثامنيات )1980S(، حيث برز تطوي��ر املنظامت يف الهند، كانت هناك منظامت 

قليل��ة متارس تطوير املنظامت، لك��ن يف العقود التي تنامى فيها تطوير املنظامت بش��كل 

كبري، مع 10 % يف املائة من املنظامت أدخلوا تطوير املنظامت مؤسس��اتياً. وإن س��تة أنواع 

من حلول تطوير املنظ��امت منترة يف الهند: التدريب، والبحث التجريبي )جمع البيانات 

باملشاركة، وحل املشكالت، وتطبيق التغيري(، ومسح التغذية املرتدة، ومراجعة إدارة املوارد 

البري��ة )وتم وصفها كإدارة األداء، والتخطيط للمس��تقبل الوظيف��ي، والتدريب العميل، 

وبناء الفريق(، وحلول تركز عىل الدور )مثل دور التفاوض( وحلول تركز عىل الشخص )مثل 

التغذي��ة املرتدة 360 درجة والقوانني الفردانية(. وانتهى املؤلفان إىل إبراز عدة نتائج وصال 

إليها حول تطوير املنظامت يف الهند:

1- يوجد خيار للتوجيه، ومدخل يركز عىل املهمة بداًل عن مدخل يركز عىل العالقات. 

2- إن��ه من املهم توضي��ح األهداف والغايات من الحل، واالتصال دامئاً، وتحقيق مكاس��ب 

صغرية، والبحث عن طرق للمحافظة عىل الدافعية.

3- إنه من املهم إدراك دور القوانني الحكومية، خصوًصا يف القطاع العام.

4- يجب عىل األخصائيني ربط التدريب لألهداف الطويلة املدى.

5- يجب عىل التغيري الهيكيل أن يحفظ املسؤولية واملحاسبة يف حني يقلل من البريوقراطية.

6- التاريخ، والثقافة والبيئة التجارية يجب النظر فيهم من منظور محتوى التغيري.

7-  إن تطوير املنظامت سوف يحتاج إىل الصرب واملرونة. 
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 Bhatnagar; وإضاف��ة إىل م��ا تقدم، ف��إن باتنجار وب��ودوار ورسيفس��تافا وس��اين

)Budhwar; Srivastavi; and Sani, )2001  يقدمون حالة للتغيري التنظيمي يف الهند. 

فق��د الحظ��وا أن الثقافة ذات تأثري عاٍل حيث "عالقات العمل تكون ش��خصية بداًل من 

تعاقدي��ة" كام أن الثقافة تتمت��ع بخاصية الخضوع، وتؤمن بالقدر، والوعي بالس��لطة، 

 .)P.487( .والوالء للمرؤوسني، والخوف من االستقاللية يف صنع القرار، واملعارضة للتغيري

ا  وبن��اًء عىل املقابالت مع )30( مديرًا يف رشكة خدمات عامة بالهند تجرى تغيريًا رئيس��يً

إلدراك ما هي العوامل التي أدت إىل نجاح التغيري يف املنظامت الهندية، وانتهى املؤلفون 

إىل أن الدع��م م��ن القي��ادة العليا كان مهاًم، لك��ن هناك رمبا ما هو أك��ر أهمية وهو 

املش��اركة الكبرية من املوظفني يف عملية التغيري، واالتصاالت املتواصلة حول التغيري مع 

الرتكيز عىل املبدأ أو الحاجة للتغيري املؤسيس املتوقع للمخرجات يف عملية تقدير األداء.

واخ��ريًا؛ فارما وب��ودوار )Budhwar& Varma )2011 الحظا ع��دة اتجاهات يف إدارة 

امل��وارد البرية والتي من ش��أنها التأثري عىل مامريس تطوير املنظ��امت يف الهند، وبخاصة 

الحاج��ة إىل إيجاد وظائف ذات تح��ٍد والتي يراها العامل الصغار أنها ذات مغزى من أجل 

االس��تمرار يف تحفيزهم، وذلك مع فرضية أنهم يجدون العامل الش��باب طموحني إىل درجة 

عالي��ة. وكام ه��و يف الواليات املتحدة، فإنه��م يجادلون أن إدارة الق��وة العاملة من أجيال 

متعددة ستكون اتجاًها مهاًم وجيداً.

أفريقيا:

ُتَعدُّ إفريقيا بداهة قارة ذات تعدد وتغاير، يف حني أن تطوير املنظامت متت مامرس��ته 

يف أفريقيا لبعض الوقت، وليس��ت هناك أدبيات موسعة حول تطوير املنظامت تم تطبيقه 

 Merric Jones&Peter Blunt  يف بل��دان أفريقية. ويكت��ب مريك جونس وبي��رت بالن��ت

)1993( أن��ه يبدو أن تطوي��ر املنظامت "مل يؤثر تأثريًا كبريًا عىل مديري املنظامت األفريقية 

أو أولئك من الوكاالت العاملي��ة املختصة بإدخال إصالحات يف أفريقيا" )P.1744(. والحظوا 

أن املنظ��امت العامة بالذات تقاوم التغيري، وأنه يوجد عموًما يف املنظامت العامة األفريقية 

تركي��ز عىل الرقابة بداًل م��ن األداء" )P.1752(. ويبدو أن التغي��ري بأفريقيا عموًما مل ينجح 

بسبب محاولة إدخال أفكار غربية حول التغيري للثقافة األفريقية. 
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ويصف سلمويو )Sulamoyo )2010 كيف أن مامريس تطوير املنظامت قد يستفيدون 

من إدراك مفهوم الثقافة اإلفريقية Ubuntu، ومتثل Ubuntu فلس��فة قوية ومدخاًل ثقافًيا 

حيث ينظر األفارقة إىل وجودهم من منظور اآلخرين يف مجتمعهم. )ويستش��هد( سلمويو 

Sulamoyo ب��كل من يج��ر وسورنس��ون )Yaeger& Sorenson – )P.50-2011 موضًحا 

ذل��ك باملث��ل )Ungamuntu Mgabunye )Ubuntu Abantu إن��ك ال تعيش لنفس��ك، 

إن��ك تعيش لآلخرين. وإن Ubuntu(( كقيم��ة اجتامعية تحفز عىل تقرير اآلخرين عاطفًيا 

والتب��ادل العاطف��ي يف العالقات. ويحاول س��لمويو Sulamoyo معارض��ة الباحثني الذين 

ينظرون إلفريقيا أنها ال تقبل الضيافة بالنس��بة لتطوير املنظامت بس��بب أن ذات الثقافة 

ال تش��جع االبتكار، والفردية واالنفتاح، ويش��ري أن هذه النتائج قد تكون بس��بب كيف أن 

تطوي��ر املنظامت تم تطبيقه بداًل م��ن ذات تطوير املنظامت، ويؤك��د أن أكر من الرموز 

واألخصائيات الثقافية ميكن اس��تخدامه كمرافع��ات مهمة للتغيري" )P.45(. وعىل كل حال، 

إن أبونتو كقيمة اجتامعية يف أفريقيا، هي معقدة بس��بب تاريخ واسع لرصاع عرقي، حيث 

تم تعريف املجموعات عىل أساس عرقي. ويستعرض سلمويو )Sulamoyo )2010 مختلف 

املعاين لكلمة أبونتو وكيف أن مامرس��ات تطوير املنظامت لعملية املجموعة، وفرق العمل، 

وتصميم العمل، وبناء الفريق )إنها جميعاً( قد ُتَعدُّ مفيدة يف أفريقيا. 

وينص��ح أرثر  Arther مامريس تطوير املنظامت يف غانا أنه ينبغي عليهم أن يضموا 

االستشارات، واملناقش��ات، وبناء التوافق الكامل، وإقامة التحالف. وإن هذه العمليات 

   )Yaegerالخاصة بحل املش��كالت متارس يف العائالت والجمعيات واملنظامت )نقاًل عن

)Sorensen, 2011, P.52 والحظت سورنسن )Sorensen( أن الثقافة يف غانا متيل نحو 

تش��غيل الفريق، لكن أيًض��ا متيل إىل تخفيف األهداف الش��خصية، لذلك فإن مقاييس 

االثنني - أداء الفرد وأداء املجموعة - ميكن أن يتم تطبيقهام يف أفريقيا. 

ويذكر العلامء أيًضا اس��تخدام األمثال كمنظار عىل الثقافة اإلفريقية وكأداة حل "حيث 

إن األمث��ال ه��ي جزء ال يتجزأ من الثقافة اإلفريقية، إنها "مرش��د لس��لوك الفرد، والعائلة، 

واملجتمع، تقوم عىل تجارب الحياة الحقيقية املتكررة وعىل املالحظات عرب سنني طويلة من 

 )Yaeger & Sorensen، من سورنس��ن ويجر Malunga الزم��ن". وقد تم اقتباس مالونجا

)P.51 - 2011 ويقول مالونجا Malunga أنه يف الحلول "فإن اس��تخدام األمثال اإلفريقية... 
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متث��ل طريقة جدي��دة وخالقة لالتصال وملناقش��ة املبادئ التنظيمية الت��ي تتجاوز حواجز 

االتصال العامة )P.51(، مثال لذلك يكتب مالونجا Malunga إن املثل "حينام تتقاتل األفيال 

تتأذى الحشائش" وهذا مؤرش للنتائج الهدامة لنزاع املجموعة وحني يتحد نسيج العنكبوت، 

فإنها ميكن أن تربط األسد وهذا يذكر املستمعني باملنافع من التعاون واملشاركة. 

 Preston Dotoit& ,Vanzyl, Holscher ويصف هولتر وفانزل ودوتويت وبرسنت

)1993( حاًل تعليمًيا كان الغرض منه معالجة الثقافة الس��لطوية. ويقدمون طرًقا بديلة 

غري عنيفة لحل املش��كالت، إحداها يف مدرس��ة واألخرى يف موض��ع إداري تعليمي. يف 

حل املدرس��ة، استخدم بناء الفريق لتأسيس العالقات بني املجموعات املتنافسة، وُدِعَي 

املش��اركون لتوضي��ح قيمهم، وإيج��اد نقاط لالتف��اق العام، وتعلم مه��ارات اإلنصات 

واملناقشة. والحل الثاين ساعد إداريي التعليم ليكتسبوا مهارات يف حل املشكالت جامعًيا 

ويف بناء الفرق، ويف تس��هيل النزاعات بني األش��خاص. ويجادل املؤلفون بش��دة برضورة 

اس��تخدام مهارات ومامرس��ات تطوير املنظامت لتحقيق التغي��ري االجتامعي يف جنوب 

أفريقيا. وإنهم اس��تخدموا أيًضا هذه التجربة لتس��هيل وتوسيع النظريات حول التغيري 

 .)Preston, Dutoit, Barber, 1996( التحويل واالنتقايل

 المملكة المتحدة وإيرلندا:

 سويقت مان وجوينز )Swegtman& Goins )2012 يريان أن بعًضا من نتائج ستيلت 

)Steelt )1977 ح��ول التحديات ه��و القيام بإدارة مروع يف تطوي��ر املنظامت باململكة 

املتح��دة، ولكنهام أيًضا يالحظان أن " طلب االستش��ارة والتعلم يف مجال تطوير املنظامت 

نشط وإن األخصائيني يتعاملون مع التحديات الجديدة بطريقة إيجابية )P.74( كلام تزايد 

الطلب. ويؤكدان أنه يف اململكة املتحدة فإن تطوير املنظامت ال يزال ينظر إليه أنه "مجال 

ناش��ئ بهوية ورؤية ضعيفة نس��بياً" )P.72( ولعلك تذكر أن منظ��ور النظم االجتامعية يف 

تطوير املنظامت بدأ يف اململكة املتحدة س��وًيا مع املنظمة املؤسس��ة يف معهد تافيس��توك 

 Conjunction With Its Founding Organization, The(اإلنس��انية العالق��ات  يف 

Tavistock Institute Of Human Relations(، وأن تطوير املنظامت غالًبا ما يكون لديه 

ميل للرتكيز عىل املهمة مع انتباه للسلوك كوسيلة لتحقيق املهمة )P.72(. ويكتب سويقت 
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م��ان وجوينز Sweetman & Going أن س��بعة من حلول تطوير املنظامت متيل أن تكون 

األكر اس��تخداًما يف اململكة املتحدة: إدارة التغي��ري، تطوير القيادة، تغيري الثقافة، التدريب 

العم��يل، التحكم والتطوير، وارتباط املوظفني وحلول ذات حجم كبري. وكش��اهد يف خدمة 

وانتش��ار هذه الحلول، فإن يل وتان��رس )Tanser & Lee )2012 وأيًضا واطس��ون وكرماك  

)Watson & Cormack )2012 يؤك��دون أن تطوير القيادة ومبادرات تغيري الثقافة تأخذ 

الحج��م الكبري من االهت��امم باململكة املتحدة. كام أن هي��د  )Head )1994 قد كتب أنه 

يف إيرلن��دا فإن املش��اركة/ واالنخراط يبدوان أنهام حل مفي��د )P.62(. وبالعودة إىل الحالة 

الدراس��ية عن مش��اركة املوظف يف الفصل الس��ابع، وأن الهيكلية للحل والتطوير اإلداري، 

وحلول تطوير املستقبل الوظيفي هي أيًضا تستخدم بشكل متكرر.

وقد فكرت نيوم��ن )Neumann )2012 يف تطوير املنظامت باململكة املتحدة مالحظًة أنها 

تعلمت "أن العمل يف تطوير املنظامت باململكة املتحدة يعني مالحظة الجزئية الصغرية والكبرية 

مًع��ا يف وقت واحد، وأن الش��عب الربيطاين غالًب��ا ما يوضحون كيف يش��عرون أنهم يتمكنون 

أو مقي��دون من نظم أك��رب حجاًم يف حياتهم" )P.14( كام أنها الحظ��ت أن تطوير املنظامت له 

مع��اٍن متعددة باململكة املتحدة، إذ إنه قد يش��ري لنوعيات متعددة من املنظور واملداخل، وإن 

العمالء غالًبا ما يسألون عن تحديد البلد الذي عملت فيها – إنجلرتا، وويلز وأسكتلندا أو أيرلندا 

 .)P.16( "الشاملية – وذلك لالعرتاف بالطرق الكثرية التي يقولون فها "نحن مختلفون

ما وراء الثقافة الواحدة: تطوير المنظمات ذات الثقافات المتعددة:

حت��ى يف ه��ذه النقطة، ش��اهدنا أمثلة لربامج تطوي��ر املنظامت ونتائ��ج بحوث كام تم 

تطبيقه��ا أو تنفيذها يف ثقافة واحدة، لكن ماذا يحدث حني تنخرط ثقافات وطنية متعددة؟ 

راز )Raz )2009 يش��ارك يف مثال تطوير املنظامت حيث يوضح أن العمل الثقايف املنخرط يف 

إدارة تطوي��ر املنظامت يف بيئة عاملية. وكان املروع يف كوري��ا الجنوبية بفرع بركة عاملية 

فلس��طينية، وبحسب تغيريات هوفس��تد Hofstede، فإن كوريا الجنوبية وفلسطني يشرتكان 

يف قيم ثقافية حيال الجامعية )فلس��طني تس��جل درجة عالية يف الفردية مام يعكس يف وقت 

واحد امليل نحو أمانة الفرد يف إطار الثقافة االجتامعية الكيوبتز )Kibbutz (* لكنهم يختلفان 

بش��كل كبري يف تباين السلطة. ويكتب راز Raz(( أنه البد من الثقافة الوطنية هي التي تقرر 
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الس��لوك يف مكان العمل، فإن الفرع طور ثقافة محلية أدت إىل االعتدال يف خيارات الثقافة 

الوطني��ة مع وج��ود محتوى غالًبا ما يكون معتمًدا عىل مدخل ذي مرونة. ويختم راز بالقول 

" إن التغيري القائم عىل املش��اركة كان ناجًحا بسبب أنه أزال املتناقضات الثقافية وليس دعم 

.)P.2 99( " )*(االنقسام

نصيحة لممارسي تطوير المنظمات العالمي: 
جاء يف الحالة الدراس��ية املثال الذي افتتحنا به هذا الفصل أن الطلبة وجدوا نجاًحا يف 

تكييف مامرسات

تطوير املنظامت لبيئة إدارة األعامل الصينية. وختم املؤلفون قولهم إنه من أجل التامثل 

يف البح��ث يف الثقافة الوظيفية وللمفهوم األك��رب حول الثقافة التنظيمية، وحيث إن جميع 

تطوي��ر املنظ��امت هو عرب التبادل الثقايف فإن هذا يطرح الس��ؤال " ألي��س التبادل الثقايف 

فعال متاًما مثل تطوير املنظامت الجيد؟" إن إجابتنا هي نعم ومع ذلك فإن التبادل الثقايف 

لتطوير املنظامت مثل تطوير املنظامت ذو املستوى الجيد... ويشء أكر من ذلك أن التبادل 

م  الثقايف يف تطوير املنظامت يتميز بغزارته. وإن االختالفات الثقافية والحواجز اللغوية تضخِّ

 .)Nyberg, Jensen, 2009, P.334( عملية تطوير املنظامت

وم��ن الواضح أن عملية تطوي��ر املنظامت وأنواع الحلول التي متت مناقش��تها عرب هذا 

الكت��اب جميعها معقدة من خالل تطبيقها يف بيئة عاملية متعددة الثقافات. وإننا لن نكون 

قادرين عىل القول بشكل حاسم أي الحلول هي تنطبق عاملًيا أو أي الطرق تفشل يف مختلف 

البلدان. وبالطبع، فإن الو وآخرين )Lau Et Al )1996 عندما قال "بس��يط جًدا التأكيد أن 

حلول تطوير املنظامت مناس��بة أو غري مناس��بة لثقافات معين��ة" )P.17( قد يكون أن أحد 

املخرجات القائم عىل نظرية " ماذا سوف ينجح أو ال ينجح بناًء عىل الثقافة وحدها؟ ". إن 

ذلك ليس مس��اعًدا كعملية تقوم عىل ذلك املنظور وهو " كيف ينبغي عىل مامريس تطوير 

املنظامت امليض بعقالنية حني يعملون يف بيئة عاملية؟ " وأن مامريس تطوير املنظامت سوف 

يحتاج��ون أيًضا للم��يض يف بناء وعيهم بالطرق املختلفة التي ميك��ن أن تتكيف مع ثقافات 

مختلفة، وأنه يف الحد األدىن جداً، فإن األخصائيني اليوم يجب " أن يكونوا ذوي وعي بتوجيه 

*مزرعة جامعية يهودية )املورد ص1993-105(.
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القي��م الثقافي��ة التي يؤمنون بها، توجي��ه القيم لتطوير املنظامت، وتوجي��ه القيم الخاصة 

بالثقاف��ة التي هم يعملون فيها". )Yaeger, Et - Al 2006 –Pp.77 -78( وأن ما تكون إليه 

حاج��ة هو ليس مدخل عاملي، لكن منظور محتوى "يس��مح للف��رد أن يقّيم مالءمة أدوات 

رافعة بعينها وعمليات إلدارة التغيري ملوقف معني" . )Evans, 1989, P.11( وأن هذا يف إطار 

عامل��ي يتضمن أيًضا اعتبارًا ألبعاد ثقافية أو خيارات تؤثر كيف من املحتمل أن ينظر أعضاء 

التنظيم إىل األخصايئ وعملية التغيري.

ه��ذا وقد تقدم عدد من املؤلف��ني بنصيحة مفيدة حول كيف ميك��ن امليض قدًما بحل 

تطوير املنظامت عاملياً: 

1- ق��م بتحليل ثق��ايف )Steele, 1977, P.30( ح��ول طبيعة التغيري واملنظ��ور نحو تطوير 

املنظ��امت يف بيئة العميل. انظر كيف أن تبادل ثقايف أو موقف ذي ثقافات متعددة قد 

يتضمن متاثالت أو تناقضات ضمن األبعاد الثقافية الستة بني أعضاء التنظيم واألخصايئ، 

 .)Jaeger,1986,P.189( " .ثم " قم بتقوي��م ترتيب الحلول من الثقافة يف املوقف املعني

قم بتوجيه الس��ؤال "كيف هو النظر نحو تطوي��ر املنظامت يف األمة املضيفة؟ هل لدى 

املديرين املواطنني ميواًل أو عدم ميل نحو مناذج وحلول معينة؟ كيف يكون النظر نحوي، 

من قبل العميل، كمستش��ار يف تطوير املنظ��امت؟ )Yaeger Et Al, 2006, P.40(. هل 

طبيعة التغيري )والحلول ذات العالقة( تتعارض أو أنها مكملة للقيم األساسية للمجموعة 

 .)Lau,1996,P.76( )املتأثرة )بالتغيري

2- انظر يف استقرار القيم الثقافية ضمن متغريات البلد واالختالفات الثقافية التنظيمية" 

قم باتخاذ حكم عام هي القيم التي يجب التمس��ك بها وليس من املحتمل تغيريها."  

)Jaeger,1986 P.189( وانظر التغي��ريات داخل البلد يف الثقافات الفرعية أو املناطق 

الت��ي تذكرن��ا أن نتائج عامة حول تطوير املنظامت يف ثقاف��ات مختلفة يجب أن يتم 

إدراكه��ا باعتباره��ا تيارات عريضة ق��د تفوتها فوارق طفيفة. وه��ل توجد فوارق يف 

الثقاف��ة التنظيمي��ة التي قد تكون أكر أهمية من الثقاف��ة الوطنية؟ روبرت وآخرون 

)Robert Et Al )2000، الح��ظ أن الثقافة الوطنية تؤثر عىل الثقافة التنظيمية، لكن 

األخرية " قد متثل أوضاًعا أكر بروزًا وقرًبا للمبادئ السلوكية واملعتقدات، والقيم التي 

 .)P.656( تؤثر عىل السلوك
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3- انظ��ر كي��ف أن الحلول ميكن أن تعمل يف اإلطار املعني بالنس��بة للمش��كلة ذات العالقة، 

 )Jaeger,1986, P.189( .وتقويم الحل املناس��ب للمشكلة وترتيبه بحس��ب أبعاد الثقافة"

تعلم ما فعله مامرسون آخرون وأين وجدوا النجاح، وإن أمكن، ناقش حكمك مع العميل. 

اس��أل، " ما العملية االكر مواءمة لتطوير املنظامت؟ م��ا االحتياجات التي يجب تعديلها؟ 

)Jaeger,1996, P.41( وانظر كيف أن مامرس��ني اثنني قد يعمالن مًعا إلدارة حل، أحدهام 

ميثل الثقافة الوطنية واآلخر ميثل الثقافة الزائرة، إذا كانت تنطبق. 

4- انظ��ر يف املواءمة ب��ني الثقافة وخيار الحل. "قم باختيار الحل الذي أقل اش��تباًكا مع 

القيم األكر تش��دًدا يف التمس��ك بها. )Jaeger,1986, P189(. انظر يف درجة املواءمة 

للح��ل، بعض تطبيقات تطوير املنظامت ُتس��تخدم للتعامل م��ع التوافق بني الحلول 

والثقافات، لكن االهتامم الرئييس هو يف الثقافة الفرعية ملنظامت بذاتها، أو لوحداتها 

الفرعية، وذلك مقارنة مع ثقافة املجتمع أو الثقافة الوطنية التي تختص فيها املنظمة. 

.)Golembiewski, 1991, P.51(

5- ق��م بالتكي��ف كلام كان رضورياً. " ق��م بدمج تعديالت العملية يف الح��ل املقرتح ليتواءم 

مع املوق��ف الثقايف املعني" )Jaeger,1986, P.189(. إن كث��رًيا من التوصيات حول تكّيف 

حلول تطوير املنظامت تقع يف ما أطلق عليه ذاتش��نكري )Thatchenkery )2006 وضع 

العق��ل املنتر حيث مامرس تطوير املنظامت يقوم بتطوير أش��ياء محددة لإلطار املحيل 

لك��ن حي��ث إن األخصايئ غري قادر عىل دمج األبعاد الثقافي��ة يف عقلية عاملية. وبدياًل من 

التكيف املبارش لثقافة املضيف، فإن ذاتشنكري Thatchenkery يرى أن األخصايئ صاحب 

الخ��ربة والذي " يدرك ويحكم بدقة األش��ياء الدقيقة يف الثقاف��ة املحلية ويف نفس الوقت 

 )P.401( ".هو ملم بالصورة الكامل��ة إليجاد التغيريات طويلة األجل الرضورية يف املنظمة

ويب��دو أن تكي��ف تطوير املنظامت عاملًي��ا مع الثقافات املتع��ددة بحاجة إىل تفكري عىل 

املستويني العاملي واملحيل يف وقت واحد. وإن إسرتاتيجيات الحل بحاجة إىل تفكري يعكس 

سويا الدمج واالختالف، وهذا يحدث عادة عرب وبني الحدود املتعددة يف الوقت، واإلقليم، 

واملهم��ة، واألمة، والثقاف��ة. وإن دور املحليني كخرباء يف التغيري قد يكون أكر أهمية ممن 

يحمل��ون أفكارًا تطري وتعود يف عدة أي��ام. )Neumann Et Al, 2009, P.184( . ويجادل 

البع��ض أنه يف عامل منبس��ط حي��ث إن العوملة تؤدي إىل وجود ع��امل موحد بثقافة عاملية 
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واح��دة، فإنه ال توجد حاج��ة لتوجيه االنتباه لالختالفات الثقافي��ة. غري أن تارس وآخرين 

)Taras Et Al,2011( يع��رتض ع��ىل ذل��ك بقوله إنه حني يوجد بعض الش��واهد عىل أن 

الثقافات بالفعل تتغري وأنه يتم تطبيق منظورًا غربياً، حيث " أن لدينا كثريًا من الش��واهد 

لنقرتح أن تس��تمر الفروقات الثقافية الوطنية، برغم القول إن العامل منبسط وأن اإلنرتنت 

أشعل فتيل الثقافات الكربى" )P. 196(. وهكذا يقولون، مادامت " النظم اإلدارية صممت 

دون اعتبار للثقافة، أو أنها عممت عىل - نحو أعمى- من البيئة التعاونية إىل بيئة أخرى، 

وأن النتيج��ة لذل��ك هي غالًبا الرصاع، وس��وء الفهم، وعدم الرضا وه��دم الروح املعنوية، 

وارتف��اع يف ح��االت ترك العم��ل )P. 196(. وإن الوعي بالتغيري الثق��ايف والتغيري يبدو أنه 

سيكون الخيار األفضل ملامرس تطوير املنظامت. 

الملخص:
إن��ه يف بيئة عمل ذات ثقافات متعددة فضاًل عن تنامي عامليتها، يجد كثري من مامريس 

تطوير املنظامت أنفس��هم يش��رتكون مع عمالء وفرق تتكون م��ن ثقافات متعددة. وإنهم 

يواجه��ون تحديات لتطوير حل��ول وعالقات مع العميل باس��تخدام مفاهيم ونظريات قد 

ال ميك��ن تطبيقه��ا يف اإلطار املحيل. وإن األبعاد الثقافية لهوفس��تد Hofstede وهي تباين 

الس��لطة، وتجنب عدم التأكد والفردية والجامعية، والذكورة، واألنوثة، والتوجه عىل املدى 

القصري والبعيد، واالنغامس / التساهل- والكبت / التقييد جميعها توفر مجموعة من الرؤى 

لتمييز الثقافات كام توفر عىل األقل إطارًا عملًيا واحًدا لتفهم مدى التطابق الثقايف لتطوير 

املنظامت. وهذا أيًضا قد يفرس ملاذا أن بعض األخصائيني يفضلون بعض الحلول عىل أخرى 

يف مختل��ف البلدان. وللعمل مع حلول من التنوع الثقايف، ف��إن كثريًا من الخرباء ينصحون 

بإج��راء تحليل ثقايف وذلك ببح��ث موقف الثقافة املحلية من أبعاد الثقافة الس��تة، وذلك 

ر متطلبات الثقافة املحلية  باختي��ار حل مالئم، وُيكيف عند الرضورة، ويس��توعب أو يق��دِّ

ويندمج عرب الثقافات. 
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حالة دراسية 8: شراكة عالمية في Gfac االستشارية:

اقرأ حالة GFAC االستشارية ثم أجب عن األسئلة التالية:

• ما املصادر املختلفة للنزاع بني املجموعتني؟ 

• ما الدور الذي تقوم به الثقافة الوطنية والثقافة التنظيمية يف هذا الرصاع؟ 

• ما مدخل الحل الذي من املحتمل أن تطبقه يف هذه الحالة؟ 

  Global Financial Advising "إن رشك��ة "املستش��ارين العاملي��ة للخدم���ات املالي��ة 

)Consultants )Gfac هي رشكة لتقديم خدمات مالية رئاستها يف نيويورك ولها مكاتب يف 

لندن وطوكيو. وتقدم )Gfac( خدمات مالية خارجية لركات متعددة الجنس��يات وتقدم 

لهم النصح يف مجاالت مثل إسرتاتيجيات الرضائب والهياكل املالية الفرعية. وتتكون الركة 

هيكلًيا من مجموعة من الفرق االستش��ارية العاملية يقودها كبري مستشارين يعمل بشكل 

عمي��ق فقط م��ع واحد أو اثنني من العمالء من أجل معرف��ة هيكلهم التجاري وتفاصيلهم 

املالية. ويقوم كبار املستش��ارين بتحليل املوقف امل��ايل للركة العميل بغرض توفري النصح 

واملشورة لها. 

وإن كل موظف يف Gfac عىل مس��توى العامل يخض��ع لربنامج توجيهي صارم للتأكد أن 

جميع املوظفني يدركون أن قيم الركة األساسية هي: 

1- فوق كل يشء، الراكة مع العميل ورضاه. 

2- العمل بهمة ورسعة. 

3- التفاين/ اإلخالص للفريق. 

4- االحرتام واألمانة. 

5- النتائج التي تبقى طوياًل.

وإنه خالل برنامج التوجيه، يش��اهد املوظف��ون رشيط فيديو لرئيس الركة مارك رودز 

Mark Rhoads يروي قصة عن عالقة عميل يف تاريخ مبكر للركة. والغرض من القصة هو 

دعم هذه القيم األساسية. ويبدو أن إحدى الفرق االستشارية كانت تعد عرًضا كبرياً، وإنهم 
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قض��وا ليلة بكاملها يف مكتب نيويورك يفكرون يف تقارير مالية لعميل كبري ومهم. وإن أحد 

املحللني يف الساعة الرابعة صباحاً، الحظ تناقًضا يف البيانات، وأن البحث يف األمر كشف عن 

تالع��ب مايل غري أخالقي من جانب العميل. وتداول الفريق يف األمر، ويف صباح اليوم التايل 

ذهب الفريق إىل مكان العرض، وأفادوا العميل فورًا أن Gfac لن تقبل أي تعامل معه. وأن 

نتائ��ج طويلة املدى ميكن فقط تحقيقها "بالذهاب ضد التيار" هكذا قال رودز يف الفيديو: 

"باستطاعتنا فقط أن نكون رشكاء مع عمالئنا كفريق واحد إذا كانت لديه أمانة". 

وكج��زء من عمل التحليل املهم الذي قامت به Gfac، فإن كبار املستش��ارين يحتاجون 

كمية كب��رية من املعلومات التي توفرها نظم الربمجيات املالية لدى العميل، لذلك فإن كل 

فريق استش��ارة لديه موظفني محليني يعملون كمحللني مس��ؤولني عن إدارة التقارير. وإن 

الرك��ة قبل س��نتني افتتحت مركز خدمات باملش��اركة يف الهند، حيث الفرق االستش��ارية 

العاملية تعمل اآلن براكة مع فريق من املحللني املاليني الذين يخرجون التقارير الرضورية 

لكبار املستش��ارين. وإن معظ��م وظائف املحللني املاليني املحلي��ني تحولت إىل مركز الهند 

وانتهت خدمات املوظفني املحليني. وكان الغرض من هذا التغيري هو تبسيط وتنظيم عملية 

التحليل وتوفري متاس��ك عاملي وذلك بجعل فريق خبري لإلف��ادة يوفر نفس التقارير لجميع 

الفرق االستش��ارية )والنموذج يعرض يف الشكل أدناه(. وقد قامت Gfac بتوظيف موظفني 

مهنيني بدرجة متقدمة يف الهند، ومعظمهم يحملون ش��هادات محاسبة عامة ودرجات من 

مدارس إدارة األعامل املرموقة بالهند. 
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الفرق االستشارية

مركز الهند

املشارك للخدمات
العمالء

العمالء

لندنالعمالء

طوكيو

نيويورك

إن إدخال هذا التغيري كان قاس��ًيا عىل مس��توى العامل، لكن ه��ذه العملية الجديدة مل 

تقاب��ل بالرتحيب من قبل فريق نيويورك خاصة. وتحديداً، يبدو أن فريق نيويورك يتس��لم 

تقاري��ر يف وق��ت متأخر )نعم بعد الوقت املحدد واملتفق علي��ه(، وبه أخطاء وما يطلقون 

عليه تعبري تصميم للتقديم "غري مهني". وإن ترك العمل يف الهند أوشك أن يصل من )35( 

 )Gfac( يف املائة واآلن معظم موظفي الخدمات املش��اركة باملركز يس��تمرون مع )إىل )50

فقط يف املتوس��ط إىل ستة أشهر قبل أن يغادروا إىل رشكات منافسة. هذا وقد متت دعوتك 

كم��امرس لتطوير املنظامت أن تس��اعد يف تصميم حل مبا يزي��د الراكة بني فرق نيويورك 

وف��رق الهند. وفيام ييل مقتطفات أُخذت من مقابالت م��ع كل مجموعة. وإن كل مقابلة 

جرت أداها مواطن من الثقافة املعينة.

فريق نيويورك:

 "إن��ه من الصعب الحصول عىل إجابة مبارشة منهم. إننا تحت ضغط موعد محدد كل 

أس��بوع إلخراج التقارير يف وقت كاٍف بالنسبة لنا وذلك لإلعداد الجتامعات العميل، ويبدو 

أننا يف كل أس��بوع ندخل يف صعوبة أخرى. أمتنى أنهم فقط يفيدوننا متى ال يس��تطيعون 

إنجاز ذلك حتى نقوم بالتخطيط األفضل". 
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 "يوجد الكثري جًدا من ترك العمل بالفريق، وإنه من الصعب متابعة أثر من يفعل ماذا". 

 "إنن��ي مل أواف��ق يف املقام األول ع��ىل النموذج، ولقد قلت إن هذا س��وف يحدث من 

البداية " إننا اس��تفدنا وقتاً كثريًا وجهًدا نحاول العمل مع فريق يبعد آالف األميال بداًل من 

فريق يكون يف الدور األسفل يف هذا املبنى". 

"إننا بحق نحتاج إىل تطوير برنامج أكر فاعلية للفريق من الهند. إن لديهم أفكارًا قليلة 

جًدا عن كيف ُتعد تقريرًا مهنًيا يكون جاهزًا لتقدميه للعميل". 

"ال يتخ��ذون أي إجراء إال إذا زودت مديرهم بنس��خة من��ه عن طريق الربيد اإللكرتوين 

ويخربهم املدير بعمل أي يشء. إن هذا يعطلنا كثرياً، وإنني ال أفهم ملاذا ذلك يتطلب عدًدا 

كبريًا من األشخاص ليكونوا منخرطني يف عمل بسيط". 

"وإنني إذا مارس��ت الضغط عليهم لتزويدي بالتقرير يوم الجمعة، فإنهم يقولون نعم، 

لكن يوم الجمعة س��يأيت ويذهب وأنا مل أتلق تقريري. وإنه بالتايل س��وف يظهر بعد نهاية 

األسبوع أو يوم اإلثنني، لكن كانت الحاجة إليه يف يوم الجمعة". 

فريق الهند:

 "إنني أجد فهم ذلك صعب جًدا يف نقاشنا يف املؤمتر. إنهم يتحدثون حتى إنني ال أفهم 

م��اذا هم يقولون كام أنه��م أيًضا غري صبورين حني نطلب منهم أن يعيدوا ما قالوه. وإنني 

أحياًنا ال أفهم حتى كلمة واحدة بينهم مام يجعلني أطلب منهم اإلعادة، وحني أطلب ذلك 

تكون لحظة اإلفادة منها قد مضت". 

 " أعتقد أنهم ال يدركون مؤهالتنا وإن كثريًا منا يحمل درجات متقدمة وبإمكانهم عمل 

الكثري بداًل من عمل الجداول البس��يطة التي يطلب منهم عملها. أمتنى أن يثقوا أننا ميكن 

أن نعمل أكر من ذلك". 

 "وكثريًا ما يدعوننا للمش��اركة يف مكاملات هاتفية حني يكون الوقت متأخرًا يف املس��اء 

أو مبكرًا يف الصباح مكاملة يف الس��اعة الثالثة والنصف صباًحا بتوقيت الهند املحيل ومكاملة 

أخرى الساعة 9 مساء بالتوقيت املحيل. إنني معتاد عىل العمل الشاق إال أنه يبدو أنهم إذا 

أرادوا فعاًل أن تكون جزًءا من الفريق فإن عليهم أن يقدروا العبء الذي يقع عىل عائالتنا". 
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 "إنني ال أعرف هل هو مناسب يل قول هذا، لكن يف بعض األحيان أشعر أن لدي فكرة 

وإنني بحاجة ملعرفة أنفسنا بشكل أفضل. ولسوء الحظ إنهم جاؤوا خالل األسبوع املسمى 

ب Diwali، وهو إجازة رس��مية، لذلك فإن معظم األفراد مل يكونوا باملكتب إذ يجب علينا 

الحضور برغم الحاجة لالحتفال مع عائالتنا". "قد يوقفون مشاركتنا إذا رفضنا طلباتهم، لكن 

أحياًنا يطلبون منا عمل املستحيل". 
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الفصل الخامس عشر

مستقبل تطوير المنظمات

لق��د رأينا يف ثنايا هذا الكتاب أمثلة من حلول تطوير املنظامت، وهي تعمل مع األفراد 

والف��رق وكامل املنظمة، وكانت لدينا الفرصة لتطبيق هذه املهارات الجديدة عرب عدد من 

الحاالت الدراس��ية التي متثل كي��ف تواجه املنظامت تحديات التغي��ر. وتواجه املنظامت 

اليوم ضغوًطا متزايدة يف بيئة تنافسية تجعل الحلول تحقق التغير الذي نوقش يف الفصول 

السابقة. 

 يف هذا الفصل س��وف نعالج قليًل من هذه التحديات، من ضغوط توجد داخل وخارج 

املنظم��ة، كام أننا س��وف نعالج كيف أن مفاهيم تطوير املنظامت تس��اعد املنظامت عىل 

مواجهة تلك التحديات. 

 وتستعرض األقسام التالية ثلثة تحديات رئيسية تواجه اليوم املنظامت وهي: 

• تزايد تعقيد التغير. 

• التغير يف دميوغرافيا القوة العاملة. 

• التغير يف طبيعة العمل. 

 وسوف نستعرض أيًضا املوقف الحايل لنظرية ومامرسة مفاهيم مجال تطوير املنظامت، 

وما هي التحديات التي تقف أمامها بالنسبة للمجال، وماذا يستطيع أن يعمل هذا املجال 

ليك يستجيب.

التعقيد المتزايد في التغيير:
تواج��ه املنظ��امت ضغًطا ال ميك��ن تصديقه وذلك ل��يك تتغر برسع��ة يف بيئة معقدة 

ومتس��ارعة يف االتجاه نحو العوملة، إنه ليس فقط كمية التغير قد تزايدت خلل السنوات 

الخمس إىل العرش املاضية، لكن أصبحت الرسعة يف التغير أيًضا هي األكرث بروزاً، وكام أكد 

:Friedman فريدمان
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إن تج��ارب ال��رشكات عالية التقنية يف العق��ود القليلة املاضية فش��لت يف التقليل من 

التغيرات الرسيعة التي جاءت يف أسواقها... ويحتمل أن تكون إنذارًا إىل كل مؤسسات إدارة 

األعامل، واملؤسس��ات، والدول الوطنية، التي تواجه اآلن هذه التغيرات غر املمكن تجنبها 

وحت��ى التغيرات التي من املمك��ن التنبؤ بها، لكنها تفتقر للقي��ادة، واملرونة والخيال ليك 

تتكيف ليس بس��بب أنها تفتقر للذكاء أو الوعي ولكن بس��بب رسعة التغير الذي ببساطة 

 .)P.49( غمرهم

 وحًق��ا إن التغيرات الت��ي تجريها املنظامت هي أكرث تعقيًدا مام س��بق وإن كثرًا من 

العل��امء قد الحظ��وا أن الغالبية من مبادرات التغير ذات الحجم الكبر تفش��ل يف تحقيق 

النتائج املرجوة، ملقني بضغط أكرث عىل التنفيذيني للبحث عن ابتكار يس��اعد املنظمة عىل 

 .)Holbeche , 2006( أن تكون يف موقف أكرث تنافسية

 إن املص��در الخارجي – أي رشكات توريد العاملة والعمل فيام وراء البحار من املحتمل 

أن يكونا املثالني األكرث بداهًة للتغيرات الرئيس��ية الت��ي تؤثر تقريًبا عىل كل منظمة كبرة 

وحقيق��ي أنه اعتامًدا عىل من هو الذي نس��أله ويف أي جهة فإن��ه من نصف إىل ثلثني من 

مجم��وع رشكات  )Fortune )500يلجؤون إىل االس��تعانة مبكاتب أو رشكات توريد العاملة 

والعمل فيام وراء البحار، إىل الصني، الهند، ودول أخرى. وإذا كانت الرشكات ال تعمل ذلك 

من قبل، فإنه من الصدف أنها اآلن إما أنها تدرس األمر أو أن اإلدارة املالية بها تتساءل ملاذا 

 .)Kehal & Singh,2006,P.Vii( .هم ليسوا كذلك

لقد كانت رشكات توريد العاملة سابًقا تتخذ إجراءات بسيطة نسبًيا قبل توريد العاملة 

يف الحراس��ات وخدمات النظافة أو صيانة آلة التصوير إال أنه يف الثامنينيات )1980S( فإن 

جي��ًل جديًدا ثانًي��ا أكرث تعقيًدا يف إج��راءات توريد العاملة من املص��در الخارجي ظهر يف 

الص��ورة، حيث إن رشكات كث��رة بدأت تعتمد عىل املصدر الخارج��ي – أي مكاتب توريد 

العامل��ة املتخصصة، يف تقنية املعلومات وعمليات غر أساس��ية يف التصنيع حتى إن بعض 

أجزاء املنظمة كان يظن سابًقا أنها "محصنة " من العاملة من املصدر الخارجي هي اآلن يتم 

الحصول عليها من مكاتب توريد العاملة. إن توريد العاملة مل يعد فقط مقترًصا عىل تقنية 

املعلومات )It( بل تعداه إىل كش��وفات الرواتب واملوارد البرشية وحتى اإلدارات القانونية 
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 Cat أصبحت جميًعا تعتمد عىل املصدر الخارجي – أي مكاتب توريد العاملة. هذا وتقوم

بفحص دقيق طبق يف Vail بكولورادو Colorado يف أحد املستش��فيات وميكن اآلن قراءته 

وتفسره من قبل أخصايئ األشعة ملا وراء البحار )Friedman, 2007( كام أن هندسة املنتج، 

والتس��ويق والعلقات العامة جميعها تواجه رضورة االستعانة باملصدر الخارجي إىل درجة 

ما. )انظر De Vita & Wang, 2006 الستعراض تاريخ بدايات املصدر الخارجي – أي توريد 

العاملة(. 

 ومن منظور تطوير املنظامت يعترب هذا حدثاً مهاًم بسبب أن الطرق التقليدية للعمل 

وبس��بب افرتاضاتنا العام��ة حول العمل بدأت تخبو برسعة وأن الح��دود التنظيمية بدأت 

تذوب، وإنه من األفضل التفكر يف أن املنظامت نظم مزدوجة غر مرتابطة بشدة حيث إن 

املوردين منحوا انفراًجا وبصرًة غر مسبوقة يف اإلسرتاتيجيات التنظيمية، والتقنيات، وحقوق 

امللكي��ة الفردية، ومواقع العمل. وهذا يؤدي إىل تعقيد جعل بعض العلامء يتس��اءلون عن 

فرضياتن��ا الس��ابقة حول حقيقة تعريف املنظم��ة، وإن املصدر الخارج��ي بهذا الحجم له 

تبع��ات ضخمة ع��ىل املنظامت، إذ إنه يتطور ويتم االعتامد كلًي��ا عليه، كام أن تغيرات يف 

املوظف��ني ترافق دامئًا التغي��ر لتربير التكلفة املالية. وإن تغي��رات تحدث يف كل مكونات 

املنظامت كمنظامت شبكية ومضاربات املشرتكة، تتطلب وجود شبكة متكاملة وذلك لخلق 

نظام مزدوج. ومع هذا فإن بعض املوظفني يديرون عملية العلقة مع املصدر الخارجي من 

الخلف وه��ذا يتطلب جهًدا خارًقا يف الرتكيز واالرتباط والتحفي��ز لجعل التغير ذا فاعلية. 

وعلوة عىل ذلك، فإن الفرق القدمية قد انتهت وإن فرًقا جديدة تم تكوينها، وهذا يتطلب 

انتباًها للمرحلة االنتقالية للفريق وكيفية تعايشه مع فقدان األصدقاء والزملء القدامى. 

وأم��ام التغي��ر الغامر واملعقد ومع التطلع��ات العالية للزيادة اإلنتاجي��ة، فإن دور املوارد 

البرشية ومامريس تطوير املنظامت هام أكرث حاجة من ذي قبل. انظر إىل التأثر الكبر جًدا عىل 

األفراد ضمن هذا اإلطار. إن مستشاري تطوير املنظامت يدركون ديناميكية التغيرات اإلنسانية 

وإنه��م مهي��ؤون للتكلفة واملزايا االجتامعية للتغيرات التنظيمي��ة. "ويف عامل يكون التغير فيه 

عملية مس��تمرة، وحتى تك��ون املنظامت قادرة عىل التكيف؛ ينبغي دف��ع اتخاذ القرارات إىل 

أسفل الهرم وإن األعضاء يجب أن يتحلقوا حول نفس األهداف اإلسرتاتيجية. إن مامريس تطوير 

املنظ��امت يعرف��ون كيف يتم ذل��ك" )D. L. Bradford & Burke, 22005, P. 196(. وعندما 
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تكون هنالك حاجة للتطوير، وتنش��أ ترتيبات مع املصدر الخارجي لتوريد العاملة، وذلك يعني 

طرًقا جديدة للعمل، فإن مستشاري تطوير املنظامت املهرة يقدمون خدمة قيمة. إنهم يجعلون 

"دورات إعادة تصميم العمل أمرًا ميس��ورًا ويش��جعون القادة عىل أن يتبعوا اتصاالت مناسبة 

ويعمل��ون عيل تغير األخصائيات اإلدارية. وعندما تتمكن املنظامت من االرتفاع إىل التطلعات 

املتزايدة وتناضل لتحديد مستقبلها، فإن مامريس تطوير املنظامت ميكن أن يساعدوا يف هيكلة 

نوع من الحلول التي متت مناقش��تها يف الفصول )10، 11، 12( وذلك لتحس��ني فاعلية األفراد 

واملجموعات، ولنتذكر هنا قول ويس��بورد Weisbord أن "تأخذ املنظمة بكاملها إىل الغرفة" – 

املوظفون، واإلدارة، والعملء، واملوردين واملجموعات – وذلك يف دورات تدريبية ولقاءات مثل 

مؤمترات البحث يف املستقبل، فإن عملية املشاركة تزداد، كذلك التنفيذ الناجح للتغير.

التغيير الديمغرافي في القوى العاملة:
إن تيارًا رئيًس��ا ثانًيا كان له األثر عىل منظامت اليوم وذو علقة بالتنوع املتغر يف مكان 

العمل. ولعلك س��معت ع��ن أن اتجاهات دميغرافية القوة العامل��ة بدأت تطرق املجتمع، 

وكثر منها مذهٌل ومربٌك بالفعل. وإن بطء النمو الس��كاين والزيادة يف العامل كبار الس��ن، 

وتن��وع وقوى عاملة عاملي��ة جميعها ترتكز لتغير وجه القوة العامل��ة. يف عام 1990م كان 

العدد يف س��ن ال� )55( وأكرب )11.9( يف املائة من مجموع الس��كان العاملني، وهي نس��بة 

س��وف ترتف��ع إىل )25.2( يف املائة يف ع��ام )Toossi, 2012( )2020(. وتفيد تقارير مكتب 

إحص��اءات العامل أنه بس��بب إزالة التقاعد اإلجباري، وعدم وضوح املس��تقبل االقتصادي 

وتغيرات يف مزايا الضامن االجتامعي من املجموعات الصغرة فإن السكان العاملني أصبحوا 

كبارًا يف السن. " وإن التحول يف مكونات القوة العاملة من مجموعات الصغار يف العمر إىل 

مجموعات كبار الس��ن يتوقع أن يس��تمر" وذلك كام كتب تويس)Toossi  2012 )P.57. أن 

تتكيف املنظمة للتغيرات الس��كانية وأن تكون يف املقدمة بالنسبة لهذه التيارات صار أمرًا 

رضوريًّا.

 يعتق��د الكثر م��ن خرباء االقتصاد الس��كاين أنه ح��ني يبدأ املوظف��ون األوائل يف 

التقاع��د بأعداد كبرة، فقد ال يكون عدد العامل الجدد كافًيا ليحل محلهم. وإنه لهذه 

النتيجة تداعيات خطرة بالنس��بة لنظام الرعاية الصحية، لكن خذ يف االعتبار بعًضا من 
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التداعي��ات اإلضافية. ويتوقع بعض املحللني حصول نقًصا كبرًا يف العاملة يف الس��نوات 

القليلة القادمة " وإذا كانوا س��يتقاعدون حس��ب العمر التقليدي للتقاعد، حينذاك لن 

يك��ون هن��اك عامل بالعدد الكايف ليقابل احتياجات الس��وق، وذلك بحس��ب ما كتب 

)Venneberg & Eversole, 2010, P.4( أي��ن س��وف تذهب تل��ك املعرفة ومن أين 

سوف تجيء تلك املهارات؟. 

 إن مامريس املوارد البرشية ومستش��اري تطوير املنظ��امت ميكنهم تطوير برامج تأخذ 

يف الحس��بان هذه التغي��رات مثل برامج التوجيه الوظيف��ي أو التدريب العميل التي متت 

مناقش��تها يف الفصل العارش. هذا وتعمل كثر من املنظامت عىل تطوير برامج يف التدريب 

العميل، حيث يش��ارك كبار العامل مبعرفته��م وخربتهم مع الجيل القادم. وآخرون يطورون 

ترتيبات لبعض الوقت أو أعامل استشارية ملا يطلق عليه البعض " "التقاعد الجديد". وزيادة 

عىل ذلك، فإن هناك منظامت أخرى تعمل عن كثب مع جامعات لتوظيف الخريجني ذوي 

امله��ارات التي يحتاج��ون إليها، يف حني أن آخرين يس��تثمرون يف التدري��ب عىل الوظيفة 

لألشخاص الجدد الذين يتم توظيفهم. 

إضاف��ة لذلك، وتلزًما مع التغير الدميغرايف للق��وى العاملة، تأيت علقات عمل مختلفة 

وط��رق إدارة مختلفة. وقد الحظ بعض الباحثني أن أفرادا ينتمون للجيل )X( )الذين ولدوا 

تقريب��اً بني )1965( و)1979( والجيل )Y( ويطلق عليه��م أيًضا )جيل األلفية( وهم أولئك 

الذين متت والدته��م تقريباً بني 1980 وأواخر )1990S/ 2000( يحملون اتجاهات مختلفة 

ح��ول العمل مقارن��ًة بأولئك يف األجي��ال األوىل مام يجعل الحاجة إىل سياس��ات تنظيمية 

جديدة ومامرس��ات إدارية جديدة أيضاً، تجم��ع املوظفني الذين متت والدتهم قبل 1946م 

والذين ولدوا بني )1965( و)1979( واألجيال األكرث حداثة الذين يقرتبون من س��ن العمل، 

_ أومن يطلق عليهم مجموعة من املؤلفني جيل )2020( _ "وهم الذين ولدوا بعد 1997". 

إن الق��وى العاملة متنوعة جًدا مبقياس العمر، وتلخيًصا لهذا املوقف غر املس��بوق، ويلرد 

ومايس��رت Willyerd &Meister )2010( يكتبان قائل��ني " مل يحدث مطلًقا يف تاريخ العامل 

الحديث أن ُوِجَد أربعة أجيال يف سوق العمل تحمل أنواعاً مختلفة من القيم، واملعتقدات، 

 .)P.5( " والتوقعات
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 وعىل كل حال، فإن معظم السياس��ات واألخصائيات اإلداري��ة التنظيمية تم تصميمها 
إلدارة، وتطوير، وجذب، واالحتفاظ بالعامل بطرق أصبحت ال تناسب احتياجات، وتوقعات، 
ورغبات هذه األجيال الجديدة. وإنه مع تقاعد العاملني بأعداد كبرة، وحقيقًة أن أكرث من 
)50( يف املائة من القوة العاملة الفدرالية هي اآلن تستحق التقاعد، وذلك بحسب لودويك 
)Ludwick , 2007(، وإن��ه إذا كانت املنظ��امت تجذب بنجاح وتحتفظ باألجيال الجديدة 
من املوظفني، فإنها س��وف تحتاج أن تقوم بتغيرات مهمة للمنافسة يف استقطاب املواهب 
)O’bannon, 2001(. وبالبحث يف التطلعات والعلقات نحو العمل واإلدارة بالنسبة للجيل 
)X( وجي��ل )Y( فإن ذلك ميكن أن ييضء ما ميكن أن تكون عليه هذه التغيرات. الش��كل 
)15.1( يستكش��ف التباين واالختلفات بني جيل )X( وجي��ل)Y( يف عدد من األبعاد ذات 

الصلة بالعمل. 

 يف العمل، تم تصوير جيل )X( بشكل كبر عىل أنه كسول ويتهرب من العمل وغر ذي 
والء، وغ��ر محرتم، لكن تلج��ان )Tulgan )2000 يؤكد أن هذا االنطباع املقولب ليس دقيًقا 
وإنه ينبع من نزاعات خضعوا لتجربتها مع إدارة ضعيفة. يف مقابلت مع Gen Xers، يشر 

تلجان Tulgan إىل أن هناك أربعة موضوعات تربز دامئًا بشكل ثابت: 

االنتامء: هل هذا هو الفريق الذي أستطيع أن أقدم معه إسهاماً ذا معنى؟

التعلم: هل لدي مدخل نحو املعلومات؟ 

إدارة العمل املؤسسسي: هل هن��اك إمكانية يف مكان عميل لتحديد املش��كلة، وتطوير 
الحلول، وتقييم النتائج؟ 

 األمن: هل أنا قادر عىل مراقبة درجة نجاح أدايئ، ومركزي أو درجتي يف العمل، والعائد 
 .)P.33( من استثامري؟

إنهم يقدرون املرونة يف العمل إىل الدرجة التي س��وف يرتكون فيها وظائفهم يف أماكن 
أخرى حني تتوافر فرص عمل أفضل لهم، وال يتوقعون وظيفة مدى الحياة مع رشكة واحدة. 
وهكذا، ينظرون إىل أنفس��هم "كوكلء أحرار" لهم الح��ق بالتحرك كلام كان رضورًيا وعمل 
أفض��ل اس��تخدام ملهاراته��م يف بيئة صحية. وإنه��م أيًضا يقيمون وجوده��م مع عائلتهم 
ويسعون للتوازن الصحي مع العمل. وإن املكاسب املالية مهمة، لكن )Genyers( يرغبون 

ويأملون أن يحافظوا عىل أوقاتهم الخاصة. 
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 وحقيقة فإن الجيلني )X( و)Y( يتقاس��امن أو يش��رتكان يف كثر من أوجه التشابه لكن 

أيًض��ا هناك اختلفات مهمة مثال لذلك، يف حني أنهم مًع��ا تم تأهيلهم قريًبا بالتقنية، فإن 

جيل)Y( مييل أن يكون أكرث تقدًما يف معارفهم يف التقنية، إذ إنهم يقضون )6( س��اعات يف 

اليوم، يف املتوس��ط عىل اإلنرتنت )Eisner,2005( ويحملون هذه املهارات إىل مكان العمل، 

حيث تعدد املهام يف مكتبهم ويف االجتامعات. إن جائزة جيل السعادة هي القدرة وتطوير 

املهارة وليس املرتبة وعنوان الوظيفة، وكثرًا ما يبحثون عن الفرص للتعلم, ويثرون أس��ئلة 

بفضول وحب اس��تطلع كمدخل تعليمي لوظائفهم، والتي ميكن فهمها من قبل مديريهم 

باعتباره��ا تهديًدا أو تحدًيا )Kehrli & Sopp,2006( كذلك يكرهون اإلدارة الصغرة، ومع 

ذل��ك فإنهم يقيِّمون االنفتاح للمدير الذي ميكن أن يوف��ر تغذية مرتدة فورية ومعلومات 

حس��بام هو رضوري. ويش��ر جمس��ون )Jamison( )2008( إىل أربعة موضوعات تربز يف 

العمل مع جيل السعادة:

• اعرتف يب أو ميزين لشسسخيص: "إن معتقدات جيل الس��عادة أن األشخاص يتشاورون وأن 

كل ش��خص ينبغي أن يجد تشجيًعا ليس��توعب الخلفات مع اآلخرين.. وهي معتقدات 

ميكن أن تكون مهمة بدرجة كبرة ملنظامت تصارع يف كيف تقلل االختلفات وتبني ثقافة 

االحتواء والتي يشعر بها كل فرد أنها ذات قيمة". 

• اختصني: "إن جيل الرفاهية والسعادة قد اعتاد عىل املشاركة يف القرارات التي تؤثر عليهم".

• تحدين: "إن جيل الس��عادة والرفاهية هو ذو مهام متعددة... وهو يرغب العمل يف مهام 

متعددة ويشارك يف العديد من املرشوعات". 

• اعمل معي: إن جيل الرفاهية السعادة... يعمل، ويفكر ويبتكر بشكل أفضل يف مجموعات 

 )P.56( ويجيء مبدخل مشارك للمرشوعات واملواقف

 )X( إن ع��دًدا من األخصائي��ات اإلدارية تقع ضمن توقعات وخي��ارات العمل لألجيال

و)Y(. وإن كل الجيل��ني من املحتمل أن يحمل والًء أقل نح��و منظمتهم مقارنة بأفراد من 

أجي��ال س��ابقة ويتحركون برسعة نحو وظائف جديدة متى س��نحت الفرص. وإن الوظيفة 

الراهن��ة أصبح��ت ال ترضيهم وبالتايل، فإن تكيف أس��اليب اإلدارة مع احتياجاتهم س��وف 

يشجع عىل علقات أقوى مع املنظمة.
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الشكل رقم )1-15( جيل )X(  وجيل )Y( والرفاهية يف مكان العمل:

جيل )Y( جيل )X(الخصائص

• بني 2000 – 1980• بني 1979 - 1965سنوات امليلد 

• مستقل، موظف ذو عقلية االتجاهات نحو العمل

متحررة نحو العمل. 

• يرغب أن يحافظ عىل املهارات 

الحالية ويس��عى ملوازن��ة الحياة 

العملية.

• لديه رغب��ة للتنازل عن مكاس��ب 

واملركز للحفاظ عىل الوقت الشخيص.

• لديه معرفة بالتكنولوجيا. 

• أكرث انفتاًحا من الجيل GEN X للمغادرة إذا 

مل تكتمل متطلبات العمل. 

• يرغب يف عمل ذي تّحًد. 

• يريد تحقيق األهداف الشخصية. 

• يريد املرونة يف العمل. 

• يريد أن يعرف ملاذا قبل هذه املهمة. 

• يرتبط باستمرار وذا اتصال باإلعلم الرقمي.

• يفض��ل البق��اء وحي��ًدا ليكمل االتجاهات نحو اإلدارة

املهمة. 

الوق��ت  يف  التعل��م  يفض��ل   •

املناسب حسب الحاجة. 

الق��ادة  يف  ضعيف��ة  ثق��ة   •

واملنظامت. 

• يفضل أسلوب املشاركة يف اإلدارة. 

• يريد املشاركة يف صنع القرار. 

املرت��دة  التغذي��ة  يف  يرغ��ب   •

الفورية عن األداء. 

• يحرتم املقدرة واملهارة عىل املركز.
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 يف الحد األدىن، ينبغي أن تكون بيئة العمل مرنة وواقعية بدرجة مثالية ونس��تفيد من 

كل الجيلني يف مقدار معرفتهم بالتقنية. إن املعلومات يف أرجاء املنظمة، ميكن إرسالها عرب 

التقنية مع املقدرة عىل تحميل املعلومات عىل أدوات كومبيوتر محمولة. وميكن أيًضا توفر 

التدري��ب، عرب نف��س الطرق يف جرعات قصرة من املعلومات الت��ي ميكن تعلمها برسعة. 

وينبغي ع��ىل املديرين تصميم الوظائف التي تقدم تحدياً، وفرًصا للمس��اهمة الحقيقية، 

وكذلك توفر فرص للمشاركة يف صنع القرار، وتوفر فرًصا للتعلم. وميكن للمديرين متابعة 

Kehrli.( املوظفني عرب رس��ائل موضحة بالوظيفة للمرسل أو املرسل إليه حول املرشوعات

Sopp,2006( وقد الحظ البعض أنه بالرغم من هذه التحديات اإلدارية، فإن املوظفني من 

جيل )Y( رمبا يكون من امليسور إدارتهم مقارنة بأولئك من جيل )X(، وإن جيل )Y( مييل 

إىل تقوي��م عمل الفريق والعدالة بدرجة عالية وقد يكونون أكرث إيجابية من جيل )X( يف 

التعامل مع كثر من املس��ائل يف مكان العمل مبا يف ذلك التوازن، ومراجعة األداء، وتواجد 

املرشفني )Eisner,2005 ,P.9(. كام أن املكافآت مثل وقت راحة إضايف ميكن أن تكون أداة 

قيمة للحتفاظ باملوظفني. 

وأخراً، فإنه يجب أن يهتم أصحاب العمل بدراسة تطورات القوى العاملة يف املستقبل، 

فاملراهقون )أو ما يس��مون بجيل )2020( إش��ارة إىل السنة التي سوف يتخرجون فيها من 

الكلية ويدخلون سوق العمل( نشؤوا يف عامل رسيع الرتابط، وأن هذه التجربة سوف ترتجم 

إىل قي��م وتوقعات تنعكس عىل عملهم. وقد س��لطت إحدى الدارس��ات الضوء عىل تقنية 

التوقعات لهذا الجيل وذلك عىل النحو التايل: 

• )66( يف املائة يرغبون يف أن يكون لهم حرية الدراسة يف أي مكان يف العامل حتى ولو كان 

ذلك بالهاتف. 

• )57( يف املائة ممن يستعملون الهاتف الذيك و)29( يف املائة يستخدمون الهاتف الخلوي 

قالوا إنهم يحملون هاتفهم من أجل أن يظلوا عىل اتصال بالعامل. 

• )59( يف املائ��ة يري��دون الحصول عىل فرصة اس��تخدام الهاتف الجوال ليس��اعدهم عىل تنظيم 

 .)Meister & Willyerd , 2010 , P.53( فرصهم للتطوع ومسؤولياتهم االجتامعية بالرشكة
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وبسبب أن معظم جيل )2020( يتوقعون التفاعل مع منظامتهم عرب تقنية الجوال، فإنه 

يجب عىل املنظامت النظر يف الطرق التي من ش��أنها تحقيق هذا التوقع الذي يغر طبيعة 

مس��ؤوليات العمل، واإلدارة، والتوظيف، واتص��ال الفريق واإلبقاء عىل القوى العاملة وغر 

ذلك. 

 وللس��تدالل مبثال آخر ح��ول التغيرات يف دميغرافية القوى العامل��ة، بناًء عىل إحصاء 

)2010( ف��إن مكت��ب اإلحصاءات بالوالي��ات املتح��دة U.S Census Bureau قّدر أن منو 

نص��ف س��كان األمة من��ذ )1990( كان مصدره الهج��رة وأنه يوجد تن��وع يف مكان العمل 

بالوالي��ات املتحدة، كام يوجد اتج��اه متزايد نحو الفرق العملي��ة. إن تنوع القوى العاملة 

املحلية والعاملية يجب أن توحي للمنظامت أن تأخذ يف االعتبار الجاد الحاجة إىل التدريب 

وإج��راء حوار لتطوير التفاهم ب��ني األفراد من مختلف الخلفي��ات. إن مختلف املنظامت 

تحوي بذور التعدد يف األفكار، وإنه حني تجد هذه األفكار الفرصة للربوز عىل السطح ويتم 

أخذه��ا يف االعتبار الجاد، فإن املنظمة أمامها احتامل كبر لتطوير حلول ابتكارية أكرث. وإن 

املنظمة التي ال تعكس هذه التيارات السكانية أو أنها ال تأخذ ذلك بالجدية الكافية، فليس 

من املحتمل أن تنجح لفرته طويلة. وإنها أيًضا تزيد من التعقيدات يف عمل الفريق. 

 إن مامريس تطوير املنظامت يدركون تعقيدات تكوين الفرق العاملية )لنذكر مناقشاتنا 

حول فاعلية الفريق يف الفصل الحادي عرش( التي تس��اعد يف تصميم حلول الفريق لتعزيز 

فاعلية الفريق ومساعدة الفرق أن تكون أكرث وضوًحا حول أدوارها والفرضيات حول كيف 

أنه��ا تعمل. وإن مستش��اري تطوير املنظ��امت الذين يعملون مع العم��لء وفرق التنظيم 

ميكنهم مساعدة املديرين " ليدركوا أن جميع املوظفني ال ميكن إدارتهم بطريقة واحدة. وإن 

املوظف��ني األفراد، وخاصة أولئك الذين من أجي��ال مختلفة، أو من مراحل حياتية مختلفة، 

لديهم احتياجات وأهداف ودوافع مختلفة )Eversole Et Al. ,2012, P.618( وسواٌء كانت 

التحديات ب��ني األفراد من مجموعات من أعامر مختلف��ة أو خلفيات ثقافية مختلفة، فإن 

مامريس تطوير املنظامت ميكن أن يعملوا مع فرق ومنظامت لتسهيل وجود اتصاالت فعالة 

وتسهيل التعاون واملشاركة. 
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التغيير في طبيعة العمل: 
هناك اتجاه ثالث رئييس يؤثر عىل هذه الدميغرافيات للقوى العاملة املتغرة. إن العمل 

نفس��ه يف حالة  تغير. إن العمل ل� )40( سنة، و)30( سنة يف وظيفة واحدة ملنظمة واحدة 

وس��اعة ذهبية كهدية عند التقاعد، أصبحت االستثناءات وليس القاعدة. وكام متت مناقشة 

ذل��ك يف الفصل العارش، فإن معظم األفراد اآلن لهم مس��تقبل وظيفي ثنايئ، وبحاجة قليلة 

للرتباط طويل املدى يف منظمة واحدة - تعكس الوالء الذي عادة لدى املنظمة للموظفني. 

وإن س��نوات م��ن تحجيم مكان العمل وتخفيض دائم للمزاي��ا قد أدى إىل ما أطلقت عليه 

إحدي الدراس��ات " القلق الجياش" )Fast Forward, 2003( مع ملحظة أنه حني يتحسن 

االقتصاد، فإن الغضب وعدم الرضا يستمران يف أوساط املوظفني الذين ال يزالون يف الوظيفة. 

وكام يقرر هولبتش )Holbeche )2006 أن هذا االنفجار يف الثقة قد قوض األس��اس يف كل 

 .)P.15( من االلتزام نحو املنظمة ومستويات عالية من التحفيز

وكام متت مناقشته يف الفصل الثاين فإن املصطلح الجديد لهذا هو ارتباط املوظفني، وأن 

بعض الدراس��ات أظهرت تيارات يشوبها االرتباك واالضطراب. وإن نصف األمريكيني تقريًبا 

ميك��ن وصفهم أنهم غر مرتبطني يف عمله��م، مبعنى أنهم ال يوصفون بأنهم راغبون يف بذل 

جهٍد إضايفٍّ وصوالً لألداء عىل مستوى عاٍل )Saks , 2006(. وأن الحل ببساطة ليس يف الدفع 

أك��رث لألفراد أو إيجاد طرق لجعلهم س��عداء. إذ يؤكد الباحث��ون أن تلك العوامل يبدو أنها 

تق��وم بدور أقل فاعلية من ذي قبل يف مجال االرتباط، خصوًصا بني األجيال الجديدة. وكام 

أبان��ت مجموعة من الباحثني بالقول: إن املوظفني عاطفًيا ومن حيث اإلدراك، مش��غولون 

مبحاول��ة معرفة ما هو املتوقع منهم، وأن لديهم ما يريدونه للقيام بعملهم، وأمامهم فرص 

للتأثر يف عملهم، ويدركون أنهم جزء من يشء مهم مع زملئهم العاملني الذين يثقون فيهم، 

 )Harter, Schmidt, & Hayes, 2002, P. 269( .وأن أمامهم فرًصا للتحسني والتطوير

 إن ما يفيد األشخاص ويسعون له يف وظائفهم هو املسؤولية، واالستقللية وقيادة قوية، 

وشعور باملراقبة، وفرص للتطور. وهذا هو السبب ملاذا يعتقد البعض أن االرتباط هو األعىل 

يف القطاع غر الربحي وأن كثرًا من األفراد يرغبون أن يكون لديهم إحساس بالرسالة األكرب 

وولع بالعمل. 
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 وبسبب هذه الرغبات يف الحصول عىل مكان عمل يطابق جداولهم والقيم الخاصة بهم، 

فإن األفراد يعملون عىل خيارات جديدة، وإعادة تعريف مبعنى العمل بالذات ومبستقبلهم 

الوظيفي. انظر فقط يف طرق قليلة باعتبار أن ذلك ما يحدث: 

• إنه بالتقريب حوايل )16( مليون أمرييك، أو حوايل )1( من كل )9( عامل حس��ب مكتب 

إحصاءات الع��امل )Hipple,2010,P.17( )Bureau Of Labor Statistics(هم يعملون 

لحس��ابهم، وأربع من كل خمس منظامت تفيد أنها تستخدم أشخاًصا مستقلني يعملون 

لحس��ابهم الخاص ويقومون بأداء عمل املنظمة، )Fast Forward, 2003( وأنه غالًبا من 

الصعب اآلن اإلفادة بالفرق بني املوظف واملقاول يف كثر من املنظامت. ومثال لذلك، فإن 

Microsoft لديها يف املايض وحالًيا عدد كبر من املوظفني الذين يعملون لدى متعهدين 

مع الرشكة، وبس��بب عددهم الكبر وضعوا إشارات لتمييز موظفي العقود من املوظفني 

من غر العقود. هولبتش  Holbeche )2006( كتب قائًل: "إنه يف بعض مؤسس��ات إدارة 

األعامل، فإن إدارة املتعهدين واملستشارين يف تزايد لتكون هي القاعدة وليس االستثناء" 

)P.43(. وإن كثرًا من العامل يفضلون العمل لحسابهم الخاص، ويحددون ساعات العمل 

ويختارون مواقع عملهم. 

• إن كثرًا من الناس يقومون باالختيار للعمل جزًءا من الوقت، وساعات عمل مرنة، أو العمل 

عن بعد، وإن )24( يف املائة من املوظفني الذين يعملون دواًما كامًل قد قاموا ببعض العمل 

يف منازلهم بحسب تقرير حديث )Noonan & Glass( )2012(، وأن أكرث من )33( مليون 

موظف يعملون عن بعد عىل األقل مرة يف الشهر )Hges – 2009(. ان تغيرات التقنية اآلن 

تسمح لبعض املوظفني للعمل من أي مكان مام يجعل مصطلح العمل عن بعد, قدمًيا بعض 

ال��يء )Regenold,2009(، وبحس��ب لوير )Lawler( )2011(، "ف��إن )Ibm( لديها عدد 

متزايد من الرشكاء بحيث إن )50( يف املائة تقريًبا من املوظفني ليس لديهم مكاتب منتظمة، 

وبديًل لذلك فإنهم يقومون بالعمل عن بعد ويستخدمون مكاتب الفنادق، اعتامًدا عىل أين 

ه��م يف وقت معني" )P.304(. وهناك ش��اهد أن هذه الزي��ادة يف املرونة تأيت بتكلفة أيضاً، 

حيث إن س��يناريو تواجد العمل من أي مكان قد يضيف ساعات لوقت العمل اليومي، كام 

أن مقدرة املوظفني للعمل يف املنزل قد يس��مح بالفعل للموظفني بالعمل خلل األمس��يات 

 .)P.45 2012, Noonan & Glass( ونهاية االسبوع
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• إن��ه يف بع��ض املنظامت، فإن وص��ف الوظيفة من خلل املهام املح��ددة بدقة، أصبحت 

مهرتئة، وإن هذه املنظامت تش��جع "األفراد ليصمموا مس��تقبلهم الوظيفي الذي يقابل 

احتياجاته��م" )Lawler, 2011, P. 305( وذل��ك بإيج��اد دور م��رن يتفق م��ع مهاراتهم 

ورغباتهم. مثال واحد لذلك االتجاه ميكن ملحظته يف رشكة W.L.Gore، حيث س��محت 

 Lawler,( الرشكة لألفراد بابتكار وظائفهم وذلك بابتكار مرشوعات وبناء مجموعات عمل

 .)2011, P.304

إن ه��ذه املداخ��ل تأخذ يف الحس��بان الفروقات الفردية يف امله��ارات، والرغبات وذلك 

بالس��امح للموظفني أن يتحملوا حجاًم كبرًا من املس��ؤولية الختيار كيف يتغر مستقبلهم 

الوظيفي )وكم من مرة يحدث ذلك( وكيف أن أدوارهم ميكن أن تتناسب بشكل أفضل مع 

مواهبهم. 

• وإن��ه كلام ازداد ع��دد العاملني يف العمل عن بعد بعيًدا عن بعضهم اآلخر، فإن حركية 

الفري��ق تتغ��ر. ويف الحقيقة، إن بن��اء الفريق العاملي والعميل قد أصبح مس��بًقا هو 

 Martins( القاعدة، وأن الفرق العملية تتواجد يف أكرث من نصف مجموع أكرب الرشكات

Gilson & Maynard, 2004 ,(. ليندا وجراتون 

وتام��ي وجون��ز Lynda, Gratton , Tammy& Johns )2013( يفي��دون " أن الخرباء 

يتنبؤون أنه يف س��نوات قليلة، فإن أكرث من )1.3( بليون ش��خص س��وف يعملون بالفعل" 

)P.68(، م��ام يرغم أصحاب العامل عىل إع��ادة التفكر يف هيكل الوظائف واملكاتب مادياً، 

وأن ذل��ك االرتفاع يف العم��ل بالفعل يتطلب منا التعلم كيف نتأك��د "أن القيمة التي يتم 

الحصول عليه��ا بطرق مصادر املواهب العاملية ال تضيع يف عمل غر متقن" )P.72(. وحقاً، 

كام أبان جراتون  )Gratton)2011 " إن أحد الجوانب الساحقة واملربكة يف مستقبل العمل 

 .)P.253( " هو الحاجة للعمل بتعاون مع خارج الحدود

 ويج��ب النظر يف تداعيات ه��ذه التيارات يف ظروف العمل ويف مج��ال التعاون. وأنه 

م��ع تواجد حدود أك��رث مرونة يف العضوية التنظيمية، وبعد م��ادي أعظم تحدث زيادة يف 

الع��زل االجتامعي يف مكان العم��ل )Richardson , 2008( وإنه بتكاثر املوظفني املتنقلني، 

والتغي��ر يف الفرق ويف املديري��ن وتدين يف درجة الوالء وااللت��زام يف العمل، فإن املنظامت 
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ق��د ال يكون لها خيار إال أن تتعلم وتطب��ق بعًضا من القيم الجوهرية يف تطوير املنظامت، 

وذلك ليك تس��تمر يف الحياة. وبينام يوجد هناك بداية لتطوير ترتيبات العمل بنظام العمل 

الج��زيئ أو لسياس��ات العمل عن بعد، فإن هن��اك تغيرات يف قيم جوهري��ة تتواجد أيًضا 

ولها حاجة للتغير. وإذا كانت املنظامت تس��عى للس��تمرار يف الحياة، فإن القيم األساسية 

للقيادة واإلدارة يجب أن تتغر. وهذا حني تعمل قيم تطوير املنظامت وتصطدم مع بعض 

املامرس��ات اإلدارية الشائعة )نذكر مناقش��تنا لقيم تطوير املنظامت يف الفصل الثالث(. إن 

الس��لطة والرقابة الهرمية اإلدارية يجب أن تفس��ح الطريق لإلدارة املشاركة وفريق العمل، 

كام أن املنافسة يجب أن تفسح الطريق أيًضا للتعاون، ومناء وتطور الفرد والذي يجب اخذه 

يف االعتب��ار. وإن كثرًا م��ن املنظامت تعيد التفكر حول املدى الطويل لهيكلها، ويس��عون 

إليجاد طرق جديدة لتصميم املنظامت لتحقيق االنخراط، واملشاركة والتمكني. 

 وإن للمامرسني العديد من الطرق التي ميكن أن تساعد يف البيئة املعارصة. إنه باستطاعتهم 

توفر التدريب العميل للمديرين والقادة الفصل العارش مبا يساعدهم عىل تعلم طرق جديدة 

يف اإلدارة يف البيئة املعارصة وإنه باإلمكان املس��اعدة يف تصميم هياكل جديدة وجعلها سهلة 

مع آليات تنسيق أفقي فعال )الفصل الثاين عرش( وإنه مبقدورهم مواجهة املديرين بحقائق 

قاس��ية، ومعالجة نزعات ذات ش��مولية كام تم رشحها يف الفصل العارش أو تغير الثقافة كام 

هو مبني يف الفصل الثاين عرش. وكام يتغر األفراد وتتكون الفرق، ويتلىش العمل فإن مامريس 

تطوي��ر املنظامت يدركون حركية فريق العمل وتغير العلقات االجتامعية مام يس��اعد عىل 

البداية الصحية للفرق الجديدة عرب اجتامعات تحويلية ونشاطات بناء الفريق الفصل الحادي 

عرش. وإن تركهم ملحاوالتهم يف تجربة الصواب والخطأ، وفرز املس��ائل الش��خصية مبفردهم 

)دون مساعدة( ميكن أن يستغرق من فريق جديد عدة شهور ليطور إجراءات عمله أو يتفهم 

األدوار والعلقات. وإنه مبساعدة مستشار يف تطوير املنظامت ميكن أن يخفض الوقت بشكل 

كبر، وإن املوظفني مييلون أن تكون لهم صلة جيدة بالفريق مع ارتباط ورضاء أكرب. 

تطوير المنظمات والتقنية: 
  إنه من البديهي أن التقنية تسمح للعامل أن يكون أكرث ارتباطاً. وإنه كلام زاد عملؤنا 

أك��رث فأكرث فإنهم يس��تخدمون التقني��ة لربط املوردين حول الع��امل، كذلك فإن مامريس 
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تطوي��ر املنظامت يج��ب أن يكونوا متآلفني مع فوائ��د وتحديات االرتب��اط التقني. إن 

تطوير املنظامت كمجال يكرس / أو يوجه جزئًيا ملس��اعدة املوظفني ليتعاونوا، وينسقوا، 

ويرتب��ط بعضهم باآلخ��ر بفاعلية أكرث، لديه فرصة عظيمة لتفهم كيف يكون اس��تخدام 

التقني��ة للقيام بذل��ك يف الوقت الذي نس��اعد يف بناء العلقات وجًه��ا لوجه. وكام ذكر 

تونس��ند وآخ��رون )Townsend Et Al )2008 إن ال��رشكات مل تتعل��م بعد كيف تطور 

النقاش��ات الغنية والثقة العميقة التي ميك��ن تحقيقها عن طريق التواصل وجًها لوجه... 

إن التح��دي ال��ذي يواجه مامريس تطوير املنظامت هو مس��اعدة األفراد يف االنخراط يف 

نقاش��ات منتجة وعواطف ذات فاعلية برغم أنهم يخضعون لتحٍد من التغير املستديم، 

والتقنية الجديدة، والعديد من الفروقات الثقافية... ومس��اعدتهم يف بناء الثقة يف العامل 

 .)P. 63( ذي الحواجز الشائكة

إن التقنية وحدها ليست هي النهاية لكن هي غالًبا الوسيلة النخراط األفراد يف طريقة 

جديدة للتعاون. 

  لق��د تأثر تطوير املنظامت بالتطورات التقنية يف كثر من املجاالت مثل جمع البيانات 

يف مس��وحات املوظفني والتغذي��ة املرتدة 360 درج��ة؛ وتطوير املوظفني مث��ل التدريب، 

والتدري��ب العميل عن بعد، والتوجيه الوظيف��ي، وطرق العمل الخاصة ب�تطوير املنظامت 

Church,Gilbert,Oliver,Paquet&Surfa( عن طريق العمل املبارش واالتصاالت عن بعد

ce,2002,Tippins,2002(. وإن مامريس تطوير املنظامت عادة يديرون مسوحات املوظفني 

مس��تخدمني طرًقا إلكرتونية وطرًقا قامئة عىل مواقع اإلنرتنت، وإنهم كثرًا ما يس��تخدمون 

أدوات تقييم مبني عىل اإلنرتنت يف التغذية املرتدة 360 درجة واألدوات الفردية للتقويم. إن 

التدريب العميل والتوجيه الوظيفي عن بعد هام نظام مألوف اليوم. يصف ترشش وآخرون 

)Church Et Al–2002( الح��ل يف رشك��ة بيب��يس كوال حيث تم إدخال تطوير املس��تقبل 

الوظيفي وأدوات األداء الفردي من خلل موقع الشبكة الداخلية. إن ثقافة جديدة لتطوير 

األف��راد ومنوهم قد تم ابتكارها حيث لدى األش��خاص املدخل إىل التطوير الذايت وصواًل إىل 

املستقبل الوظيفي. 

 وإن��ه كلام قامت املنظامت بتغير اس��تخداماتها للتقنية فإن مامريس تطوير املنظامت 

سوف يحتاجون للستمرار يف إيجاد طرق الستخدام تقنية إلدارة حلول تطوير املنظامت مع 
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فرق عملية وعن بعد. إن تقنية تطوير املنظامت مثل الس��بورات البيضاء والحامل الورقي 

Flip Charts ميكن أن يكون من الس��هل ضمهام مع الش��بكة االجتامعية وأدوات التعاون 

عن بعد، وأن عملء كثرين س��وف يتوقعون من م��امريس تطوير املنظامت أن يتكيفوا مع 

حاجات الفرق العملية )Church Et Al,2002(. إن نجاح مثل هذه الجهود تعتمد بش��دة 

عىل ألفة املنظمة مع التقنية. وأن األخصائيني س��وف يحتاجون إىل معرفة كيفية اس��تخدام 

أعض��اء التنظيم للتقنية، ومتى وملاذا ميكن رفض الحل باس��تخدام التقنية، وما هي الفوائد 

 Speake( املتوقع��ة يف إدارة الحل��ول عن بعد مقاب��ل التعامل وجًها لوجه. ويؤكد س��بيك

2008( أن تطوي��ر املنظامت بحاجة إىل التح��رك يف العامل الرقمي إليجاد مهنيني مؤهلني يف 

تطوير املنظامت )P.60(. وإن بإمكانهم استخدام التقنية لتسهيل التعاون. 

 وكمثال، فإن التقنية تغر طريقة تطوير املنظامت املألوفة مثل ورش العمل، االجتامعات، 

املؤمترات. انظر يف اجتامع ورش��ة عمل تقليدية إلحدى رشكات Fortune- 100 وصفه ليند 

ودانسكن )Lind&Danskin–2008(. باالجتامع السنوي النموذجي يتم فيه دعوة )250( 

قائ��ًدا ليس��تمعوا بانتباه حيث يق��وم التنفيذيون برشح النتائج األخ��رة، وأهداف التجارة 

القادمة، واتجاه الرشكة اإلسرتاتيجي، مع قليل من الفرصة للتفاعل. لقد تحول االجتامع اآلن 

إىل حالة تفاعل وحيوية حيث يجتمع األخصائيون يف مجموعات صغرة ليشاركوا يف التغذية 

املرتدة الفورية ويف األفكار مستخدمني نظام التلمذة الجامعية. 

 وميكن أن تعزز األدوات املتاحة عىل اإلنرتنت مثل الوييك Wikis ومنتديات املناقش��ة 

املتزامنة أن يجعلوا من السهل عمل ورش العمل أو بديًل لها – وذلك بتوفر مكان لألعضاء 

للمش��اركة يف األفكار، وبحث الوثائق ومناقش��ة خطط العمل. وإن إضاف��ة التقنية لورش 

العم��ل )اجتامع 2.0( يؤدي إىل بيئة جديدة حيث املش��اركون الذين هم جس��دًيا حضور 

وأولئك الذين ال ميكنهم املش��اركة متس��اوون، مام يعزز تنسيق ورشة العمل التقليدية عرب 

طرق جديدة لجمع املعلومات من املش��اركني، وتقييم املقرتحات والقيام مبس��ح املشاركني 

حول تلك املقرتحات ويقومون ببناء وتسهيل طرح األفكار، وإنشاء فرق للمتابعة. وتحتفظ 

منص��ات اإلنرتنت مبخزون لكل هذا التاريخ وامللفات التي تم اعدادها منه. وإن مثل هذه 

االجتامعات ميكن أن تجعل االرتباط ميس��ورًا وتوس��ع من دائرة االتصاالت مام يسهل أيًضا 

اإلمكانية إلحداث تعاون أكرث عمقاً. 
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ويش��ر س��بيك )Speake )2008 إىل أن الدور التقليدي ملامريس تطوير املنظامت ميكن 

أن يك��ون متواجًدا مادياً، وأن األخصايئ يس��تطيع قراءة اإلش��ارات املربكة بني األش��خاص 

وع��دم االتف��اق، وخيبة األمل، وعدم الص��رب )أو الطاقة، والحامس��ة، واالرتباط(. وإنه حني 

يكون املش��اركون عىل اإلنرتنت، فإن هذه التلميحات ليست بالسهولة لتمييزها. وبرغم أن 

التصويت عىل اإلنرتنت وأدوات أخرى تقدم بعض الحلول، فإنها ال ميكن أن تحل متاًما محل 

التغذية املرتدة التي يحصل عليها األخصايئ من املش��اركني يف أوضاع أخرى. وإضافة لذلك، 

ليس كل ش��خص ميكنه اختيار املش��اركة بنش��اط حيث إن البعض قد ال يكونون يف وضع 

مري��ح، أو أنهم غر مدربني عىل هذا النوع من االتصال، لذلك فإنه حينام قد تكون التقنية 

توفر اإلمكانية لتس��هيل التع��اون، فإنها ال تقدم ضامًنا بذلك. وأخ��راً، إن حجم االتصاالت 

واملحتوى الناتج عنها ميكن برسعة أن يكون طاغًيا حتى املش��ارك األكرث انش��غاالً، وأنه كلام 

تغرت التقنية وظهرت تصاميم جديدة للتصال تس��تمر يف التطور واالستنباط، فإن مامريس 

تطوي��ر املنظ��امت يجب أن يظلوا متناغمني م��ع الطرق التي يتع��اون ويرتبط األفراد عن 

طريقها، وأننا يجب أن نكون ذوي حاسة للتداعيات لخياراتنا يف التقنية وذلك يف ارتباطاتنا. 

الموقف الراهن لتطوير المنظمات: مواطن القوة والضعف والفرص: 

لق��د أبان عدد من املؤلف��ني، أن تطوير املنظامت بحد ذات��ه يف مفرتق الطرق 

)Worley & Feyerherm 2003, P.97( وإن��ه م��ن منظور واحد كام يش��ر وريل 

وفره��رم )Worley, Feyerherm( ف��إن الغ��رض الرئي��يس من مب��ادرات تطوير 

املنظامت وهو مساعدة القادة يف تنفيذ التغير مل يكن أبًدا ذا أولوية عالية بالنسبة 

للتنفيذيني. ومن منظور آخر، يبدو أن العمل التقليدي وقيم تطوير املنظامت تفتقر 

إىل الرسع��ة التي يحتاجها اليوم التنفيذيون. وبالرغم من علقة تطوير املنظامت يف 

معالجة تحديات البيئة الراهنة، فإن مامرس��ة تطوير املنظامت مل تستجب برسعة 

كاملة ملقابلة املطالب املعارصة. 

 وحديثاً، فإن عدًدا من الدراس��ات يف تطوير املنظ��امت من األخصائيني والتنفيذيني تم 

إجراؤه��ا لتقرير مواط��ن القوة والضعف وإمكانات الفرص أم��ام تطوير املنظامت إلضافة 

مزيد من القيمة للمنظامت وإن رايتنربج )Wirtinberg( وزملءها ويتنربج وأبرامس وأوت 
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 )Wirtenberg, Abrams, & Ott, 2004; وويتنربج وليبس��يك وو أبرامس وكونوي وسلبني

)Wirtenberg, Lipsky, Abrams, Conway, & Slepian, 2007 أف��ادوا يف بح��ث أُجري 

من قبل اللجنة العاملية The Global Committee حول مس��تقبل تطوير املنظامت، فإن 

اتحاًدا برعاية اتحادات مهنية منخرطة يف تطوير املنظامت. 

مواطن القوة الحالية يف مامرسة تطوير املنظامت:

في��ام ي��يل بعٌض من مواط��ن الق��وة يف تطوير املنظ��امت والتي ورد ذكره��ا من قبل 

األخصائيني: 

• التوجيه الشامل الذي يجيء به األخصائيون. 

• مقدرتهم يف املساعدة يف إدارة التغير. 

• األساليب الفنية والعمليات التي يستخدمها )مثل دعم عمل الفريق وتطوير القيادة(. 

 .)P.12 – 2007 , Wirtinberg Et Al( القيم اإلنسانية التي يتضمنها مامرسة تطوير املنظامت •

وإضافة لذلك، وخلل مجموعة من املقابلت ذات العمق مع مامريس تطوير املنظامت، 

فإن فره��رم ووريل)Feyerherm&Worley )2003 وجدا أن األخصائيني أرجعوا نجاحهم 

إىل العدي��د من امله��ارات واملقدرات، مبا يف ذل��ك التعليم العمومي العري��ض، والتدريب، 

والتجربة، واملهارات بني األشخاص واملعرفة ذات الوضوح بالذات. 

مواطن الضعف الحالية يف مامرسة تطوير املنظامت:

ومع ذلك، وبرغم مناطق القوة هذه، فإن قادة إدارة األعامل غالباً ال يختارون مامرًس��ا 

 )Al , 2007 Wirtinberg Et( يف تطوي��ر املنظ��امت حني يواجهون بتنفي��ذ تغير رئي��يس

وتفيد دراسات قام بها مامرسون وتنفيذيون أن هناك العديد من مواطن الضعف يف كيفية 

مامرسة تطوير املنظامت يف الوقت الحارض: 

• يختلف مامرسو تطوير املنظامت يف تعريف ومامرسة تطوير املنظامت. كذلك فإن رموز الحلول 

غر منس��قة- أي أن بها تضارباً، وأن الح��دود متداخلة بني تطوير املنظامت واملجاالت األخرى 

 .)Worley & Feyerherm, 2003( مثل السلوك التنظيمي، واإلدارة وعلم النفس
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• يوج��د لدى م��امريس تطوير املنظامت مي��ٌل للتطبيق الرسيع لألس��اليب الفنية ألحدث 

الحلول والتقنيات، رمبا يكون ذلك دون اعتبار كاٍف الس��تخدامها وتأثرها. وقد عرب بعض 

األخصائيني عن قلقهم من أن تطوير املنظامت كمن يقفز من فوق عربة وأنه بهذا العمل 

 .)Worley, Feyerherm, 2013 P.112( مثل من جازف بهويته

• لقد القت قيم تطوير املنظامت تحدًيا بس��بب انتش��ار القيم املوجهة نحو إدارة األعامل 

الخاصة بالكفاءة والربحية واإلنتاجية، والتي هي اآلن يف تصاعد فوق قيم تطوير املنظامت 

التاريخية واإلنس��انية ويف مجال املشاركة الدميوقراطية، ونتيجًة لذلك فإن مامريس تطوير 

املنظ��امت يصارعون يف كيف أن يوفق��وا بني املواقف التي تتص��ارع فيها تلك القيم مع 

بعضها اآلخر. 

• ال توج��د مجموعة ثابتة من املهارات والقدرات مطلوبة ليك يكون الش��خص مامرًس��ا يف 

تطوير املنظامت كام أنه ال توجد شهادة مرور واحدة )يف هذا الخصوص(. 

 Myers-Briggs عندما يجد األخصائيون أنفسهم يسهلون االجتامعات، ويديرون دورات •

ويقوم��ون بالتدري��ب العميل لألف��راد ويعملون عىل حل الرصاعات، ف��إن هذه األعامل 

 )Burke&Bradford- 2005( .ليست شاملة لكل نشاطات التغير

• إن تطوير املنظامت بحاجة إىل فرز علقاته مع الزملء يف املوارد البرشية. ويعتقد البعض 

أن إدارات تطوي��ر املنظ��امت يف معظ��م الرشكات مضمن��ة يف إدارات امل��وارد البرشية، 

األم��ر ال��ذي يقلل من نفوذه��ا )Burke& Bradford,  2005(. وإضافة لذلك، " فإنه يف 

املنظ��امت حول العامل، فإن إدارة املوارد البرشية تحتكر وظيفة تطوير املنظامت بطريقة 

غر مس��بوقة، مام يحد من قدراتنا، ويقلل من فعاليتنا، ويجعل دورنا قابل للمس��اومة" 

 .)Minaham, 2010, P.18(

• بينام تشر دراسات حول تقييم فاعلية حلول تطوير املنظامت إىل نتائج واعدة، فإن العملء 

يس��تمرون يف املطالبة باألدلة عىل قيمة تطوير املنظ��امت وأن مصداقية تطوير املنظامت 

تعتم��د عىل مقدرتها يف التبي��ان بقوة فاعلية مختلف طرق تطوير املنظامت مثل، ما الذي 

 .)Burnes & Cooke , 2012, P.1415( له فاعلية، وأين ميكن أن يعمل، وكيف يعمل؟
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الفرص أمام تطوير المنظمات في المستقبل: 
 ميك��ن لتطوير املنظامت االس��تمرار يف التطوير والتكيف بش��كل أفضل مع متطلبات 

التغيرات التنظيمية املعارصة إذا هي قامت بإجراء بعض التغيرات. وأن عدًدا من الكتاب 

ق��د الحظوا أن تطوير املنظ��امت يجب أن يحوي العديد من التغيرات، وأن بعض التيارات 

تشر إىل أن هذا قد سبق أن تم يف عدد من املجاالت. 

 جري��ر وكامينج��ز )Greiner &Cummings )2005 اس��تعرضا تاريخ تطوير املنظامت 

واألخصائي��ة الحالية ووضعها مقارنة بني أزمة س��ابقة يف تطوير املنظ��امت واليوم. وأبانا أنه 

يف الس��بعينيات )1970S(، حني ضيق تطوير املنظامت دائرة تركيزه، فإنه بداءة مل يكن قادرًا 

ع��ىل التكيف مع األحوال املتغرة يف كثر من املنظامت، مام جعله يفقد الدعم من املديرين 

والتنفيذي��ني. وبينام ب��دأ مجال تطوير التنظيم بالتجاوب بالتايل، ف��إن الوضع الحايل لتطوير 

املنظامت يش��ر إىل ستة أعلم حمراء جديدة هي يف اعتقادهم تشر إىل فقدان مجال تطوير 

املنظامت الصلة مع الفرص الحالية واملستقبلية لتطوير املنظامت البتكار " حلوٍل تكاملية يف 

:)Greiner & Cummings, 2005, P. 108( " التحديات الرئيسية التي تواجه منظامت الغد

• إهامل املشاركة يف صنع قرارات اإلدارة العليا. 

• إهامل املشاركة يف صياغة اإلسرتاتيجية. 

• إهامل املشاركة يف االندماجات واالستحواذ. 

• إهامل املشاركة يف العوملة. 

• إهامل املشاركة يف التحالفات واملنظامت االفرتاضية. 

• إهامل املشاركة يف الحاكمية واالستقامة.

  ويضع برك )2011( Burke حًدا للتمييز بني تطوير املنظامت)Od( كمجال يعالج التغيرات 

التنظيمي��ة املخطط��ة( وبني مجال تطوير املنظامت والتغي��ر )Odc(: وهو املجال األكرث توجًها 

أكادميًيا ويعالج كًل من التغيرات املخطط وغر املخطط لها. وأنه بفعل ذلك، فإن الكاتب يشر 

إىل ان مجال تطوير املنظامت قد قام بتطوير بعض االبتكارات يف الس��نوات األخرة، لكن التأثر 

ملجتمع تطوير املنظامت والتغير )Odc( فتح فرًصا للبتكار يف أربعة مجاالت:
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1- إدراك بنظم مزدوجة ذات ارتباط فضفاض، حيث التغير عمل متواصل، وطارئ، وارتجايل 

وذو حجم بسيط. 

2- تطوير أس��اليب فنية جديدة وكذا أدوات لتغير الثقافة التنظيمية، والتي يجب أن تكون 

أك��رث من أداة لتحديد / للتعرف عىل قيم مش��رتكة مرجوة، وبديًل لذلك، فإن األخصائيني 

يجب أن يعملوا لرتجمة هذه القيم إىل س��لوكيات بحي��ث " يكون الرتكيز فيها عىل هذه 

.)Burke, 2011, P. 152( ."السلوكيات الرئيسية وليس عىل القيم والثقافة املرجوة بذاتها

3- مفهوم جديد للمعارضة، كام متت مناقشته يف الفصل الثامن، حيث إن املعارضة ليست 

موضوعية يف الحقيقة خارج مسؤولية خبر التغير والعلقة مع عضو املنظمة.

4- طريقة جديدة لتطوير القادة وهي بشكل أقل حول برامج التدريب وأكرث حول مجموعة 

من املراحل يف تطوير القائد الذي مبقدوره أن يعكس ويتعلم من )التكليفات أي املهام( 

ذات التحدي التي ُيكلف بها. 

وقد الح��ظ الباحثون واألخصائيون ع��دة طرق أخرى من املمكن أن يجعلها مامرس��و 

تطوير املنظامت ميرسة ملامرستهم وتضيف لتلك األخصائيات قيمة أكرث. إن التحسينات يف 

القيادة ستكون مطلًبا له حاجة مستدمية، لذلك فإن أحد االتجاهات سيكون " بناء املقدرة 

القيادية حالًيا وللمس��تقبل")Wirtenberg Et Al., 2007, P. 15( وكجزء من هذه املقدرة 

القيادية، فإن ذلك س��وف يس��تلزم مس��اعدة القادة يف التعامل مع تعقيدات إدارة التغير 

يف بيئ��ة عاملية. وإن األخصائيني والباحثني يعرفون أنه ليس��ت كل العمليات إلدارة التغير 

وأنه ليس��ت كل حلول تطوير املنظامت تعمل مبس��توى جيد واحد يف كل الثقافات. " وأن 

مامريس تطوير املنظامت العامليني لديهم مقدرة الرؤية للمواجهة والتغلب عىل التعقيدات 

ع��رب التعدد يف الثقافات يف حني أنهم يقومون بإنج��از عمل ناجح يف تطوير املنظامت عىل 

مستوى عاملي.

 )Yaeger, Head, & Sorensen, 2006, P.134( 

والحظ آخرون أنه يف املس��تقبل بالنسبة لدور مامرس تطوير املنظامت فإن املهارات يف 

إدارة األعامل س��تكون مهمة بش��كل عاٍل. إن كثرًا من مامريس تطوير املنظامت يفتقرون 

إىل التدري��ب العميق يف إدارة األعامل مام يجعلهم يفتقرون للخلفية من املعرفة يف املالية، 
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واحتياجات العميل والسوق، وفرص املنافسة والتهديدات، وأكرث من ذلك. ونتيجة لذلك، قد 

ال يكونون ذوي وعي كاٍف مبحتوى إدارة األعامل للتغير بحيث يس��تطيعون التحدث بثقة 

م��ع العميل أو أي عميل محتمل وبلغة ذلك العميل، وربط مخرجات تطوير املنظامت مع 

احتياج��ات ونتائج إدارة األعامل. إن مزيًدا من املعرفة بإدارة األعامل وتطوير الحلول التي 

تعالج قضايا إدارة األعامل املعارصة س��وف ترفع القيمة التي يقدمها خبر تطوير املنظامت 

مث��ل املعالجة ذات الفاعلي��ة الثقافية التنظيمية خلل إع��ادة الرتتيب التنظيمي، وتجميع 

 .)Wirtenberg Et Al., 2007, P. 15( الصناعة واالندماجات والحيازات

إن تكييف تطوير املنظامت لحاجات املنظمة سوف يتطلب توزيع قيمه يف زمن قيايس 

قصر وكذا يف التعلم كيف تكون املوازنة بني األساليب الفنية التقليدية مع الحلول الحديثة، 

"وأن نعتمد قليًل وبش��كل أكرب عىل األس��اليب الفنية وأن نقفز ع��ىل اإلبداعات الحديثة" 

)Worley & Feyerherm, 2003, P. 104(. وه��ذا ق��د يقت��يض ارتب��اط تعلم األخصائيني 

كيف يكيفون قيم تطوي��ر املنظامت للحتياجات املعارصة بديًل من اإلرصار عىل مجموعة 

من القيم اإلنس��انية باعتبارها أكرث مواءمة بالنس��بة لكل حالة، واملسألة هي هل ميكن أن 

يظل املجال ذا علقة باملنظامت املعارصة ويف الوقت نفس��ه تحتفظ مبجموعة من املفاهيم 

والقيم التي يش��رتك فيها األخصائيون. وأن يتم تركيز تطوير املنظامت عىل القيم اإلنسانية 

)تل��ك الت��ي تم البحث فيها يف الفص��ل الثالث(. إن ذلك قد يعارض بع��ض التغيرات التي 

ُطل��ب من األخصائيني تطبيقها. ويجب عىل املجال أن يصارع مع قضيته وكيف ينبغي عىل 

األخصائيني أن يوازنوا بني الحاجة ملساعدة العملء يف صنع قرارات صعبة يف إدارة األعامل، 

)مث��ل اللجوء للمصدر الخارجي بالنس��بة للعاملة وتخفيض العامل��ة، وإغلق املواقع( مع 

افرتاض أن أعضاء التنظيم ينبغي أن يشاركوا وينخرطوا يف القرارات التي تؤثر عليهم.

إن جميسون وموتامدي وجرير )Jamieson ,Motamedi&Greiner )2011 يؤكدون 

أن العلقات االستش��ارية يف املس��تقبل س��وف تتغر حيث إن نفس دور املستش��ار سوف 

يتغ��ر " بحيث يجب دمج املحتوى مع العملية أو اإلج��راء نحو إيجاد حلول رسيعة ويتم 

العم��ل بها مع التزام كامل املستش��ارين، الذين يعملون بأس��لوب تجاوب رسيع، س��وف 

يس��اعدون عملءهم إليجاد حلول عرب املعرفة الجامعية التي تولد قرارات رسيعة مرضية" 

)P. 167(. إنهم يكتبون عن أنواع جديدة من املشورة: )1( "مستشار أخصايئ تسهيل املهمة" 
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يس��اعد األعضاء برسعة وبشكل متفتح مع املناقشة والوصول التفاق، لكنهم أيًضا يدمجون 

محت��وى الخربة باختيار موضوعات للمناقش��ة والتأثر عىل األجندة )2( وأن املستش��ارين 

)Transorg( متخصصون يف بناء علق��ات تعاونية عرب كامل املنظمة والتفاوض حول عمل 

رسيع بني مجموعة متفاوتة من أصحاب املصلحة يف منظامت متعددة. إن هؤالء يش��رون 

إىل أن األدوار االستش��ارية الحديثة تتطلب عمليات من الشبكات جديدة، وانخراط بتوجيه 

وإرش��اد، وحوار اجتامعي بناء يس��اعد أعض��اء التنظيم أن ينخرطوا يف ح��وار فعال، وبناء 

علقات، ويفاوضوا يف األمور الصعبة، ويتعاونوا كام أنهم يناقشون – أي الُكّتاب – أن هذه 

األدوار االستشارية الحديثة سوف تعتمد عىل محتوى الخربة أكرث من اعتامدهم عىل ما كان 

يفعله تطوير املنظامت تقليدًيا يف املايض. 

تطوير المنظمات والمحافظة على االستمرارية: 
 ح��دث يف الس��نوات املاضية رغبة متناهية واعرتاف أن م��امريس تطوير املنظامت لهم 

دور يقومون به يف التحول نحو إيجاد منظامت ومجتمعات قابلة للس��تمرارية وإن تطوير 

املنظامت تاريخًيا اس��تهدف التأثر عىل الجوان��ب االجتامعية واالقتصادية للمنظامت، وإن 

الدع��وة اآلن كانت لتطوي��ر املنظامت لتحتضن " ثلث��ة يف النهاية" مس��ؤولية اجتامعية، 

واقتصادي��ة وبيئي��ة )أو األفراد، والرب��ح، والكون(. كيف ميكن للمنظ��امت أن تخفف من 

تأثرها عىل الكون؟ وكيف ميكن أن تتعدى إىل األبعد من ذلك لتس��هم بنش��اط مسبق إىل 

بيئة ومجتمع أكرث قوة من الناحية الصحية. وللستجابة لهذه األسئلة فإن ذلك يعترب تحدًيا 

رئيس��يًّا، ويعود ذلك، ليس يف جزء بس��يط منه، إىل املعتق��دات املختلفة واآلراء حول ذات 

املشكلة. 

 وإن��ه يف الجانب األقىص هل هؤالء يناضلون / يناقش��ون اإلج��امع العلمي أن الحرارة 

العاملية تحدث و/أو أن النشاط اإلنساين أسهم يف تلك الحرارة. وأنهم مييلون إلنكار مسؤولية 

الرشكة لعلج املوقف أو أي أمراض أخرى تس��ببت فيها الغازات، والتلوث، أو عدم العدالة 

االجتامعية. وأنه يف الجانب النهايئ اآلخر من السلس��لة املتصلة توجد رشكات قامت بالتزام 

جوهري لبناء مس��تقبل أكرث اس��تقراراً، والنظر يف منوذج صحيح إلدارة األعامل الذي يجيء 

بنا بعيًدا عن هذه الفوىض )S. A. Mohrman & Worley, 2010, P. 289(.. هذا ويرشح 
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السزلو والسزلو)Laszlo & Laszlo)2011 أن كثرًا من الرشكات تبدأ عملها نحو االستمرارية 

أواًل بااللت��زام بالقان��ون الذي يتحكم "يف مقدرة مؤسس��ة إدارة األع��امل كام هي العادة"، 

ومثال لذلك إعادة التدوير، تقليل انبعاث الغازات والتلوث يف الجو، أو إزالة بعض السميات 

وامل��واد الخطرة ومنتجاتها. وإن ردة الفعل هذه بااللتزام للتقليل من دمار البيئة الحيوانية 

التي تطلقها املنظامت فإنه باإلمكان مقارنتها مبنظامت ذات نوايا إليجاد نظم لنشاط صحي 

مسبق. هذا وإن السزلو والسزلو Laszlo & Laszlo يطلقان عىل هذا " االستمرارية كالعادة 

" واملقدرة حيث مامرسات االستمرارية تصبح الجزء الشمويل للمنظمة. 

 كام يوجد أيًضا شاهد أن حركة االستمرارية سوف تصبح مهمة بالذات لألجيال الحديثة 

الت��ي تدخل الق��وى العاملة، الذي��ن تجتذبهم للعمل للمنظامت التي تعمل يف مامرس��ات 

اجتامعية مس��ؤولة. ويكتب يف ذلك مايسرت ووليارد )Meister & Willyard )2010 ما ييل: 

إن املنظامت التي تويل اهتامما لتأثرها البيئي ميكن ان تجذب جيًل كان ذا حساسية للقضايا 

البيئية يف مدارس االطفال... اس��تمرارًا إىل موقع العمل حيث لديهم الفرصة أن يقوموا بدور 

 P.( .نش��ط مس��بًقا يف قضايا يهتمون بالعامل وأن تكون مقرتحات – أي القضايا ذات جاذبية

 .)80

وإن كث��رًا من مامريس تطوير املنظامت الذين هم تأهلوا مس��بًقا لطبيعة ترابط النظم 

وخاضوا التجربة يف التغير بالحجم الكبر هؤالء قد تم اجتذابهم لهذا الس��بب املهم الذي 

من شأنه االستفادة من العديد من مهارات تطوير املنظامت. 

إن مهاراتنا يف التفكر حول النظم س��وف تكون لها حاجة ماس��ة. تخطيطنا، ويف مجال 

الرصاع، واالبتكار، وحلول للجامعة الكبرة، وكثر غر ذلك من املقدرات )واملهارات( جميعها 

فإنها س��وف توجد لها حاجة مس��بقة يف كثر م��ن املواقع. إن نضوب امل��وارد ومحدودية 

االقتص��اد قد تتطلب منا العم��ل نحو االكتفاء الذايت املحيل األعظ��م وأن هناك عمًل كثرًا 

.)Adams, Royal, & Church, 2011, P. 1( سوف يكون مطلوًبا إنجازه

وكام يبدأ عملؤنا يف تعزيز جهودهم املعزولة يف االستمرارية وتحويل التفكر املستمر يف 

ثقافات منظامتهم، فإن ملامريس تطوير املنظامت دور يلعبونه. وتحديداً، فإن مامريس تطوير 

املنظامت ميكن أن يساعدوا يف الحركة البتكار منظامت قابلة للستمرار من عدة طرق، هي:
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• مساعدة املنظامت للحصول عىل اتفاق وتطوير أهداف وغايات تدفع املامرسات املستمرة 

عرب كامل املنظمة. 

• إدارة املطال��ب الخارجية للعملء والقوان��ني الحكومية وتقرير كيف يتم تنفيذ التغيرات 

للمامرسات الجارية. 

• تسخر طاقات املوظفني باملنظمة نحو إيجاد منظامت اجتامعية مسؤولة. 

• ترتيب وتنسيق عدة إدارات ووظائف، مبا يف ذلك الهندسة، والتسويق والعلقات العامة، 

والعمليات، واملالية وأكرث من ذلك حيث إن كًل منها لها دورًا تقوم به. 

• مس��اعدة املنظامت، يف عملها مع املوردين، والعملء وآخرين من ش��بكات رس��مية وغر 

رس��مية؛ حي��ث إن هناك اعرتاًفا متنامًيا أن املنظامت تعم��ل يف عزلة وقد ال يكون لديها 

املقدرة والطاقة لتتجاوب بفاعلية كبرة ملثل هذا التنامي. 

• دمج واس��تمرارية الرؤية إىل قياسات "مرتية" ومكافآت وهياكل داخلية، وعمليات ونظم. 

وأن ابستاين  و بهوفك )Epstein & Buhovac )2010 يقدمان كشًفا بعدد من القياسات 

املرتية املمكنة، للنظر، مبا يف ذلك حجم الخس��ائر من املخاطر املستخدمة، تكلفة الطاقة 

اخرتاق��ات حق��وق اإلنس��ان، تكلفة الغرام��ات والنظافة البيئية، وتحس��ني الس��معة يف 

األخصائيات البيئية املستمرة.

الخاتمة: مستقبل تطوير المنظمات:
وك��ام تناضل املنظامت املعارصة مع قضايا خطوات رسعة التغير، فإن التقنية املتزايدة، 

والق��وى العاملة املتنوعة العاملية والدميغرافية، ثم التغيرات يف مامرس��ات العمل والقيم، 

لذلك فإن من الواجب أن يغر تطوير املنظامت مامرساته الذاتية ليجعل منها مناذج لطرق 

جديدة للتشغيل ملصلحة عملئنا. إن الفرص متوافرة بشدة، وإن االلتزام العنيد للمامرسات 

القدمية والقيم لن  يجئ بعملئنا دوماً، وأنها بديًل عن ذلك سوف تبعد املجال من حقيقة 

اليوم، وإنه يف ذات الوقت فإن مامرس��ات تطوير املنظامت واألس��اليب الفنية سوف تظل 

ذات صل��ة باحتياجات الع��امل املعارصين. إن التحدي أمام املج��ال حالًيا هو كيف يكون 

تكييف األخصائيات دون التخيل عن املبادئ األساسية.
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الملخص: 
 . ، ويف الوقت نفسه إن القوى العاملة وطبيعة العمل يف تغررُّ إن طبيعة املنظمة يف تغررُّ

وإن االتجاهات املضفورة التي تم رشحها يف هذا الفصل فهي تبتكر بيئة يجب عىل املنظامت 

تفهمه��ا ومعالجتها إذا كانوا يريدون طريًقا للس��تمرارية يف املس��تقبل. إن البيئة الجديدة 

تتطلب تفكرًا مركباً، وابتكارًا واهتامما بحركية اإلنس��ان باملنظامت. ونتيجة لذلك، فإن هذا 

بالذات له علقًة ويتطلب وقًتا رضورًيا المتلك املهارات للموارد البرشية أو الشخص املهني 

يف تطوير املنظامت. ونظرًا لوجود تلك التحديات فإنها ليست فقط مهارات توجد لها حاجة 

من قبل أولئك املعنيون بألقاب " مستش��ار تطوير املنظامت. إن مهارات تطوير املنظامت 

تنطبق عىل املديرين، وعىل مديري املرشوعات، وأعضاء الفريق. 

إن تطوي��ر املنظامت مج��ال تفاؤل تدفعه إمكانية املس��تقبل اإليجايب ال��ذي ينتظرنا، 

وأن التغي��ر ميكن تحقيقه بفاعلية عن طريق التطبيق املناس��ب من نظرية علم االجتامع 

للمامرس��ة التنظيمية. إن هذا التفاؤل الذي يجذب الكثر من مامريس تطوير املنظامت إىل 

نفس املجال ويشجعهم عىل عملهم املستمر ملساعدة األفراد، والجامعات، وكامل املنظامت 

أن يس��تمروا يف التغي��ر والنامء. وكام يتغ��ر العامل ويتطور، وتربز قضايا ش��ائكة ومتعددة 

األوجه فس��وف تستمر ليربزوا أنفسهم، وأن مجال تطوير املنظامت سوف يستمر للتكيف 

والنامء ليجد طرًقا جديدة ملعالجة مشكلتنا الجديدة. 

القراءات اإلضافية: 

- Bradford, D. L., & Burke, W. W. )Eds.(. )2005(. Reinventing Organization 

Development. San Francisco, Ca: Pfeiffer. 

- Eversole, B. A. W., Venneberg, D. L., & Crowder, C. L. )2012(. Creating A 

Flexible Organiza¬Tional Culture To Attract and Retain Talented Workers 

Across Generations. Advances In Developing Human Resources, 14, 607–625. 

- Feyerherm, A. E., & Worley, C. G. )2008(. Forward To The Past: Reclaiming 

’S Influence In The World. Practitioner, 40)4(, 2–8. 
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- Worley, C. G., & Feyerherm, A. E. )2003(. Reflections On The Future 
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تمارين ونشاطات:
1- التعاقد. 

2- جمع البيانات.

3- التغذية املرتدة واملقاومة. 

4- الحل الفردي )التدريب العميل(. 

5- حل الفريق )تسهيل وتطوير الفريق(. 

6- حل كامل املنظمة )تصميم املنظمة(. 
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تمرين )1( التعاقد: 

 Eduardo هي نائبة الرئيس لتطوير املنتج، كام أن Lewis Ann Marie آن ماري لويس

Silva أدوار دو س��يلفا هو أيًض��ا نائب الرئيس لخدمة املنتج والدع��م. تصور أنك مامرس 

داخيل لتطوير املنظامت تدعم هذين القائدين، وأنك تسلمت اليوم الربيد اإللكرتوين التايل 

 .Ann Marie من آن ماري

أري��د االتصال ب��ك حي��ث إن أدوار دوEduardo وأنا كنا نتحدث قريًبا حول مش��كلة 

تواجهنا مع فريقينا االثنني. إن فريقي، تطوير املنتج، مسؤول عن جميع الوظائف واملقدرات 

الخاصة مبنتجاتنا. وإننا نقوم بتطوير منتج جديد ونعمل عىل رفع درجة املنتجات الحالية. 

وإن فري��ق أدوار دوEduardo مس��ؤول عن دعم املنتج وعليه فإنه��م ينتقلون إىل موقع 

العميل ويقدمون للمنشأة الدعم والصيانة للعملء الذين يطلبون وحدات جديدة أو الذين 

لديه��م مش��كلت مع منتجاتهم الحالية وإن��ه إذا تعذر يشء ما، فالعمي��ل يتصل بالهاتف 

ونقوم بإيفاد أحد فنيي أدوار دو للموقع. 

 واملش��كلة هي أن الفريقني االثنني حالًي��ا يف نزاع. إن فريق أدوار دو Eduardo يبعث 

إلين��ا باس��تمرار طلبات برفع درجة املنت��ج أو أنه يقدم لنا مقرتح��ات لتخفيض احتياجات 

الصيانة التي يرونها. وبعد كل ذلك، إنهم يرون االتجاهات ونقاط الفش��ل يف املنتجات. إن 

فريقي يتخذ موقف املدافع حني يس��تلمون طلب��ات رفع الدرجة، ألنهم يريدون أن يقرروا 

بأنفس��هم ما هو املنتج الذي ينبغي رفع درجته وال��ذي ال ُترفع درجته. ويف الحقيقة لدينا 

ع��دد قليل من املوظفني يف تطوير املنت��ج للعمل يف رفع الدرجات املطلوبة، لذلك علينا ان 

نضع أولويات، وأحياًنا يأخذ ذلك بعض الوقت منا لتلبية الطلب. 

 أدوار دو: وإنا نود االجتامع معك لتطوير كيف ميكن أن نجعل الفريقني يعملن س��وًيا 

بشكل أكرث فاعلية. هل ميكنك إفاديت متى ميكن أن نجتمع؟ 
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انظر األسئلة التالية وأنت تعد الجتماعك: 

1- من العميل يف هذه الحالة؟ حدد أنواع مختلف العملء من الفصل السادس الذي تكون 

له صلة بهذا التعاقد. 

2- ما األس��ئلة التي تريد توجيهها إىل أدوار دو وآن ماري Ann Marie & Eduardo خلل 

اجتامعك التحضري معهم؟ 

3- م��ا األمر الذي من املحتم��ل أن يجعلك تقوم بإعادة النظر حول ما إذا كان هذا التعاقد 

فكرة جيدة؟ ما الذي سوف تستمع إليه وأنت تعقد اجتامعك التحضري؟ 

4-  ماذا تقرتح كخطوة قادمة؟ 

تمرين )2( جمع البيانات:

اقرأ كلًّ من الس��يناريوهات الخمسة أدناه. ثم قرر ما هو أفضل مدخل لجمع البيانات، 

لهذا الس��يناريو بناًء عىل املبادئ املحددة يف الفصل الس��ابع: املقاب��لت، مجموعة الرتكيز، 

املسوحات، امللحظات، أو إجراءات غر متطفلة. 

• إذا اخرتت املقابلت، ومجموعات الرتكيز، أو املسوحات، حدد من الذي يشارك وكيف، ثم 

اكتب األسئلة التي تود توجيهها. 

• وإذا اخرتت امللحظات، ارشح من الذي سوف تقوم مبلحظته، وألي فرتة من الوقت، ويف 

أي وضع. 

• وإذا اخرتت إجراءات غر متطفلة، ارشح ما البيانات التي تود جمعها وكيف ميكنك القيام 

بذلك. 

الس��يناريو1: العمي��ل، هي مديرة مبيعات، أفادت أن فريقها " ال يعمل بش��كل س��ليم مع 

الفريق من خدمات العملء " وقد أفادتنا – املديرة – أنها دامئًا تتوسط يف النزاعات بني ما وعد 

به فريق املبيعات للعميل وما وافق عىل تقدميه فريق الخدمات. وأنها تشكو أن فريق الخدمات 

يرفض تطويع التعليامت لخدمة عميل. وإنه يف هذا الجانب، فإن مدير خدمات العميل يفيد أن 

فريقه دامئًا يشكو أن إدارة املبيعات تقدم وعوًدا بخدمات مل يدفع العميل قيمتها. 
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الس��يناريو 2: العميل هو مدير ألحد فروع سلس��لة تبيع أحذي��ة للجري، وتوجد عدة 

مخ��ازن يف املنطقة، وأن كل مس��تودع يعمل به حوايل )25( موظف��اً. والعميل قلق من أن 

املبيعات يف تدًن مس��تمر جزئًيا بسبب املنافس��ني الجدد الذين يقدمون أسعارًا أفضل وأنه 

يش��عر أنه إذا كان املوظفون أكرث التزاماً، وأنه��م إذا كانوا أكرث لطًفا مع العملء، وأفضل يف 

ترويج املبيعات، فإنهم سيميزون رشكته بني املنافسني وذلك بتقديم منتج بشكل متميز. 

الس��يناريو 3: حدث قريًبا أن عدًدا من املوظفني بدؤوا يف رفع شكاوى ضد املديرين يف 

إدارة اإلنتاج. فقد ه�بط اإلنتاج )10( يف املائة يف األس��ابيع القليلة املاضية كام أن األخطاء 

املكلفة ارتفعت ب )15( يف املائة. وأن جميع هؤالء املوظفني هم عىل نظام الس��اعة ممن 

ال يتلق��ون أي ممي��زات. وليس هناك موظفون من ذوي الرواتب رفعوا ش��كاوى. وتحدث 

الشكاوى بشكل مستمر يف الشهر الثالث من كل سنة. 

السيناريو 4: تواجه وكالة حكومية تختص بالتفتيش عىل الصحة والسلمة زيادة ملموسة 

يف العمل بس��بب أن عدًدا من املرافق بحاج��ة إىل تفتيش منتظم. ويوجد )1500( موظف 

يف س��تة أقس��ام جغرافية. وبرغم وجود عدد من فرق تحس��ني العملية، فإن العمل استمر 

يستغرق وقًتا طويًل ليكتمل، وذلك بحسب قول العميل. هذا وإن العميل يرغب يف معرفة 

كيف يرفع اإلنتاجية دون اللجوء لتوظيف موظفني إضافيني. 

الس��يناريو5: إنه يف كل ش��هر، فإن املديرين اإلقليميني األربع��ة للمبيعات، يف الواليات 

املتح��دة يجب عليهم تس��ليم تقرير إىل الفريق املايل املحيل يبني التنبؤ مببيعاتهم للش��هر 

القادم. وأن قادة الفريق املايل أوضحوا أنهم بشكل مستمر يستلمون هذه التقارير يف وقت 

متأخر وأن التقارير كثرًا ما تكون يف النامذج الخطأ أو أنها تحتوي عىل أخطاء وأن املوظف 

املايل أقر يف الربع األخر للمحليني املاليني من الخارج أنه قد قدم معلومات غر دقيقة حول 

املوقف املايل للرشكة بسبب أخطاء يف هذه العملية.
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التمرين 3: التغذية المرتدة والمقاومة:
 إن العميل��ة ه��ي املدير التنفي��ذي لفندق تتوق أن تحصل عىل تقويم خمس��ة نجوم 
للفن��دق هذا العام. وقد اتصلت بك باعتبارك األخصايئ يف تطوير املنظامت لتفهم بش��كل 
أفضل املنظور يوًما بيوم لدى املوظفني من أجل تنفيذ برامج ومامرس��ات لتس��هيل خدمة 
العملء والجودة بالفندق. تخيل أن البيانات التالية تم الحصول عليها من ملخص من سبعة 
مجموعات تركيز تم إجرؤه مع املوظفني وأن مجموع )72( موظًفا اش��رتكوا يف املجموعات، 
والتي تم تنظيمها يف فئات متجانسة:)1( إدارة شؤون الغرف )2( مكتب الواجهة واالستقبال 
والعامل��ون يف البواب��ات )3( العامل��ون يف املطبخ واملطعم )4( املؤمت��رات والفعاليات )5( 

الصيانة والتسهيلت )6( الحجوزات )7( إدارة اإلدارة. 

يعتقد املوظفون أن كثرًا من التنسيق مطلوب بني اإلدارات: 

• "إننا يف املطبخ ال يكون لدينا إخطار كاٍف لطلبات الدقيقة األخرة من الفعاليات الخاصة". 

• "إن موظفي مكتب االستقبال ال يحتفظون أبًدا باألسعار الخاصة املخفضة التي نقدمها 

يف الحجوزات. ونس��تلم ش��كاوى أن الضيوف يتلقون إجابتني مختلفتني حني يطلبون 

األسعار للمجموعات". 

• "أحياًنا الصيانة ال تتابع يف أوامر العمل التي تقدمها إدارة شؤون الغرف". 

وق��د الحظ موظفون من ع��دة إدارات أن لديه��م نقًصا يف املوظفني، ويس��اومون عىل 

مقدرتهم لقضاء وقت رضوري ألداء مهامهم. 

• "نحن ضائعون يف الصيانة لقد ُفقد ثلثة من عامل الصيانة هذا العام ومل يستبدلوا". 

• "إن شؤون الغرف كان البد أن تخفض يف نظافة الفسحات العامة ملصلحة الحفاظ عىل 

الوقت لغرف الضيوف". 

لقد جاء ذكر التدريب كقضية يف عدد من اإلدارات.

• "نحن بحاجة إىل تدريب منتظم أو عىل األقل تحديًثا يف اجتامعات موظفينا. إن نظام الحجز 

أصبح معقًدا وإنه ال يبدو أننا أبًدا سوف نعرف التغيرات قبل أن يتم فرضها علينا". 

• "إن أف��راد الصيان��ة بحاجة إىل تدريب أك��رث يف خدمة العملء، وإننا بالنس��بة ملكتب 

االستقبال دامئًا نتلقى شكاوى حول وقاحة موظفي الصيانة". 
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الجزء I: اجتماع التغذية المرتدة:

1- ك��ون فريًقا مع أحد زملء الفصل، أحدكم س��وف يقوم ب��دور أخصايئ تطوير املنظامت 

واآلخر س��يكون هو العميل. قدم البيانات للعميل يف اجتامع تغذية مرتدة. ينبغي عىل 

العميل أن يوجه أسئلة، ويقوم برد فعل، أو يقاوم كام يحلو لك. 

2- ناق��ش التمرين، كيف كان تجاوب العميل للتغذية املرتدة؟ هل كل منكام أنجز ما كان 

يأمل إنجازه؟ كيف يكون الش��عور عند سامع التغذية املرتدة من املستشار؟ هل تشعر 

أنك سمعت ما ينبغي أن يكون قد تم تقدميه؟ 

3- كيف كانت جودة التغذية املرتدة )A( ارشح الس��لوك بداًل من التقويم )B( قدم أمثلة 

محددة بداًل من التعميم كلام كان ممكًنا )C( قم بالتوازن بني اإليجابيات والسلبيات يف 

التغذية املرتدة )D( س��اعد بداًل من العقاب، )E( عالج السلوكيات التي ميكن للمتلقي 

التحكم فيها، )F( كن صادًقا مع البيانات وابتعد عن التصادم )G( وأخرًا حفز للعمل. 

الجزء Ii: رد فعل العميل :

تخي��ل أنه مىض أس��بوع، وأن العميل أرس��ل الربيد اإللكرتوين الت��ايل إىل مامرس تطوير 

املنظامت.

 لق��د كنت، أفكر يف البيانات التي قدمتها يل األس��بوع امل��ايض، ولقد توصلت إىل عدة 

نتائ��ج وأنه قبل أن اتخذ أي إجراء أعتقد أنك بحاجة لتوضيح البيانات. أوالً، وقبل كل يشء 

فإن مديري اإلدارات لديه��م الصلحية لتوظيف موظفني إضافيني كام يرغبون، وأنهم كانوا 

مياطلون بعملية التوظيف. لس��ت أنا الش��خص الذي أمنع التس��هيلت عن عامل امليادين 

االضافي��ني. ثانياً، إنه��ا دامئًا كانت جزًءا من عمليتنا بالنس��بة ملوظفي الحجوزات أن نجعل 

مكت��ب الواجهة عىل علم بالتغيرات يف األس��عار، وليس العكس ه��و الصحيح، لذلك فإن 

مسألة التنس��يق بني هاتني اإلدارتني محبط لآلمال بسبب هذه األخطاء التي ليست أخطاء 

مكتب الواجهة. ثالثاً، إنني مل أس��مع مطلًقا أن ضيوًفا اش��تكوا من وقاحة موظفي الصيانة، 

لذلك ال أفهم من أين جاءت هذه النقطة. إننا نسأل الضيوف بشكل منتظم، وإنني مل أسمع 

بهذه النقطة من قبل. أود أن أتقابل معك مرة أخرى ملناقشة هذه النقاط. 
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ناقش األمثلة التالية مع زميل في الفصل: 

1- ما شعورك األويل حول هذه الرسالة يف الربيد اإللكرتوين؟ ملاذا؟ 

2- ه��ل تطلق عىل هذا العميل أنه معارض أم ال؟ علل لذلك. وهل ميكن ربط تجاوبها 

ألي من أشكال املعارضة التي تم رشحها يف الفصل الثامن؟ 

3- كيف ميكن أن تستجيب للعمل عندما تكون لديك الفرصة ملقابلتها مرة أخرى؟ 

التمرين 4 الحل األحادي )التدريب العميل(:

لقد وافقت أنت عىل تدريب يلينا Yelena عملياً، وهي مديرة عمليات أحد املستشفيات، 

والتي تريد تحس��ني مهاراتها القيادية. لقد شاركت حديًثا يف تقويم تغذية مرتدة360 حيث 

حصل��ت عىل تغذية مرتدة من مديرها، وزملئها وم��ن املوظفني الذين ترشف عليهم. إنها 

اتصلت بك شخصًيا ملساعدتها بالذات يف علقاتها مع فريقها املبارش. هنا بعٌض من تعليقات 

فريقها حول أدائها: 
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التفويض:
"إنني قلق أن يلينا YELENA تأخذ عىل نفسها القيام بكل يشء ونحن هنا ملساعدتها 
ودعمها، وتبدو أحياًنا أنها تأخذ كل العبء بإدارتنا دون مس��اعدتنا. إنني أعتقد أن لدينا 

الكثر الذي ميكن تقدميه، وإنني أرغب أن أتحمل مسؤولية أكرث". 

االتصاالت:
"إن يلين��ا YELENA عظيم��ة يف مج��ال االتصاالت معنا. ولدين��ا اجتامٌع للموظفني 
أس��بوعًيا حيث تشاركنا يف كل يشء يسر، ولدينا مراجعة رسيعة لكل من مرشوعتنا، هي 
تنص��ت ملدخلتنا. حتى أنه يف وس��ط األس��بوع إذا حدث يشء فإنها تبع��ث إلينا جميًعا 

بالربيد اإللكرتوين لنكون عىل علم". 

المعرفة بإدارة األعمال:
" إن يلينا YELENA تعرف كثرًا عن العناية الصحية أكرث من أي ش��خص أعرفه. إنها 

مواكبة حتى تاريخه للقوانني، والتي كثر منها معقد متاماً". 

التقنية املرتدة حول األداء وإصدار التوجيه:

"إن الفرص��ة الوحيدة التي أراها للتحس��ني هي أنني أري��د أن أحصل عىل مزيد من 
التغذية املرتدة املبارشة منها حول كيف أنا أعمل. إن لدينا عملية تقويم أداء سنوي لكن 
ذلك يبدو أنه التغذية املرتدة الوحيدة التي أحصل عليها منها. وإنني أيًضا أرى أن هناك 

فرصة أمامها أن تكون أكرث توجيًها معنا وترصح بتوقعاتها عنا بشكل أكرث وضوحاً". 

 صمم خطة للتدريب لهذا العميل بناء عىل هذه التغذية املرتدة وانظر يف التايل:

1- فكر يف تحويل أحادي قمت أنت به مستخدًما املفاهيم باإلنهاء، واملنطقة املحايدة، 

والبداية الجديدة، )بعض األف��كار: تغير الوظيفة، االنتقال ملدينة جديدة تغر املدارس، أو 

تغير شخيص مثل تخفيض الوزن، أو ترك التدخني( ما هو الشعور لدى ترك الطرق القدمية، 

وتجربة املنطقة املحايدة، أو ابدأ البداية الجديدة؟ هل خضعت لتجربة بعٍض من املشاعر 

الواردة للتحول الشخيص التي تم استعراضها يف الفصل العارش؟ 
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2- بن��اًء عىل تجربتك أنت للتغير، كيف يحتمل أن يتعام��ل عميلك مع تغيرها؟ ماذا 

تعتقد أن يكون صعًبا بالنس��بة لها وهي تنهي مناذج قدمية ذات أفضلية وتحاول يف مناذج 

جديدة؟ 

3- ما األسئلة التي ميكن أن تستخدمها ملساعدة يلينا Yelena لتدرك ما الذي نركز عليه 

تالًيا؟ 

 التمرين5: حل الفريق )التسهيل وتطوير الفريق(: 

 إن Jebs Fleet Auto هي موزع للس��يارات والش��احنات بالجملة للعملء من القطاع 

الخ��اص والحكوم��ة. تقوم الرشكة برشاء الس��يارات والش��احنات بأعداد كب��رة من صناع 

الس��يارات الرئيسيني، ثم يكيفونها لتناسب العميل حسب مواصفاته، ويتم توريد السيارات 

إىل املوقع الخاص بالعملء. 

إحدى العمليات املهمة ل� Jebs Fleet Auto هي العقود، مادام العقد يجب أن يحتوي 

عيل وصف تفصييل ما ينبغي أن يقوم به امليكانيكيون يف )Jeb( ليغروا الس��يارات حس��ب 

 Jeb's مواصفات العميل، كام أنها وضعت بعناية ما الذي ينبغي أن يقوم بدفعه العميل إىل

كقيمة للسيارات. 

ويوضح الشكل التايل خطوات العقد:

 

أخصايئ املبيعات: 

        يطلب من العميل 

التوقيع عىل العقد

فريق املالية

يصادق عىل العقد

املدير األول للعقود:

يجب أن يوافق عىل 

االستثناءات

أخصايئ العقد:

املسودة األوىل للعقد

الفريق القانوين

يصادق عىل العقود



مستقبل تطوير املنظامت

645 تطوير املنظامت عملية إدارة التغيري التنظيمي

وقد برزت مشكلتان حديًثا يف هذه العملية: 

1- أن اله��دف م��ن عملية العقود هو أن يتم توقيع العقد يف أقل من خمس��ة أيام إال أنها 

حالًيا تس��تغرق أكرث من خمس��ة ع��رش يوماً. إن مراحل التصدي��ق تأخذ أطول مام هو 

متوقع حيث إن املدير اإلداري والقانوين، واملالية جميعهم لديهم متطلبات جديدة من 

حيث اللغة التي تتضمن يف العقود لتخفيض مسؤولية الرشكة. 

2- يلح��ظ العملء أخطاء رئيس��ية يف إعداد العقود. وأكرث األخطاء ش��يوًعا هي يف القس��م 

الخاص بالتس��عر، برغم أن هناك أيًضا أخطاء يف مواصف��ات املركبة التي طلبها العميل. 

 Jeb's وحديًثا فإن األخطاء يف مواصفات املركبة أدت إىل إرجاع طلب عميل رئييس، كلف

كثر من املال.

 باعتبارك أخصايئ تطوير املنظامت، فإن دورك سيكون هو مساعدة الفريق أن يصل إىل 

االتفاق حول كيف يحل هذه املشكلت يف عملية العقود. انظر يف التايل:

1- ما املفاهيم من الفصل الحادي عرش التي ستكون مهمة للنظر فيها أو تنطبق عىل هذه 

القضية؟ 

2- م��ا الحل��ول أو الحل الذي ميكن أن تعده ملس��اعدة الفريق؟ هل تبتكر ورش��ة عمل أو 

فاعلية؟ كيف يتم هيكلة ذلك؟ ماذا سيكون دورك؟

3- ماذا تتوقع أن تكون التحديات يف العمل مع هذا الفريق؟ ما األسئلة التي سوف تطرحها 

للبدء يف النقاشات؟

4- القي��ام بعقد جلس��ة نق��اش تجمع أخصايئ املبيع��ات، وأخصايئ العق��د، واملدير األول، 

والقان��وين، واملالية حول هذه العملية. وبعد املناقش��ة، تأمل فيام تم بش��كل جيد وما 

ميكن أن تقدمه بخلف ذلك. 
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التمرين 6: حل المنظمة بالكامل )تصميم المنظمة(:

لق��د تعلم��ت يف الفصل الثاين عرش منوذج النجمة يف تصمي��م املنظمة يف هذا التمرين 
سوف متارس تطبيق تلك املفاهيم يف منظمة صورية/خيالية. 

 إن رشكة .Com Pro Runner Gear رشكة تجزئة عن طريق اإلنرتنت وهي متخصصة 
بتجزئة أحذية الجري الراقية ويف امللبس ويف اإلكسس��وارات للمهنيني، واملنافسني يف الجري 

يف مضامر املدرسة الثانوية والجامعات واملتسابقني الهواة. 

وته��دف الرشكة أن تكون الخيار األول لرياضي��ي الجري وذلك بتوفر منتجات ابتكارية 
واس��عة التنوع ملقابلة احتياجات العملء. ق��د ال تكون الرشكة األرخص يف منتجات الجري، 
لكنها تقدم للعميل خدمة غر عادية – اس��تثنائية، ومخزوًنا من املنتجات ال توجد يف مكان 
آخر وإن لديهم وقًتا للتوزيع الرسيع ويقدمون سياسة سهلة ومرنة يف إرجاع املنتج. وهناك 
املنافس��ون اآلخ��رون يف اإلنرتنت املتخصصني يف منتجات الج��ري وكذلك محلت الصندوق 

الكبر "Big Box" التي تبيع املنتجات نفسها. 

1- ابتك��ر خريط��ة تنظيمية بديلة لرشك��ة Pro Runner Gear.Com بناًء عىل أحد أنواع 
الهيكل التايل )الحظ أنك سوف تحتاج إىل عمل فرضيات حول حجم، أو املوقع للمنظمة 

وأنت تعمل هذا(: 

 أ- هيكل وظيفي.

 ب-هيكل جغرايف.

 ج -هيكل للعملء.

 د-هيكل مصفوف.

2- حدد اإليجابيات والسلبيات للهيكل الذي تصممه. 

3- كيف ُيحتمل أن اإلدارات املختلفة التي أوجدتها تتفاعل مع بعضها اآلخر؟ وما املقدرات 
أي الكفاءات الجانبية التي ميكن أن تكون لها حاجة ملس��اعدة هذه املجموعات لرتتبط 
ببعضها وتشارك يف املعلومة؟ ارشح أًيا من هذه املقدرات الجانبية التي ميكن أن تضمنها 

يف تصميمك وملاذا:
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• الشبكات. 

• العمليات الجانبية. 

• الفرق. 

• األدوار االندماجية. 

4- تخيل أن رشكة Pro Runner Gear. Com قررت التحول إىل نوع آخر من الهياكل. فام 

الهيكل الذي تعتقد أنه سيكون التحدي األكرب أمامهم يف هذا التحول؟.         



648



649 تطوير املنظامت عملية إدارة التغيري التنظيمي

المراجع:
 

• Adair, J. E. (1986). Effective Teambuilding. Aldershot, Uk: Gower. 

• Adams, J., Royal, C., & Church, A. (2011). and Sustainability. Practitio¬Ner, 43(4), 1–2. 

• Adams, M. (1992). Tqm: ’S Role In Implementing Value-Based Strategies. In C. N. 

Jackson & M. R. Manning (Eds.), Organization Development Annual: Intervening 

In Client Organizations (Vol. 4, Pp. 168–181). Alexandria, Va: American Society For 

Training and Development. 

• Ahrne, G., & Brunsson, N. (2008). Meta-Organizations. Cheltenham, Uk: Edward Elgar. 

• Alderfer, C. P. (1977). Improving Organiza¬Tional Communication Through Long-

Term Group Intervention. Journal Of Applied Behavioral Science, 13, 193–210. 

• Alderfer, C. P., & Smith, K. K. (1982). Studying Intergroup Relations Embed¬Ded In 

Organizations. Administrative Science Quarterly, 27, 35–65. 

• Allen, D. G. (2006). Do Organizational Socialization Tactics Influence New¬Comer 

Embeddedness and Turnover? Journal Of Management, 32, 237–256. 

• Alter, C., & Hage, J. (1993). Organizations Working Together. Newbury Park, Ca: Sage. 

• Anderson, D. L. (2004). The Textualizing Functions Of Writing For Organizational 

Change. Journal Of Business and Techni¬Cal Communication, 18, 141–164. 

• Anderson, D. L. (2005A). Reorganizing Human Resources At Asp Software. In J. Keyton 

& P. Shockley-Zalabak (Eds.), Case Studies For Organizational Com¬Munication 

(2Nd Ed., Pp. 167–175). Los Angeles, Ca: Roxbury. 

• Anderson, D. L. (2005B). “What You’ll Say Is...”: Represented Voice In Organiza¬Tional 

Change Discourse. Journal Of Organizational Change Management, 18(1), 63–77. 

• Anderson, D. L. (2012). Organization Development Interventions and Four Targets 

Of Post-Acquisition Integration. Practitioner, 44(3), 19–24. 

• Antonioni, D. (1996). Designing An Effec¬Tive 360-Degree Appraisal Feedback 

Process. Organizational Dynamics, 25(2), 24–38. 

• Argyris, C. (1957). Personality and Organi¬Zation. New York, Ny: Harper & Brothers. 



تطوير املنظامت عملية إدارة التغيري التنظيمي650

املراجع

650

• Argyris, C. (1970). Intervention Theory and Meth: A Behavioral Science View. 

Reading, Ma: Addison-Wesley. 

• Argyris, C. (1991). Teaching Smart People How To Learn. Harvard Business Review, 

69(3), 99–109. 

• Argyris, C. (2008). Learning In Organiza¬Tions. In T. G. Cummings (Ed.), 

Hand¬Book Of Organization Development (Pp. 53–67). Thousand Oaks, Ca: Sage. 

• Argyris, C., & Schön, D. (1978). Organiza¬Tional Learning. London, Uk: Addison- Wesley.

• Argyris, C., & Schön, D. A. (1996). Organi¬Zational Learning Ii: Theory, Meth, and 

Practice. Reading, Ma: Addison- Wesley. 

• Armenakis, A. A., Feild, H. S., & Holley, W. H. (1976). Guidelines For Overcoming 

Empirically Identified Evaluation Prob¬Lems Of Organizational Development 

Change Agents. Human Relations, 29, 1147–1161. 

• Armenakis, A. A., Harris, S. G., & Feild, H. S. (1999). Making Change Permanent: 

A Mel Of Institutionalizing Change Inter¬Ventions. Research In Organizational 

Change and Development, 12, 97–128. 

• Armenakis, A. A., Harris, S. G., & Moss¬Holder, K. W. (1993). Creating Readi¬Ness 

For Organizational Change. Human Relations, 46, 681–703. 

• Arnold, J. (2001). Careers and Career Man¬Agement. In N. Anderson, D. S. Ones, 

H. K. Sinangil, & C. Viswesvaran (Eds.), Handbook Of Industrial, Work, and 

Organizational Psychology (Vol. 2, Pp. 115–132). London, Uk: Sage. 

• Arthur, M. B., & Rousseau, D. M. (Eds.). (1996). The Boundaryless Career. New 

York, Ny: Oxford University Press. 

• Ashkenas, R., Ulrich, D., Jick, T., & Kerr, S. (2002). The Boundaryless Organization: 

Breaking The Chains Of Organizational Structure (Rev. Ed.). San Francisco, Ca: 

Jossey-Bass. 

• Axelr, D. (1992). Getting Everyone Involved: How One Organization Involved Its 

Employees, Supervisors, and Managers In Redesigning The Orga¬Nization. Journal 

Of Applied Behavioral Science, 28, 499–509. 



املراجع

651تطوير املنظامت عملية إدارة التغيري التنظيمي

• Babbie, E. (1992). The Practice Of Social Research (6Th Ed.). Belmont, Ca: Wadsworth. 

• Bahrami, H. (1992). The Emerging Flexible Organization: Perspectives From 

Sili¬Con Valley. California Management Review, 34, 33–52. 

• Bailey, D., & Dupre, S. (1992). The Future Search Conference As A Vehicle 

For Edu¬Cational Change: A Shared Vision For Will Rogers Middle School, 

Sacra¬Mento, California. Journal Of Applied Behavioral Science, 28, 510–519. 

• Barkema, H. G., & Schijven, M. (2008). Toward Unlocking The Full Potential 

Of Acquisitions: The Role Of Organiza¬Tional Restructuring. Academy Of 

Man¬Agement Journal, 51(4), 696–722. 

• Barner, R. (2006). Managing Complex Team Interventions. Team Performance 

Management, 12, 44–54. 

• Barrett, F. J., & Cooperrider, D. L. (1990). Generative Metaphor Intervention: A 

New Approach For Working With Systems Divided By Conflict and Caught In 

Defen¬Sive Perception. Journal Of Applied Behavioral Science, 26, 219–239. 

• Barrett, F. J., Thomas, G. F., & Hocevar, S. P. (1995). The Central Role Of Discourse 

In Large-Scale Change: A Social Construc¬Tion Perspective. Journal Of Applied 

Behavioral Science, 31, 352–372. 

• Bartee, E. M., & Cheyunski, F. (1977). A Methology For Process-Oriented 

Organizational Diagnosis. Journal Of Applied Behavioral Science, 13, 53–68. 

• Bartunek, J. M., & Louis, M. R. (1988). The Interplay Of Organization Development 

and Organizational Transformation. Research In Organizational Change and 

Development, 2, 97–134. 

• Bartunek, J. M., & Moch, M. K. (1987). First-Order, Second-Order, and Third-Order 

Change and Organization Devel¬Opment Interventions: A Cognitive Approach. 

Journal Of Applied Behav¬Ioral Science, 23, 483–500. 

• Bass, M. J., Buck, C., Turner, L., Dickie, G., Pratt, G., & Robinson, H. C. (1986). The 

Physician’s Actions and The Out¬Come Of Illness In Family Practice. Jour¬Nal Of 

Family Practice, 23(1), 43–47. 



املراجع

تطوير املنظامت عملية إدارة التغيري التنظيمي652

• Beard, M. J., & Zuniga, L. C. (2006). Achiev¬Ing The Right Flavor: A Study Of Design¬Ing 

A Cultural Integration Process. Psy-Chologist-Manager Journal, 9(1), 13–25. 

• Beckhard, R. (1967). The Confrontation Meeting. Harvard Business Review, 45(2), 149–155.

•  Beckhard, R. (1969). Organization Develop¬Ment: Strategies and Mels. Reading, 

Ma: Addison-Wesley. 

• Beckhard, R., & Harris, R. (1977). Organi¬Zational Transitions. Reading, Ma: 

Addison-Wesley. 

• Beckhard, R., & Harris, R. (1987). Organi¬Zational Transitions (2Nd Ed.). Read¬Ing, 

Ma: Addison-Wesley. 

• Beeby, M., & Simpson, P. (1998). Barriers, Boundaries and Leaks In An Organiza¬Tion 

Development Intervention. Lead¬Ership & Organization Development Journal, 19, 353–361. 

• Beer, M. (1980). Organization Change and Development: A Systems View. Santa 

Monica, Ca: Goyear. 

• Beer, M., & Eisenstat, R. A. (1996). Devel¬Oping An Organization Capable Of 

Implementing Strategy and Learning. Human Relations, 49, 597–619. 

• Beer, M., & Eisenstat, R. A. (2000). The Six Silent Killers Of Strategy Implementa¬Tion 

and Learning. Mit Sloan Manage¬Ment Review, 41, 29–40. 

• Beer, M., Eisenstat, R. A., & Spector, B. (1990). Why Change Programs Don’t Pruce 

Change. Harvard Business Review, 68(6), 158–166. 

• Benne, K. D. (1964). History Of The T-Group In The Laboratory Setting. In L. P. 

Brad¬Ford, J. R. Gibb, & K. D. Benne (Eds.), T-Group Theory and Laboratory Meth 

(Pp. 80–135). New York, Ny: Wiley. 

• Bennett, J., & Bush, M. W. (2009). Coaching In Organizations: Current Trends and 

Future Opportunities. Practitioner, 41(1), 2–7. 

• Benson, G. S., & Lawler, E. E. (2003). Employee Involvement: Utilization, Impacts, 

and Future Prospects. In D. Holman, T. D. Wall, C. W. Clegg, P. Sparrow, & A. 

Howard (Eds.), The New Workplace: A Guide To The Human Impact Of Mern 

Working Practices (Pp. 155–173). Chichester, Uk: Wiley. 



املراجع

653 تطوير املنظامت عملية إدارة التغيري التنظيمي

• Benson, J. K. (1977). Organizations: A Dia¬Lectical View. Administrative Science 

Quarterly, 22, 1–21. 

• Berger, P., & Luckmann, T. (1967). The Social Construction Of Reality. New York, 

Ny: Anchor. 

• Bergquist, W. (1993). The Postmern Organi¬Zation: Mastering The Art Of 

Irreversible Change. San Francisco, Ca: Jossey-Bass. 

• Bertlanffy, L. V. (1968). General System The¬Ory: Foundations, Development, 

Applica¬Tions. New York, Ny: George Braziller. 

• Bhatnagar, J., Budhwar, P., Srivastava, P., & Saini, D. S. (2010). Organizational 

Change and Development In India: A Case Of Stra¬Tegic Organizational Change 

and Transfor¬Mation. Journal Of Organizational Change Management, 23, 485–499. 

• Bijlsma-Frankema, K. (2001). On Manag¬Ing Cultural Integration and Cultural 

Change Processes In Mergers and Acquisitions. Journal Of European Industrial 

Training, 25, 192–207. 

• Birnbaum, R. (1984). The Effects Of A Neutral Third Party On Academic Bargaining 

Relationships and Campus Climate. Jour-Nal Of Higher Education, 55, 719–734. 

• Black, T. G., & Westwo, M. J. (2004). Evaluating The Development Of A 

Multi¬Disciplinary Leadership Team In A Can¬Cer-Center. Leadership & 

Organization Development Journal, 25, 577–591. 

• Blake, R. R., & Mouton, J. S. (1964). The Managerial Grid. Houston, Tx: Gulf. 

• Blake, R. R., & Mouton, J. S. (1968). Corpo¬Rate Excellence Through Grid 

Organiza¬Tion Development. Houston, Tx: Gulf. 

• Blake, R. R., & Mouton, J. S. (1978). The New Managerial Grid. Houston, Tx: Gulf. 

• Blake, R. R., Mouton, J. S., & Sloma, R. L. (1965). The Union-Management 

Inter¬Group Laboratory: Strategy For Resolv¬Ing Intergroup Conflict. Journal Of 

Applied Behavioral Science, 1, 25–57. 

• Blake, R. R., Shepard, H. A., & Mouton, J. S. (1964). Managing Intergroup Conflict 

In Industry. Houston, Tx: Gulf. 



املراجع

تطوير املنظامت عملية إدارة التغيري التنظيمي654

• Block, P. (2001). Twelve Questions To The Most Frequently Asked Answers. In P. 

Block (Ed.), The Flawless Consulting Fieldbook and Companion (Pp. 393– 403). San 

Francisco, Ca: Jossey-Bass. 

• Block, P. (2008). Community: The Structure Of Belonging. San Francisco, Ca: 

Bar¬Rett-Koehler. 

• Block, P. (2011). Flawless Consulting: A Guide To Getting Your Expertise Used (3Rd 

Ed.). San Francisco, Ca: Jossey-Bass. 

• Blue Sky Pructions. (1996). Discovering Community [Videocassette]. Philadel¬Phia, 

Pa: Author. 

• Blumberg, A., & Wiener, W. (1971). One From Two: Facilitating An Organiza¬Tional 

Merger. Journal Of Applied Behavioral Science, 7, 87–102. 

• Boje, D. M. (1993). Editorial: Post-Tqm. Journal Of Organizational Change 

Management, 6, 4–8. 

• Boje, D. M., & Winsor, R. D. (1993). The Resurrection Of Taylorism: Total 

Qual¬Ity Management’s Hidden Agenda. Jour¬Nal Of Organizational Change 

Manage¬Ment, 6, 57–70. 

• Bordia, P., Restubog, S. L. D., جي��مMieson, N. L., & Irmer, B. E. (2011). Haunted By 

The Past: Effects Of Poor Change Man¬Agement History On Employee Attitudes 

and Turnover. Group & Organization Management, 36(2), 191–222. 

• Boss, R. W. (1983). Team Building and The Prob¬Lem Of Regression: The Personal 

Manage¬Ment Interview As An Intervention. Journal Of Applied Behavioral 

Science, 19, 67–83. 

• Boss, R. W. (2000). The Psychological Con¬Tract. In R. T. Golembiewski (Ed.), 

Handbook Of Organizational Consulta¬Tion (2Nd Ed., Pp. 119–128). New York, 

Ny: Marcel Dekker. 

• Boss, R. W., Dunford, B. B., Boss, A. D., & Mcconkie, M. L. (2010). Sustainable 

Change In The Public Sector: The Longi¬Tudinal Benefits Of Organization 

Devel¬Opment. Journal Of Applied Behavioral Science, 46, 436–472. 



املراجع

655 تطوير املنظامت عملية إدارة التغيري التنظيمي

• Boss, R. W., & Mariono, M. V. (1987). Orga¬Nization Development In Italy. Group 

& Organization Studies, 12, 245–256. 

• Bowers, D. G. (1973). Techniques and Their Results In 23 Organizations: The 

Michigan Icl Study. Journal Of Applied Behavioral Science, 9, 21–43. 

• Bowers, D. G., Franklin, J. L., & Pecorella, P. A. (1975). Matching Problems, 

Precur¬Sors, and Interventions In:a Sys¬Temic Approach. Journal Of Applied 

Behavioral Science, 11, 391–409. 

• Bradford, D. L., & Burke, W. W. (2005). The Future Of ? In D. L. Bradford & W. 

W. Burke (Eds.), Reinventing Organiza¬Tion Development (Pp. 195–214). San 

Francisco, Ca: Pfeiffer. 

• Bradford, L. P. (1974). National Training Lab¬Oratories: Its History, 1947–1970. 

Bethel, Me: National Training Laboratory. 

• Bradford, L. P., Gibb, J. R., & Benne, K. D. (Eds.). (1964). T-Group Theory and 

Lab¬Oratory Meth. New York: Wiley. 

• Bradley, J., White, B. J., & Mennecke, B. E. (2003). Teams and Tasks: A Temporal 

Framework For The Effects Of Interpersonal Interventions On Team Performance. 

Small Group Research, 34, 353–387. 

• Bridges, W. (1980). Transitions. Reading, Ma: Addison-Wesley. 

• Brink, T. L. (1993). Metaphor As Data In The Study Of Organizations. Journal Of 

Management Inquiry, 2, 366–371. 

• Brown, J. (2005). The World Café: Shaping Our Futures Through Conversations 

That Matter. San Francisco, Ca: Berrett- Koehler. 

• Brown, L. D. (1980). Planned Change In Underorganized Systems. In T. G. 

Cummings (Ed.), Systems Theory For Organization Development (Pp. 181– 203). 

Chichester, Uk: Wiley. 

• Brutus, S., Fleenor, J. W., & London, M. (1998). Elements Of Effective 360-Degree 

Feedback. In W. W. Tor¬Now, M. London, & Ccl Associates (Eds.), Maximizing The 

Value Of 360-Degree Feedback (Pp. 11–27). San Francisco, Ca: Jossey-Bass. 



املراجع

تطوير املنظامت عملية إدارة التغيري التنظيمي656

• Buchanan, D., Fitzgerald, L., Ketley, D., Gollop, R., Jones, J. L., Lamont, S. S.,... Whitby, 

E. (2005). No Going Back: A Review Of The Literature On Sustaining Organizational 

Change. International Journal Of Management Reviews, 7(3), 189–205. 

•  Buckingham, M., & Clifton, D. O. (2001). Now, Discover Your Strengths. New York, 

Ny: Free Press. 

• Budhwar, P. S., & Varma, A. (2011). Emerg¬Ing Hr Management Trends In India 

and The Way Forward. Organizational Dynamics, 40, 317–325. 

• Bunker, B. B., & Alban, B. T. (1992). Conclu¬Sion: What Makes Large Group 

Interven¬Tions Effective? Journal Of Applied Behavioral Science, 28, 579–591. 

• Bunker, B. B., & Alban, B. T. (1997). Large Group Interventions: Engaging The 

Whole System For Rapid Change. San Francisco, Ca: Jossey-Bass. 

• Bunker, B. B., & Alban, B. T. (2006). Large Group Meths: Developments and 

Trends. In B. B. Jones & M. Brazzel (Eds.), The Ntl Handbook Of Organiza¬Tion 

Development and Change (Pp. 287– 301). San Francisco, Ca: Pfeiffer. 

• Bunker, B. B., Alban, B. T., & Lewicki, R. J. (2005). Ideas In Currency and Prac¬Tice: 

Has The Well Gone Dry? In D. L. Bradford & W. W. Burke (Eds.), Rein¬Venting 

Organization Development (Pp. 163–194). San Francisco, Ca: Pfeiffer. 

• Buono, A. F. (2003). Seam-Less Post-Merger Integration Strategies: A Cause For 

Concern. Journal Of Organizational Change Management, 16(1), 90–98. 

• Burke, W. W. (1977). Changing Trends In Organization Development. In W. W. 

Burke (Ed.), Current Issues and Strategies In Organization Development (Pp. 22–52). 

New York, Ny: Human Sciences Press. 

• Burke, W. W. (1992). Metaphors To Consult By. Group & Organization Manage¬Ment, 

17, 255–259. 

• Burke, W. W. (1993). Organization Development: A Process Of Learning and 

Changing (2Nd Ed.). Reading, Ma: Addison-Wesley. 

• Burke, W. W. (1994). Diagnostic Mels For Organization Development. In A. Howard 

& Associates (Eds.), Diagnosis For Organi¬Zational Change: Meths and Mels (Pp. 

53–84). New York, Ny: Guilford. 



املراجع

657 تطوير املنظامت عملية إدارة التغيري التنظيمي

• Burke, W. W. (2002). Organization Change: Theory and Practice. Thousand Oaks, 

Ca: Sage. 

• Burke, W. W. (2004). Internal Organization Development Practitioners: Where Do 

They Belong? Journal Of Applied Behav¬Ioral Science, 40, 423–431. 

• Burke, W. W. (2008). A Contemporary View Of Organization Development. In 

T. G. Cummings (Ed.), Handbook Of Organi¬Zation Development (Pp. 13–38). 

Thou¬Sand Oaks, Ca: Sage. 

• Burke, W. W. (2011). A Perspective On The Field Of Organization Development and 

Change: The Zeigarnik Effect. Journal Of Applied Behavioral Science, 47(2), 143–167. 

• Burke, W. W., & Bradford, D. L. (2005). The Crisis In. In D. L. Bradford & W. W. Burke 

(Eds.), Reinventing Organization Development (Pp. 7–14). San Francisco, Ca: Pfeiffer. 

• Burke, W. W., & Litwin, G. H. (1992). A Causal Mel Of Organizational Perfor¬Mance 

and Change. Journal Of Manage-Ment, 18, 532–545. 

• Burnes, B., & Cooke, B. (2012). The Past, Pres¬Ent and Future Of:taking The Long 

View. Human Relations, 65, 1395–1429. 

• Bushe, G. R. (2013). Dialogic:a Theory Of Practice. Practitioner, 45(1), 11–17. 

• Bushe, G. R., & Kassam, A. F. (2005). When Is Appreciative Inquiry Transformational? 

A Meta-Case Analysis. Journal Of Applied Behavioral Science, 41, 161–181. 

• Bushe, G. R., & Marshak, R. J. (2009). Revi¬Sioning Organization Development: 

Diagnostic and Dialogic Premises and Patterns Of Practice. Journal Of Applied 

Behavioral Science, 45, 348–368. 

• Buzaglo, G., & Wheelan, S. A. (1999). Facil¬Itating Work Team Effectiveness: Case 

Studies From Central America. Small Group Research, 30, 108–129. 

• Byrd, R. E. (2000). Team Building and Its Risks. In R. T. Golembiewski (Ed.), 

Handbook Of Organizational Consulta¬Tion (2Nd Ed., Pp. 157–161). New York, 

Ny: Marcel Dekker. 

• Cahoon, A. R. (2000). Using The Search Conference Technique For Team 

Social¬Ization and Strategic Planning. In R. T. Golembiewski (Ed.), Handbook Of 



املراجع

تطوير املنظامت عملية إدارة التغيري التنظيمي658

•  Organizational Consultation (2Nd Ed., Pp. 163–167). New York, Ny: Marcel Dekker. 

• Cameron, K. S. (2005). Organizational Effectiveness: Its Demise and Re-Emer¬Gence 

Through Positive Organizational Scholarship. In K. G. Smith & M. A. Hitt (Eds.), 

Great Minds In Manage¬Ment: The Process Of Theory Develop¬Ment (Pp. 304–

330). Oxford, Uk: Oxford University Press. 

• Cameron, K. S., Dutton, J. E., & Quinn, R. E. (2003). Foundations Of Positive 

Organizational Scholarship. In K. S. Cameron, J. E. Dutton, & R. E. Quinn (Eds.), 

Positive Organizational Scholar¬Ship: Foundations Of A New Discipline (Pp. 3–13). 

San Francisco, Ca: Berrett-Koehler. 

• Cameron, K. S., & Freeman, S. J. (1991). Cultural Congruence, Strength, and 

Type: Relationships To Effectiveness. Research In Organizational Change and 

Development, 5, 23–58. 

• Cameron, K., Mora, C., Leutscher, T., & Calarco, M. (2011). Effects Of Positive 

Practices On Organizational Effective¬Ness. Journal Of Applied Behavioral Science, 

47, 266–308. 

• Cameron, K. S., & Quinn, R. E. (2006). Diagnosing and Changing Organiza-Tional 

Culture: Based On The Competing Values Framework (Rev. Ed.). San Fran¬Cisco, 

Ca: Jossey-Bass. 

• Cameron, K. S., & Whetten, D. A. (1981). Perceptions Of Organizational Effec¬Tiveness 

Of Organizational Life Cycles. Administrative Science Quarterly, 26, 525–544. 

• Cappelli, P. (2008). Talent On Demand. Bos¬Ton, Ma: Harvard Business School Press. 

• Carey, A., & Varney, G. H. (1983). Which Skills Spell Success In ? Training and 

Development Journal, 37(4), 38–40. 

• Cargile, A. C., Bradac, J. J., & Cole, T. (2006). Theories Of Intergroup Con¬Flict: A 

Report Of Lay Attributions. Jour¬Nal Of Language and Social Psychology, 25, 47–63. 

• Carlson, J. G. (1985). Recent Assessments Of The Myers-Briggs Type Indicator. 

Journal Of Personality Assessment, 49, 356–365. 

• Carlson, J. G. (1989). Affirmative: In Sup¬Port Of Researching The Myers-Briggs 

Type Indicator. Journal Of Counseling and Development, 67, 484–486. 



املراجع

659 تطوير املنظامت عملية إدارة التغيري التنظيمي

• Cartwright, S., & Cooper, C. L. (1993). The Role Of Culture Compatibility In 

Success¬Ful Organizational Marriage. Academy Of Management Executive, 7, 57–70. 

• Cash, W. B., & Minter, R. L. (1979). Con¬Sulting Approaches: Two Basic Styles. 

Training and Development Journal, 33(9), 26–28. 

• Chapman, J. A. (2002). A Framework For Transformational Change In 

Organisa¬Tions. Leadership & Organization Development Journal, 23, 16–25. 

• Chermack, T. J., & Lynham, S. A. (2002). Definitions and Outcome Variables Of 

Scenario Planning. Human Resource Development Review, 1, 366–383. 

• Cherns, A. (1976). The Principles Of Socio¬Technical Design. Human Relations, 

29, 783–792. 

• Cheyunski, F., & Millard, J. (1998). Acceler¬Ated Business Transformation and The Role 

Of The Organization Architect. Jour¬Nal Of Applied Behavioral Science, 34, 268–285. 

• Chin, R., & Benne, K. D. (1976). General Strategies For Effecting Changes In Human 

Systems. In W. G. Bennis, K. D. Benne, R. Chin, & K. E. Corey (Eds.), The Plan¬Ning 

Of Change (3Rd Ed., Pp. 22–45). New York, Ny: Holt, Rinehart & Winston. 

• Chisholm, R. F. (2000). Using Large System Designs and Action Research To 

Develop Interorganizational Networks. In R. T. Golembiewski (Ed.), Handbook Of 

Organi¬Zational Consultation (2Nd Ed., Pp. 197– 211). New York, Ny: Marcel Dekker. 

• Chisholm, R. F. (2008). Developing Interor¬Ganizational Networks. In T. G. 

Cum¬Mings (Ed.), Handbook Of Organization Development (Pp. 629–650). 

Thousand Oaks, Ca: Sage. 

• Chreim, S., & Tafagh, M. (2012). Contra¬Diction and Sensemaking In Acquisition 

• Integration. Journal Of Applied Behav¬Ioral Science, 48, 5–32. 

• Church, A. H., & Bracken, D. W. (1997). Advancing The State Of The Art Of 

360-Degree Feedback. Group & Organi¬Zation Management, 22, 149–161. 

• Church, A. H., Burke, W. W., & Van Eynde, D. F. (1994). Values, Motives, and 

Interventions Of Organization Develop¬Ment Practitioners. Group & Organi¬Zation 

Management, 19, 5–50. 



املراجع

تطوير املنظامت عملية إدارة التغيري التنظيمي660

• Church, A. H., Gilbert, M., Oliver, D. H., Paquet, K., & Surface, C. (2002). The 

Role Of Technology In Organization Devel¬Opment and Change. Advances In 

Devel¬Oping Human Resources, 4, 493–511. 

• Church, A. H., Hurley, R. F., & Burke, W. W. (1992). Evolution Or Revolution In 

The Values Of Organization Development: Commentary On The State Of The Field. 

Journal Of Organizational Change Management, 5, 6–23. 

• Clark, P. A. (1972). Action Research and Organizational Change. London, Uk: 

Harper & Row. 

• Clarke, N. (2005). Transorganization Develop¬Ment For Network Building. Journal 

Of Applied Behavioral Science, 41, 30–46. 

• Clifton, D. O., & Harter, J. K. (2003). Invest¬Ing In Strengths. In K. S. Cameron, J. E. 

Dutton, & R. E. Quinn (Eds.), Positive Organizational Scholarship: Founda¬Tions 

Of A New Discipline (Pp. 111–121). San Francisco, Ca: Berrett-Koehler. 

• Clinebell, S., & Stecher, M. (2003). Teaching Teams To Be Teams: An Exercise Using 

The Myers-Briggs Type Indicator and The Five-Factor Personality Traits. Journal Of 

Management Education, 27, 362–383. 

• Coch, L., & French, J. R. P., Jr. (1948). Over¬Coming Resistance To Change. Human 

Relations, 1, 512–532. 

• Coe, C. K. (1992). The Mbti: Potential Uses and Misuses In Personnel 

Administra¬Tion. Public Personnel Management, 21, 511–522. 

• Coghlan, D. (1994). Managing Organization Change Through Teams and Groups. 

Leadership & Organization Develop¬Ment Journal, 15(2), 18–23. 

• Coghlan, D., & Brannick, T. (2001). Doing Action Research In Your Own 

Organiza¬Tion. London, Uk: Sage. 

• Cole, R. E. (1999). Managing Quality Fads: How American Business Learned To 

Play The Quality Game. New York, Ny: Oxford. 

• Colman, H. E., & Lunnan, R. (2011). Orga¬Nizational Identification and 

Seren¬Dipitous Value Creation In Post-Acqui¬Sition Integration. Journal Of 

Manage¬Ment, 37, 839–860. 



املراجع

661 تطوير املنظامت عملية إدارة التغيري التنظيمي

• Connaughton, S. L., & Daly, J. A. (2004). Leading From Afar: Strategies For 

Effec¬Tively Leading Virtual Teams. In S. H. Gar & S. P. Ferris (Eds.), Virtual and 

Collaborative Teams: Process, Technolo¬Gies and Practice (Pp. 49–75). Hershey, Pa: 

Idea Group. 

• Cooperrider, D. L., & Whitney, D. (2001). A Positive Revolution In Change. In 

D. L. Cooperrider, P. Sorenson, D. Whitney, & T. Yeager (Eds.), Appreciative 

Inquiry: An Emerging Direction For Organization Development (Pp. 9–29). 

Champaign, Il: Stipes. 

• Cooperrider, D. L., & Whitney, D. (2005). Appreciative Inquiry: A Positive 

Revolu¬Tion In Change. San Francisco, Ca: Barrett-Koehler. 

• Coram, R., & Burns, B. (2001). Managing Organisational Change In The Public 

Sector. International Journal Of Public Sector Management, 14, 94–110. 

• Corporate Culture. (1980, October 27). Busi¬Nessweek, Pp. 148–151, 154, 158, 160. 

• Cotton, J. L. (1993). Employee Involvement: Meths For Improving Performance and 

Work Attitudes. Newbury Park, Ca: Sage. 

• Covin, T. J. (1992). Common Intervention Strategies For Large-Scale Change. 

Lead¬Ership & Organization Development Journal, 13(4), 27–32. 

• Cummings, T. G. (1984). Transorganiza¬Tional Development. Research In 

Orga¬Nizational Behavior, 6, 367–422. 

• Cummings, T. G., & Feyerherm, A. E. (1995). Interventions In Large Systems. In W. 

Rothwell, R. Sullivan, & G. N. Mclean (Eds.), Practicing Organization 

• Development: A Guide For Consultants (Pp. 203–234). San Diego, Ca: Pfeiffer. 

• Cummings, T. G., & Worley, C. G. (2001). Essentials Of Organization Development 

and Change (7Th Ed.). Cincinnati, Oh: South-Western College Publishing. 

• Cunningham, J. B. (1993). Action Research and Organizational Development. 

West¬Port, Ct: Praeger. 

• Daly, J. P., Pouder, R. W., & Kabanoff, B. (2004). The Effects Of Initial Differences 

In Firms’ Espoused Values On Their Post¬Merger Performance. Journal Of Applied 

Behavioral Science, 40, 323–343. 



املراجع

تطوير املنظامت عملية إدارة التغيري التنظيمي662

• Dannemiller, K. D., & Jacobs, R. W. (1992). Changing The Way Organizations Change: 

A Revolution Of Common Sense. Journal Of Applied Behavioral Science, 28, 480–498. 

• Davis, S. M., & Lawrence, P. R. (1977). Matrix. Reading, Ma: Addison-Wesley. 

• Dayal, I., & Thomas, J. M. (1968). Opera¬Tion Kpe: Developing A New 

Organiza¬Tion. Journal Of Applied Behavioral Sci¬Ence, 4, 473–506. 

• De Vita, G., & Wang, C. L. (2006). Develop¬Ment Of Outsourcing Theory and 

Prac¬Tice: A Taxonomy Of Outsourcing Gen¬Erations. In H. Kehal & V. P. Singh 

(Eds.), Outsourcing and Offshoring In The 21St Century: A Socio-Economic 

Perspec¬Tive (Pp. 1–17). Hershey, Pa: Idea Group. 

• Deal, T. E., & Kennedy, A. A. (1982). Corpo¬Rate Cultures: The Rites and Rituals Of 

Corporate Life. Reading, Ma: Addison- Wesley. 

• Deetz, S. (1985). Ethical Considerations In Cultural Research In Organizations. In P. 

J. Frost, L. F. Moore, M. R. Louis, C. C. Lundberg, & J. Martin (Eds.), Orga¬Nizational 

Culture (Pp. 253–269). Bev¬Erly Hills, Ca: Sage. 

• Deetz, S. A., Tracy, S. J., & Simpson, J. L. (2000). Leading Organizations Through 

Transition: Communication and Cultural Change. Thousand Oaks, Ca: Sage. 

• Denison, D. R., & Spreitzer, G. M. (1991). Organizational Culture and 

Organiza¬Tional Development: A Competing Values Approach. Research In 

Organizational Change and Development, 5, 1–21. 

• Dent, E. B., & Goldberg, S. G. (1999). Chal¬Lenging “Resistance To Change.” 

Journal Of Applied Behavioral Science, 35(1), 25–41. 

• Dgson, M. (1993). Organizational Learn¬Ing: A Review Of Some Literatures. 

Organization Studies, 14, 375–394. 

• Dovidio, J. F., Gaertner, S. L., & Kawakami, K. (2003). Intergroup Contact: The Past, 

Present, and The Future. Group Processes & Intergroup Relations, 6, 5–21. 

• Druskat, V. U., & Dahal, D. (2005). Leader¬Ship and Self-Managing Teams: 

Lead¬Ing A Team That Manages Itself. In L. L. Neider & C. A. Schriesheim (Eds.), 

Understanding Teams (Pp. 197–233). Greenwich, Ct: Information Age. 



املراجع

663 تطوير املنظامت عملية إدارة التغيري التنظيمي

• Dyer, W. G. (1981). Selecting An Interven¬Tion For Organization Change. Training 

and Development Journal, 36, 62–68. 

• Dyer, W. G. (1994). Team Building: Current Issues and New Alternatives (3Rd Ed.). 

Reading, Ma: Addison-Wesley. 

• Dyer, W. G., Dyer, W. G., Jr., & Dyer, J. H. (2007). Team Building: Proven Strate¬Gies 

For Improving Team Performance (4Th Ed.). San Francisco, Ca: Jossey- Bass. 

• Eaton, J., & Brown, D. (2002). Coaching For A Change At Vaphone. Career 

Devel¬Opment International, 7, 284–287. 

• Egan, T. M. (2002). Organization Develop¬Ment: An Examination Of Definitions 

and Dependent Variables. Organization Development Journal, 20(2), 59–71. 

• Eisenberg, E. M., & Riley, P. (2001). Organi¬Zational Culture. In F. M. Jablin & 

L. L. Putnam (Eds.), The New Handbook Of Organizational Communication (Pp. 

291–322). Thousand Oaks, Ca: Sage. 

• Eisner, S. P. (2005). Managing Generation Y. Sam: Advanced Management Jour¬Nal, 

70(4), 4–15. 

• Ellet, W. (2007). The Case Study Handbook: How To Read, Discuss, and Write 

Persua¬Sively About Cases. Boston, Ma: Har-Vard Business School Press. 

• Emery, F. E. (1959). Characteristics Of Socio-Technical Systems. London, Uk: 

Tavistock Institute. 

• Emery, M., & Purser, R. E. (1996). The Search Conference: A Powerful Meth For Planning 

Organizational Change and Community Action. San Francisco, Ca: Jossey-Bass. 

• Ennis, S., Goman, R., Hgetts, W., Hunt, J., Mansfield, R., Otto, J., & Stern, L. (2007). 

The Competencies Of The Expert Executive Coach. In J. M. Hunt & J. R. Weinstraub 

(Eds.), The Coaching Organization (Pp. 223–231). Thousand Oaks, Ca: Sage. 

• Epstein, M. J., & Buhovac, A. J. (2010). Solving The Sustainability Implementa¬Tion 

Challenge. Organizational Dynam¬Ics, 39, 306–315. 

• Erwin, D. G., & Garman, A. N. (2010). Resistance To Organizational Change: Linking 

Research and Practice. Leader¬Ship & Organization Development Journal, 31(1), 39–56. 



املراجع

تطوير املنظامت عملية إدارة التغيري التنظيمي664

• Esper, J. L. (1990). Organizational Change and Development: Core Practitioner 

Competencies and Future Trends. Advances In Organization Develop¬Ment, 1, 277–314. 

• Eubanks, J. L., Marshall, J. B., & O’driscoll, M. P. (1990). A Competency Mel For 

Practitioners. Training and Devel¬Opment Journal, 44(11), 85–90. 

• Eubanks, J., O’driscoll, M., Hayward, G., Daniels, J., & Connor, S. (1990). Behavioral 

Competency Requirements For Organization Development Practi¬Tioners. Journal 

Of Organizational Behavior Management, 11, 77–97. 

• Evans, P. A. L. (1989). Organization Devel¬Opment In The Transnational 

Enter¬Prise. Research In Organizational Change and Development, 3, 1–38. 

• Eversole, B. A. W., Venneberg, D. L., & Crowder, C. L. (2012). Creating A Flex¬Ible 

Organizational Culture To Attract and Retain Talented Workers Across Generations. 

Advances In Developing Human Resources, 14, 607–625. 

• Fagenson-Eland, E., Ensher, E. A., & Burke, W. W. (2004). Organization 

Develop¬Ment and Change Interventions: A Seven-Nation Comparison. Journal Of 

Applied Behavioral Science, 40, 432–464. 

• Falletta, S. V., & Combs, W. (2002). Surveys As A Tool For Organization Development 

and Change. In J. Waclawski & A. H. Church (Eds.), Organization Develop¬Ment: 

A Data-Driven Approach To Orga¬Nizational Change (Pp. 78–102). San Francisco, 

Ca: Jossey-Bass. 

• Farquhar, K. (2005). Intervention Phase. In B. B. Jones & M. Brazzel (Eds.), The 

Ntl Handbook Of Organization Development and Change (Pp. 212– 230). San 

Francisco, Ca: Pfeiffer. 

• Fast Forward: 25 Trends That Will Change The Way You Do Business. (2003, June). 

Workforce Management, Pp. 43–56. 

• Fey, C. F., & Shekshnia, S. (2011). The Key Commandments For Doing Business In 

Russia. Organizational Dynamics, 40, 57–66. 

• Feyerherm, A. E., & Worley, C. G. (2008). Forward To The Past: Reclaiming ’S 

Influence In The World. Practitio¬Ner, 40(4), 2–8. 

• Fink, A. (2002). The Survey Kit (2Nd Ed.). Thousand Oaks, Ca: Sage. 



املراجع

665 تطوير املنظامت عملية إدارة التغيري التنظيمي

• Fink, A. (2005). How To Conduct Surveys (3Rd Ed.). Thousand Oaks, Ca: Sage. 

• Ford, J. D. (1999). Organizational Change As Shifting Conversations. Journal Of 

Organizational Change Management, 12, 480–500. 

• Ford, J. D., & Ford, L. W. (1995). The Role Of Conversations In Prucing Intentional 

Change In Organizations. Academy Of Management Review, 20, 541–570. 

• Ford, J. D., & Ford, L. W. (2008). Conver¬Sational Profiles: A Tool For Altering 

The Conversational Patterns Of Change Managers. Journal Of Applied Behav¬Ioral 

Science, 44, 445–467. 

• Ford, J. D., & Ford, L. W. (2010). Stop Blam¬Ing Resistance To Change and Start 

Using It. Organizational Dynamics, 39(1), 24–36. 

•  Ford, J. D., Ford, L. W., & D’amelio, A. (2008). Resistance To Change: The Rest Of 

The Story. Academy Of Management Review, 33, 362–377. 

• Ford, M. W., & Evans, J. R. (2001). Baldrige Assessment and Organizational Learn¬Ing: 

The Need For Change Manage¬Ment. Quality Management Journal, 8(3), 9–25. 

• Franklin, J. (1995). Assessment and Feed¬Back. In W. Rothwell, R. Sullivan, & G. N. 

Mclean (Eds.), Practicing Organiza¬Tion Development: A Guide For Consul¬Tants 

(Pp. 139–169). San Diego, Ca: Pfeiffer. 

• Frantilla, A. (1998). Social Science In The Public Interest: A Fiftieth-Year History Of 

The Institute For Social Research. Ann Arbor: University Of Michigan, Bent¬Ley 

Historical Library. 

• Fredrickson, B. L. (2003). Positive Emotions and Upward Spirals In Organizations. 

In K. S. Cameron, J. E. Dutton, & R. E. Quinn (Eds.), Positive Organizational 

Scholarship: Foundations Of A New Disci¬Pline (Pp. 163–175). San Francisco, Ca: 

Berrett-Koehler. 

• Freedman, A. M. (2006). Action Research: Origins and Applications For C 

Practitioners. In B. B. Jones & M. Braz¬Zel (Eds.), The Ntl Handbook Of 

Orga¬Nization Development and Change (Pp. 83–103). San Francisco, Ca: Pfeiffer. 

• Freedman, A. M., & Zackrison, R. E. (2001). Finding Your Way In The Consulting 

Jungle: A Guidebook For Organization Development Practitioners. San Fran¬Cisco, 



املراجع

تطوير املنظامت عملية إدارة التغيري التنظيمي666

Ca: Jossey-Bass/Pfeiffer. 

• Freeman, C. A. (1995). The Seven Deadly Sins Of Consulting: Pitfalls To Avoid In 

The Consulting Practice. Practi¬Tioner, 27(2&3), 26–30. 

• French, W. (1969). Organization Develop¬Ment Objectives, Assumptions and 

Strategies. California Management Review, 12(2), 23–34. 

• French, W. L., & Bell, C. H. (1999). Organi¬Zation Development (6Th Ed.). 

Engle¬Wo Cliffs, Nj: Prentice Hall. 

• Friedlander, F. (1976). Reaches Adoles¬Cence: An Exploration Of Its Underlying 

Values. Journal Of Applied Behavioral Science, 12, 7–21. 

• Friedman, T. L. (2007). The World Is Flat. New York, Ny: Farrar, Straus and Giroux. 

• Gade, P. J., & Perry, E. L. (2003). Changing The Newsroom Culture: A Four-Year 

Case Study Of Organizational Develop¬Ment At The St. Louis Post-Dispatch. 

Journalism and Mass Communication Quarterly, 80, 327–347. 

• Galbraith, J. R. (1973). Designing Complex Organizations. Reading, Ma: Addison- 

Wesley. 

• Galbraith, J. R. (1977). Organization Design. Reading, Ma: Addison-Wesley. 

• Galbraith, J. R. (1995). Designing Organiza¬Tions: An Executive Briefing On 

Strategy, Structure, and Process. San Francisco, Ca: Jossey-Bass. 

• Galbraith, J. R. (2002). Designing Organiza¬Tions: An Executive Guide To Strategy, 

Structure, and Process. San Francisco, Ca: Jossey-Bass. 

• Galbraith, J. R. (2009). Designing Matrix Organizations That Actually Work. San 

Francisco, Ca: Jossey-Bass. 

• Galbraith, J., Downey, D., & Kates, A. (2002). Designing Dynamic Organiza¬Tions: 

A Hands-On Guide For Leaders At All Levels. New York, Ny: Amacom. 

• Gallagher, C. A., Joseph, L. E., & Park, M. V. (2002). Implementing Organizational 

Change. In J. Waclawski & A. H. Church (Eds.), Organization Develop¬Ment: A Data-

Driven Approach To Orga¬Nizational Change (Pp. 12–42). San Francisco, Ca: Jossey-

Bass. 



املراجع

667 تطوير املنظامت عملية إدارة التغيري التنظيمي

• Gallant, S. M., & Rios, D. (2006). Entry and Contracting Phase. In B. B. Jones & M. 

Brazzel (Eds.), The Ntl Handbook Of Organization Development and Change (Pp. 

177–191). San Francisco, Ca: Pfeiffer. 

• Galpin, T., & Herndon, M. (2008). Merger Repair: When M&As Go Wrong. Jour¬Nal 

Of Business Strategy, 29(1), 4–12. 

• Gauthier, R., & Giber, D. (2006). Coaching Business Leaders. In M. Goldsmith & 

L. Lyons (Eds.), Coaching For Leadership (2Nd Ed., Pp. 116–125). San Francisco, 

Ca: Pfeiffer. 

• Geirland, J., & Maniker-Leiter, M. (1995). Five Lessons For Internal Organization 

Development Consultants. Practi¬Tioner, 27(2&3), 44–48. 

• Gellermann, W., Frankel, M. S., & Ladenson, R. F. (1990). Values and Ethics In 

Organi¬Zation and Human Systems Development: Responding To Dilemmas In 

Professional Life. San Francisco, Ca: Jossey-Bass. 

• George, J. M., & Jones, G. R. (2001). Towards A Process Mel Of Individual Change 

In Organizations. Human Rela¬Tions, 54, 419–444. 

• Gilpin-Jackson, Y. (2013). Practicing In The Grey Area Between Dialogic and 

Diag¬Nostic Organization Development: Les¬Sons From A Healthcare Case Study. 

Practitioner, 45(1), 60–66. 

• Glidewell, J. C. (1959). The Entry Problem In Consultation. Journal Of Social Issues, 

15(2), 51–59. 

• Goffee, R., & Jones, G. (2005). Managing Authenticity. Harvard Business Review, 

83(12), 86–94. 

• Goldsmith, M., & Lyons, L. (Eds.). (2006). Coaching For Leadership (2Nd Ed.). San 

Francisco, Ca: Pfeiffer. 

• Golembiewski, R. T. (1979A). Approaches To Planned Change (Part 1). New York, 

Ny: Marcel Dekker. 

• Golembiewski, R. T. (1979B). Approaches To Planned Change (Part 2). New York, 

Ny: Marcel Dekker. 



املراجع

تطوير املنظامت عملية إدارة التغيري التنظيمي668

• Golembiewski, R. T. (1991). Organiza¬Tional Development In The Third World: 

Values, Closeness Of Fit and Culture-Boundedness. International Journal Of Human 

Resource Manage¬Ment, 2, 39–53. 

• Golembiewski, R. T. (2000A). Features Of Energizing Data. In R. T. Golembiewski 

(Ed.), Handbook Of Organizational Con¬Sultation (2Nd Ed., Pp. 409–411). New 

York, Ny: Marcel Dekker. 

• Golembiewski, R. T. (2000B). The Interve¬Nor’s World: Overall Features and 

Spe¬Cial Traps. In R. T. Golembiewski (Ed.), Handbook Of Organizational 

Consultation (2Nd Ed., Pp. 549–554). New York, Ny: Marcel Dekker. 

• Golembiewski, R. T. (2000C). Mel This, Mel That: Consultants Can’t Do Without 

Them. In R. T. Golembiewski (Ed.), Handbook Of Organizational Consultation 

(2Nd Ed., Pp. 453–456). New York, Ny: Marcel Dekker. 

• Golembiewski, R. T. (2000D). Role Analysis Technique. In R. T. Golembiewski 

(Ed.), Handbook Of Organizational Con¬Sultation (2Nd Ed., Pp. 507–508). New 

York, Ny: Marcel Dekker. 

• Golembiewski, R. T. (2000E). Role Negotia¬Tion As A Controlling Design. In R. 

T. Golembiewski (Ed.), Handbook Of Organizational Consultation (2Nd Ed., Pp. 

509–511). New York, Ny: Marcel Dekker. 

• Going, A. D. (2003). Life Coaching Is Not Psychotherapy: There Is A Difference. 

Annals Of The American Psychotherapy Association, 6(3), 36–37. 

• Goold, M., & Campbell, A. (2002). Do You Have A Well-Designed Organization? 

Har¬Vard Business Review, 80(3), 117–124. 

• Gratton, L. (2011). Workplace 2025—What Will It Look Like? Organizational 

Dynamics, 40, 246–254. 

• Greenwo, D. J., & Levin, M. (1998). Intruction To Action Research: Social Research 

For Social Change. Thousand Oaks, Ca: Sage. 

• Greiner, L. E., & Cummings, T. G. (2005).:Wanted More Alive Than Dead! In D. 

L. Bradford & W. W. Burke (Eds.), Rein¬Venting Organization Development (Pp. 

87–112). San Francisco, Ca: Pfeiffer. 



املراجع

669 تطوير املنظامت عملية إدارة التغيري التنظيمي

• Greiner, L., Motamedi, K., & Jamieson, D. (2011). New Consultant Roles and 

Pro¬Cesses In A 247/ World. Organizational Dynamics, 40, 165–173. 

• Grzki, L., & Allen, W. (2005). The Busi¬Ness and Practice Of Coaching. New York, 

Ny: W. W. Norton. 

•  Gutteridge, T. G., Leibowitz, Z. B., & Shore, J. E. (1993). Organizational Career 

Develop¬Ment. San Francisco, Ca: Jossey-Bass. 

• Hackman, J. R., & Oldham, G. R. (1975). Development Of The Job Diagnostic 

Survey. Journal Of Applied Psychology, 60, 159–170. 

• Hackman, J. R., & Oldham, G. R. (1980). Work Redesign. Reading, Ma: Addi¬Son-Wesley. 

• Hall, D. T. (1986). Breaking Career Rou¬Tines: Midcareer Choice and Identity 

Development. In D. T. Hall & Associ¬Ates (Eds.), Career Development In 

Organizations (Pp. 120–159). San Francisco, Ca: Jossey-Bass. 

• Hammer, M., & Champy, J. (1993). Reen¬Gineering The Corporation. New York, 

Ny: Harpercollins. 

• Hanson, P. G., & Lubin, B. (1995). Answers To Questions Most Frequently Asked 

About Organization Development. Thousand Oaks, Ca: Sage. 

• Harding, D., & Rouse, T. (2007). Human Due Diligence. Harvard Business Review, 

85(4), 124–131. 

• Harrison, M. I. (1987). Diagnosing Organi¬Zations: Meths, Mels, and Pro¬Cesses. 

Newbury Park, Ca: Sage. 

• Harrison, M. I. (1994). Diagnosing Organi¬Zations: Meths, Mels, and Processes 

(2Nd Ed.). Newbury Park, Ca: Sage. 

• Harrison, M. I., & Shirom, A. (1999). Orga¬Nizational Diagnosis and Assessment: 

Bridging Theory and Practice. Thou¬Sand Oaks, Ca: Sage. 

• Harrison, R. (1970). Choosing The Depth Of Organizational Intervention. Journal 

Of Applied Behavioral Science, 6, 181–202. 

• Harrison, R. (1972). Role Negotiation: A Tough-Minded Approach To Team 

Devel¬Opment. In W. W. Burke & H. A. Horn¬Stein (Eds.), The Social Technology 

Of Organization Development (Pp. 84–96). Fairfax, Va: Ntl Learning Resources. 



املراجع

تطوير املنظامت عملية إدارة التغيري التنظيمي670

• Harry, M., & Schroeder, R. (2000). Six Sigma: The Breakthrough Management 

Strategy Revolutionizing The World’s Top Corporations. New York, Ny: Currency. 

• Harter, J. K., Schmidt, F. L., & Hayes, T. L. (2002). Business-Unit-Level Relation¬Ship 

Between Employee Satisfaction, Employee Engagement, and Business Outcomes: A 

Meta-Analysis. Journal Of Applied Psychology, 87, 268–279. 

• Harvey, J. B. (1974). Organization Develop¬Ment As A Religious Movement. 

Practitioner, 3, 4–5. 

• Head, T. C. (1994). Organization Develop¬Ment In Ireland. Organization 

Devel¬Opment Journal, 12(2), 59–66. 

• Head, T., Armstrong, T., & Preston, J. (1996). The Role Of Graduate Education In 

Becoming A Competent Organization Development Practitioner. Practi¬Tioner, 28 

(1&2), 52–60. 

• Head, T. C., Gong, C., Ma, C., Sorensen, P. F., Jr., & Yaeger, T. (2006). Chinese 

Executives’ Assessment Of Organization Development Interventions. Organiza¬Tion 

Development Journal, 24, 28–40. 

• Head, T. C., & Sorensen, P. F. (1993). Cul¬Tural Values and Organizational 

Devel¬Opment: A Seven-Country Study. Lead¬Ership & Organization Development 

Journal, 14(2), 3–7. 

• Hedge, J. W., & Pulakos, E. D. (2002A). Grappling With Implementation: Some 

Preliminary Thoughts and Rele¬Vant Research. In J. W. Hedge & E. D. Pulakos 

(Eds.), Implementing Organi¬Zational Interventions: Steps, Pro¬Cesses, and Best 

Practices (Pp. 1–11). San Francisco, Ca: Jossey-Bass. 

• Hedge, J. W., & Pulakos, E. D. (Eds.). (2002B). Implementing Organizational 

Interventions: Steps, Processes, and Best Practices. San Francisco: Jossey-Bass. 

• Heilpern, J. D., & Nadler, D. A. (1992). Implementing Total Quality Manage¬Ment: 

A Process Of Cultural Change. In D. A. Nadler, M. S. Gerstein, R. B. Shaw, & 

Associates (Eds.), Organiza¬Tional Architecture (Pp. 137–154). San Francisco, Ca: 

Jossey-Bass. 



املراجع

671 تطوير املنظامت عملية إدارة التغيري التنظيمي

• Heron, J., & Reason, P. (2001). The Practice Of Co-Operative Inquiry: Research 

“With” Rather Than “On” People. In P. 

•  Reason & H. Bradbury (Eds.), Hand¬Book Of Action Research: Participative 

Inquiry and Practice (Pp. 179–188). London, Uk: Sage. 

• Herzberg, F. (1993). Intruction To The Transaction Edition. In F. Herzberg, B. 

Mausner, & B. B. Snyderman, The Motivation To Work (Pp. Xi–Xviii). New 

Brunswick, Nj: Transaction. 

• Herzberg, F., Mausner, B., & Snyderman, B. B. (1959). The Motivation To Work. 

New York, Ny: Wiley. 

• Higgins, J. M. (2005). The Eight ‘S’s Of Suc¬Cessful Strategy Execution. Journal Of 

Change Management, 5(1), 3–13. 

• Hipple, S. F. (2010). Self-Employment In The United States. Monthly Labor Review, 

133(9), 17–32. 

• Hirsch, J. I. (1987). The History Of The National Training Laboratories, 1947– 1986. 

New York, Ny: Peter Lang. 

• Hirschhorn, L., & Gilmore, T. (1992). The New Boundaries Of The “Boundaryless” 

Company. Harvard Business Review, 70, 104–115. 

• Hitchcock, D., & Willard, M. (1995). Why Teams Fail and What You Can Do About It: 

Essential Tools For Anyone Imple¬Menting Self-Directed Work Teams. Chi¬Cago, Il: Irwin. 

• Hges J. (2009, December 31). Office (And Beanbag) Sharing Among Strangers. Wall 

Street Journal, P. D3. 

• Hoffman, E. (2002). Psychological Testing At Work. New York, Ny: Mcgraw-Hill. 

• Hoffman, R., Casnocha, B., & Yeh, C. (2013). Tours Of Duty: The New Employer-

Employee Contract. Harvard Business Review, 91(6), 49–56. 

• Hofstede, G. (2001). Culture’s Consequences. Thousand Oaks, Ca: Sage. 

• Hofstede, G. (2006). What Did Globe Really Measure? Researchers’ Minds Versus 

Respondents’ Minds. Journal Of Interna¬Tional Business Studies, 37, 882–896. 



املراجع

تطوير املنظامت عملية إدارة التغيري التنظيمي672

• Hofstede, G., Hofstede, G. J., & Minkov, M. (2010). Cultures and Organizations: 

Software Of The Mind. New York, Ny: Mcgraw-Hill. 

• Holbeche, L. (2006). Understanding Change. Amsterdam, Netherlands: Elsevier. 

• Holland, J. L. (1985). The Vocational Prefer¬Ence Inventory. Essa, Fl: Psycho¬Logical 

Assessment Resources. 

• Holland, J. L. (1996). Exploring Careers With A Typology: What We Have Learned 

and Some New Directions. American Psy-Chologist, 51, 397–406. 

• Holland, J. L. (1997). Making Vocational Choices (3Rd Ed.). Essa, Fl: Psycho¬Logical 

Assessment Resources. 

• Holt, D. T., Armenakis, A. A., Feild, H. S., & Harris, S. G. (2007). Readiness For 

Orga¬Nizational Change: The Systematic Devel¬Opment Of A Scale. Journal Of 

Applied Behavioral Science, 43, 232–255. 

• Holton, J. A. (2001). Building Trust and Col¬Laboration In A Virtual Team. Team 

Performance Management, 347–36 ,4/. 

• Horowitz, F. M., Anderssen, K., Bezuiden¬Hout, A., Cohen, S., Kirsten, F., 

Mosoeu¬Nyane, K.,... Van Heerden, A. (2002). Due Diligence Neglected: Managing 

Human Resources and Organizational Culture In Mergers and Acquisitions. South 

African Journal Of Business Management, 33, 1–10. 

• Hosking, D. M., & Mcnamee, S. (Eds.). (2006). The Social Construction Of 

Orga¬Nization. Herndon, Va: Copenhagen Business School Press. 

• House, R. J., Hanges, P. J., Javidan, M., Dor¬Fman, P. W., & Gupta, V. (Eds.). (2004). Culture, 

Leadership and Organizations: The Globe Study Of 62 Societies. Thousand Oaks, Ca: Sage. 

• Hudson, F. M. (1999). The Handbook Of Coach¬Ing. San Francisco, Ca: Jossey-

Bass. 

• Hultman, K. (2002). Balancing Individual and Organizational Values: Walking The 

Tightrope To Success. San Francisco, Ca: Jossey-Bass. 

• Hunt, J. M., & Weintraub, J. R. (2002). The Coaching Manager: Developing Top 

Talent In Business. Thousand Oaks, Ca: Sage. 



املراجع

673 تطوير املنظامت عملية إدارة التغيري التنظيمي

• Hutton, C., & Liefooghe, A. (2011). Mind The Gap: Revisioning Organization 

Develop¬Ment As Pragmatic Reconstruction. 

•  Journal Of Applied Behavioral Science, 47(1), 76–97. 

• Isabella, L. A. (1992). Managing The Chal¬Lenges Of Trigger Events: The Mindsets 

Governing Adaptation To Change. Busi¬Ness Horizons, 35(5), 59–66. 

• Jackson, C. N., & Manning, M. R. (1992). Anatomy Of An Intervention. In C. 

N. Jackson & M. R. Manning (Eds.), Organization Development Annual, Vol. Iv: 

Intervening In Client Organizations (Pp. 5–15). Alexandria, Va: American Society 

For Training and Development. 

• Jackson, J. C. (2006). Organization Develop¬Ment. Lanham, Md: University Press. 

• Jacobs, C. D., & Heracleous, L. T. (2006). Con¬Structing Shared Understanding: The 

Role Of Embied Metaphors In Organi¬Zation Development. Journal Of Applied 

Behavioral Science, 42, 207–226. 

• Jacobs, R. W. (1994). Real Time Strategic Change. San Francisco, Ca: Berrett-Koehler. 

• Jaeger, A. M. (1986). Organization Devel¬Opment and National Culture: Where’s 

The Fit? Academy Of Management Review, 11, 178–190. 

• Jamison, C. L. (2008). What Makes Millenni¬Als Tick? Practitioner, 40(4), 55–56. 

• Jasinski, T. J. (2010). How Metlife Balances Effective Organization Design With 

The Need For Speed In Postacquisition Inte¬Gration. Global Business and 

Organiza¬Tional Excellence, 29(3), 6–16. 

• Javidan, M., House, R. J., Dorfman, P. W., Hanges, P. J., De Luque, M. S. 

(2006). Conceptualizing and Measuring Cul¬Tures and Their Consequences: 

A Com¬Parative Review Of Globe’s and Hofst¬Ede’s Approaches. Journal Of 

Interna¬Tional Business Studies, 37, 897–914. 

• Jetten, J., & Hutchison, P. (2011). When Groups Have A Lot To Lose: Historical 

Continuity Enhances Resistance To A Merger. European Journal Of Social Psy¬Chology, 

41, 335–343. 



املراجع

تطوير املنظامت عملية إدارة التغيري التنظيمي674

• Johns, G. (1993). Constraints On The Adoption Of Psychology-Based Personnel 

Practices: Lessons From Organizational Innovation. Personnel Psychology, 46, 569–592. 

• Johns, T., & Gratton, L. (2013). The Third Wave Of Virtual Work. Harvard Business 

Review, 91(1), 66–73. 

• Johnson, D. W., & Lewicki, R. J. (1969). The Initiation Of Superordinate Goals. 

Journal Of Applied Behavioral Science, 5, 9–24. 

• Johnson, K. R. (1995). Organizational Development In Venezuela. In P. F. Sorensen 

Jr., T. C. Head, N. J. Mathys, J. Preston, & D. Cooperrider (Eds.), Global and 

International Organization Development (Pp. 259–264). Cham¬Paign, Il: Stipes. 

• Johnson, K. R., Head, T. C., & Sorensen, P. F., Jr. (1995). Cross-Cultural Organiza¬Tion 

Development: Suggestions For Paradigm Development. In P. F. Sorensen Jr., T. C. 

Head, N. J. Mathys, J. Preston, & D. Cooperrider (Eds.), Global and International 

Organization Development (Pp. 307–318). Cham¬Paign, Il: Stipes. 

• Jones, M. L., & Blunt, P. (1993). Organiza¬Tional Development and Change In 

Africa. International Journal Of Public Administration, 16, 1735–1765. 

• Jones, M. O. (1996). Studying Organiza¬Tional Symbolism. Thousand Oaks, Ca: Sage. 

• Kaarst-Brown, M. L. (1999). Five Symbolic Roles Of The External Consultant: 

Inte¬Grating Change, Power, and Symbol¬Ism. Journal Of Organizational Change 

Management, 12, 540–561. 

• Kahn, W. A. (2004). Facilitating and Under¬Mining Organizational Change: A Case 

Study. Journal Of Applied Behavioral Science, 40, 7–30. 

• Kahnweiler, W. M. (2002). Process Con¬Sultation: A Cornerstone Of Organiza¬Tion 

Development Practice. In J. Waclawski & A. H. Church (Eds.), Organization 

Development: A Data-Driven Approach To Organizational Change (Pp. 149–163). 

San Francisco, Ca: Jossey-Bass. 

• Kanter, R. M., Stein, B. A., & Jick, T. D. (1992). The Challenge Of Organizational 

Change. New York, Ny: Free Press 

• Kaplan, R. E. (1978). Stages In Developing A Consulting Relation: A Case Study Of 

A Long Beginning. Journal Of Applied Behavioral Science, 14, 43–60. 



املراجع

675 تطوير املنظامت عملية إدارة التغيري التنظيمي

• Kaplan, R. S., & Norton, D. P. (2001). The Strategy-Focused Organization. Boston, 

Ma: Harvard Business School Press. 

• Kast, F. E., & Rosenzweig, J. E. (1972). General Systems Theory: Applications For 

Organi¬Zation and Management. Academy Of Management Journal, 15, 447–465. 

• Kates, A., & Galbraith, J. R. (2007). Design¬Ing Your Organization: Using The Star 

Mel To Solve 5 Critical Design Chal¬Lenges. San Francisco, Ca: Jossey-Bass. 

• Katz, D., & Kahn, R. L. (1966). The Social Psychology Of Organizations. New York, 

Ny: Wiley. 

• Katzenbach, J. R., & Smith, D. K. (1993). The Wisdom Of Teams: Creating The 

High-Performance Organization. Bos¬Ton, Ma: Harvard Business School Press. 

• Kegan, R., & Lahey, L. L. (2001). How The Way We Talk Can Change The Way We 

Work. San Francisco, Ca: Jossey- Bass. 

• Kehal, H., & Singh, V. P. (Eds.). (2006). Outsourcing and Offshoring In The 21St 

Century: A Socio-Economic Perspective. Hershey, Pa: Idea Group. 

• Kehrli, S., & Sopp, T. (2006, May). Manag¬Ing Generation Y. Hr Magazine, Pp. 

113–119. 

• Keirsey, D., & Bates, M. (1984). Please Understand Me: Character and Temper¬Ament 

Types (5Th Ed.). Del Mar, Ca: Prometheus Nemesis. 

• Kesler, G., & Kates, A. (2011). Leading Orga¬Nization Design. San Francisco, Ca: 

Jossey-Bass. 

• Kilburg, R. R. (1996). Toward A Conceptual Understanding and Definition Of 

Exec¬Utive Coaching. Consulting Psychology Journal, 48, 134–144. 

• Kilmann, R. H., & Mitroff, I. I. (1979). Problem Defining and The Consulting/ 

Intervention Process. California Man¬Agement Review, 21(3), 26–33. 

• Kindler, H. S. (1979). Two Planning Strate¬Gies: Incremental Change and 

Transfor¬Mational Change. Group and Organiza¬Tion Studies, 4, 476–484. 

• Kjar, R. C. (2007). A Time Of Transition: Les¬Sons In Global From A Successful 

Japanese Firm. Organization Develop¬Ment Journal, 25(3), 11–16. 



املراجع

تطوير املنظامت عملية إدارة التغيري التنظيمي676

• Kleiner, A. (1996). The Age Of Heretics: Heroes, Outlaws, and The Forerunners Of 

Corporate Change. New York, Ny: Dou¬Bleday. 

• Kotter, J. P. (1996). Leading Change. Boston, Ma: Harvard Business School Press. 

• Kotter, J. P., & Schlesinger, L. A. (2008). Choosing Strategies For Change. Harvard 

Business Review, 86(7–8), 130–139. 

• Krug, J. A. (2009). Brain Drain: Why Top Management Bolts After M&As. Jour¬Nal 

Of Business Strategy, 30(6), 4–14. 

• Kuhnert, K. W. (1993). Survey/Feedback As Art and Science. In R. T. Golem¬Biewski 

(Ed.), Handbook Of Organiza¬Tional Consultation (Pp. 459–465). New York, Ny: 

Marcel Dekker. 

• Labor Force. (2007). Occupational Outlook Quarterly (Fall), Pp. 40–47. 

• Laker, D. R., & Laker, R. (2007). The Five-Year Resume: A Career Planning 

Exer¬Cise. Journal Of Management Educa¬Tion, 31, 128–141. 

• Lancaster, L. C., & Stillman, D. (2010). The M-Factor: How The Millennial 

Genera¬Tion Is Rocking The Workplace. New York, Ny: Harpercollins. 

• Larson, C. E., & Lafasto, F. M. J. (1989). Teamwork: What Must Go Right/What Can 

Go Wrong. Newbury Park, Ca: Sage. 

• Larson, G. S., & Tompkins, P. K. (2005). Ambivalence and Resistance: A Study Of 

Management In A Concertive Control System. Communication Monographs, 72, 1–21. 

• Laszlo, A., & Laszlo, K. C. (2011). Systemic Sustainability In Practice: Bottom Line 

and Top Line Reasoning. Practi¬Tioner, 43(4), 10–16. 

• Lau, C. M. (1996). A Culture-Based Perspec¬Tive Of Organization Development 

Implementation. Research In Organi¬Zational Change and Development, 9, 49–79. 

• Lau, C. M., Mcmahan, G. C., & Woman, R. W. (1996). An International Com¬Parison 

Of Organization Development Practices: The Usa and Hong Kong. Journal Of 

Organizational Change Management, 9(2), 4–19. 

• Lawler, E. E., Iii. (2011). Creating A New Employment Deal: Total Rewards and The 

New Workforce. Organizational Dynamics, 40, 302–309. 



املراجع

677 تطوير املنظامت عملية إدارة التغيري التنظيمي

• Lawler, E. E., Iii, Nadler, D. A., & Cam¬Mann, C. (Eds.). (1980). Organiza¬Tional 

Assessment: Perspectives On The Measurement Of Organizational Behav¬Ior and 

The Quality Of Work Life. New York, Ny: Wiley. 

• Lawler, E. E., Iii, & Worley, C. G. (2006). Built To Change. San Francisco, Ca: 

Jossey-Bass. 

• Ledford, G. E., Jr., Mohrman, S. A., Mohrman, A. M., Jr., & Lawler, E. E., Iii. (1989). 

The Phenomenon Of Large-Scale Change. In A. M. Morhman Jr., S. A. Mohrman, 

G. E. Ledford Jr., T. G. Cummings, E. E. Lawler Iii, & Associ¬Ates (Eds.), Large-

Scale Organizational Change (Pp. 1–31). San Francisco, Ca: Jossey-Bass. 

• Lepsinger, R., & Lucia, A. D. (1997). The Art and Science Of 360° Feedback. San 

Fran¬Cisco, Ca: Pfeiffer. 

• Levi, D. (2001). Group Dynamics For Teams (2Nd Ed.). Thousand Oaks, Ca: Sage. 

• Levinson, H. (1994). The Practitioner As Diagnostic Instrument. In A. Howard & 

Associates (Eds.), Diagnosis For Orga¬Nizational Change: Meths and Mels (Pp. 

27–52). New York, Ny: Guilford. 

• Levinson, H. (1996). Executive Coaching. Consulting Psychology Journal, 48, 115–123. 

• Levitt, B., & March, J. G. (1988). Organiza¬Tional Learning. Annual Review Of 

Soci¬Ology, 14, 319–340. 

• Lewin, K. (1951). Field Theory In Social Science. New York, Ny: Harper & Brothers. 

• Lewis, S. (2011). Positive Psychology At Work. West Sussex, Uk: Wiley-Blackwell. 

• Likert, R. (1961). New Patterns Of Manage¬Ment. New York, Ny: Mcgraw-Hill. 

• Likert, R. (1967). The Human Organization. New York, Ny: Mcgraw-Hill. 

• Lind, L., & Danskin, K. (2008). Technology Trends That S Must Not Ignore. 

Practitioner, 40(4), 57–59. 

• Lindgren, M., & Bandhold, H. (2003). Sce¬Nario Planning: The Link Between 

Future and Strategy. Hampshire, Uk: Palgrave Macmillan. 

• Lippitt, R. (1949). Training In Community Relations: A Research Exploration 

Toward New Group Skills. New York, Ny: Harper & Brothers. 



املراجع

تطوير املنظامت عملية إدارة التغيري التنظيمي678

• Lippitt, R. (1959). Dimensions Of The Con¬Sultant’s Job. Journal Of Social Issues, 

15(2), 5–12. 

• Livingston, R. E. (2006). Evaluation and Termination Phase. In B. B. Jones & R. 

Brazzel (Eds.), The Ntl Handbook Of Organization Development and Change: 

Principles, Practices, and Perspectives (Pp. 231–245). San Francisco, Ca: Pfeiffer. 

• Lofland, J., & Lofland, L. H. (1995). Ana¬Lyzing Social Settings (3Rd Ed.). Bel¬Mont, 

Ca: Wadsworth. 

• London, M., Smither, J. W., & Adsit, D. J. (1997). Accountability: The Achilles’ Heel 

Of Multisource Feedback. Group & Organization Management, 22, 162–184. 

• London, M., & Stumpf, S. A. (1986). Indi¬Vidual and Organizational Career 

Devel¬Opment In Changing Times. In D. T. Hall & Associates (Eds.), Career 

Development In Organizations (Pp. 21–49). San Fran-Cisco, Ca: Jossey-Bass. 

• Longenecker, C. O., & Rieman, M. L. (2007). Making Organizational Change Stick: 

Leadership Reality Checks. Devel¬Opment and Learning In Organizations, 21, 

7–10. 

• Ludema, J. D., Cooperrider, D. L., & Barrett, F. J. (2001). Appreciative Inquiry: The 

•  Power Of The Unconditional Positive Question. In P. Reason & H. Bradbury (Eds.), 

Handbook Of Action Research: Participative Inquiry and Practice (Pp. 189–199). 

London, Uk: Sage. 

• Ludwick, P. (2007). The Boomers Are Already Gone. Journal Of Housing & 

Community Development, 64, 22–26. 

• Lukensmeyer, C. J., & Brigham, S. (2005). Taking Democracy To Scale: Large Scale 

Interventions—For Citizens. Journal Of Applied Behavioral Science, 41, 47–60. 

• Luthans, F., & Peterson, S. J. (2001). Employee Engagement and Manager Self-

Efficacy: Implications For Mana¬Gerial Effectiveness and Development. Journal Of 

Management Development, 21, 376–387. 

• Lyons, L. S. (2006). The Accomplished Leader. In M. Goldsmith & L. S. Lyons (Eds.), 

Coaching For Leadership (2Nd Ed., Pp. 3–16). San Francisco, Ca: Pfeiffer. 

• Macgregor, D. (1960). The Human Side Of Enterprise. New York, Ny: Mcgraw-Hill. 



املراجع

679 تطوير املنظامت عملية إدارة التغيري التنظيمي

• Maclennan, N. (1995). Coaching and Men¬Toring. Hampshire, Uk: Gower. 

• Malhotra, A., Majchrzak, A., & Rosen, B. (2007). Leading Virtual Teams. Academy 

Of Management Perspectives, 21, 60–70. 

• Manchus, G., Iii. (1983). Employer-Employee Based Quality Circles In Japan: Human 

Resource Policy Impli¬Cation For American Firms. Academy Of Management 

Review, 8, 255–261. 

• Mann, F. C. (1957). Studying and Creating Change: A Means To Understanding 

Social Organization. In C. M. Arens¬Berg Et Al. (Eds.), Research In Indus¬Trial 

Human Relations (Pp. 146–167). New York, Ny: Harper & Brothers. 

• Manning, M. R. (1994). Future Search and The Discovery Of Common Ground: An 

Interview With Marvin R. Weisbord. In C. N. Jackson & M. R. Manning (Eds.), Organization 

Development Annual 5: Evaluating Organization Development Interventions (Pp. 85–

104). Alexan¬Dria, Va: American Society For Train¬Ing and Development. 

• Manzini, A. O. (1988). Organizational Diag¬Nosis: A Practical Approach To 

Company Problem Solving and Growth. New York, Ny: Amacom. 

• March, J. G. (1994). A Primer On Decision Making: How Decisions Happen. New 

York, Ny: Free Press. 

• Margulies, N., & Raia, A. P. (1972). Organiza¬Tional Development: Values, Process, 

and Technology. New York, Ny: Mcgraw-Hill. 

• Margulies, N., & Raia, A. (1990). The Sig¬Nificance Of Core Values On The Theory 

and Practice Of Organizational Devel¬Opment. In F. Massarik (Ed.), Advances In 

Organization Development (Vol. 1, Pp. 27–41). Norwo, Nj: Ablex. 

• Marks, M. L. (2002). Mergers and Acquisi¬Tions. In J. Waclawski & A. H. Church 

(Eds.), Organization Development: A Data-Driven Approach To Organiza¬Tional 

Change (Pp. 43–77). San Fran¬Cisco, Ca: Jossey-Bass. 

• Marks, M. L., & Mirvis, P. H. (1992). Rebuilding After The Merger: Dealing With 

“Survivor Sickness.” Organiza¬Tional Dynamics, 21, 18–32. 

• Marks, M. L., & Mirvis, P. H. (2001). Making Mergers and Acquisitions Work: Strategic 

and Psychological Preparation. Academy Of Management Executive, 15, 80–92. 



املراجع

تطوير املنظامت عملية إدارة التغيري التنظيمي680

• Marks, M. L., & Mirvis, P. H. (2010). Joining Forces: Making One Plus One Equal 

Three In Mergers, Acquisitions, and Alliances (2Nd Ed.). San Francisco, Ca: 

Jossey Bass. 

• Marks, M. L., & Mirvis, P. H. (2011). Apply¬Ing To Make Mergers and Acquisi¬Tions 

Work: Lessons From Experience. Practitioner, 44(3), 5–12. 

• Marshak, R. J. (2006). Organization Devel¬Opment As A Profession and A Field. In 

B. B. Jones & R. Brazzel (Eds.), The Ntl Handbook Of Organization Devel¬Opment 

and Change: Principles, Prac¬Tices, and Perspectives (Pp. 13–27). San Francisco, Ca: 

Pfeiffer. 

• Marshak, R. J. (2013A). The Controversy Over Diagnosis In Contemporary 

Orga¬Nization Development. Practitio¬Ner, 45(1), 54–59. 

• Marshak, R. J. (2013B). Leveraging Lan¬Guage For Change. Practitioner, 45(2), 49–55. 

• Marshak, R. J., & Bushe, G. (2013). An Intruction To Advances In Dialogic 

Organization Development. Practi¬Tioner, 45(1), 14-. 

• Marshak, R. J., & Grant, D. (2008). Trans¬Forming Talk: The Interplay Of Dis¬Course, 

Power, and Change. Organiza¬Tion Development Journal, 26(3), 33–40. 

• Marshak, R. J., & Grant, D. (2011). Creat¬Ing Change By Changing The 

Conversa¬Tion. Practitioner, 43(3), 2–7. 

• Marshak, R. J., & Heracleous, L. (2005). A Discursive Approach To Organization 

Development. Action Research, 3(1), 69–88. 

• Marshall, C., & Rossman, G. B. (1989). Designing Qualitative Research. New¬Bury 

Park, Ca: Sage. 

• Martin, J. (1985). Can Organizational Culture Be Managed? In P. J. Frost, L. F. 

Moore, M. R. Louis, C. C. Lundberg, & J. Mar¬Tin (Eds.), Organizational Culture 

(Pp. 95–98). Beverly Hills, Ca: Sage. 

• Martineau, J. W., & Preskill, H. (2002). Evaluating The Impact Of Organization 

Development Interventions. In J. Waclawski & A. H. Church (Eds.), Organization 

Development: A Data-Driven Approach To Organizational Change (Pp. 286–301). 

San Francisco, Ca: Jossey-Bass. 



املراجع

681 تطوير املنظامت عملية إدارة التغيري التنظيمي

• Martins, L. L., Gilson, L. L., & Maynard, M. T. (2004). Virtual Teams: What Do We 

Know and Where Do We Go From Here? Journal Of Management, 30, 805–835. 

• Massarik, F., & Pei-Carpenter, M. (2002). Organization Development and 

Consult¬Ing: Perspectives and Foundations. San Francisco, Ca: Jossey-Bass. 

• Mayhew, E. (2006). Organizational Change Processes. In B. B. Jones & M. Brazzel 

(Eds.), The Ntl Handbook Of Organiza¬Tion Development and Change (Pp. 104– 

120). San Francisco, Ca: Pfeiffer. 

• Mccaulley, M. H. (2000). Myers-Briggs Type Indicator: A Bridge Between Counseling 

and Consulting. Consulting Psychology Journal, 52, 117–132. 

• Mcgee-Cooper, A. (2005). Tribalism: Cul¬Ture Wars At Work. Journal For Quality 

& Participation, 28(1), 12–15. 

• Mclachlin, R. D. (1999). Factors For Con¬Sulting Engagement Success. Manage¬Ment 

Decision, 37, 394–402. 

• Mclean, G. N. (2006). Organization Devel¬Opment: Principles, Processes, 

Perfor¬Mance. San Francisco, Ca: Berrett- Koehler. 

• Mclean, G. N., & Sullivan, R. L. (2000). Essential Competencies For Internal and 

External Consultants. In R. T. Golembiewski (Ed.), Handbook Of Organizational 

Consultation (2Nd Ed., Pp. 749–753). New York, Ny: Marcel Dekker. 

• Mclean, G. N., Sullivan, R., & Rothwell, W. J. (1995). Evaluation. In W. Rothwell, 

R. Sullivan, & G. N. Mclean (Eds.), Practicing Organization Development: A Guide 

For Consultants (Pp. 311–368). San Diego, Ca: Pfeiffer. 

• Megginson, D., & Clutterbuck, D. (2005). Techniques For Coaching and Mentoring. 

Amsterdam, Netherlands: Elsevier. 

• Meglino, B. M., & Mobley, W. H. (1977). Minimizing Risk In Organization 

Devel¬Opment Interventions. Personnel, 54(6), 23–31. 

• Meister, J. C., & Willyerd, K. (2010). The 2020 Workplace: How Innovative 

Com¬Panies Attract, Develop, and Keep Tomor¬Row’s Employees Tay. New York, 

Ny: Harpercollins. 



املراجع

تطوير املنظامت عملية إدارة التغيري التنظيمي682

• Merrifield, T. (2006). Optimizing R&D Staff Integration. Research Technology 

Man¬Agement, 39(4), 11–14. 

• Miles, R. E., & Snow, C. C. (1986). Organi¬Zations: New Concepts For New Forms. 

California Management Review, 28, 62–73. 

• Miles, R. E., & Snow, C. C. (1992). Causes Of Failure In Network Organizations. 

Cali¬Fornia Management Review, 34, 53–72. 

• Milstein, M. M., & Smith, D. (1979). The Shifting Nature Of Contracts: A 

• Case Study. Journal Of Applied Behav¬Ioral Science, 15, 179–191. 

• Minahan, M. (2010). and Hr: Do We Want The Lady Or The Tiger? Practi¬Tioner, 

42(4), 17–22. 

• Mirvis, P. H. (1988). Organization Develop¬Ment: Part I—An Evolutionary 

Per¬Spective. Research In Organizational Change and Development, 2, 1–57. 

• Moates, K. N., Armenakis, A. A., Gregory, B. T., Albritton, M. D., & Feild, H. S. 

(2005). Achieving Content Representa¬Tiveness In Organizational Diagnosis. 

Action Research, 3, 403–416. 

• Mohrman, A. M., Jr., Mohrman, S. A., Led¬Ford, G. E., Jr., Cummings, T. G., 

Lawler, E. E., Iii, & Associates (Eds.). (1989). Large-Scale Organizational Change. 

San Francisco: Jossey-Bass. 

• Mohrman, S. A., Mohrman, A. M., Jr., & Ledford, G. E., Jr. (1989). Interventions 

That Change Organizations. In A. M. Mohrman Jr., S. A. Mohrman, G. E. Ledford 

Jr., T. G. Cummings, E. E. Lawler Iii, & Associates (Eds.), Large-Scale Organizational 

Change (Pp. 145– 153). San Francisco, Ca: Jossey-Bass. 

• Mohrman, S. A., & Worley, C. G. (2010). The Organizational Sustainability Journey: 

Intruction To The Special Issue. Orga-Nizational Dynamics, 39, 289–294. 

• Moosbruker, J. B., & Loftin, R. D. (1998). Business Process Redesign and 

Organiza¬Tion Development: Enhancing Success By Removing The Barriers. 

Journal Of Applied Behavioral Science, 34, 286–304. 

• Morris, D. (2009). The Adobe Leadership Experience. T+D, 63(5), 51–53. 



املراجع

683 تطوير املنظامت عملية إدارة التغيري التنظيمي

• Morrison, P. (1978). Evaluation In:a Review and An Assessment. Group & 

Organization Studies, 3, 42–70. 

• Nadler, D. (1977). Feedback and Organization Development: Using Data-Based 

Meth¬S. Reading, Ma: Addison-Wesley. 

• Nadler, D. A. (1980). Role Of Mels In Organizational Assessment. In E. E. Lawler 

Iii, D. A. Nadler, & C. Cam¬Mann (Eds.), Organizational Assess¬Ment: Perspectives 

On The Measurement Of Organizational Behavior and The Quality Of Work Life 

(Pp. 119–131). New York, Ny: Wiley. 

• Nadler, D. (1981). Managing Organizational Change: An Integrative Perspective. 

Journal Of Applied Behavioral Science, 17, 191–211. 

• Nadler, D. A., & Pecorella, P. A. (1975). Dif¬Ferential Effects Of Multiple Interventions 

In An Organization. Journal Of Applied Behavioral Science, 11, 348–366. 

• Nadler, D. A., & Tushman, M. L. (1983). A General Diagnostic Mel For 

Organiza¬Tional Behavior: Applying A Congru¬Ence Perspective. In J. R. Hackman, 

E. E. Lawler Iii, & L. W. Porter (Eds.), Perspectives On Behavior In Organiza¬Tions 

(2Nd Ed., Pp. 112–124). New York, Ny: Mcgraw-Hill. 

• Nadler, D. A., & Tushman, M. L. (1992). Designing Organizations That Have Go 

Fit: A Framework For Understanding New Architectures. In D. A Nadler, M. S. 

Gerstein, R. B. Shaw, & Associates (Eds.), Organizational Architecture: Designs For 

Changing Organizations (Pp. 39–56). San Francisco, Ca: Jossey-Bass. 

• Nahavandi, A., & Malekzadeh, A. R. (1993). Organizational Culture In The 

Manage¬Ment Of Mergers. Westport, Ct: Quo-Rum Books. 

• Neumann, J. (1989). Why People Don’t Par¬Ticipate In Organizational Change. 

In W. A. Pasmore & R. W. Woman (Eds.), Research In Organization Change and 

Development, 3 (Pp. 181–212). Green¬Wich, Ct: Jai Press. 

• Neumann, J. E. (2012). Learning How To Do In The Uk. Practitioner, 44(4), 11–17. 

• Neumann, J. E., Lau, C. M., & Worley, C. G. (2009). Ready For Consideration: 

Inter¬National Organization Development and Change As An Emerging Field Of 

Practice. Journal Of Applied Behavioral Science, 45(2), 171–185. 



املراجع

تطوير املنظامت عملية إدارة التغيري التنظيمي684

• Nicoll, D. (1998). Is Meant To Be Rele¬Vant? Part Iii. Practitioner, 30(4), 3–8. 

•  Niles, S. G. (2005). Career Development Interventions In The 21St Century. Upper 

Saddle River, Nj: Pearson. 

• Noolan, J. A. C. (2006). Organization Diag¬Nosis Phase. In B. B. Jones & M. 

Braz¬Zel (Eds.), The Ntl Handbook Of Orga¬Nization Development and Change 

(Pp. 192–211). San Francisco, Ca: Pfeiffer. 

• Noonan, M. C., & Glass, J. L. (2012, June). The Hard Truth About Telcommuting. 

Monthly Labor Review, Pp. 38–45. 

• Normann, R. (1985). Developing Capabili¬Ties For Organizational Learning. In J. 

M. Pennings & Associates (Eds.), Orga¬Nizational Strategy and Change (Pp. 217–

248). San Francisco, Ca: Jossey- Bass. 

• Nyberg, R. S., & Jensen, T. C. (2009). Hon¬Oring The Kun Lun Way: Cross-

Cul¬Tural Organization Development Con¬Sulting To A Hospitality Company In 

Datong, China. Journal Of Applied Behavioral Science, 45, 305–337. 

• O’bannon, G. (2001). Managing Our Future: The Generation X Factor. Public 

Per¬Sonnel Management, 30, 95–109. 

• O’brien, G. (2002). Participation As The Key To Successful Change—A Public Sector 

Case Study. Leadership & Organization Development Journal, 23, 442–455. 

• O’connell, J. (2001). Getting Real. In P. Block, The Flawless Consulting Fieldbook 

and Companion: A Guide To Understanding Your Expertise (Pp. 273–285). San 

Fran¬Cisco, Ca: Jossey-Bass/Pfeiffer. 

• O’driscoll, M. P., & Eubanks, J. L. (1992). Consultant and Client Perceptions Of 

Consultant Competencies: Implications For Consulting. Organization Development 

Journal, 10(4), 53–59. 

• O’driscoll, M. P., & Eubanks, J. L. (1993). Behavioral Competencies, Goal Setting, 

and Practitioner Effectiveness. Group & Organization Management, 18, 308–327. 

• Ogilvy, J. A. (2002). Creating Better Futures: Scenario Planning As A Tool For A 

Better Tomorrow. New York, Ny: Oxford Uni¬Versity Press. 



املراجع

685 تطوير املنظامت عملية إدارة التغيري التنظيمي

• Olson, E. E., & Eoyang, G. H. (2001). Facilitating Organization Change: Les¬Sons 

From Complexity Science. San Fran¬Cisco, Ca: Jossey-Bass/Pfeiffer. 

• Oreg, S., Vakola, M., & Armenakis, A. (2011). Change Recipients’ Reactions To 

Organiza¬Tional Change: A 60-Year Review Of Quan¬Titative Studies. Journal Of 

Applied Behav¬Ioral Science, 47, 461–524. 

• O’reilly, B., & Furth, J. (1994). 360 Feedback Can Change Your Life. Fortune, 

130(8), 93–100. 

• Orenstein, R. L. (2002). Executive Coaching: It’s Not Just About The Executive. 

Jour¬Nal Of Applied Behavioral Science, 38, 355–374. 

• Orsburn, J. D., & Moran, L. (2000). The New Self-Directed Work Teams: Mastering 

The Challenge (2Nd Ed.). New York, Ny: Mcgraw-Hill. 

• Osatuke, K., Moore, S. C., Ward, C., Dyren¬Forth, S. R., & Belton, L. (2009). 

Civility, Respect, Engagement In The Workforce (Crew): Nationwide Organization 

Development Intervention At Veterans Health Administration. Journal Of Applied 

Behavioral Science, 45, 384–410. 

• Oswick, C. (2009). Revisioning Or Re-Ver¬Sioning? A Commentary On Diagnos¬Tic 

and Dialogic Forms Of Organization Development. Journal Of Applied Behavioral 

Science, 45, 369–374. 

• O’toole, J. (1995). Leading Change: Over¬Coming The Ideology Of Comfort and 

The Tyranny Of Custom. San Francisco, Ca: Jossey-Bass. 

• Ott, J. S. (1989). The Organizational Culture Perspective. Pacific Grove, Ca: Brooks/ Cole. 

• Ouchi, W. G. (1981). Theory Z: How Ameri¬Can Business Can Meet The Japanese 

Challenge. Reading, Ma: Addison- Wesley. 

• Owen, H. (1997). Expanding Our Now: The Story Of Open Space Technology. San 

Francisco, Ca: Berrett-Koehler. 

• Owen, H. (2008). Open Space Technology: A User’s Guide (3Rd Ed.). San 

Fran¬Cisco, Ca: Berrett-Koehler. 

• Parker, G. M. (1994). Cross-Functional Teams. San Francisco, Ca: Jossey-Bass. 



املراجع

تطوير املنظامت عملية إدارة التغيري التنظيمي686

• Pasmore, W. A., & Fagans, M. R. (1992). Participation, Individual Development, 

and Organizational Change: A Review and Synthesis. Journal Of Management, 18, 

375–397. 

• Pasmore, W., Francis, C., Haldeman, J., & Shani, A. (1982). Sociotechnical Sys¬Tems: 

A North American Reflection On Empirical Studies Of The Seventies. Human 

Relations, 35, 1179–1204. 

• Pasmore, W. A., & Sherwo, J. J. (1978). Organizations As Sociotechnical Sys¬Tems. 

In W. A. Pasmore & J. J. Sher¬Wo (Eds.), Sociotechnical Systems: A Sourcebook 

(Pp. 3–7). La Jolla, Ca: University Associates. 

• Paul, C. F., & Gross, A. C. (1981). Increasing Pructivity and Morale In A Munici¬Pality: 

Effects Of Organization Develop¬Ment. Journal Of Applied Behavioral Science, 17, 

59–78. 

• Peters, T. J., & Waterman, R. H., Jr. (1982). In Search Of Excellence: Lessons From 

America’s Best Companies. New York, Ny: Harper & Row. 

• Pfeiffer, J. W., & Ballew, A. C. (1987). Using Instruments In Human Resource 

Devel¬Opment. San Diego, Ca: University Associates. 

• Piderit, S. K. (2000). Rethinking Resistance and Recognizing Ambivalence: A 

Mul¬Tidimensional View Of Attitudes Toward Organizational Change. Academy 

Of Management Review, 25, 783–794. 

• Pieper, R. (1995). Organization Develop¬Ment In West Germany. In P. F. Sorensen 

Jr., T. C. Head, N. J. Mathys, J. Preston, & D. Cooperrider (Eds.), Global and 

International Organization Development (Pp. 115–132). Cham¬Paign, Il: Stipes. 

• Pittenger, D. J. (2005). Cautionary Com¬Ments Regarding The Myers-Briggs Type 

Indicator. Consulting Psychology Journal, 57, 210–221. 

• Porras, J. I., & Berg, P. O. (1978A). Evalua¬Tion Methology In Organization 

Development: An Analysis and Critique. Journal Of Applied Behavioral Science, 14, 

151–173. 

• Porras, J. I., & Berg, P. O. (1978B). The Impact Of Organization Development. 

Academy Of Management Review, 3, 249–266. 



املراجع

687 تطوير املنظامت عملية إدارة التغيري التنظيمي

• Porter, M. (1996). What Is Strategy? Har¬Vard Business Review, 74(6), 61–78. 

• Prasad, P., Pringle, P. K., & Konrad, A. M. (2006). Examining The Contours Of Workplace 

Diversity: Concepts, Con¬Texts and Challenges. In A. M. Korad, P. Prasad, & J. K. 

Pringle (Eds.), Hand¬Book Of Workplace Diversity (Pp. 1–22). London, Uk: Sage. 

• Preston, J. C., Dutoit, L., & Barber, I. (1996). A Potential Mel Of Transformational 

Change Applied To South Africa. Research In Organizational Change and 

Development, 9, 175–199. 

• Preston, J. C., & Dutoit, L., Van Zyl, D. A., & Holscher, F. (1993). Endemic Vio¬Lence 

In South Africa: An Solution Applied To Two Educational Settings. International 

Journal Of Public Admin¬Istration, 16, 1767–1791. 

• Proehl, R. A. (1996). Enhancing The Effec¬Tiveness Of Cross-Functional Teams. 

Leadership & Organization Develop¬Ment Journal, 17, 3–10. 

• Putnam, L. L. (1983). The Interpretive Per¬Spective: An Alternative To 

Functional¬Ism. In L. L. Putnam & M. E. Pacanowsky (Eds.), Communication and 

Organiza¬Tions: An Interpretive Approach (Pp. 31–53). Beverly Hills, Ca: Sage. 

• Ralston, B., & Wilson, I. (2006). The Sce¬Nario Planning Handbook. Mason, Oh: 

Texere. 

• Randolph, W. A., & Elloy, D. F. (1989). How Can Consultants and Researchers 

Assess Gamma Change? A Comparison Of Two Analytical Approaches. Journal Of 

Management, 15, 633–648. 

• Rao, T. V., & Vijayalakshmi, M. (2000). Organization Development In India. 

Organization Development Journal, 18(1), 51–63. 

• Rath, T. (2007). Strengthsfinder 2.0. New York, Ny: Gallup Press. 

• Ray, D., & Bronstein, H. (1995). Teaming Up: Making The Transition To A Self-

Directed, Team-Based Organization. New York, Ny: Mcgraw-Hill. 

• Raz, A. E. (2009). Transplanting Manage¬Ment: Participative Change, Organiza¬Tional 

Development, and The Glocaliza¬Tion Of Corporate Culture. Journal Of Applied 

Behavioral Science, 45, 280–304. 



املراجع

تطوير املنظامت عملية إدارة التغيري التنظيمي688

• Reason, P., & Bradbury, H. (2001). Intruction: Inquiry and Participation In Search 

Of A World Worthy Of Human Aspiration. In P. Reason & H. Bradbury (Eds.), 

Handbook Of Action Research: Participative Inquiry and Practice (Pp. 1–14). 

London, Uk: Sage. 

• Reddy, W. B. (1994). Intervention Skills: Pro¬Cess Consultation For Small Groups 

and Teams. San Francisco, Ca: Jossey-Bass. 

• Regenold, S. (2009, February 5). Working Away. New York Times, Pp. D1, D4. 

• Richardson, C. (2008). Working Alone: The Erosion Of Solidarity In Tay’s 

Work¬Place. New Labor Forum, 17(3), 69–78. 

• Robert, C., Probst, T. M., Martocchio, J. J., Drasgow, F., & Lawler, J. J. (2000). 

Empowerment and Continuous Improvement In The United States, Mex¬Ico, 

Poland, and India: Predicting Fit On The Basis Of The Dimensions Of Power 

Distance and Individualism. Journal Of Applied Psychology, 85, 643–658. 

• Roethlisberger, F. J., & Dickson, W. J. (1939). Management and The Worker. 

Cam¬Bridge, Ma: Harvard University Press. 

• Rokeach, M. (1968). Beliefs, Attitudes and Values: A Theory Of Organization and 

Change. San Francisco, Ca: Jossey- Bass. 

• Rokeach, M. (1973). The Nature Of Human Values. New York, Ny: Free Press. 

• Roth, G., & Kleiner, A. (1998). Developing Organizational Memory Through 

Learn¬Ing Histories. Organizational Dynam¬Ics, 27(2), 43–60. 

• Rushmer, R. (1997). What Happens To The Team During Teambuilding? Examin¬Ing 

The Change Process That Helps To Build A Team. Journal Of Management 

Development, 16, 316–327. 

• Sackmann, S. A., Eggenhofer-Rehart, P. M., & Friesl, M. (2009). Sustainable Change: 

Long-Term Efforts Toward Developing A Learning Organization. Journal Of 

Applied Behavioral Science, 45, 521–549. 

• Saks, A. M. (2006). Antecedents and Conse¬Quences Of Employee Engagement. 

Journal Of Managerial Psychology, 21, 600–619. 

• Salas, E., Rozell, D., Mullen, B., & Driskell, J. E. (1999). The Effect Of Team Build¬Ing 



املراجع

689 تطوير املنظامت عملية إدارة التغيري التنظيمي

On Performance: An Integration. Small Group Research, 30, 309–329. 

• Salinas, A. D. R. (1981). Some Cultural Dif¬Ferences That Should Be Considered In 

Interventions. Group & Organiza¬Tion Studies, 6, 265–274. 

• Sashkin, M., & Burke, W. W. (1987). Orga¬Nization Development In The 1980S. 

Journal Of Management, 13, 393–417. 

• Schein, E. H. (1969). Process Consultation: Its Role In Organization Development. 

Reading, Ma: Addison-Wesley. 

• Schein, E. H. (1978). Career Dynamics: Man¬Aging Individual and Organizational 

Needs. Reading, Ma: Addison-Wesley. 

• Schein, E. H. (1987). Process Consultation (Vol. 2). Reading, Ma: Addison-Wesley. 

• Schein, E. H. (1990A). Back To The Future: Recapturing The Vision. In F. 

Mas¬Sarik (Ed.), Advances In Organization Development (Vol. 1, Pp. 13–26). 

Nor¬Wo, Nj: Ablex. 

• Schein, E. H. (1990B). Organizational Culture. American Psychologist, 45, 109–119. 

• Schein, E. H. (1997). The Concept Of “Client” From A Process Consulting 

Perspective: A Guide For Change Agents. Journal Of Organizational Change 

Management, 10, 202–216. 

• Schein, E. H. (1999). Process Consultation Revis¬Ited. Reading, Ma: Addison-Wesley. 

• Schein, E. H. (2004). Organizational Culture and Leadership (3Rd Ed.). San 

Francisco, Ca: Jossey-Bass 

• Schein, E. H. (2006A). Coaching and Con¬Sultation Revisited: Are They The Same? 

In M. Goldsmith & L. Lyons (Eds.), Coaching For Leadership (2Nd Ed., Pp. 17–25). 

San Francisco, Ca: Pfeiffer. 

• Schein, E. (2006B). Culture Assessment As An Intervention. In B. B. Jones & M. 

Brazzel (Eds.), The Ntl Handbook Of Organization Development and Change (Pp. 

456–465). San Francisco, Ca: Pfeiffer. 

• Schmuck, R. A., Runkel, P. J., & Langmeyer, D. (1969). Improving Organizational 

Problem Solving In A School Faculty. Journal Of Applied Behavioral Science, 5, 455–482. 



املراجع

تطوير املنظامت عملية إدارة التغيري التنظيمي690

• Schoemaker, P. J. H. (1995). Scenario Plan¬Ning: A Tool For Strategic Thinking. 

Sloan Management Review, 36(2), 25–40. 

• Schwartz, P. (1996). The Art Of The Long View. New York, Ny: Doubleday. 

• Schweitz, R., & Martens, K. (Eds.). (2005). Future Search In School District Change. 

Lanham, Md: Scarecroweducation. 

• Scott, B. (2000). Consulting On The Inside: An Internal Consultant’s Guide To 

Liv¬Ing and Working Inside Organizations. Alexandria, Va: American Society For 

Training and Development. 

• Seidman, I. (2006). Interviewing As Qualita¬Tive Research (3Rd Ed.). New York, 

Ny: Teachers College. 

• Senge, P. M. (1990). The Fifth Discipline. New York, Ny: Doubleday/Currency. 

• Senge, P., Kleiner, A., Roberts, C., Ross, R., Roth, G., & Smith, B. (1999). The Dance 

Of Change. New York, Ny: Dou¬Bleday. 

• Seo, M., & Hill, N. S. (2005). Understanding The Human Side Of Merger and 

Acquisi¬Tion: An Integrative Framework. Jour¬Nal Of Applied Behavioral Science, 

41, 422433-. 

• Seo, M., Putnam, L. L., & Bartunek, J. M. (2004). Dualities and Tensions Of Planned 

Organizational Change. In M. S. Poole & A. H. Van Den Ven (Eds.), Handbook 

Of Organizational Change and Innovation (Pp. 73–107). New York, Ny: Oxford 

University Press. 

• Shamir, B. (1999). Leadership In Boundary¬Less Organizations: Disposable 

Or Indispensable? European Journal Of Work and Organizational Psychology, 

8, 49–71. 

• Shaw, P. (1997). Intervening In The Shadow Systems Of Organizations: Consulting 

From A Complexity Perspective. Journal Of Organizational Change Manage¬Ment, 

10, 235–250. 

• Shearer, C. S., Hames, D. S., & Runge, J. B. (2001). How Ceos Influence 

Organi¬Zational Culture Following Acquisi¬Tions. Leadership & Organization 

Development Journal, 22, 105–113. 



املراجع

691 تطوير املنظامت عملية إدارة التغيري التنظيمي

• Sherif, M. (1979). Superordinate Goals In The Reduction Of Intergroup Conflict: 

An Experimental Evaluation. In W. G. Austin & S. Worchel (Eds.), The Social 

Psychology Of Intergroup Relations (Pp. 257–261). Belmont, Ca: Wadsworth. 

• Sherif, M., & Sherif, C. W. (1979). Research On Intergroup Relations. In W. G. 

Aus¬Tin & S. Worchel (Eds.), The Social Psychology Of Intergroup Relations (Pp. 

7–18). Belmont, Ca: Wadsworth. 

• Shuman, J., & Twombly, J. (2010). Collab¬Orative Networks Are The Organization: 

An Innovation In Organization Design and Management. Vikalpa, 35(1), 1–13. 

• Silverman, S. B., Pogson, C. E., & Cober, A. B. (2005). When Employees At Work 

Don’t Get It: A Mel For Enhancing Individual Employee Change In Response To 

Performance Feedback. Academy Of Management Executive, 19, 135–147. 

• Skelley, B. D. (1989). Workplace Democracy And:philosophical and Practical 

Connections. Public Administration Quarterly, 13, 176–195. 

• Smircich, L. (1985). Is The Concept Of Cul¬Ture A Paradigm For Understanding 

Organizations and Ourselves? In P. J. Frost, L. F. Moore, M. R. Louis, C. C. Lundberg, 

& J. Martin (Eds.), Organi¬ 

• Zational Culture (Pp. 55–72). Beverly Hills, Ca: Sage. 

• Smith, F. J. (2003). Organizational Surveys: The Diagnosis and Betterment Of 

Orga¬Nizations Through Their Members. Mah¬Wah, Nj: Lawrence Erlbaum. 

• Smithson, J. (2000). Using and Analysing Focus Groups: Limitations and 

Possi¬Bilities. International Journal Of Social Research Methology, 3, 103–119. 

• Sorensen, P. F., Jr., & Head, T. C. (1995). Organization Development In Den¬Mark. In 

P. F. Sorensen Jr., T. C. Head, N. J. Mathys, J. Preston, & D. Cooper¬Rider (Eds.), Global 

and International Organization Development (Pp. 48–64). Champaign, Il: Stipes. 

• Sorensen, P. F., Jr., Head, T. C., Mathys, N. J., Preston, J., & Cooperrider, D. (Eds.). 

(1995). Global and International Orga¬Nization Development. Champaign, Il: Stipes. 

• Speake, S. (2008). Cyberspace and The Profession: Challenges and Opportuni¬Ties. 

Practitioner, 40(4), 60–61. 



املراجع

تطوير املنظامت عملية إدارة التغيري التنظيمي692

• Spector, B., & Beer, M. (1994). Beyond Tqm Programmes. Journal Of Organi¬Zational 

Change Management, 7, 63–70. 

• Spradley, J. P. (1979). The Ethnographic Interview. New York, Ny: Holt, Rine¬Hart & Winston. 

• Srivastva, S., Cooperrider, D. L., & Associ¬Ates (Eds.). (1990). Appreciative 

Man¬Agement and Leadership. San Francisco, Ca: Jossey-Bass. 

• Stanford, N. (2005). Organization Design: The Collaborative Approach. 

Amster¬Dam, Netherlands: Elsevier. 

• Steele, F. (1977). Is The Culture Hostile To Organization Development? The U.K. Example. 

In P. H. Mirvis & D. N. Berg (Eds.), Failures In Organization Devel¬Opment and Change: 

Cases and Essays For Learning (Pp. 23–31). New York, Ny: John Wiley & Sons. 

• Steil, G., Jr., & Gibbons-Carr, M. (2005). Large Group Scenario Planning: Sce¬Nario 

Planning With The Whole System In The Room. Journal Of Applied Behav¬Ioral 

Science, 41, 15–29. 

• Stewart, M., Brown, J. B., Donner, A., Mcwhinney, I. R., Oates, J., Weston, W. W., & 

Jordan, J. (2000). The Impact Of Patient-Centered Care On Outcomes. Journal Of 

Family Practice, 49, 796–804. 

• Stone, F. M. (2004). The Mentoring Advan¬Tage. Chicago, Il: Dearborn. 

• Stone, F. M. (2007). Coaching, Counseling, and Mentoring (2Nd Ed.). New York, 

Ny: Amacom. 

• Storch, J., & Ziethen, M. (2013). Re-Descrip¬Tion: A Source Of Generativity In 

Dia¬Logic Organization Development. Practitioner, 45(1), 25–29. 

• Stroh, L. K., & Johnson, H. H. (2006). The Basic Principles Of Effective Consulting. 

Mahwah, Nj: Lawrence Erlbaum. 

• Sulamoyo, D. S. (2010). “I Am Because We Are”: Ubuntu As A Cultural Strategy For 

and Change In Sub-Saharan Africa. Organization Development Journal, 28(4), 41–51. 

• Sullivan, R., & Sullivan, K. (1995). Essential Competencies For Internal and External 

Consultants. In W. Rothwell, R. Sullivan, & G. N. Mclean (Eds.), Prac¬Ticing Organization 

Development: A Guide For Consultants (Pp. 535–549). San Diego, Ca: Pfeiffer. 



املراجع

693 تطوير املنظامت عملية إدارة التغيري التنظيمي

• Sullivan, S. E. (1999). The Changing Nature Of Careers: A Review and Research 

Agenda. Journal Of Management, 25, 457–484. 

• Swanson, R. A. (2007). Analysis For Improv¬Ing Performance (2Nd Ed.). San 

Fran¬Cisco, Ca: Berrett-Koehler. 

• Swanson, R. A., & Zuber, J. A. (1996). A Case Study Of A Failed Organization 

Develop¬Ment Intervention Rooted In The Employee Survey Process. Performance 

Improvement Quarterly, 9(2), 42–56. 

• Sweetman, E. & Going, M. (2012). The Shape We’re In: How The Field Is Emerging 

In The Uk and Europe. Practitioner, 44(4), 69–74. 

• Tajfel, H., & Turner, J. C. (1985) The Social Identity Theory Of Intergroup Behavior. 

•  In S. Worchel & W. G. Austin (Eds.), Psychology Of Intergroup Relations (2Nd Ed., 

Pp. 7–24). Chicago, Il: Nelson-Hall. 

• Tannenbaum, R., & Davis, S. A. (1969). Val¬Ues, Man, and Organizations. Industrial 

Management Review, 10(2), 67–86. 

• Tanser, G., & Lee, P. (2012). Using Change To Stretch Talent, Achieve Real Time 

Leader¬Ship Development and Culture Change. Practitioner, 44(4), 42–46. 

• Taras, V., Steel, P., & Kirkman, B. L. (2011). Three Decades Of Research On 

National Culture In The Workplace: Do The Dif¬Ferences Still Make A Difference? 

Orga¬Nizational Dynamics, 40, 189–198. 

• Tetenbaum, T. J. (1999). Beating The Ds Of Merger and Acquisition Failure: Seven 

Key Practices That Improve The Change For Expected Integration and Synergies. 

Organizational Dynamics, 28, 22–35. 

• Thatchenkery, T. (2006). Organization Development In Asia: Globalization, 

Homogenization, and The End Of Cul¬Ture-Specific Practices. In B. B. Jones & M. 

Brazzel (Eds.), The Ntl Handbook Of Organization Development and Change (Pp. 

387–404). San Francisco, Ca: Pfeiffer.

• Thompson, P. C. (1982). Quality Circles: How To Make Them Work In America. 

New York, Ny: Amacom. 



املراجع

تطوير املنظامت عملية إدارة التغيري التنظيمي694

• Thorne, K. (2004). Coaching For Change: Practical Strategies For Transforming 

Per¬Formance. London, Uk: Kogan Page. 

• Tietze, S., Cohen, L., & Musson, G. (2003). Understanding Organizations Through 

Language. London, Uk: Sage. 

• Tippins, N. T. (2002). Organization Devel¬Opment and It: Practicing In The Virtual 

World. In J. Waclawski & A. H. Church (Eds.), Organization Develop¬Ment: A 

Data-Driven Approach To Orga¬Nizational Change (Pp. 245–265). San Francisco, 

Ca: Jossey-Bass. 

• Toossi, M. (2012, January). Labor Force Projections To 2020: A More Slowly Growing 

Workforce. Monthly Labor Review, Pp. 43–64. 

• Townsend, M., Christian, B., Hague, J., Peck, D., Ray, M., & Yeganeh, B. (2008). Gets 

Wired. Practitio¬Ner, 40(4), 62–65. 

• Trist, E. (1985). Intervention Strategies For Interorganizational Domains. In R. 

Tannenbaum, N. Margulies, F. Mas¬Sarik, & Associates (Eds.), Human Sys¬Tems 

Development (Pp. 167–197). San Francisco, Ca: Jossey-Bass. 

• Trist, E. L., & Bamforth, K. M. (1951). Some Social and Psychological Consequences 

Of The Longwall Meth Of Coal-Get-Ting. Human Relations, 4, 3–38. 

• Trompenaars, F., & Prud’homme, P. (2004). Managing Change Across Corporate 

Cul¬Tures. Chichester, Uk: Capstone. 

• Tuckman, B. (1965). Developmental Sequences In Small Groups. Psychologi¬Cal 

Bulletin, 63, 384–399. 

• Tuckman, B., & Jensen, M. (1977). Stages Of Small Group Development Revisited. 

Group and Organization Studies, 2, 419–427. 

• Tueke, P. (2005). The Architecture Of Partici¬Pation. In S. Schuman (Ed.), The Iaf 

Handbook Of Group Facilitation (Pp. 73–88). San Francisco, Ca: Jossey-Bass. 

• Tulgan, B. (2000). Managing Generation X. New York, Ny: W. W. Norton. 

• Ulrich, D., Kerr, S., & Ashkenas, R. (2002). The Ge Work-Out. New York, Ny: 

Mcgraw-Hill. 



املراجع

695 تطوير املنظامت عملية إدارة التغيري التنظيمي

• Vaill, P. (2000). Strategic Planning. In R. T. Golembiewski (Ed.), Handbook Of 

Organizational Consultation (2Nd Ed., Pp. 965–971). New York, Ny: Marcel Dekker. 

• Van Eijnatten, F. M., Shani, A. B., & Leary, M. M. (2008). Sociotechnical Systems: 

Designing and Managing Sustainable Organizations. In T. G. Cummings (Ed.), 

Handbook Of Organization Development (Pp. 277–309). Thousand Oaks, Ca: Sage. 

• Van Eron, A., & Burke, W. W. (1995). Sepa¬Ration. In W. Rothwell, R. Sullivan, 

& G. N. Mclean (Eds.), Practicing Orga-Nization Development: A Guide For 

Con¬Sultants (Pp. 395–418). San Diego, Ca: Pfeiffer. 

• Van Knippenberg, D. (2003). Intergroup Relations In Organizations. In M. A. West, 

D. Tjosvold, & K. G. Smith (Eds.), International Handbook Of Orga¬Nizational 

Teamwork and Cooperative Working (Pp. 381–399). West Sussex, Uk: Wiley. 

• Vangen, S., & Huxham, C. (2003). Nurtur¬Ing Collaborative Relations: Building Trust In 

Interorganizational Collabora¬Tion. Journal Of Applied Behavioral Sci¬Ence, 39, 5–31. 

• Varney, G. H. (1980). Developing Com¬Petencies. Training and Development 

Journal, 34(4), 30–35. 

• Venneberg, D. L., & Eversole, B. W. (2010). The Boomer Retirement Time Bomb. 

Santa Barbara, Ca: Abc-Clio. 

• Vicars, W. M., & Hartke, D. D. (1984). Evaluating Evaluations: A Status Report. 

Group & Organization Studies, 9, 177–188. 

• Vogel, J., & Finkelstein, S. (2011). Attracting Great Mentors: Seven Strategies To 

Culti¬Vate. Practitioner, 43(3), 18–24. 

• Wack, P. (1985A). Scenarios: Shooting The Rapids. Harvard Business Review, 

63(6), 139–150. 

• Wack, P. (1985B). Scenarios: Unchartered Waters Ahead. Harvard Business Review, 

63(5), 73–89. 

• Waclawski, J., & Rogelberg, S. G. (2002). Interviews and Focus Groups: 

Quintes¬Sential Organization Development Techniques. In J. Waclawski & A. 

H. Church (Eds.), Organization Develop¬Ment: A Data-Driven Approach To 

Orga¬Nizational Change (Pp. 103–126). San Francisco, Ca: Jossey-Bass. 



املراجع

تطوير املنظامت عملية إدارة التغيري التنظيمي696

• Wade, H. (2004). Managerial Growth: A Coaching Case Study. Industrial and 

Commercial Training, 36, 73–78. 

• Wageman, R., Hackman, J. R., & Lehman, E. (2005). Team Diagnostic Survey. 

Journal Of Applied Behavioral Science, 41, 373–398. 

• Walter, G. A. (1985). Culture Collisions In Mergers and Acquisitions. In P. J. Frost, L. 

F. Moore, M. R. Louis, C. C. Lundberg, & J. Martin (Eds.), Organizational Cul¬Ture 

(Pp. 301–314). Beverly Hills, Ca: Sage. 

• Warrick, D. D., & Donovan, T. (1979). Sur¬Veying Organization Development 

Skills. Training and Development Jour¬Nal, 33(9), 22–25. 

• Waterman, R. H., Jr. (1982). The Seven Ele¬Ments Of Strategic Fit. Journal Of 

Busi¬Ness Strategy, 2(3), 69–73. 

• Watson, D., & Cormack, J. (2012). Execu¬Tive Development As An Organization 

Development Intervention At Standard Chartered Bank. Practitioner, 44(4), 47–52. 

• Watzlawick, P., Weakland, J., & Fisch, R. (1974). Change: Principles Of Problem 

Formation and Problem Resolution. New York, Ny: W. W. Norton. 

• Webb, E. J., Campbell, D. T., Schwartz, R. D., & Sechrest, L. (1966). Unobtrusive 

Measures: Nonreactive Research In The Social Sciences. Chicago, Il: Rand Mcnally. 

• Webb, E., & Weick, K. E. (1979). Unobtru¬Sive Measures In Organizational 

The¬Ory: A Reminder. Administrative Sci¬Ence Quarterly, 24, 650–659. 

• Webber, S. S. (2002). Leadership and Trust Facilitating Cross-Functional Team 

Suc¬Cess. Journal Of Management Develop-Ment, 21, 201–214. 

• Weber, R. A., & Camerer, C. F. (2003). Cul¬Tural Conflict and Merger Failure: An 

Experimental Approach. Management Science, 29, 400–415. 

• Weick, K. E. (1979). The Social Psychology Of Organizing (2Nd Ed.). New York, 

Ny: Mcgraw-Hill. 

• Weick, K. E. (1995). Sensemaking In Organi¬Zations. Thousand Oaks, Ca: Sage. 

• Weick, K. E. (2000). Emergent Change As A Universal In Organizations. In M. Beer 

& N. Nohria (Eds.), Breaking The Ce Of Change (Pp. 223–241). Boston, Ma: Harvard 

University Press. 



املراجع

697 تطوير املنظامت عملية إدارة التغيري التنظيمي

• Weick, K. E., & Ashford, S. J. (2001). Learn¬Ing In Organizations. In F. Jablin & L. 

L. Putnam (Eds.), The New Handbook Of 

• Organizational Communication (Pp. 704–731). Thousand Oaks, Ca: Sage. 

• Weick, K. E., & Quinn, R. E. (1999). Organiza¬Tional Change and Development. 

Annual Review Of Psychology, 50, 361–386. 

• Weisbord, M. R. (1976). Organizational Diagnosis: Six Places To Look For Trou¬Ble 

With Or Without A Theory. Group & Organization Studies, 1, 430–447. 

• Weisbord, M. R. (1992). Discovering Com¬Mon Ground. San Francisco, Ca: 

Ber¬Rett-Koehler. 

• Weisbord, M. R. (1994). The Organization Development Contract. In W. L. 

French, C. H. Bell Jr., & R. A. Zawacki (Eds.), Organization Development and 

Trans¬Formation: Managing Effective Change (4Th Ed., Pp. 406–412). Burr Ridge, 

Il: Irwin. (Reprinted From Practitio¬Ner, 5(2), 1973, 1–4) 

• Weisbord, M. R., & Janoff, S. (2000). Future Search: An Action Guide To Finding 

Com¬Mon Ground In Organizations and Com¬Munities (2Nd Ed.). San Francisco, 

Ca: Berrett-Koehler. 

• West, M. A. (2004). Effective Teamwork: Prac¬Tical Lessons From Organizational 

Research (2Nd Ed.). Malden, Ma: Blackwell. 

• West, M. A., & Markiewicz, L. (2004). Building Team-Based Working: A Practi¬Cal 

Guide To Organizational Transforma¬Tion. Malden, Ma: Bps Blackwell. 

• What Makes A Small Group Tick. (1955, August 13). Businessweek, Pp. 40–45. 

• Wheelan, S. A. (2013). Creating Effective Teams: A Guide For Members and Their 

Leaders (4Th Ed.). Thousand Oaks, Ca: Sage. 

• White, L. P., & Wooten, K. C. (1983). Ethi¬Cal Dilemmas In Various Stages Of 

Orga¬Nizational Development. Academy Of Management Review, 8, 690–697. 

• White, L. P., & Wooten, K. C. (1985). Profes¬Sional Ethics and Practice In 

Organiza¬Tional Development. New York, Ny: Praeger. 



املراجع

تطوير املنظامت عملية إدارة التغيري التنظيمي698

• Whiting, V. R., & De Janasz, S. C. (2004). Men¬Toring In The 21St Century: Using 

The Internet To Build Skills and Networks. Journal Of Management Education, 

28, 275–293. 

• Whitney, D., & Trosten-Bloom, A. (2003). The Power Of Appreciative Inquiry: A 

Practical Guide To Positive Change. San Francisco, Ca: Berrett-Koehler. 

• Wilhelm, W. E., Damaran, P., & Li, J. (2003). Prescribing The Content and Timing 

Of Pruct Upgrades. Iie Trans¬Actions, 35, 647–663. 

• Wirtenberg, J., Abrams, L., & Ott, C. (2004). Assessing The Field Of Organization 

Development. Journal Of Applied Behavioral Science, 40, 465–479. 

• Wirtenberg, J., Lipsky, D., Abrams, L., Con¬Way, M., & Slepian, J. (2007). The 

Future Of Organization Development: Enabling Sustainable Business Perfor¬Mance 

Through People. Organization Development Journal, 25(2), 11–22. 

• Witherspoon, R., & White, R. P. (1996). Execu¬Tive Coaching: A Continuum Of 

Roles. Con¬Sulting Psychology Journal, 48, 124–133. 

• Wolf, W. B. (1958). Organizational Con¬Structs—An Approach To Understand¬Ing 

Organizations. Academy Of Man¬Agement Journal, 1, 7–15. 

• Woman, R. W., & Pasmore, W. A. (2002). The Heart Of It All: Group- and Team-

Based Interventions In Organization Development. In J. Waclawski & A. H. Church 

(Eds.), Organization Develop¬Ment: A Data-Driven Approach To Orga¬Nizational 

Change (Pp. 164–176). San Francisco, Ca: Jossey-Bass. 

• Woolley, A. W. (1998). Effects Of Interven¬Tion Content and Timing On Group 

Task Performance. Journal Of Applied Behavioral Science, 34, 30–46. 

• Wooten, K. C., & White, L. P. (1999). Link¬Ing ’S Philosophy With Justice The¬Ory: 

Postmern Implications. Journal Of Organizational Change Manage¬Ment, 12, 7–20. 

• Work-At-Home Patterns By Occupation. (2009, March). Issues In Labor Statis¬Tics, 

Summary 0902-. Washington, Dc: U.S. Department Of Labor, Bureau Of Labor Statistics. 

• Worley, C. G., & Feyerherm, A. E. (2003). Reflections On The Future Of 

Organiza¬Tion Development. Journal Of Applied Behavioral Science, 39, 97–115. 



املراجع

699 تطوير املنظامت عملية إدارة التغيري التنظيمي

• Worley, C. G., Hitchin, D. E., & Ross, W. L. (1996). Integrated Strategic Change: 

How Builds Competitive Advantage. Reading, Ma: Addison-Wesley. 

• Worley, C., & Varney, G. (1998, Winter). A Search For A Common By Of Knowl¬Edge 

For Master’s Level Organization Development and Change Programs. Academy Of 

Management C News¬Letter, Pp. 1–4. 

• Yaeger, T. F., Head, T. C., & Sorensen, P. F. (2006). Global Organization Develop¬Ment: 

Managing Unprecedented Change. Greenwich, Ct: Information Age. 

• Yaeger, T. F., & Sorensen, P. F. (2011). In Africa. Practitioner, 43(3), 50–54. 

• Yeatts, D. E., & Hyten, C. (1998). High-Per¬Forming Self-Managed Work Teams. 

Thousand Oaks, Ca: Sage. 

• Zbaracki, M. J. (1998). The Rhetoric and Reality Of Total Quality Management. 

Administrative Science Quarterly, 43, 602–636. 

• Zhu, Y, May, S. K., & Rosenfeld, L. B. (2004). Information Adequacy and Job 

Satisfaction During Merger and Acquisition. Management Communi¬Cation 

Quarterly, 18, 241–270. 

• Zorn, T. E., Christensen, L. T., & Cheney, G. (1999). Do We Really Want Constant 

Change? San Francisco, Ca: Berrett- Koehler.



تطوير املنظامت عملية إدارة التغيري التنظيمي700

التعريف بالمؤلف

يحم��ل املؤلف دونالد أندرس��ون Donald L. Anderson درج��ة الدكتوراه من جامعة • 

كول��ورادو، University Of Colorado وي��درِّس حالًيا م��ادة تطوير املنظامت وتصميم 

 A Program In املنظم��ة بربنام��ج يف االتص��ال التنظيم��ي واملهن��ي بجامع��ة دنف��ر

Organizational and Professional Communication، كام أنه اآلن مستشار مامرس 

يف تطوير املنظامت ويقدم املش��ورة داخلًي��ا وخارجًيا لنوعيات كبرية من املنظامت، مبا يف 

ذلك رشكة Fortune 500 وكذا املؤسسات الصغرية يف إدارة األعامل واملؤسسات التعليمية. 

ه��ذا وإن مي��ول د. Anderson يف البحث هي يف النقاش��ات حول األوض��اع التنظيمية 

واملؤسس��ية، كام أن دراس��اته يف النقاش��ات التنظيمية والتغيري س��بق نرشها يف املجالت 

 The املتخصص��ة مثل مجل��ة إدارة التغيري التنظيمي ومجلة األع��امل واالتصاالت التقنية

 Journal Of Organizational Change Management, Gestion, and Journal

أيًض��ا  Andersonه��و  د.  وإن   ،.Of Business and Technical Communication

 Cases and Exercises مح��رر منت كتاب ح��االت ومتارين يف تطوير املنظامت والتغي��ري

In Organization Development & Change (2012).، والدكت��ور أندرس��ون عضو يف 

 The Editorial Board Of The Journal هيئ��ة تحرير مجلة إدارة االتصاالت الفصلي��ة

Management Communication Quarterly، هذا بجانب أنه عضو يف أكادميية اإلدارة 

  .The Academy Of Management
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المترجم في سطور

د. منصور بن عبد العزيز املعشوق

المؤهل العلمي: 

دكتوراه يف فلسفة اإلدارة العامة 1424ه� - 2003م.

العمل الحالي: 

- عضو هيئة التدريب يف قطاع املوارد البرشية مبعهد اإلدارة العامة ومفرغ للعمل يف اإلدارة 

العامة لالستشارات.

أبرز األنشطة العلمية: 

- تخطيط القوى العاملة يف األجهزة الحكومية - بحث ميداين  مشرتك، معهد اإلدارة العامة.

- توظيف العاملة املواطنة يف القطاع الخاص - بحث ميداين مشرتك، معهد اإلدارة العامة.

- تقوي��م ال مركزي��ة التوظيف يف األجهزة الحكومية - بحث ميداين مش��رتك، معهد اإلدارة 

العامة.

- تقويم أس��س وأساليب الرتقية يف األجهزة الحكومية - بحث ميداين مشرتك، معهد اإلدارة 

العامة.

- تقييم تجربة اإليفاد بالداخل - بحث ميداين مشرتك، معهد اإلدارة العامة.

- املدخل املهني إلدارة املوارد البرشية النموذجية-املفهوم، والرسالة، وعالقات االستخدام – 

معهد االدارة العامة.

- ترجمة كتاب اإلدارة الحديثة لشئون املوظفني الحكوميني، معهد اإلدارة العامة. 

- ترجمة كتاب اإلدارة االسرتاتيجية وأداء الخدمة العامة – معهد اإلدارة العامة.

- الوسيط يف تطوير مهارات املدير- مطبعة الحمييض.

- الوجيز يف إدارة الوقت- مطبعة الحمييض.
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أبرز األنشطة العملية:

- مدرب يف قطاع املوارد البرشية.

- مدير مرشوع التنظيم اإلداري لدى أمانة اللجنة العليا للتنظيم اإلداري (سابقاً). 

- رئيٌس للعديد من فرق العمل لدى أمانة اللجنة العليا للتنظيم اإلداري (سابقاً).

- مستش��ار غري متفرغ لدى وزارة العدل واملجلس األعىل للقضاء ومجلس الشورى ورئاسة 

هيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر.

- مشارك يف استشارات عديدة يف مجال التنظيم واملوارد البرشية داخلياً وإقليمياً.

- محكم، ومرشف، ومناقش للبحوث وبعض رس��ائل املاجس��تري والدكتوراه يف مجال اإلدارة 

العامة، والتنظيم واملوارد البرشية.
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مراجع الترجمة في سطور

د. عبدالمحسن بن فالح اللحيد

المؤهل العلمي:

الدكتوراه يف إدارة وتطوير املوارد البرشية من جامعة غرب متش��اجان، الواليات املتحدة • 

األمريكية.

الوظيفة:

أستاذ املوارد البرشية املساعد (سابقاً)، معهد اإلدارة العامة.• 

اإلنتاج العلمي:

ترجم��ة كت��اب مؤلفات كالس��يكية يف اإلدارة العامة. مع عدة مرتجم��ني، معهد اإلدارة . 1

العامة، 1431ه.

تحرير ومراجعة كتاب أوراق عمل يف التنمية اإلدارية، مع آخرين، معهد اإلدارة العامة، . 2

1430ه.

دور البح��ث العلمي يف تحدي��د ومعالجة قضايا التنمية اإلدارية، ورقة عمل، مش��رتك، . 3

املؤمت��ر الثاين ملعاهد اإلدارة العام��ة والتنمية اإلدارية يف دول مجل��س التعاون، معهد 

اإلدارة العامة، 1434ه/2012م.

القي��ادة اإلداري��ة يف املنظامت الحكومي��ة – األدوار والتوقعات، كتاب مش��رتك، معهد . 4

االدارة العامة، 1436ه.

تقديم أوراق عمل يف عدد من املؤمترات واللقاءات العلمية. . 5

مراجعة ترجمة عدد من الكتب الصادرة يف معهد االدارة العامة.. 6



حقوق الطبع والنش��ر محفوظ��ة لمعه��د اإلدارة العامة وال يجوز 

اقتباس جزء من هذا الكتاب أو إعادة طبعه بأية صورة دون موافقة 

كتابي��ة من المعهد إال في ح��االت االقتباس القصي��ر بغرض النقد 

والتحليل، مع وجوب ذكر المصدر.

تم التصميم واإلخراج الفني والطباعة في

اإلدارة العامة للطباعة والنشر بمعهد اإلدارة العامة - 1439ه�




