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تأثري الكفاءات القيادية يف عملية إدارة التغيري
 اجلزائر، املركز اجلامعي تندف، مراد بن حرز اهلل:الدكتور
:امللخص
 إال،لقد خاض الفكر اإلداري الكالسيكي كثريا يف التمييز بني القائد واملسري
 ومن هنا،أن ما إجته إليه الفكر اإلداري احلديث هو كيف ميكن جعل املسري قائد
،برزت أهمية حتديد الكفاءات القيادية يف جمال اإلدارة وحماولة تلقينها للمسريين
وتأتي هذه الدراسة لتحاول توضيح آليات وسبل تأثري الكفاءات القيادية يف عملية
.إدارية جد حساسة وهي عملية إدارة التغيري

Abstract :
A classic management had fought too much to distinguish
between the leader and the manager, but the modern management
thought is trying to make the manager as leader, and from here
emerged the importance of identifying leadership competencies in the
field of management and try to teach it to managers, this paper came
to try, to clarify the Mechanisms and methods of the impact of
leadership competencies in the very critical administrative process, It
is the change management process.

:مقدّمة
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يشهد العامل اليوم تغريات وتطورات على خمتلف األصعدة ،وحتى
تستطيع منظمات األعمال مبختلف أنواعها البقاء البد هلا من مواكبة خمتلف هذه
التغريات والتطورات وهلذا جيد املسريون أنفسهم أمام حتدي كبري يتمثل يف قدرتهم
على إدارة عملية التغيري جملابهة خمتلف التغريات سواء على املستوى الداخلي ،أو
على املستوى اخلارجي .وباعتبار أن القيادة هي عملية التأثري يف الناس وتوجيههم
إلجناز األهداف املنشودة ،فإنه لبلوغ التغريات املستهدفة من الضرورة مبكان
إتصاف املسريين بصفات القادة ،ولعل من أبرز سبل حتقيق ذلك هو إملامهم
بالكفاء ات القيادية حتى يتسنى هلم القدرة لبلوغ املرحلة املستهدفة من قبل التغيري
بكل سالسة.
ويسعى هذا املقال ليبني جبالء أهمية الكفاءات القيادية يف عملية إدارة
التغيري من خالل اإلجابة على تساؤول رئيس مفاده:
ما هي اآللية اليت ميكن من خالهلا للكفاءات القيادية إدارة التغيري بنجاح؟
ولإلجابة على هذا التساؤل قام الباحث بعد تسليط الضوء على متغريي
الدراسة ،تبيان تأثري الكفاءات القيادية يف عملية التغيري مع عرض منوذج آللية
ذلك التأثري.
.1الكفاءة :تعترب الكفاءة أحد أهم مؤشرات املوارد غري امللموسة للمنظمات ،ولقد
أصبحت حمل إه تمام الباحثني نظرا ألنها أحد أبرز حمددات النجاح من خالل ما
تقدمه من قيمة مضافة ،ومع أن املتغري األول للدراسة يعنى بالكفاءات القيادية إال
أن الباحث يرى أنه من الضرورة مبكان تسليط الضوء على ماهية الكفاءة عموما
قبل اخلوض يف حتديد املقصود بالكفاءة القيادية.
- 1.1تعريف الكفاءة:
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عرفت اجملموعة املهنية الفرنسية  Le Medefالكفاءة بأنها "مزيج من
املعارف النظرية واملعارف العملية واخلربة املمارسة ،والوضعية املهنية هي اإلطار
الذي يسمح مبالحظتها واإلعرتاف بها ،وعلى املؤسسة تقييمها وتطويرها" ( .)0كما
عرفت بأنها جمموع ثالثة أنواع من املعارف :معارف نظرية ومعارف عملية
(خربة) ،وبعد سلوكي (معرفة سلوكية) حبيث أن هذه املعارف الثالث إما تكون
معبأة أو قابلة للتعبئة ،يستخدمها الفرد إلجناز املهام املسندة له بأحسن طريقة (.)7
- 3.1أبعاد الكفاءة:
تشرتك غالبية تعاريف الكفاءة بأن هلا ثالثة أبعاد هي (:)3
- 1.3.1املعرفة  : Savoirتعرف املعرفة على أنها جمموعة من املعلومات
املستوعبة واملهيكلة واملدجمة يف إطار مرجعي يسمح للمؤسسة بقيادة أنشطتها
والعمل يف إطار خاص.
- 3.3.1املعارف العملية  : Savoir faireوتسمى باملهارات ،وهي أحسن توازن
بني املعارف والعمل مبعنى جمموع املعارف الضرورية ملباشرة العمل سوا ًء كان
إنتاجي أو غري ذلك.
- 2.3.1املعارف السلوكية  :Savoir êtreوتسمى السلوكات وكذلك املعارف
الذاتية وهي جمموعة املواقف واملميزات الشخصية املرتبطة باملوظف واملطلوبة عند
ممارسة النشاط املعين ،فهي جمموعة الصفات الشخصية كالرتتيب ،الدقة ،روح
املبادرة ...إخل ،و يكتسي هذا النوع من املعرفة طابعاً اجتماعياً رغم امتداد تأثريه
إىل جوانب أخرى وتظهر يف الكيفية اليت يتعامل بها الفرد مع زمالءه يف العمل
ومع كل من له عالقة به أثناء العمل.
- 2.1أنواع الكفاءات :توجد عدة ت صنيفات ألنواع الكفاءات أكثرها تداوال هو
تصنيف الكفاءة على أساس املستوى ،فوفقا هلذا التصنيف فإن للكفاءة ثالث
مستويات هي:
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- 1.2.1الكفاءة الفردية  :تعرف الكفاءة الفردية على أنها "حلقة وصل بني
اخلصائص الفردية واملهارات احملصل عليها من أجل األداء احلسن ملهام مهنية
حمددة" (.)4
ومبا أن للفرد موارد باطنة ،وأخرى ظاهرة فإنه ميكن القول أن الكفاءة
الفردية متثل توليفة من املوارد الباطنة والظاهرة وتضم هذه التوليفة القدرات
واملعارف واالستطاعات والسلوكيات و القيم االجتماعية اليت ميكن أن تظهر أثناء
العمل ،فهي تعرب عن القدرة على استخدام الدرايات واملعارف العملية املكتسبة
معا من أجل التحكم يف وضعيات مهنية معينة وحتقيق النتائج املنتظرة (.)5
وعلى املؤسسة التنقيب واكتشاف الكفاءات الفردية ومعرفة أساليب تطويرها .
- 3.2.1الكفاءة اجلماعية :تتجلى الكفاءة اجلماعية فيما يلي (:)6
 جمموعة من املعارف األساسية واملفاهيم الضرورية من اجل اإلجناز
الفعال ملهام اجملموعة.
 جمموع املهارات الالزمة والضرورية من أجل تنفيذ املهام املطلوبة من
مجاعة العمل.
 جمموعة املواقف ،والسلوكات اخلاصة املتخذة من قبل أفراد اجملموعة.
 تساهم يف زيادة القيمة املضافة للكفاءات الفردية.
 - 2.2.1الكفاءة التنظيمية :الكفاءة التنظيمية هي كفاءة املنظمة ككل بكل
عناصرها ،مكوناتها ،وحداتها ...وتعرف بأنها توليفة من املهارات والتكنولوجيات
اليت تساهم بطريقة تفسريية يف القيمة املضافة للمنتوج النهائي .تشمل الكفاءات
اإلسرتاتيجية عدة كفاءات حسب املستوى التسلسلي يف املؤسسة ،و حسب تعدد
الوظائف فيها (كالتخطيط ،التنفيذ ،اإلدارة ،الرقابة) ،حيث ميكن القول أنها تتمثل
يف :الكفاءة التقنية ،كفاءة العالقات اإلنسانية ،الكفاءة اإلدارية (.)2
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- 1.1إدارة الكفاءات :عرّفت سلفي سطون  Sylvie St-ongيف كتابها "كشف آثار
املوارد البشرية" إدارة الكفاءات على أنها تعين التأثري يف معارف و مهارات
وسلوكيات املوارد البشرية ليكونوا أكثر قدرة على حتسني عوائدهم والتكيف مع
التطورات احلاصلة يف البيئة (.)8
- 1.1مراحل إدارة الكفاءات :من أجل الوصول إىل حتقيق األهداف املرغوبة من
الكفاءات البد هلا من ختطيط وتنظيم وتقييم أي البد من إدارتها .وتتمثل مراحل
إدارة الكفاءات يف العناصر التالية و املوضحة يف الشكل التالي:
شكل رقم ( )11مراحل إدارة الكفاءات

املصدر :بوزيان عثمان ،اقتصاد املعرفة مفاهيم واجتاهات ،مداخلة مقدمة للملتقى
الدولي حول ا لتنمية البشرية وفرص االندماج يف إقتصاد املعرفة والكفاءات
البشرية ،كلية احلقوق والعلوم االقتصادية ،جامعة ورقلة ،املنعقد يومي 09-90
مارس  ،4992ص.420
- 1.1.1ختطيط الكفاءات  :وتكون من خالل تقدير االحتياجات املستقبلية ،ثم
مقارنتها باملوقف احلالي يف املؤسسة ،فالتخطيط للكفاءات يكون نتيجة وجود
فجوة يف الكفاءات واليت حتاول املؤسسة سدها ،وذلك من خالل وصف املنصب
الذي يكشف عن خمتلف املعارف ،واملعارف العملية و السلوكات الالزمة هلا،
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وتستعمل املؤسسة التسيري التوقعي للوظائف والكفاءات للتوقع الحتياجاتها من
الكفاءات.
- 3.1.1اكتساب الكفاءات  :يتضمن اكتساب الكفاءات سواء عن طريق
استقطاب أفراد جدد أو أفراد ينتمون إىل نفس املنظمة ،ومن بني مناذج إختيار
واكتساب أفضل الكفاءات منوذج اخلبري اإلداري ماك مكيالند وهو منوذج يهدف
لتحديد أنواع ومستويات الكفاءات املسببة لتميز املوظفني األكفاء من أجل
اإلستعانة بهم ملساعدة باقي املوظفني لتحقيق األداء املتميز.
ويعود ظهور هذا النموذج لسنة  0720حني صادفت إدارة املوارد
البشرية لوزارة اخلارجية األمريكية مشكلة تتعلق باختبارات القبول لشغل إحدى
الوظائف احلساسة ،فكانت إختبارات القبول لشغل هذه الوظيفة رغم أنها
اختبارات تتميز بالدقة غري كافية الختيار األفضل بني املتقدمني لشغل الوظيفة،
حيث ثبت بعد استخدامها لسنوات عديدة عدم وجود عالقة بني نتائج اختبارات
املرتشحني لشغل الوظيفة ومستوى األداء الفعلي للناجحني منهم يف عملهم بعد
تعيينهم مبدة زمنية طويلة ،فلجأت اخلارجية األمريكية إىل اخلبري اإلداري ماك
مكيالند للمساعدة يف حل املشكلة اليت متت صياغتها على الصورة التالية :إذا مل
تكن تلك اإلختبارات كافية للتعرف على ذوي األداء اجليد قبل التعيني ،فكيف
ميكننا إذن أن تعرف على ذلك؟".
طلب ماكيالند قائمتني بأمساء بعض شاغلي ال وظيفة على أن تقتصر
القائمة األوىل على أمساء املوظفني املشهود هلم بالتفوق الفعلي بغض النظر عن
نتائجهم يف اختبارات القبول ،بينما تشتمل الثانية على أمساء ذوي األداء املتدني
فقط ،ثم قام بعقد دراسة ميدانية بهدف التعرف على اخلصائص املشرتكة اليت
يتمتع بها املتميز ون يف الوظيفة وال يتمتع بها اآلخرون ،وبذلك استنبط ماكيالند
قائمة اخلصائص (الكفاءات) اليت متيز املتميزين عن الباقني واليت أطلق عليها
الحقا منوذج الكفاءة لتلك الوظيفة ،وقد توسعت الدراسات بعد ذلك يف أساليب
توضيح الكفاءات وتطبيق مناذج الكفاءة يف إدارة املوارد البشرية (.)7
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- 2.1.1تنمية الكفاءات :واليت تشري إىل كل عملية تؤدي إىل تعليم ،وتدريب
العاملني مما يؤدي إىل تغيري واحد أو أكثر من األبعاد التالية :املعرفة  ،املعرفة
العملية ،السلوكات
- 1.1.1استخدام وتقييم الكفاءات  :وهي املرحلة اليت تستخدم و توظف فيها
الكفاءا ت احملصل عليها ،حيث يتم من خالهلا جين مثار جهود التدريب و
اكتساب املهارا ت والتعلم ،كما تفيد هذه املرحلة يف اإلجابة عما هي املنفعة اليت
حتققت من اجلهو د التدريبية ،واليت تؤدي إىل تقييم الكفاءات املستخدمة ويتم
ذلك بتقييم النشاطات واملهام املنجزة ،بتحديد وإظهار نقص املهارات يف مناصب
معينة وألشخاص معينني و الذي من شأنه توجيه مرحلة ختطيط الكفاءات ،و
بذلك تكتمل دورة حياة إدارة الكفاءات.
- 1.1الكفاءات القيادية:
إن املتتبع لألدبيات األكادميية يف جمال الفكر اإلداري يكاد جيزم بأن
موضوع القيادة يعترب من أكثر املواضيع اليت حازت على اهتمام الباحثني
والدارسني مقارنة بباقي اجلوانب األخرى املتعلقة بالسلوك اإلنساني (.)01
فالقادة يلعبون دورا مهما يف إعطاء القدوة من خالل القيم ،السلوكات ،وما
يولونه من إعتبارات بالنسبة للعاملني باملؤسسة (.)00
ويرى بيرت توبينج  Peter Toppingأن القيادة اليوم تتعلق أكثر مبدى
القدرة على خلق مناخ عمل مالئم يساعد الناس على النجاح أكثر من تعلقها
بالقدرة على إختاذ القرارات ،هلذا جنده يؤكد بأن أكثر الكفاءات القيادية الواجب
اإلحاطة بها ،واليت تعترب جوهر التسيري القيادي managerial leadership
هي متكني الشركاء يف العمل أن يعملوا يف أفضل الظروف (.)07
ومع أن اإلهتمام بالقيادة ليس باألمر اجلديد خاصة أن هذا املوضوع مت
تناوله يف منظمات األعمال من قبل عدة ختصصات على غرار علم اإلجتماع
وعلم النفس إىل جانب علم اإلدارة إىل أن موضوع الكفاءات القيادية يعترب من
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املواض يع اجلديدة يف هذا اجملال ،ومع أن العديد من الباحثني حاولوا تعريف هذا
املصطلح احلديث من خالل مالمح الكفاءات القيادية ،إال أننا جند أن كارن لوزن
 Karen Lawsonيعرفها بأنها ماهي إال معارف ،ومهارات ،وسلوكات ميتلكها
القائد ألداء مهمة أومسؤولية ما (.)03
خنلص مما سبق أن الكفاءات القيادية هي إسقاط ألبعاد الكفاءة على
خصائص ومسات الفرد القائد.
ويؤكد جون أدير  John Adairأن الكفاءات القيادية أصبحت اآلن
معرتف بها عامليا على أنها عنصر أساسي يف عملية التسيري ،ويضيف قائال بأن
املسري اجليد  good managerجيب اآلن أن يكون قائدا  ، leaderوأبرزسبل
جعل املسري يتصف بصفات القائد هي احلرص على إكسابه الكفاءات القيادية
(.)04
- 1.1.1تنمية الكفاءات القيادية :تؤكد الباحثة Tracey Bernstein Weiss
أن أفضل السبل لتعزيز الكفاءات القيادية اجلديدة املكتسبة عرب الزمن ،يتم عن
طريق كل من التعلم والتدريب ،وترى الباحثة أن الكفاءات ،أو عدم وجودها،
هي عبارة عن سلوكات منت لتصبح عادات ،فبعض العادات مثل سوء االستماع
واملبالغة يف رد الفعل على املواقف العصيبة يتم تعلمها ،ولكن يف الواقع من
الصعب تغريها ،فكما يشري دانيال جوملان  Goleman Danielيف كتابه العمل
مع الذكاء العاطفي "  ،"Working With Emotional Intelligenceفإن
تطوير الكفاءات يتطلب تغيري األسالك الكهربائية والدوائر يف الدماغ.
إنها ليست عملية حتدث بني عشية وضحاها أو يف جلسة الفصول
الدراسية ،القشرة املخية احلديثة  neocortexمن الدماغ تستوعب بسرعة
املفاهيم ،وتفهم األفكار اجلديدة ،غري أن تعلم سلوكيات جديدة وإعادة التأهيل
حتدث يف الدماغ احلويف  ،limbic brainويوضح جوملان  Golemanبأن
الدماغ احلويف هو أكثر بطئ أثناء التعلم ،وخاصة عندما يكون التحدي هو أن
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تتعلم بعمق عادات جديدة لتحل حمل العادات الراسخة ...،وهلذا تؤكد الباحثة أنه
من الصعوبة مبكان (ولكن ليس أمر مستحيل) حتسيني الكفاءات القيادية (.)05
 .3إدارة التغيري:
يقول علماء االجتماع « إن الشيء الوحيد الذي ال يتغري هو التغيري نفسه»
( .)06فما املقصود بعملية إدارة التغيري ،وما األسباب املؤدية للتغيري ،وما حقيقة
مقاومة التغيري ،وها املقصود بنموذج أدكار إلدارة التغيري ،هذا ما سنحاول
توضيحه.
- 1.3تعريف إدارة التغيري:
قبل التطرق للمقصود بإدارة التغيري فإنه من الضرورة مبكان الرتكيز أوال
على املقصود بالتغيري ،فلقد أسهب عمر وصفي عقيلي يف تبيان أن التغيري
التنظيمي يأتي ملواجهة التغريات احلادثة سواء داخل املؤسسة أو خارجها فهو يرى
أن التغيري التنظيمي " نشاط يهدف أساسا إىل احداث تغيريات يف بعض أو مجيع
العناصر اليت تتكون منها املنظمة من أجل مواجهة بعض التغريات واألحداث
املؤثرة فيها واليت حتدث بداخلها أو خارجها يف البيئة اليت تعيش يف كنفها ،وذلك
من أجل حتسني قدرتها على حل املشكالت وتطوير نفسها والتكيف مع املتغريات
البيئية الداخلية واخلارجية ,ويتم هذا األمر عن طريق ادخال التغيري املناسب يف
اجملال املادي أو البشري أو االثنني معا مبا يتماشى ويتوافق مع التغري البيئي احلادث"
(.)02
وقبل تسل يط الضوء على املقصود بإدارة التغيري فإنه من الضرورة مبكان
التمييز بني التغيري كظاهرة وإدارة التغيري كمنهج له قواعد وأسس وأصول ،هلذا
فإن البعض يعرف إدارة التغيري على أنها " منهج علمي تطبيقي له أسس وقواعد
وأصول ،وتتطلب إسرتاتيجية إدارة التغيري رصد تقلبات التغيري يف بيئة العمل
اخلارجية ،وضرورة تقديم استجابات توافقية أو دفاعية حسب تأثري التغيري
وانسجامه أو تنافره مع أهداف املنظمة وبراجمها (.)08
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وإذا كان يقصد بالتغيري يف أبسط معانيه أنه "استجابة خمططة أو غري خمططة من
قبل املنظمات للضغوط النامجة عن االبتكارات املادية والفكرية ،فإن إدارة
التغيري ما هي إال التأكد من املعاجلة الفعالة لتلك الضغوط من خالل
املمارسات اإلدارية املختلفة (.)07
مما سبق فإنه ميكن القول بأن إدارة التغيري هي اإلستجابة املدروسة
واملخططة لعملية التحول من نقطة التوازن احلالية ،إىل نقطة التوازن املستهدفة.
- 3.3أسباب حدوث التغيري  :يذهب العديد من الباحثني و املؤلفني يف هذا اجملال
إىل أنه ميكن تصنيف أسباب حدوث التغيري وفقا للعوامل وألسباب املؤدية حلدوثه
إىل :تغيري ناتج عن األسباب اخلارجية وتغيري ناتج عن األسباب الداخلية.
- 1.3.3األسباب الداخلية حلدوث التغيري :يرى سعيد يسن عامر وعلي حممد
عبد الوهاب أن األسباب الداخلية تتمثل فيما يلي (:)71
- 1.1.3.3األهداف اجلديدة :إذا ما قامت املنظمة بإضافة أهداف جديدة إىل
األهداف احلالية أو بتغيري أهدافها بأهداف أخرى جديدة ،فستقوم حتما
بالتغيريات املناسبة لتوفري جو وظروف مالئمة مبا يف ذلك املوارد ،اإلمكانيات
والوسائل ،لتحقيق هذه األهداف اجلديدة.
- 3.1.3.3رسالة املنظمة :تعرف الرسالة بأنها السبب الذي وجدت من أجله
املنظمة ،فإذا قررت تغيريه فإنها ستقوم بتغيريات جذرية ملكوناتها وعناصرها.
- 2.1.3.3عدم رضا العاملني :إن عدم رضا العاملني ينتج عنه آثار سلبية على
أداء املنظمة ،وهلذا على املسريين تشخيص أسباب عدم الرضا وحماولة إجياد
احللول بإجراء التعديالت ،والتحسينات الالزمة اليت يطلبها العاملني .وبتلبية
حاجاتهم سيحسون باالهتمام وبالتالي يبدون والءاً للمنظمة ويقدموا ما لديهم
لصاحلها.
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- 1.1.3.3تدني مستوى األداء :إذا مت اكتشاف تدني مستوى أداء املنظمة ،عليها
البحث يف األسباب ،والقيام بالتعديالت أو التغيريات اليت من شأنها حتسني
مستوى األداء.
- 3.3.3األسباب اخلارجية  :يرى العديد من الكتاب والباحثني بأن األسباب
اخلارجية تلعب دورا أكرب بكثري من األسباب الداخلية فيما يتعلق بالتغيري
التنظيمي ،فهي الدافع الرئيسي للتغيري ،ويف هذا السياق أكد كل من  Henrietو
Boneuأن املؤسسة ،وبدون انقطاع جمربة على أن تتفقد وتفحص احمليط اخلارجي
لنشاطها ،وأن تعكس ذلك على التنظيم الداخلي لضمان بقائها ( ،)70ويرى
 Ivanceviechو زمالؤه أن القوى اخلارجية ميكن تصنيفها إىل ثالث فئات
رئيسية هي (.)77
- 1.3.3.3التغريات يف األسواق :تزايد املنافسني الذين يعرضون سلعا جديدة ،أو
يتوسعون يف نشاطاتهم اإلعالنية ،أو خيفضون أسعارهم ،أو يعمدون إىل حتسني
خدمة العميل ويف كل حالة على املنظمة أن تستجيب بإجراء تغيري ما.
- 3.3.3.3التغيـرات التقنية :الثورة املعرفية جلبت معها تقنيات جديدة يف كل
جمال تقريبا مما يستوجب على املنظمة إحداث تغيريات ملواكبة هذه الثورة.
- 2.3.3.3التغيـرات البيئية :فاحلركات االجتماعية ،واالتصاالت اجلماهريية
املتطورة واألسواق العاملية أوجدت فرصا كبرية ،ويف نفس الوقت خطرا وتهديدا
كبريا للمديرين ال يعون أهميتها.
- 2.3مقاومة التغيري
إن مقاومة التغيري قد تأخذ أشكاال عديدة ،وذلك بان يقوم األفراد
بإجراءات مناقضة أو مناهضة لعمليات التغيري ،وهذه املقاومة قد ال تكون سلبية
دائما كما يتصور الكثريون ،بل قد تكون اجيابية ،وتتمثل إجيابية املقاومة عندما
يكون التغيري املقرتح سلبيا مبعنى أن الفوائد املتحققة منه أقل من التكاليف
املدفوعة وعدم االمتثال له يصب يف مصلحة اإلدارة .أما سلبية املقاومة فإنها تتم
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عندما تكون نتائج التغيري إجيابية ومردودها على املوظف واملنظمة كبريا مقارنة
بتكاليفها ،وملقاومة التغيري هناك أيضا أبعاد أخرى ،فقد تأخذ الصفة الفردية أو
اجلماعية وقد تكون بشكل سري أو ظاهري .ويظهر اهتمام الكُتّاب والباحثني
مبقاومة التغيري يف الكم اهلائل م ن التعاريف اليت حاولت تسليط الضوء عليه فنجد
أن هناك من يُعرف مقاومة التغيري على أنها " :جمرد االمتناع عن التغيري وبالتالي
احملافظة على الوضع السائد ،ويذهب آخرون إىل أبعد من االمتناع ،بقوهلم أن
مقاومة التغيري هي القيام بعمليات مناقضة ونافية لعمليات التغيري" (.)73
- 1.3منوذج أدكار  ADKARإلدارة التغيري:
هناك عدة مناذج إلدارة التغيري على غرار منوذج كارت لوين Kurt
 ، Lewinالذي يعترب أقدم منوذج حاول تفسري عملية التغيري على مستوى
املنظمات ،عالوة على منوذج إيدجار شني  ،Edgar Scheinمنوذج سكوت
وجيف واللذان وضعا مصفوفة لعلمية التغيري ،منوذج جون كوتر John
 ،Kotterمنوذج أدكار ...ADKARإخل ،سنحاول يف هذه الورقة تسليط الضوء
على منوذج أدكار الذي نرى أنه أكثر هذه النماذج الذي ميكن من خالله توضيح
طبيعة العالقة بني أهمية الكفاءات القيادية و عملية إدارة التغيري.
ومنوذج أدكار  ADKAR modelيضم مخس عناصر لتحقيق التغيري
الناجح ،وكلمة أدكار هي جتميع للحروف الالتينية األوىل للعناصر اخلمس املكونة
هلذا النموج وهي (.)74
 -0الوعي  -7 ،Awarenessالرغبة -3 ،Desireاملعرفة ،Knowledge
القدرة  -5 ،Abilityالتعزيز  .Reinforcementحبيث أن:
-0الوعي ،يتعلق بعمق احلاجة للتغيري سواء من حيث حتقيق نتائج إجيابية أو
معاجلة مشاكل حالية.
-7الرغبة ،تتعلق باحلماس لإلسهام يف إحداث التغيري وحتمل مسؤولية تنفيذه.
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-3املعرفة ،تتعلق باإلحاطة باملعرفة العلمية والعملية املتخصصة اليت متكن من
القيام بالتغيري.
-4القدرة ،ويقصد بها ترمجة املعارف النظرية إىل معارف عملية (مهارات) لتنفيذ
(جتسيد) التغيري.
-5التعزيز ،ويقصد به العمل على إدامة وتثبيت املعارف ،املهارات ،والسلوكيات
اجلديدة النامجة على عملية التغيري.
شكل رقم ( )13عوامل نجاح إدارة التغيير وفقا لنموذج أدكار

Source : Jeffrey, M. H., op.cit., P.59

- 2تأثري الكفاءات القيادية يف عملية إدارة التغيري:
إن احلديث عن طبيعة تأثري الكفاءات القيادية يف عملية إدارة التغيري يقتضي
أوال توضيح أهمية الكفاءات القيادية يف عملية إدارة التغيري ،واالنتقال بعد ذلك
لتبيان منوذج آللية تأثري الكفاءات القيادية على عملية إدارة التغيري.
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 -1.2أهمية الكفاءات القيادية يف عملية التغيري:
يف الفرتة املمتدة بني  0780و 0786قام كل من جون أديرJohn Adair
والسري جون هاريف جونس  Sir John Harvey- Jonesبإدخال اسرتاتيجية
تنمية الكفاءات القيادية leadership competencies development
 ، strategyولقد كان إلدخاهلا إنعكاس جد كبري على عملية التغيري )75( ،وتقوم
هذه االسرتاتيجية على ضرورة اكتساب املسريين للكفاءات القيادية للتمكن من
إجناح عملية التغيري ،فاملسريين الذين يتصفون بصفات قيادية ال يطمحون أثناء
السعي لتحقيق التغيري يف املنظمات للحرص فقط على تقبل التغيري وأدائه بالشكل
املطلوب بالنسبة للعمل ولكن حيرصون بشكل عام على تفهم ورضى اجلميع له،
مبعنى أنهم يعملون لتحقيق أول عاملني من عوامل منوذج أدكار وهما الوعي
والرغبة ،لذلك فإنه على املسري القائد أن يدرك مجلة التوقعات للعمال الرئيسيني،
واملقصود هنا بالعمال الرئيسيني  key employeesأي العمال الذين يعتربون
أفراد فاعلني يف عملية التغيري .حبيث يدرك ما جيب أن يبلغوه ،وكيف جيب أن
يتصرفوا حتى ميكن أداء التغيريات بنجاح (.)76
إن التغيري اإلجيابي ،التغيري املرغوب يتطلب دائما عنصر القيادة .فالقادة
األكفاء يعرفون كيف يغتنمون الفرصة لتوجبه التغيري حنو األفضل (.)72
- 1.2منوذج آللية تأثري الكفاءات القيادية على عملية إدارة التغيري :وضع
الباحثون ميالن باجون  ، Milan Pagonإميانيال بانييت ، Emanuel Banutai
و إيروس بيزجاك  Uroš Bizjakمنوذج خاص أللية تأثري الكفاءات القيادية
على عملية إدارة التغيري على النحو املمثل يف الشكل رقم (. )13
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الشكل رقم ( )12نموذج آلية تأثير الكفاءات القيادية على عملية إدارة التغيير

إن هذا النموذج يبني لنا كيف أنه ولبلوغ التغيري الناجح من الضرورة مبكان
القيام بتنمية الك فاءات القيادية للمسريين وذلك باإلنطالق من املكتسبات القبلية،
تلك املكتسبات القبلية اليت تظهر لنا يف الشكل رقم ( ،)4وأنه حتى يكون التغيري
ناجح فإنه يتم توظيف الكفاءات القيادية املعرفية ،الوظيفية ،والكفاءات املتعلقة
باجلانب الشخصي إجتماعي ،فبتوظيف خمتلف هذه الكفاءات مينح هلؤالء
املسريين باعتبارهم وسطاء وقادة للتغيري بعدا معرفيا ،جيعلهم قادرين على تقديم
املعرفة الضرورية اليت يتطلبها التغيري ،باعتبار أن املعرفة هي العامل الثالث من
عوامل منوذج أدكار ،وبعدا وظيفيا حتى يكونون قادرين على املتابعة العملية
لتنفيذ التغيري ،وبعدا شخصي إجتماعي مينح القدرة هلؤالء املسريين على التواصل
177

العدد ............................................................................ :32جوان 7102
الناجح مع منفذي التغيري ،وبذلك يكون املسريين فعال من خالل إكتسابهم
لألبعاد الثالث للكفاءة القيادية من معارف ،ومعارف عملية (مهارات) ،ومعارف
سلوكية قادرين على جتسيد كل العوامل املذكورة يف منوذج أدكار إلدارة التغيري.
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خامتة:
يف ظل التحوالت والتحديات اليت تشهدها منظمات األعمال تربز إدارة
املوارد البشرية كرافد أساسي ودعامة فعالة لتحقيق اإلندماج يف البيئة احلالية املبنية
على اجلودة ،واملعرفة واإلعتماد املكثف على الكفاءات ،ومن بني الكفاءات اليت
تلقى حاليا روجا كبريا اإلهتمام بالكفاءات القيادية اليت أصبحت اآلن معرتف بها
عامليا على أنها عنصر أساسي يف عملية التسيري ،وهذا ما يتجلى بوضوح يف دور
هذه الكفاءات القيادية يف عملية إدارة التغيري اليت تعترب من أجنع األساليب ملواكبة
خمتلف التغريات والتطورات اليت يشهدها العامل.
ولقد بني املقال أن هناك حقيقة أهمية كبرية لتأثري الكفاءات القيادية يف
عملية إدارة التغيري ،ف التغيري املرغوب يتطلب دائما عنصر القيادة .فالقادة األكفاء
يعرفون كيف يغتنمون الفرصة لتوجبه التغيري حنو األف ضل ،كما أشار املقال ألحد
النماذج اليت توضح آلية تأثري الكفاءات القيادية على عملية التغيري ،وإنطالقا من
كل ما سبق فإنه بات من الضرورة مبكان أن تعنى املؤسسات الوطنية يف اجلزائر
بهذا اجلانب من الكفاءات لإلعتماد عليه يف مواجهة خمتلف التغريات احلاصلة يف
عاملنا املعاصر.
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