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" سيكون التغيير أسرع إذا حصل الموظفون على االستقاللية الالزمة، وال يتعين 

 تظار للحصول على إذن للتصرف "عليهم االن

 

 المغرب -محمد أحمد البستاني ترجمه الى العربية 

 

من . فسيكون لدى الموظفين شعور باإللحاح ويكون لديهم دافع قوي لقبول التغيير إذا كان في مصلحتهم

قد يدرك فال يمكن التنبؤ بنتائج العديد من التغييرات دائًما. إذ  ،المجهولمن الطبيعي أن يخاف الناس 

بغض  ،تهم وخبراتهم، وقوتهم، وعالقاتهم الشخصيةالموظفون أن التغيير قد يهدد عملهم أو دخلهم، ومهارا

 .ظنيا وأ االنظر عما إذا كان تصورهم حقيقي

 

أن يكون لدى القائد  الواجب . مما يجعل منأن التغيير سيجعل األمور أفضلب تحسيسهمجب تويفإنه ومن ثم،  

التها. خطًطا إلزالة العوائق التي قد تمنع التغيير، واتخاذ خطوات عملية إلزو ،المرشدينمن أعضاء فريق 

 .م كامل من إدارة المنظمةالحصول على دع فريقهمن أجل القيام بذلك، يجب على القائد وأعضاء و

 



وإلى أن يتلقى قائد التغيير وأعضاء الفريق دعًما كامالً من إدارة المنظمة، لن تحقق مبادرة التغيير النتائج 

عليها أن تسعى جاهدة ويجب على اإلدارة خلق وتسهيل االستعداد لثقافة التغيير بين موظفيها. . لهذا المرجوة

 وجعلها سببا لالزدهار. قط من أجل االستعداد للتغيير، ولكن أيضا لقبولها من أجل خلق هذه الثقافة ليس ف

 

يجب على ، بذلك )إلى جانب عناصر الدعم الالزمة لكي يكون التغيير ناجًحا في المقالة السابقة( وللقيام

 ، ومنالتي ستجعل التغيير يظهر بشكل طبيعيووالضرورية في المنظمة  المالئمةاإلدارة توفير الظروف 

 بينها:

 

احتياجات وسياق عملهم، وما تحاول شركتهم تحقيقه، و ،أن يفهم الموظفون جوانب عمل المؤسسة :أوالً 

سيكونون قادرين على فهم الوضع ورؤية  وعندها وما يحدث في الصناعة.العمالء، وما يفعله منافسوهم، 

العمالء ى وأدائهم على العملية، ورضعملهم  تأثير يةكيفل . إضافة إلى فهمهمالحاجة إلى تغيير محدد وقبوله

هم في ئالتغيير في أنشطتهم اليومية وأدا تأثيربمقدورهم فهم  مما سيجعلووالئهم، والحالة المالية للمنظمة. 

 .وربحيتهم والمنظمة ككل ،تجربة العمالء

 

يجب أن إذ . بأنفسهم يجب السماح لهم بالقيام بذلكلبدء التغيير، ومن أجل تحسين الموظفين ألنفسهم،  :ثانيًا

تطوير رب العمالء، واتجتحسين بأن لديهم اإلذن التخاذ القرارات اليومية الالزمة لتحسين أنفسهم، و وايشعر

وقد استنتج العديد من الباحثين أن "الموظفين هم أكثر احتماال القتراح . المالية نتائجهمو ،التشغيلية كفاءتهم

 إذا كانوا يعرفون أن لديهم سلطة إلجراء تغييرات. ،ويشعرون بالمسؤولية عن تنفيذ التغيير ،رالتغيي

 

التغييرات ستكون أسرع إذا كان الموظفون يتمتعون باالستقاللية الالزمة، وال يتعين عليهم  إضافة إلى أن 

ق الحدود وتشجيع الحرية خل ،مهمة جدا في القيادةال اتمهار". ومن ال االنتظار للحصول على إذن للتصرف

 .وفهًما، كلما كان ذلك أفضلوضوحا للعمل ضمن تلك الحدود. وكلما كانت الحدود أكثر 

 

ومنفتحة. إلى أفكارهم في بيئة مقبولة  اإلصغاءيجب أن يشعر الموظفون بالراحة وأنهم مهمون ويتم  :ثالثًا

إذا شعروا أنهم يستطيعون التعبير عن  همن المرجح أن يتبنى الموظفون التغيير وأن يكونوا جزًءا منو

 مخاوفهم وخالفاتهم.

 

في العديد من المؤسسات، تعتقد . فالعديد من القضايا األخرى همثله، وعلى المديرين قبولإال أن هذا يصعب  

على ون ليزلي دبليو رو وآخرون يصر . إال أناإلدارة أن الموظفين ال يمكنهم وال ينبغي لهم تحدي ما قررته

حة يمنح الموظفين إحساًسا بالملكية في العملية، وقد يؤدي أيًضا لمنفتالنوع من البيئة ا بمثل هذالسماح أن "ا

 ".إلى إطالق أفكار جديدة ومبتكرة من أولئك األقرب إلى العميل أو العمليات التجارية
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