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صدر هذا الكتاب بقرار من المجلس العلمي في جامعة اإلمام
عبدالرحمن بن فيصل بجلسته رقم (الثالثة) تاريخ  1438/2/1هـ بعد
مراجعته وتدقيقه من قبل محكمين مختصين ومعتمدين في
مجال المصنف.
إن اآلراء و البيانات التي تظهر في منشورات المركز و إصداراته
ال تعبر عن المركز و إصداراته ال تعبر عن المركز أو دار النشر به و
تقع مسئولية هذه اآلراء على عاتق الباحث و المؤلف و الكاتب و
ال تمثل بالضرورة وجهة نظر المركز.

ال يسمح بإعادة إصدار الكتاب أو نقله في أي شكل أو واسطة
سواء أكانت إلكترونية أو ميكانيكية بما في ذلك التصوير بالنسخ
«فوتو كوبي» ،أو التسجيل ،أو التخزين واالسترجاع ،دون إذن
خطي

المقدمة
ً
ً
ً
ً
ومهنيا
وتكنولوجيا
وحضاريا
إنسانيا
نمو وتقدم المجتمعات
بمنظماته ومؤسساته ومرافقه المختلفة مرتبط إلى حد كبير
بفاعلية قياداتها وإدارييها ،فالقرارات التي يصنعونها تشكل
الفرق األساس بين النجاح والفشل ،وبين النمو والجمود،
وبين التقدم والتأخر.
إن التغيير أصبح سمة مالزمة للمنظمة ،وكونه يؤثر على
أداء المنظمة فال بد أن تتعايش معه بشكل دائم ومستمر،
ولذا يجب على المنظمة أن تستجيب للتغيير بشكل سليم
ومنظم حتى تكون قادرة على مواكبة حركة التغييرات
المحيطة في القيم والمبادئ واالتجاهات واالحتياجات
التكنولوجية واالقتصادية واالجتماعية والسياسية ،حتى
تصبح أكثر كفاءة وفاعلية في أدائها وفي تحقيق أهدافها.
ولقد أكدت الدراسات التي تناولت التغيير في المنظمات
المعاصرة على الدور الهام للقيادة اإلدارية في نجاح جهود
التغيير والتطوير .وإذا كان العامل المشترك في المتغيرات
العالمية المستقبلية هو التغيير ،فإن األمر الذي يجب
االتفاق عليه تجاه هذه المتغيرات هو الدور القيادي في
قيادة وإدارة التغيير ،فالمنظمات بحاجة إلى قيادة جديدة
قادرة على القيادة واإلبداع واالبتكار والتجديد والتعامل مع
المتغيرات بشكل أكثر كفاءة.
إن قيادة التغيير هي السبيل األساسي لبناء منظمات القرن
الحادي والعشرين الناجحة والمحافظة عليها – ليس فقط من
ط

خالل وجودها على رأس التسلسل الوظيفي ،ولكن كذلك
على كافة مستويات المنظمة وهذا يعني أننا سنرى خالل
العقود القليلة القادمة شكل جديد من المنظمات تظهر
لتتكيف مع التحرك السريع والبيئات األكثر منافسة ،ونوع
جديد من المرؤوسين في المنظمات الناجعة  ،على األقل
 .فقادة القرن الحادي والعشرين سيحتاجون ألن يتعلموا
لمزيد عن القيادة واإلدارة بشكل أكبر مما فعله نظراؤهم
في القرن العشرين .فبدون هذه المهارات سيستحيل قيام
منظمات حيوية قادرة على التكيف والتأقلم مع مناخ العمل
سريع التغيير.
ويعتقد فيلسوف اإلدارة كوفي ستيفن أننا نعيش اليوم
ضمن محيط متغير باستمرار يجعل قيادة التغيير أكثر صعوبة
من أي وقت مضى في كل مظهر من مظاهر الحياة
المستقلة والتبادلية .نحن بحاجة ماسة لرؤية جديدة ومصير
جديد وبوصلة جديدة تحدد لنا المبادئ واالتجاهات أكثر بكثير
غالبا ما نجهل األرض
من حاجتنا لخارطة تدلنا على الطريق.
ً

التي نحيا ونعيش عليها وماذا نحتاج لسلوكها ونعتمد حينها
حتما
على أحكامنا الخاصة ،لكن البوصلة الداخلية ستحدد لنا ً

االتجاه الصحيح.

يذكر أستاذ القيادة كوتر ( )Kotterأن المنظمات بحاجة الى
بدال من مدراء حتى ولو كانت هذه
قادة ذات كفاءة عالية
ً
االدارة تتسم بالتفوق والتميز في عملها .لذلك فإن تغيير
أي منظمة من المنظمات يتطلب في المقام األول وقبل
كل شيء قادة يفهمون عملية التغيير وقادرين على تنفيذه.

ي

وهدفنا في هذا الكتاب هو تقديم مادة علمية جديدة وثرية
في هذا الحقل العلمي المهم والجديد لفهم إدارة وقيادة
التغيير في المنظمات لدارسي اإلدارة والقيادة والتطوير
التنظيمي واستراتيجيات التغيير في الجامعات والكليات
والمعاهد العليا أو المهتمين بها بعملية التغيير والتطوير
التنظيمي بها  ،وكافة قادة التغيير أنفسهم بمختلف
مستوياتهم ومشاربهم ومنظماتهم ،بما في ذلك الباحثين
واألكاديميين والمتخصصين في حقل اإلدارة والقيادة
بمختلف أطيافها.
وإني آمل أن أكون قد وفقت في إعداد مواد هذا الكتاب
في موضوع مهم من موضوعات اإلدارة والقيادة ،وأن
أكون قد ساهمت من خالل هذا الجهد العلمي المتواضع
والذي بذلت فيه كل جهدي وطاقتي ،في سد بعض الفراغ
الذي تشكو منه المكتبة اإلدارية العربية على وجه العموم
ومكتبة جامعة الدمام في المملكة العربية السعودية على
وجه الخصوص.
نسأل الله أن يسهم كتابي هذا في تحقيق األهداف
المرجوة منه إنه سميع مجيب.
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