كيف تقود التغيير الفعال يف مؤسستك؟

وسام أديب
وســام هــو خبيــر ومستشــار ومــدرب تنفيــذي للتغييــر ،وعلــى
مدار العشرين عاما ً الماضية أخذ يقود أو يدعم التغيير على
نطــاق واســع ،بمــا يف ذلــك إعــادة الهيكلــة التنظيميــة وبرامــج
كل مــن القطاعيــن الخــاص
اإلصــاح التحــويل والمؤسســي يف ٍّ
والعــام ،وهــو حالي ـا ً مستشــار الحكومــة المرنــة لــدى مكتــب
رئاســة مجلــس وزراء يف دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة وقــد
حصــل علــى درجــة الماجســتير يف تقديــم المشــورة والتدريــب
علــى التغييــر مــن جامعــة إنســياد.

« هــذا العــام ســوف نحتفــظ إىل ح ـ ٍد مــا باألشــياء كمــا هــي».
هــذه العبــارة لــم يعلنهــا أي رئيــس تنفيــذي يف تاريــخ األعمــال.
تع ـ ُّد المؤسســات أدوات للتغييــر .وعلــى الرغــم مــن ذلــك،
ل للغايــة لكيفيــة قيــادة التغييــر بفاعليــة.
ـم قليـ ٌ
يظــل هنــاك فهـ ٌ
وهنــاك إحصائيــة ُتذكــر كثيــرا ً تفيــد بــأن  %70مــن برامــج التغييــر
ـط قيمتهــا المقصــودة .فلمــاذا إذا ً يبقــى الوضــع علــى
لــم تعـ ِ
هــذا الحــال؟ ومــا الــذي يســتطيع القــادة ومجالــس اإلدارة فعلــه
لدعــم التغييــر علــى نحــو أ كثــر فاعليــة؟

إن اآلراء المعــرب عنهــا يف هــذا المقــال هــي آرايئ الخاصــة يب؛
وال ُتم ِّثــل آراء مكتــب رئاســة مجلــس الــوزراء.

لقــد قضيــت معظــم مســاري المهنــي إمــا يف قيــادة التغييــر أو
تدريــب المديريــن التنفيذييــن ممــن يقــودون عمليــة التغييــر.
وطــوال هــذا الوقــت ،الحظــت الســلوكيات التــي تقـ ِّو ّض برامــج
التغييــر وتمنــع المؤسســات مــن إطــاق القيــم بأقصــى حــد
ممكــن لهــا .ويف حيــن أن مجالــس اإلدارة ال تديــر عمليــة التحــول
إدارة مباشــرة إال إنهــا وعلــى الرغــم مــن ذلــك تــؤدي دورا ً مهمـا ً
يف إيجــاد بيئــة مواتيــة ودعــم المــدراء التنفيذييــن.
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كان مــن المديريــن التنفيذييــن الذيــن قــد دربتهــم مديــرا ً
تعيــن كمديــر عــام لسلســة مــن محــات التجزئــة المعروفــة
يف اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،إذ أخــذ أداء الشــركة ينحــدر
علــى مــدار الســنوات الماضيــة فأحضــر مالكــو الشــركة المديــر
العــام الجديــد ليغيــر األمــور بعــد عــزل المديــر العــام الســابق.
وبعــد أن وضــع خطتــه التحويليــة أعلــن أنــه يتوقــع أن تعمــل
المؤسســة علــى النحــو األمثــل يف غضــون ســتة شــهور .وقــد
تقاســمت معــه توقعــايت بــأن هــذا مــن شــأنه أن يســتغرق علــى
األرجــح عاميــن ،ولكنــه كان واثق ـا ً مــن تقديــره علــى نحــو أ كبــر
مــن تقديــري .وقــد أفضــى هــذا التقديــر الطمــوح إىل شــهور مــن
اإلحبــاط شــهدها فريقــه وتصــور بــأن «أدائهــم دون المســتوى»
و»غيــر كــفء» .إنهــم «لــم يؤمنــوا بالمؤسســة» و»لــم يرغبــوا
ســوى يف وظيفــة يشــوبها الكســل و الراتــب» .وبعــد عاميــن
انتقــل هــذا المديــر التنفيــذي إىل شــركة أخــرى يف المجموعــة
كانــت يف حاجــة عاجلــة علــى نحــو أ كبــر للتح ـ ُّول .ولمــا ســألته
عــن حجــم اإلنجــاز الــذي يشــعر بأنــه قــد حققــه مــن الخطــة التــي
كان قــد وضعهــا يف الشــركة األوىل ،أجــاب بأنــه حقــق  %80منهــا.
لــم تنت ـ ِه القصــة هنــاك .فقبيــل البــدء بــدوره الجديــد ،ق ـ َّد َر مــرة
أخــرى مــدة إنجــاز التحــول بســتة شــهور .ولحســن الحــظ ،ولمــا
كانــت تقديــرايت قــد ث ُبــت دقتهــا علــى نحــو أ كبــر ،فقــد أنصــت إيلَّ
هــذه المــرة قبــل أن يتقاســم توقعاتــه مــع المالكيــن.
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أرى هــذا النمــط يتكــرر كثيــرا ،ولقــد ارتكبــت حقـا ً هــذا الخطــأ يف
أوائــل مســيريت المهنيــة ،فالمديــرون التنفيذيــون يقللــون مــن
الوقــت الــازم ومــدى تعقيــد عمليــة التغييــر التــي يباشــرونها؛
ثــم يتقاســمون –بعــد ذلــك– هــذه التقديــرات مــع المالكيــن أو
مجلــس اإلدارة .وهــذا كلــه يفضــي إىل أن تقضــي المؤسســة
معظــم رحلتهــا نحــو التغييــر وهــي تشــعر بــأن األمــور مترديــة
وأن األشــخاص يقاومــون التغييــر ،وهــذه البيئــة ال ُتعـ ِّزز نوعيــة
المع َّقــد.
اإلبــداع والعمــل الجماعــي الالزميــن لتحقيــق التغييــر ُ
ـخاص الموجــودون
إذاً ،لمــاذا يحــدث هــذا؟ ولمــاذا ُيع ـ ُّد األشـ ُ
علــى رأس المؤسســة والمتمتعــون بأكبــر الخبــرات ســيئين
للغايــة يف تقديــر الوقــت الــذي يســتغرقه التغييــر؟
السبب يف هذا هو أن خطة التغيير -التي توضع على أساسها
التقديــرات الزمنيــة– ال تبيــن ســوى جــزءا ً مــن رحلــة التغييــر ،إذ
إن هنــاك انتقــاال ً معقــدا ً علــى نحــو أ كبــر بكثيــر ،وملحوظـا ً علــى
نحــو أقــل بكثيــر يحــدث يف أذهــان أولئــك المتأثريــن بالتغييــر،
ولكنــك لــن ت ـ َر هــذا الجــزء الخفــي مــن الخطــة يف العــروض
االستشــارية .إن هــذا االنتقــال هــو مــا يســتغرق الوقــت وال
يوجــد الكثيــر ممــا يمكــن القيــام بــه لتســريعه علــى نحــو أ كبــر.
وهنــاك مجــال جديــد نوع ـا ً مــا يف دراســة اإلدارة والقيــادة (بــدأ
يف الســبعينيات) أخــذ ينظــر يف الديناميــكا النفســية للســلوك
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التنظيمــي بمــا يف ذلــك خــال أوقــات التغييــر .و ُيعنــى هــذا
المجــال بدراســة مــدى تقاطــع الســلوك التنظيمــي مــع علــم
النفــس .ولقــد أفضــى هــذا الــدرب مــن االستكشــاف والدراســة
إىل الوصــول الكتشــافات مــا يميــز القــادة عــن المديريــن ،وكيــف
تســتجيب المؤسســات لمختلــف أنــواع القيــادة.
ـل علــى الديناميــكا النفســية التنظيميــة
وقــد كشــف العمـ ُ
وارتباطهــا بالتغييــر عــن ثــاث مراحــل تمــر بهــا المؤسســات
أ ي ـا ً كان حجمهــا عندمــا تضطلــع بالتغييــر ،وهــي :النهايــة،
المنتصــف ،البدا يــة.
مرحلة النهاية
تتمثــل المرحلــة األوىل يف النهايــة .يعلــم كل شــخص بــدأ حميــة
غذائيــة أن أول شــيء تفعلــه هــو تنــاول وجبــة عشــاء كبيــرة
وتنــاول كل شــيء تشــتهيه يف اليــوم الــذي يســبق بــدء الحميــة
فعلي ـاً .فالتغييــر يبــدأ بــأن نقــول وداع ـا ً للوضــع الراهــن .وهــذه
الخطــوة غالب ـا ً مــا يســقطها القــادة المتحمســون لتحقيــق
التغييــر .ولكــن النهايــة المجهضــة تســفر عــن شــهور أو حتــى
ســنوات مــن االضطــرار إىل التعامــل مــع الشــكوك واإلحباطــات
وتراجــع الموظفيــن.
ويؤثــر التغييــر علــى العــادات والعالقــات وممارســات العمــل
التــي وضعهــا الموظفــون للوصــول إىل الحــد األقصــى مــن
إنتاجياتهــم .ومــن الممكــن ألي هيــكل أو عمليــة تنظيميــة
جديــدة أن تعطــل هــذه العــادات والعالقــات والممارســات؛ ممــا
يضطــر الموظفيــن إىل العمــل مــع أشــخاص ال يعرفونهــم تمــام
المعرفــة واتبــاع نهــج غيــر مألــوف لهــم؛ حتــى إن الموظفيــن
األكثــر تحفيــزا ً ســيكون لديهــم بعــض مــن مشــاعر الضيــق
والقصــور ألنهــم يناضلــون لتنفيــذ المهــام التــي كانــت يف يــوم
مــا عاديــة.
ولقــد رأ يــت الكثيــر مــن القــادة يفســرون إحبــاط الموظفيــن
علــى أنــه مقاومــة للتغييــر وعــدم االلتــزام بالرؤ يــة المؤسســية.
ونتيج ـ ًة لذلــك ،فإنهــم يدفعــون الموظفيــن علــى نحــو أشــد
ويعاقبــون أولئــك الذيــن يعبــرون عــن قلقهــم .ويف نهايــة األمــر،
يهــدأ االضطــراب و يــرى القــادة ذلــك عندمــا ينجحــون يف جعــل
األشــخاص مصطفيــن مــع التغييــر .إنهــم يف واقــع األمــر قــد
أوجــدوا بيئــة ُتعاقــب فيهــا األمانــة واالنفتــاح و ُيتســتر فيهــا علــى
المشــكالت.
وبــدال ً مــن ذلــك ،البــد وأن يتكلــم القــادة بصراحــة عــن صعوبــات
التغييــر ،إذ يتعيــن عليهــم اإلقــرار بــأن التغييــر صعــب ومح ِبــط
ظهــروا تفهمهــم لحقيقــة
ومخيــف ،ويتعيــن عليهــم أيض ـا ً أن ُي ِ
أن المــكان الــذي نوجــد فيــه اليــوم هــو مريــح وآمــن للغايــة
لكنــه لــن يكــون كذلــك لمــدة طويلــة وإننــا إذا لــم نتصــرف
اآلن ،فســوف تــزداد األمــور ســوءاً .والبــد لهــم أيض ـا ً أن ينصتــوا
بشــدة لموظفيهــم َّ
وأل يجيبــوا بإطــاق األحــكام بــل بــأن يجعلــوا
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موظفيهــم يشــعرون بــأن قاداتهــم يتفهمــون ويقــرون بنضالهم.
مرحلة المنتصف
تــأيت بعــد مرحلــة النهايــة مرحلــة المنتصــف ،وهــي المرحلــة
األطــول التــي يحــدث فيهــا العمــل الحقيقــي ،حيــث تدخــل
أجــزاء مختلفــة مــن المؤسســة يف هــذه المرحلــة ويف أوقــات
مختلفــة .وهنــا تقــع المؤسســة يف حالــة مــن الفوضــى حيــث
يجــرب األشــخاص ممارســات جديــدة ويعملــون مــع زمــاء
مختلفيــن ويحلــون المشــكالت بأســاليب جديــدة .ولــن تنجــح
األســاليب الجديــدة برمتهــا ،بــل ســيتطلب البعــض منهــا
المثابــرة حتــى ُتفهــم و ُيتمكــن منهــا ،وســيتحول البعــض اآلخــر
إلخفاقــات؛ لــذا يجــب وضــع حلــول مختلفــة لــه .وهــذه المرحلــة
تعــد مرحلــة َّ
خلقــة للغايــة يف عمــر مؤسســة تزدهــر فيهــا أفــكار
جديــدة ويمكــن أن يحــدث فيهــا اإلبــداع الحقيقــي ،كمــا أنهــا
أيض ـا ً فتــرة النخفــاض اإلنتاجيــة نتيجــة اســتنفاذ الطاقــة يف
التجريــب والتعلُّــم.
ولقــد رأ يــت حــاالت يتوقــع فيهــا القــادة أن ينفــذ الموظفــون
التغييــر بحمــاس شــديد دون الحاجــة للتدريــب ويزيــدون
مــن الضغــط علــى الموظفيــن .فــإذا ُعوقــب الفشــل أو نُظــر
إليــه بفوقيــة ،يتوقــف التجريــب ويتراجــع الموظفــون عــن
ممارســاتهم المتعبــة والصادقــة .هــل بإمكانــك أن تتخيــل
إديســون يختــرع المصبــاح الكهر بــايئ ومعــه فرصــة واحــدة
لتنفيــذه علــى النحــو الصحيــح وهــو مهــدد بخســارة وظيفتــه أو
إهانتــه علن ـا ً إذا أخفــق؟ فلــو كان هــذا هــو الحــال لكنــت اآلن
أ كتــب هــذا المقــال علــى ضــوء الشــموع!
إن دور القائــد هــو بــث الثقــة واألمــان ،كمــا أن الموظفيــن عندمــا
يحاولــون تحقيــق التغييــر المطلــوب منهــم ال يســتطيعون
أيضـا ً أن يــروا خــط النهايــة ويحتاجــون إىل قائدهــم ليذكرهــم أن
خــط النهايــة حقيقــي وأنهــم يتحركــون تجاهــه ،ويتطلــب اإلبــداع
شــعورا ً باألمــان .فــإذا كنــت أنــوي المخاطــرة نيابــة عنــك فإننــي
أتوقــع منــك أن تمســك يب عندمــا أســقط .والمقصــود مــن
اإلخفــاق أن يشــارك النــاس حق ـا ً يف التغييــر ويحاولــون تطويــر
أســاليب لتحســين األمــور .ولهــذا البــد مــن االحتفــاء باإلخفــاق يف
هــذه المرحلــة.
ويمكــن أن تســتغرق هــذه المرحلــة شــهورا ً أو حتــى ســنوات.
ويف نهايــة األمــر تتجمــد الممارســات الناجحــة وتصبــح روتين ـا ً
جديــدا ً ويتعلــم ويمــارس الموظفــون مهــارات جديــدة حتــى
تصبــح عاديــة .وعندمــا يحــدث هــذا ،تدخــل المؤسســة المرحلــة
الثالثــة والنهائيــة ،وهــي مرحلــة البدا يــة.
مرحلة البداية
لقــد تركنــا خلفنــا اآلن الشــعور بالخــوف وعــدم األمــان؛ حيــث
تشــهد المؤسســة الثقــة المتجــددة يف قدرتهــا علــى اإلنجــاز.
فــإذا كان التغييــر جيــداً ،تصبــح اإلنتاجيــة أعلــى مــن قبــل
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التغييــر .والمقصــود أيض ـا ً مــن هــذا التركيــز المتزا يــد والرجــوع
للعمــل بــدال ً مــن التجريــب أن يهبــط اإلبــداع مــن أعــايل مرحلــة
المنتصــف ليعــود إىل المســتويات العاديــة.
وتع ـ ُّد مرحلــة البدا يــة وقت ـا ً لالحتفــال ،إذ يتعيــن علــى القــادة
أن يحــددوا نهايــة التغييــر بحــدث أو إعــان أو عالمــة أخــرى
ذات مغــزى .ويشــير هــذا الحــدث الحــدودي إىل نهايــة التجريــب
والتهــاون مــع األخطــاء علــى نحــو يقــل عنــه أثنــاء التغييــر
وانتقــال التركيــز للطموحــات المســتقبلية بــدال ً مــن الكفــاح
الحــايل .ويتعيــن علــى الموظفيــن أن يبــدؤوا هــذا العصر الجديد
يف عمــر مؤسســتهم بالتــزام متجــدد وطاقــة عاليــة والتحمــس
لمــا يمكــن أن يجلبــه المســتقبل.
دور مجلس اإلدارة المهم
ً
يعــد دور المجلــس أساســيا لضمــان حــدوث التغييــر بفاعليــة
يف المؤسســة التــي يحكمهــا ،إذ تنشــئ مجالــس إدارة عديــدة
بيئــات ال تفضــي إىل النجــاح وال تتــواىن حينئــذ يف أن تلــوم
الرئيــس التنفيــذي علــى الفشــل يف تحقيــق النتائــج التــي
يأملــون يف رؤيتهــا .ومــن بعــد اســتنفاذ عــدد مــن المــدراء
التنفيذييــن يتعجبــون أعضــاء مجلــس اإلدارة مــن عــدم فعاليــة
جميــع القــادة بــدال ً مــن أن ينظــروا إىل مــا يتعيــن عليهــم القيــام
بــه لدعــم التغييــر الــذي يســعون لتحقيقــه.
وهنــاك ثالثــة أشــياء تســتطيع مجالــس اإلدارة القيــام بهــا
لضمــان تنفيــذ برامــج التغييــر التحويلــي تنفيــذا ً فعــاالً :ا لتعبيــر
عــن التغييــر بفاعليــة ،وأخــذ علــى عاتقهــا الثقافــة المؤسســية
وتــزود الرؤســاء التنفيذييــن بمســتوى الدعــم الــذي يحتاجونــه
للنجــاح.
إن اإلشــارات التــي يرســلها المجلــس ُتح ـد ُ
ِث أصــدا ًء يف جميــع
أرجــاء المؤسســة ،حيــث تجــوب الكلمــات بقــوة عبــر القنــوات
الرســمية وغيــر الرســمية ويمكــن أن تق ـ ِّو َض جهــود الرئيــس
التنفيــذي لتحقيــق التغييــر؛ لهــذا فإنــه مــن المهــم أن تنســجم
االتصــاالت التــي تجريهــا المجالــس مــع سياســة التغييــر وأن
تعــرب عــن ثقتهــا بالرئيــس التنفيــذي وقــدرة المؤسســة علــى
ـس
تحقيــق التغييــر بفاعليــة .ويف الحــاالت التــي ُيجلــب فيهــا رئيـ ٌ
تنفيــذي جديــد لتحقيــق التح ـ ُّول فالبــد مــن تنظيــم الرســائل
المحيطــة بخــروج الرئيــس التنفيــذي الســابق ودخــول القائــد
الجديــد بعنايــة للتأ كــد مــن إرســال رســالة بنــاءة وداعمــة
للمؤسســة.
وعندمــا تبــدأ خطــة التغييــر يف التبلــور ،غالب ـا ً مــا تشــعر
المجالــس بــأن دورهــا يختصــر يف الضغــط علــى الرئيــس
التنفيــذي لتحقيــق نتائــج ســريعة .وبــدال ً مــن ذلــك ،فإنــه مــن
األفضــل للمجالــس أن تأخــذ علــى عاتقهــا اإلشــراف علــى
التغييــرات يف الثقافــة المؤسســية .وقــد يكــون للرؤســاء
التنفيذييــن -بوصفهــم غارقيــن يف التغييــر– تحــدي يف
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مالحظــة هــذه االنتقــاالت ،ال ســيما إذا كانــوا معينيــن مــن خــارج
المؤسســة .هــل يتحقــق التغييــر علــى نحــو يتوافــق مــع ثقافــة
المؤسســة؟ ومــا هــي مقومــات الثقافــة التــي نتطلــع لتغييرهــا
وكيــف ترتبــط بتاريــخ المؤسســة؟ فعلــى ســبيل المثــال ،يف
مؤسســة تتبنــى ثقافــة المراقبــة الصارمــة للتكاليــف التــي قــد
تطــورت خــال أزمــة ماليــة ســابقة قــد يشــعر القــادة بضــرورة
انتهــاج ثقافــة أ كثــر هــوادة يف المرحلــة القادمــة مــن النمــو
الســريع .غيــر أن هــذا التغييــر قــد ُيبــرز علــى الســطح القلـ َـق
المكبــوت مــن أ يــام األزمــة والبــد مــن مواجهــة هــذا القلــق يف
برنامــج التغييــر ،كمــا أن المؤشــرات –مثــل مســتوى اســتقالة
الموظفيــن والتغيــب عــن العمــل والموضوعــات الناشــئة عــن
اســتقصاءات الموظفيــن ومقابــات تــرك العمــل– تعطــي
معلومــات مهمــة لمجالــس اإلدارة باإلضافــة للتقاريــر الرســمية
التــي يرفعهــا الرئيــس التنفيــذي.
ويف النهايــة ،يتعيــن علــى المجالــس أن تتأ كــد مــن أن الرئيــس
التنفيــذي والفريــق التنفيــذي لديهمــا المســتوى الصحيــح مــن
الدعــم يف جميــع مراحــل التغييــر .وينطــوي أي برنامــج للتغييــر
علــى الكثيــر مــن المفاجــآت واالنتكاســات ،وعلــى رأســها يجــب
علــى فريــق القــادة التنفيذييــن التعامــل مــع القــدر الكبيــر مــن
التعقيبــات واالنفعــاالت التــي تشــق طريقهــا داخــل المؤسســة
وخارجهــا .وبينمــا يحــدث كل هــذا ،يجــب أن يكــون لديهــم
القــدرة الذهنيــة لرؤ يــة الصــورة الكبيــرة ومعالجــة مشــاعرهم
حيــال مــدى تقــدم التغييــر .فــإذا كان هنــاك قــادة يســتطيعون
ـق بهــم
القيــام بهــذا بفاعليــة ويف جميــع األوقــات ،فأنــا لــم التـ ِ
بعــد .إن القــادة يف حاجــة إىل شــخص مــا يســتطيعون التحــدث
معــه بثقــة وال يطلــق عليهــم األحــكام وذلــك لمســاعدتهم يف
أن يفهمــوا ويعالجــوا كل شــيء يحــدث ولوضــع خطــة عمــل
للمضــي قدمـاً .والمقصــود مــن هــذا عــاد ًة العمــل مــع
واضحــة ُ
مــدرب أو مستشــار تنفيــذي م ـ َّر بتجر بــة مشــابهة يف الســابق.
يخبروننــي عمــايئ مــرارا ً وتكــرارا ً أن أ كبــر قيمــة يكتســبونها مــن
التدريــب الــذي يحصلــون عليــه هــو الوضــوح بشــأن مــا يحــدث
والثقــة فيمــا يجــب عليهــم القيــام بــه.
التغييــر ليــس ســهال ً أبــداً ،ولكــن هنــاك الكثيــر الــذي يمكــن
تنفيــذه لجعــل النتائــج فعالــة ومجزيــة علــى نحــو أ كبــر بالنســبة
للمســاهمين وأصحــاب الشــأن .ومــن الضــروري فهــم مراحــل
التغييــر ونــوع القيــادة التــي يجــب إظهارها يف كل مرحلة .أضف
إىل ذلــك الحوكمــة التــي تــدرك الطبيعــة المعقــدة للتغييــر
ويمكنهــا أن ُتو ِجــد بيئــة مواتيــة فعالــة .وتكــون بذلــك قــد
وضعــت مؤسســتك علــى الطريــق لتحقيــق نتائــج اســتثنائية.
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