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 ما هو التغيير؟

التغيير هو ديناميكية طبيعية لهذا الكون و هو يعكس التطور المستمر 

 .لحياتنا وكل ما يدور حولها من مجتمعات وانظمة ومؤسسات وغيرها

 

اذا كان هذا التغيير منظور او غير منظور، النظر عن التغيير حاصل، بغض 

 .، لألحسن أم لألسوأمتوقع او غير متوقع، مخطط له ام غير مخطط له

 

 «األمر الوحيد الثابت في الكون هو التغيير»
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كيف ينعكس موضوع التغيير على العالم الذي نعيش 

 فيه اليوم؟
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 ماذا يحصل في العالم اليوم؟
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 ازمة المالية

 حرب

$$$ 

$$$ 

ازدياد مضطرد 

 لالثرياء

 حرب

 حرب

ازدياد مضطرد 

 لالثرياء
ثورات وعدم استقرار امني 

 وسياسي
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 اعمال قرصنة

 اعمال قرصنة
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 ماذا يحصل في العالم اليوم؟
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هذا العالم هو ايضا  في حالة 
!!!تغيير دائم  
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البيئة 

 االجتماعية
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البيئة 

 التكنولوجية

البيئة 

 االقتصادية

البيئة 

 السياسية
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كيف ينعكس هذا التغيير الحاصل على مهمة ادارة 

 ؟االمن في البالد
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 وخارجية ذات منطقة تأثير واسعة وتحديات داخلية يواجه لبنان ضغوطات 

  تحديات 

 إقتصادية
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المؤسسة األمنية وعلى عالقة على ولقد إنعكس تأثير هذه العوامل 
 المؤسسة األمنية مع المواطنين

 تحديات الوضع في لبنان

تراكمات السنين العديدة 

 من عدم التقدم والتطور

غياب الدعم المادي 

 والمعنوي الالزم

 النتيجة الوضع

عالقة غير صحية بين المؤسسة االمنية 

 والمواطنين

عدم وجود رؤية محددة لدور المؤسسة 

 االمنية على ارض الواقع

تشرذم داخلي في المؤسسة لجهة استقاللية 

 عمل المؤسسة االمنية عن الوضع السياسي

عدم تطور اساليب عمل المؤسسة االمنية 

ومواكبتها للتقدم الحاصل عالميا  في هذا 

 المجال
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مع  دول  الداخليقوى االمن مؤسسة  تضامنتالظروف  ههذفي ظل 
  (1/2)األمنيةودور القوى وتغييروجه  لتطويرصديقة 

بالتعاون  2009تم إطالق مشروع الشرطة المجتمعية من قبل مؤسسة قوى األمن الداخلي في أواخر عام -

 بيروتوالتنسيق مع السفارة األميركية في 

بداية البرنامج، زار عدد من ضباط وقادة قوى األمن الداخلي الواليات المتحدة حيث راقبوا بشكل مباشر عمل في -

 ودور الشرطة المجتمعية في تطبيق القانون 

معهد في الواليات المتحدة لحضور دورة عن الشرطة المجتمعية إلى ضابطا  من قوى األمن الداخلي  22إرسال تم -

 ٢٠٠٩في نوفمبر بوالية كنتاكي الشرطة الجنوبي 

عودة الفريق إلى لبنان، بذلت جهود متضافرة إلدخال مفاهيم الشرطة المجتمعية في المناهج الدراسية عقب -

 .المعتمدة في معهد قوى األمن الداخلي لجميع الرتب

من ضباط  250المجتمعية في المنطقة الشمالية مع حوالي مبادئ الشرطة ، بدأ التدريب عن 2010أوائل عام في -

 فريق من المدربين من لبنان والواليات المتحدة قدمها  الصف

 .الجنوب والبقاع.لبنانمناطق بيروت،جبل ضابط صف في  1600نفسه  لالتدريب أعطي  2011عام في -

 اتطبيقه المجتمعية، قررت المديرية العامة لقوى األمن الداخلي الشرطة مفاهيم على من التدريب بعد ثالث سنوات -

 النهجفي قسم حبيش لتقييم فعالية هذا  خالل إطالق المشروع التجريبي لألمن الداخليمن 

    تضافر الجهود إلحداث التغيير على صعيد داخلي وخارجي
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2013 

مؤسسة قوى 

 الداخلي األمن
 الواليات المتحدة ايرلندا الشمالية

 مركز الشرطة النموذجي 

بعد ثالث سنوات من التدريب المستمر على 

مفاهيم ومبادئ الشرطة المجتمعية، قررت 

تطبيق هذه  المديرية العامة لقوى األمن الداخلي 

المفاهيم من خالل إطالق المشروع التجريبي 

في قسم حبيش لقياس فعالية هذا  لألمن الداخلي

الجديدالنهج   

مع  دول  مؤسسة قوى االمن الداخلي في ظل هذه الظروف تضامنت
  (2/2)وتغييروجه ودور القوى األمنية صديقة لتطوير

  2009 منذ
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 مركز الشرطة النموذجي

الشرطة النموذجي هو تطبيق لمشروع تبنته الدولة اللبنانية مركز 

وتعمل على تنفيذه مؤسسة قوى االمن الداخلي وهو يهدف الى 

االنتقال بفلسفة وطريقة عمل قوى االمن الداخلي من اسلوب ادارة 

 الحديثالشرطة التقليدي الى اسلوب ادارة الشرطة 

االساليب المستخدمة في الواليات المتحدة  االستفادة منمع  

 .بشكل خاص الشماليةاالميركية وايرلندا 

 اهدافه؟هو مركز الشرطة النموذجي وما هي ما 
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 الى من

 فعل على االمور االمنية رد 

 التواصل باتجاه واحد 

 االمن مسؤولية الشرطة فقط 

 االولوية حقوق االنسان ليست 

 المهمة الموكلة له فقط  مركز الشرطة ينفذ

 (تركيز على العمل)

 معقدة تجاوب بطيء مرتبط ببيروقراطية 

 ،رجل امن فقط الشرطي 

 اسلوب وقائي في ادارة االمن 

 التواصل باتجاهين 

 االمن مسؤولية والمجتمع ككل 

 حقوق االنسان جزء من عمل رجل االمن 

 تركيز )كمقدم خدمة للمواطنين  مركز الشرطة

 (على الخدمة

 طالب ) مركز شرطة سريع التجاوب مع المواطن

 (الخدمة

  تغيير إيجابيالشرطي، رجل امن وعنصر 

من التغيير  إلحداثلتحقيق هذا الهدف يجب العمل على عدة محاور 
 (المجتمعتغيير انطباع )الى الخارج ( رجل االمنتغيير ذهنية )الداخل 
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 ؟ما عالقة كل هذا االمر بي شخصيا  
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 ؟من انا من الناحية المهنية

 ؟ما هو دوري من الناحية المهنية

 انا عامل تغيير

 قيادة التغيير
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 الشرطي الحالي

النموذجيالشرطي   

االنطباع الحالي 

 للمجتمع

االنطباع المستقبلي 

 للمجتمع

 تغيير االنطباع تغيير الذهنية
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النموذجيالشرطي  الشرطي الحالي  

 ،رجل امن فقط الشرطي 

 االولوية حقوق االنسان ليست 

تركيز )المهمة الموكلة له فقط  الشرطي ينفذ

 (على العمل

غياب الثقة بالشرطي من قبل المواطن 

  تحسين الشرطي، رجل امن وعنصر

 اجتماعي

 حقوق االنسان جزء من عمل رجل االمن 

تركيز على )مقدم خدمة للمواطنين  الشرطي

 (الخدمة

 مواطن يثق كلياً بالشرطي 
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كي يحصل هذا التغيير يجب القيام بعملية شاملة لتغيير 

ذهنية عمل رجال االمن من ناحية، وتغيير انطباع ورأي 

 المواطن بالقوى االمنية من ناحية اخرى
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 تعريف التغيير 

كيف ينعكس موضوع التغيير على العالم الذي نعيش فيه اليوم؟ 

كيف ينعكس هذا التغيير الحاصل على مهمة ادارة االمن في البالد؟ 

   ؟ما عالقة كل هذا االمر بك شخصيا 

 قيادة التغيير ؟ما هي عملية 

 التغييرعوائق عملية مقومات و 

 خالل التغييرالتواصل 

 خالل التغيير قيادة الرئيس المباشر والتأثير بالزمالء 

لتدعيم التغيير ادارة العالقات مع اآلخرين 

سوء التواصل 

 المشاكلمعالجة 

 المستمر التحسين 

 محتويات التدريب 



٢٠١٣تشرين الثاني  - 37 -  

 التعريف

 ايصال هذه الرؤية و عملية خلق رؤية آسرة عن التغيير، يقيادة التغيير ه

وذلك  كافة االطراف المعنية مالحصول على دعو، الى االفراد والمواطنين

 .تنفيذ هذا التغيير بنجاح لضمان 

 

االطراف المعنية قيادة التغيير تسعى الى استقطاب الرعاية الالزمة من 

الفردية السلوكيات الذهنية وتغيير بهدف ( وباالخص الجهة المالكة للتغيير)

واعطاء االنطباع الالزم عن هذا التغيير وتوفير ثقة كافة االطراف بجدوى 

 التغيير

 قيادة التغيير
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الناتجة عن عمليات  يةئقيادة التغيير تساهم عادة في تخفيف المخاطر المبد

 التحول

 ت واالنظمة والنموذج التشغيلي اءافي االجرالتعقيدات كلما ازدادت
 مرحلة التنفيذنجاح التغيير في كلما ازداد خطر المؤسسة االمنية وثقافة 

ل الى مجموعة من وفي غياب الرؤية الصحيحة فإن جهود التغيير ستؤ
 الخاطئ المشاريع المشوشة والتي تنتهي في االتجاه 

 سيشككون في االفراد والمواطنين اذا لم تتم قيادة التغيير بحكمة فإن
 نامج التغيير واهدافهرب

فإنهم لن يبذلوا االفراد والمواطنين الالزم لدى  يمن دون توفير الوع
 وسيتمسكون بالوضع الراهن للتغير الجهد الكافي

لماذا تعتبر قيادة 

التغيير مهمة لنجاح 

 عملية التغيير؟

لن تعي االطراف المعنية الرؤية واالهداف   ،التغييرغياب قيادة في 
 التغييرالمبتغاة من وراء هذا 
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 هناك مقومات متعددة يجب العمل على توفيرها

 لضمان نجاح التغيير 

What is Change Management  ARABIC VERSION   ما هي إدارة التغيير.mp4
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 ؟يبدأ التغيير وكيف يتطوراين 

  !!بهإذا كان مثاال  يحتذى قيادة التغيير يمكنه واحد شخص 



٢٠١٣تشرين الثاني  - 42 -  

بيئة في  محيطهالتغيير مجراه من خالل تأثير عامل التغيير على يأخذ 
 التغيير ن تمكِّللتطور وبوجود األنظمة واألدوات التي مؤاتية 

  أتغير أنا

  يتغير الوطن

  يتغير  العالم

  اآلخرون يتغيرون
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ان عملية ادارة التغيير تتطلب اعتماد مقاربة واضحة ضمن اطار عمل 
 ممنهج وذلك للوصول الى النتائج المرجوة من وراء التغيير

 

خلق البيئة المناسة 

 للتغيير

 مشاركة وتمكين الشركة

 تطبيق وتدعيم عملية التحول

 خلق حس طارئ -1

 تأسيس المجموعة المرشدة -2

 خلق رؤية التغيير  -3

 تعميم رؤية التغيير -4

 تمكين اآلخرين من تنفيذ رؤية التغيير  -5

 اف القصيرة االمد دخلق والتخطيط لأله -6

تجميع اعمال التحسين واعتماد  -7

 تغييرات جديدة 

مأسسة مقاربات  -8

هذا االجراء المفصل  التغيير الجديدة
في يساهم مباشرة 
. التغييرقيادة مبادرات 

ويهدف هذا االجراء 
الى خلق حس طارئ 

حول مبادرات 
التغييرمع توفير 

ت واضحة اخطو
للمحافظة على زخم 

 .هذه المبادرات

 مقاربة ادارة التغيير

Leading Change by John P. Kotter : المرجع  * 
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كذلك، فإن االدارة الفعالة للتغيير تتطلب زيادة التزام كافة االطراف المعنية 
 بمبادرات التغيير

 

 وضع استراتيجية، ورؤية، واهداف•

 تحديد االدوار والنشاطات القيادية•

 القيادة العليا في التغييراشراك •

 تحديد الرعاة الرسميين للتغيير•

 يعيشون التغييرهم افراد  شبكة التغيير•

 عال المستمر مع الخطوط االماميةايقومون بالتف•

  ويتعلمون من االطراف المعنية ،يصغون الى•

 تأسيس فريق شبكة التغيير•

 شبكة التغييرالتأكيد على مكافأة •

 عضاء شبكة التغييرماد المداورة التاع•

ايجاد البيئة المناسبة 

 للتغيير

 مشاركة وتمكينال

تطبيق وتدعيم عملية 

 التحول

1 

2 

3 

ن 
ا

ال
ب
طل
يت
ر 
يي
تغ

: 

 الوقت

 االلتزام

 التخطيط

 الموارد االنسانية

 الجهد

 التغييرلمقومات عملي نموذج 

HR Works  *المصدر :  
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العوامل الرئيسية لنجاح التغيير، تأمين المقومات المساعدة على هذا ومن 
 التغيير

 

 المحتوى التواصلوسائل 

 والخططاالستراتيجيات  االفراد

 مقومات التغيير السليم

 المحتوى

 وسائل التواصل

االستراتيجيات 

 والخطط

 االفراد

 االمنيةقيم المؤسسة 

استراتجية ادارة التغيير 

خطة التواصل 

خطة التدريب االستراتيجي 

العالمة التجارية للتغيير 

شبكة التغيير 

فريق التواصل الخاص بالتغيير 

االطراف المعنية 

حمالت التوعية 

خطة تدريب شبكة التغيير 

الى الجمهور الرسائل الموجهة 

صورة التغيير في االذهان 

النشرات 

بريد الكتروني خاص بالتعليقات 

االجتماعات الالمنهجية 

الملخصات التنفيذية 

 الوقت

 االلتزام

1 2 

3 4 

 أ

 ب

 التغييرلمقومات عملي نموذج 

HR Works  *المصدر :  
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 المعنيةااللتزام والدعم من االطراف غياب  1.

االستراتيجيات، والخطط، )عدم توفر المقومات المادية لحصول التغيير 2.

 .(والتواصل المستمر، واالصغاء للتعليقات، والتفاعل مع المتطلبات، الخ

 وضوح سبب التغيير لالطراف المعنية وخاصة االفراد والمواطنينعدم  3.

 الثقة من قبل الجمهور المعني بالتغييرغياب  4.

التغيير من قبل االطراف المعنية وخاصة االفراد داخل المؤسسة مقاومة  5.

 االمنية والسباب مختلفة

 :هيالعوائق االساسية لحصول التغيير 
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 تعريف التغيير 

كيف ينعكس موضوع التغيير على العالم الذي نعيش فيه اليوم؟ 

كيف ينعكس هذا التغيير الحاصل على مهمة ادارة االمن في البالد؟ 

   ؟ما عالقة كل هذا االمر بك شخصيا 

 قيادة التغيير ؟ما هي عملية 

 دور الفرد –عوائق عملية التغيير مقومات و 

 خالل التغييرالتواصل 

 خالل التغيير قيادة الرئيس المباشر والتأثير بالزمالء 

لتدعيم التغيير ادارة العالقات مع اآلخرين 

سوء التواصل 

 المشاكلمعالجة 

 المستمر التحسين 

 محتويات التدريب 



٢٠١٣تشرين الثاني  - 48 -  

 التعريف

 التواصل

 غير أو/و متعّمدة مراسلة عملية هو التواصل

 هدف تحقيق أجل من الرسائل تفسيرو لتلقي متعّمدة

 .معّين

 تم اذا للتغير الرئيسي المساعد العامل هو التواصل

 التغيير مبادرات لمصلحة استعماله
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 يخّولك تحديد ما تتوقعه من االخرين

 يمّكن اآلخرين من التفاعل أثناء معك مما يضمن التنسيق وتفادي األخطاء 

 معالجة المشاكل في الوقت المناسبو يسمح بكشف العقبات في سير العمل 

 يمّكن القيادة من إعطاء وتلقي المالحظات بهدف ضمان استمرارية التقدم في العمل 

 له تأثير على صورة المؤسسة االمنية داخليا  وخارجيا  

 جمهور التغيير واالطراف المعنيةمع العالقات الناجحة يدعم ويحافظ على 

 ؟بالنسبة  للتغييرالتواصل اهمية ما 
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 الشركاء/ الفريق/ الجمهور فهم 

 مالحتياجاتهاستجابة أفضل 

 تعزيز العالقة

 قويخلق رابط 

 الثقةخلق 

 التواصل

1 

2 

3 

4 

5 

العنصر األساسي 
مبادرة تغيير او لنجاح أي 

 تحول تنظيمي

 نجاح عملية التغيير يرتكز على التواصل الدائم، الواضح والفعال 
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 عملية التواصل
 المتلقي

 الرسالة الُمرَسلة

 الُمرِسل

 المعتقدات

 الشخصية

 تفسير الرسالة
صاد

القت
 ا

 الترميز

 اللهجة

 رد الفعل او المقترحات

 اللغة

 قناة التواصل

 حل الرموز

 الرسالة المتلقاة
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فعالية 
صل

التوا
 

التواصل قوة قناة   دافئ  بارد 

ومن خالل وجها لوجه محادثات 

 الكتابةاستعمال لوح 

 االخبارخيارات  ورقة

 تسجيل صوتي

 اإللكترونيالبريد محادثات 

 شريط فيديو

 المحادثات الهاتفية

 التفاعلخيارات 
 محادثات الفيديو

 لوجه محادثات وجها 

 التواصلفعالية قنوات 

 متواضعة

شديدة 

 الفعالية
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 تعريف التغيير 

كيف ينعكس موضوع التغيير على العالم الذي نعيش فيه اليوم؟ 

كيف ينعكس هذا التغيير الحاصل على مهمة ادارة االمن في البالد؟ 

   ؟ما عالقة كل هذا االمر بك شخصيا 

 قيادة التغيير ؟ما هي عملية 

 التغييرعوائق عملية مقومات و 

 خالل التغييرالتواصل 

 خالل التغيير قيادة الرئيس المباشر والتأثير بالزمالء 

لتدعيم التغيير ادارة العالقات مع اآلخرين 

سوء التواصل 

 المشاكلمعالجة 

 المستمر التحسين 

 محتويات التدريب 
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 التعريف

قيادة الرئيس المباشر تعني التأثير على مدرائنا من خالل فهم اهدافهم 

ي عملية اتخاذ قرارات حاسمة وحل فوتوقعاتهم مع الحرص على ادخالهم 

 .النقاط العالقة بهدف مساعدتك

 

التأثير على الزمالء يعنى بالعمل على التأثير في آراء وسلوكيات الزمالء 

من خالل رفع مستوى الوعي لديهم حول التغيير ومدى اهمية مشاركتهم 

 .في صنعه

 قيادة الرئيس المباشر والتأثير بالزمالء
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 شبكة التغيير قيادة والتأثير على مديره عضو اذا لم يكن بمقدور

المباشر فإن العديد من القرارات الهامة لن تؤخذ في الوقت 

المناسب وبالتالي لن نكون قادرين على حل االمور العالقة 

 تعلقة بالتغييرموال

 شبكة التغيير على القيام بكافة االمور لوحدهم، أعضاء ال يقدر

 المعاونين لهماألعضاء لذلك فإنهم بحاجة الى خلق شبكة من 

 في الكثير من االحيان يشكل القادة التحدي والعائق االساسي امام

مثال  من خالل عدم توفير المعلومات الالزمة، او )تطبيق التغيير 

 (الموارد البشرية والمادية، او من خالل عدم التعاون بكل بساطة

لماذا باعتقادك ان  

قيادة الرئيس المباشر 

والتأثير بالزمالء امر 

 مهم خالل التغيير؟

الزمالء للتغيير تعتمد على قدرتك لحشد الدعم الالزم وتحريك شبكة  ان قوة 
  (1/2)بالتغييرتزام لتقبل وإل
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ك االفراد والحث ياالفضل لتحر ةاستعمال السلطة ليس دائما الوسيل

على القيام بالعمل، فالناس مستعدون اكثر لدعم التغيير اذا شعروا 

 ملية التغيير الحاصلةعفي  رأي يعبِّرون عنه انهم معنيين ولديهم 

 بشكل عام يفضل االشخاص ان يكونوا مقتنعين بالسبب الذي يجعل

تقديم شبكة التغيير العمل على أعضاء يجب على . من امر ما هاما  

 خططهم حول التغيير

يجب على شبكة التغيير التعامل مع العوائق االساسية والفرضيات  .

ومن هذه العوائق مثال  الخوف من التكلم بصراحة، والخوف من 

 .لتحفظ عن طلب امر ما، الخانقل االخبار السيئة لآلخرين، و

لماذا باعتقادك ان  

قيادة الرئيس المباشر 

والتأثير بالزمالء امر 

 مهم خالل التغيير؟

الزمالء للتغيير تعتمد على قدرتك لحشد الدعم الالزم وتحريك شبكة  ان قوة 
  (2/2)بالتغييرتزام لتقبل وإل



٢٠١٣تشرين الثاني  - 57 -  

 من خاللسلوكيات مثالية والتأثير في االفراد القيادة تتطلب اظهار 
 رؤية واضحة 

 مشتركةبرؤية االلتزام 

االيمان الراسخ بإمكانية تحويل الرؤية الى واقع 

كسب االلتزام من اآلخرين تجاه هذه الرؤية 

التأكيد على وحدة الهدف 

 الحدودكن متحمسا  الى ابعد 

 اظهار السلوكيات المثالية

بشكل يكسبك احترام الجميعتصرف ال 

القيادة باالعتماد على القيم الذاتية 

امضاء الوقت مع االفراد والعمل معهم جنبا  الى جنب 

الحضور الكامل خالل فترة االزمات 

التصالح مع ومعرفة الذات 

التصرف كمثل اعلى للجميع 

 الممارسات الفضلى لقيادة التغيير 
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 مع الجميعتفاعلية ابن عالقات 

على ما الطالعهم يتضمن اللقاءات الدورية بالمدراء شبكة التغيير أعضاء دور

به، ولفهم اي مصدر للقلق لدى االدارة العليا، ولطلب المساعدة  ونتقوم

 والعون من االطراف المعنية عند الحاجة اليها

 ،دور المشرف هو مشاركة المعلومات، اعطاء اآلراء الصريحة حول ما يقلقه

 واظهار االهتمام التام بما يؤدي الى تحفيز الفريق

 استعمل الوقت بحكمة

 التغيير عن نوع المعلومات ومستوى تفاصيل  فريقدورشبكة التغيير ان تسأل

ت قيمة االمعلومات التي يحتاج اليها، وبناء عليه قدم تقاريرك من دون اضاف

 باه الكامل لراعي التغيير هذاتلها وذلك من اجل الحرص على الحصول على االن

دور المشرف هو ارجاع االثر وتوفير النصح الالزم لمبادرات التغيير المعنية 

 من خاللسلوكيات مثالية والتأثير في االفراد القيادة تتطلب اظهار 
 رؤية واضحة 

 ( 1/2)الممارسات الفضلى الدارة العالقة مع الرئيس 
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وضح الخيارات وقم بإثارة النقاط الهامة واستحصل على الوقائع االساسية 

 للتمكن من اتخاذ القرارت المناسبة

ات المنطقية ردور شبكة التغيير هو توفير المعلومات والوقائع الالزمة والمبر

 للمشرف من اجل اتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب

 دور المشرف هو توضيح الوضع واتخاذ القرارات التي من شأنها المضي بمبادرة

التغيير الى االمام او على االقل القرار الذي يؤدي الى التخفيف من المخاطر 

 المحدقة بالمبادرة

 من خاللسلوكيات مثالية والتأثير في االفراد القيادة تتطلب اظهار 
  رؤية واضحة 

 ( 2/2)الممارسات الفضلى الدارة العالقة مع الرئيس 
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 اصغ وتعلم من اآلخرين•

 طلب رأي اآلخرين واالستفسار عن ما يقلقهم يمكن ان يساعدك في فهم وجهات النظر وتحضير

 رسالتك بشكل يتناسب مع هذه االمور

االصغاء الفعال يساهم في بناء الثقة  واالحترام والبراهين الالزمة للتأثير باآلخرين 

 استعمل التحفيز للتأثير باآلخرين•

 استنهض الحماسة الفكار التغيير المطروحة من خالل ربط هذه االفكار بالقيم الشخصية لالفراد

ومن خالل قص القصص االيحائية، وفسر لهم كيف ان افكار التغيير هذه تتوائم مع خطتهم 

 الخاصة

احرص على ايصال جميع هذه االفكار بحماس وثقة تامين 

 باآلخرينالممارسات الفضلى للتأثير 

والمشاركة واستعمال تأثير الزمالء على بعضهم البعض االصغاء والتخفيز 
 من الوسائل االساسية للتأثير باآلخرين وحثهم على قبول التغيير
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 احرص على مشاركة ملكية مبادرات التغيير مع اآلخرين

النك بحاجة لهم ان يحذوا  ئكانت بحاجة الى التأثير بزمال

حذوك في قبول التغيير وحيث ان مشاركة الملكية هامة من 

 اجل الحرص على تقدم االمور وتنفيذ المبادرات

 زمالئك ألن يكون لهم حصة في ملكية مبادرات قم بدعوة

 التغيير ونتائجها االيجابية على الجميع

 اعمل على مشاركة اآلخرين في اتخاذ القرارات وذلك من

 اجل الحصول على قبولهم التام للتغيير

 سيطا  وسهال  من خالل وضع باحرص على ان يكون االمر

 اهداف صغيرة

 اعمل مع اآلخرين على تغيير سلوك واحد بشكل بسيط

ومرح كخطوة اولى لقبول التغيير والتغلب على اي نوع من 

 المقاومة

 باآلخرينالممارسات الفضلى للتأثير 

والمشاركة واستعمال تأثير الزمالء على بعضهم البعض االصغاء والتخفيز 
 من الوسائل االساسية للتأثير باآلخرين وحثهم على قبول التغيير
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 تعريف التغيير 

كيف ينعكس موضوع التغيير على العالم الذي نعيش فيه اليوم؟ 

كيف ينعكس هذا التغيير الحاصل على مهمة ادارة االمن في البالد؟ 

   ؟ما عالقة كل هذا االمر بك شخصيا 

 قيادة التغيير ؟ما هي عملية 

 التغييرعوائق عملية مقومات و 

 خالل التغييرالتواصل 

 خالل التغيير قيادة الرئيس المباشر والتأثير بالزمالء 

لتدعيم التغيير ادارة العالقات مع اآلخرين 

سوء التواصل 

 المشاكلمعالجة 

 المستمر التحسين 

 محتويات التدريب 
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 التعريف

 ادارة العالقات مع اآلخرين

 

تساهم ادارة العالقات بدعم جهود القادة في بناء 

عالقات اساسية ومطوبة لتدعيم جهود برامج 

 التغيير والتحول

عملية تقصد  يادارة العالقات مع اآلخرين ه

 .بناء وتدعيم العالقات الودية مع اآلخرين
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تدار العالقات، يمكن للمصداقية أن تسقط وتصبح إرشادات عندما ال 
 التغيير غير واضحة 

 تعزيز العالقات يكون مفيدا في أوقات التحول 

 عالقات أفضل تعني أّن الموظفين هم أكثر عرضة لتبادل
 المعلومات الهامة مع قادتهم

 على سبيل )إدارة العالقات تخلق قاعدة المعاملة بالمثل
سأبذل جهداً إضافياً من أجلك اليوم إذا كنت ستعاملني   :المثال

 (بالمثل غدا

الوعود بين شبكة التغيير وأعضاء الفريق هي أكثر وضوحا 

 إحتياجات الفرد أو المجموعات مفهومة أكثر 

 إدارة العالقات تساعد على تجنب الصعوبات المعتادة  لجهود

 التحول الكبير

 القيمة التي يتوقعها الموظفون من بعضهم البعض قد تكون
 غير اكيدة 

يمكن للموظفين أن يكونوا على غير علم بما هو متوقع منهم 

لماذا تعتبر ادارة العالقات 

شبكة أعضاء هامة لنجاح 

 التغيير في مهمتهم؟
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بطاقة األداء إلدارة العالقات من أجل تحديد أصحاب المصلحة الرئيسيين ستخدم إ

 ودرجة دعمهم وأهميتهم 

على سبيل . تفاعل مع جهات االتصال الخاصة بك لفهم مستوى نفوذها وسلطتها في المنظمة

المثال، كيف حصلت تلك الجهات على هذه السلطة؟ هل هي على استعداد بإستخدام نفوذها 

 وسلتطها من أجلك؟

على سبيل المثال، ما هي هواياتهم . تفاعل مع جهات االتصال الخاصة بك لفهم خصائصها

 الشخصية؟ أي نوع من السلوك يتصفون به عادة؟

 اتصاالتك ووّسع شبكة معارفك عزز

 إعثر على معلم للمساعدة في شق طريقك في المؤسسة

 وبناء شبكة معارف

إستفد من فرص التواصل مع اإلداريين والرؤساء 

 الجماعيوالعمل االلتزام العاطفي الموضوعية مع موازنة  عرض التميز و 

 العالقاتدارة الممارسات الفضلى إل

* See Exercise for details 

 لعالقتك مع معارفك طابعا  شخصيا  اضف 

اكتب مالحظات شخصية باإلمتنان 

 اطلب ووفر التقييم بإنتظام 

 اجتماعتذكر شيئا  شخصيا  من كل 
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 الجماعيوالعمل االلتزام العاطفي الموضوعية مع موازنة  عرض التميز و 

 العالقاتدارة الممارسات الفضلى إل

 وازن الموضوعية مع االلتزام العاطفي 

 إظهر اإلستقالل والمصداقية من خالل الصدق ومواجهة القضايا بشكل استباقي ومهني –الموضوعية 

 إثبت االلتزام الشخصي والعاطفي من خالل كتابة المذكرات الشخصية، وتحديد المصالح المشتركة، وخلق  -االلتزام العاطفي

 فرص لتبادل الخبرات

 تابع تقدمك

 هل الموظفون أكثر اهتماما في التحدث إلى أعضاء فريقهم بعد الخروج من االجتماع مما كانوا عليه قبل أن يدخلوه؟ -الفائدة 

 هل نجحت في تحريك فهم موظفيك عن شيء يهمهم؟ -الفهم 

 هل زدت من إدراك موظفيك أنك على استعداد لوضع مصالحهم ونجاحهم قبل نفسك؟ -العمل الجماعي 

 تجنب الصعوبات المعتادة

قدم الدعم لبناء عالقة متبادلة. ال تتوصل مع معارفك فقط عندما تحتاج إلى مساعدة 

كن على علم  بأحدث إنجازات معارفك واألشياء التي تهمهم 
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 تمرين
 ادارة العالقات

 وضع خطة الدارة العالقات

لقب/إسم أولويات العمل سلطة أهمية الدور في التغيير أنماط سلوكية عوامل شخصية سجل التفاعل   

 ٥+ ٣+ صاحب قرار  داعم يحب السيارات 2013\4\15
 المالية•

 اإلستراتيجية•
 السيد عبدهللا

  

 حدد أهم معارفك في النموذج أدناه•

 (  معارفك لقب، مجال الخبرة، مصلحة/إسم)صف معارفك في كل ُبعد •

 (األقوى) ٥+إلى ( األضعف) ٥-: مستخدماً المقياس التاليواألهمية األفراد على مستوى السلطة قّيم •

 إمأل بطاقة اآلداء للعالقات وحدد ما يمكنك التركيز عليه خالل األسابيع القليلة المقبلة •

ال
مث
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وهو من الطبيعي أن . وغيرها من العوائق المقاومة والخوفغالباً ما تلقى مبادرات التغيير 

 .بين األطراف المعنية بسبب كل هذه العوامل سوء التواصل أو النزاعاتتنتج 

وأن تلعب دور إيجابي وسيطا  بين زمالئك كعامل التغيير ألن تكون مسؤولية كبيرة تقع عليك  

 .اآلخرينوتشتيت مخاوف تعزيز التواصل الفعال  ، المساهمة في تبديد الخالفاتمن خالل 

  تضارب المصالح 

 الخوف من الفشل

عدم وجود دعم من 

معارضة   اإلدارةقبل 

  المواطننين

التعلق باألساليب 

  القديمة

رسوخ الذهنية 

 الخوف من المجهول  القديمة

عدم وجود رؤية 

 موحدة
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 تعريف التغيير 

كيف ينعكس موضوع التغيير على العالم الذي نعيش فيه اليوم؟ 

كيف ينعكس هذا التغيير الحاصل على مهمة ادارة االمن في البالد؟ 

   ؟ما عالقة كل هذا االمر بك شخصيا 

 قيادة التغيير ؟ما هي عملية 

 التغييرعوائق عملية مقومات و 

 خالل التغييرالتواصل 

 خالل التغيير قيادة الرئيس المباشر والتأثير بالزمالء 

لتدعيم التغيير ادارة العالقات مع اآلخرين 

سوء التواصل 

 المشاكلمعالجة 

 المستمر التحسين 

 محتويات التدريب 
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سوء التواصل  يحصل عندما ال تحقق الرسالة المرسلة النتيجة المقصودة، أو عندما تحقق 

 نتائج مختلفة تماما عن ما كان المقصود أصال

 ؟ ما هو سوء التواصل 

سببها المشاكل ٪ من ٧٥

 التواصلسوء 
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 العناصر التي تساهم في سوء التواصل خالل التغيير

 يحصل عندما يتأثر تفسير الرسالة بخلفية المتلقي وهو  -  التواصلإنحراف التواصل يعرف بسوء 

١ 

 أنت تقول

 المعتقدات

 الشخصية 

 المخاوف

 الخبرة

 الدين

 المستوى العلمي

 الخلفية االجتماعية
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 معوقات التواصل

اللغة 

القيم والتقاليد 

 درجة الفهم 

التخصص 

المستوى التنظيمي 

 الحجم والجغرافية 

 التواصل المفرط 

 العقبات النفسية 

 تغّير الرسالة 

 االفتراض 

 التسرع في إتخاذ القرارات 

 الفوضى 

  خلفية المرسل والمتلقي 

 الجّيدغياب اإلصغاء 

 إدراك جيد لخلفية المتلقي 

 الثقة 

 هدف واضح 

إصغاء جّيد 

 رسالة واضحة 

 لغة جسد مناسبة 

 نبرة صوت واضحة 

 اختيار صحيح للكلمات 

 التخصص في الموضوع المطروح 

مكان مناسب وبيئة مناسبة للتواصل 

عززات التواصلم  

 أمثلة عن معززات ومعوقات التواصل 

VS 
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 مرحلة التغيير خالل  االيجابيمبادئ التواصل  

 ١ الجميعنفسه مع ال تستعمل أسلوب التواصل 

 عندما تقوم بارسال رسالة ما ال تفترض انها حتما  قد فُِهَمت

 إصغِ 
 ُتفَهمإسَع ان َتفهم قبل أن 

 األهمية ليست في ما تقول

 !!ولكن في ما يسمعون 

قبل التواصل او التفاعل مع اي وضع او حالة، تأكد من حصولك على الصورة 

 ...الكاملة

 فكر بايجابية عندما تتواصل

٢ 

٣ 

٤ 

٥ 

٦ 
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 تعريف التغيير 

كيف ينعكس موضوع التغيير على العالم الذي نعيش فيه اليوم؟ 

كيف ينعكس هذا التغيير الحاصل على مهمة ادارة االمن في البالد؟ 

   ؟ما عالقة كل هذا االمر بك شخصيا 

 قيادة التغيير ؟ما هي عملية 

 التغييرعوائق عملية مقومات و 

 خالل التغييرالتواصل 

 خالل التغيير قيادة الرئيس المباشر والتأثير بالزمالء 

لتدعيم التغيير ادارة العالقات مع اآلخرين 

سوء التواصل 

 المشاكلمعالجة 

 المستمر التحسين 

 محتويات التدريب 
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 التعريف

المشكلة هي حالة متوّقعة أَو غير متوّقعة، ناتجة عن تفاعالت متعّددة، 

َتتضّمن عوامل بشرية وغيَر بشريَة، والتي إْن لْم ُتحل، تؤثرحتما  على 

 .األداء العام للمؤسسة والعالقات اإلنسانية فيها

على التحليل وَحلّ المشاكل بطريقة فعالة من القدرة معالجة المشاكل هي 

تؤمن أسس ثابتة ومتماسكة لعملية التحليل مع أُُطر معينة خالل استعمال 

 المستقبلالتأكيد على تفادي المشكلة في 

 معالجة المشاكل



٢٠١٣تشرين الثاني  - 76 -  

 لماذا تحصل المشاكل في العمل؟
 

 األسباب المحتملة

 غياب األهداف الذكية

 نقص في التنظيم

 غياب القيادة

 عدم وجود توجيهات واضحة

 غياب التخطيط

Vs 
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 6الى  1معالجة المشكلة من 

6 

 حدد المشكلة

 حلل المشكلة

حدد البدائل والحلول 

 الممكنة

 اختر الحل األنسب

 ضع خطة للتنفيذ

تابع المشكلة للتأكد من 

 حلها

تأكد من أن المشكلة المحددة 

واضحة بالنسبة لجميع األطراف 

 المعنية
! 

! 

! 

! 

! 

تأكد من موافقة جميع األطراف 

المعنية على األسباب الرئيسية 

 للمشكلة

تأكد من موافقة جميع األطراف 

المعنية على الئحة البدائل 

 والحلول الممكنة

تأكد من التقاء جميع األطراف 

 “الحل األنسب”المعنية حول 

تأكد من موافقة والتزام جميع 

األطراف المعنية بتنفيذ الخطة 

 الموضوعة 
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 المشاكلكيف يمكنكم تجّنب 

 التخطيط الجّيد

 الوعي الذاتي والقدرة على توّقع المشاكل  

 خطوط تواصل واضحة ومنظّمة

 بناء ثقافة المؤسسة والمحافظة على شفافيتها

الحرص على ودعم المواقف االيجابية وعالقات جيدة ضمن الفريق الواحد داخل 

 المؤسسة

جل
عا
ر 
خب

 

من لـتجنبها ما هي إال محاولة معالجة المشاكل 

 األساس
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  ...كيف ُيمكن لمشاكل ملّحة أن تتحّول الى نزاعات

 مشكلة
مشكلة 

 نزاع اكبر
 مع مرور الوقت

  ًحالة اكثر تعقيدا 

  ًحلول اكثر تعقيدا 

 تعدد األطراف المعنّية 

 المال , كلفة مرتفعة من ناحية الوقت

 لبنان -ل.م.أر وركس ش نموذج مطّور من قبل إتش والموارد المتوّفرة

© 2009 
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 كيف يمكن على شبكة التغيير التعامل مع النزاع؟

ك
ات
ج
حا

 

 حاجات اآلخرين

 القيمة األعلى

 القيمة األعلى القيمة األدنى

 المنافسة

خسارة -ربح   
 التعاون

ربح -ربح   

 التجنب

خسارة –خسارة   

 االستيعاب

ربح -خسارة   

 المساومة

50/50 
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 الدفاعيالسلوك  تشجعالتصرفات التي 

 إلقاء اللوم  - األحكام إصدار 

 « صحيحةبطريقة أن تتصرف ال تعرف انك »

   التسلط االستبداد، السيطرة،  -الديكتاتورية 

 "تفعل ذلك بهذه الطريقةيجب أن »

 إلى الحيل أو التهربحسبة، واللجوء مكيدة،  - التالعب 

من أجلي، سوف أحرص أن تحصل إذا قمت بذلك العمل "

 ."على مكافأة

 مكترثغير مبال، غير   - اإلهتمام عدم 

األولويات، لديك الكثير من مساعدتك إن كان ال يسعني "

 ". مشاكلي الخاصةفلدي 

 متعجرفمتكبر،  - التعالي 

 ."اإلجابة على هذا السؤالتعرف يجب أن "

 مناهج أو عدم الرغبة أو القدرة على تقبل  - اإلنغالق

 أخرىطرق عمل 

 !"للسخرية جدا ةمثيرطريقك "  

  وصف السلوك بموضوعية  -وصفّي 

 أشهرثالثة آخر تصل إلى العمل في وقت متأخر في كنت "

"  

  نهج تعاونياستكشاف الخيارات،  - الحلولعلى يرّكز 

" حالً مقبوالً لكلينا؟هل يمكننا إيجاد" 

 مباشر - صاِدق 

 ."الغدظهر ساجيبك قبل اليوم، لكنني اإلجابة ال أستطيع "

 ومتفهم لمواقفهم اآلخرين لشعور مراٍع  - ُمتعاطف 

سوف استاء جدا اذا إتضح أنه اتخذ القرار على أساس "

 "المحسوبية

  تقدير حقوق اآلخرين لآلخرينإظهار االحترام  –ُمحترم ،

 المختلفةووجهات النظر 

 "فكرت كثيراً  قد كنت أرى أنك "

 يتقبل األفكار الجديدة  - ُمنفتح 

 ."حول هذه الخطةأفكارك أود أن أسمع "

 الدفاعيالسلوك من  تحدالتصرفات التي 

 كيف يمكن على شبكة التغيير التعامل مع السلوك الدفاعي ؟
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 تعريف التغيير 

كيف ينعكس موضوع التغيير على العالم الذي نعيش فيه اليوم؟ 

كيف ينعكس هذا التغيير الحاصل على مهمة ادارة االمن في البالد؟ 

   ؟ما عالقة كل هذا االمر بك شخصيا 

 قيادة التغيير ؟ما هي عملية 

 التغييرعوائق عملية مقومات و 

 خالل التغييرالتواصل 

 خالل التغيير قيادة الرئيس المباشر والتأثير بالزمالء 

لتدعيم التغيير ادارة العالقات مع اآلخرين 

سوء التواصل 

 المشاكلمعالجة 

 المستمر التحسين 

 محتويات التدريب 
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  التغيير الفعال

 التواصل الفعال-

  معالجة المشاكل-

 السلوكيات المثالية-

 التأثير على اآلخرين-

  التحفيز-

 لآلخريناإلستماع -

 الرؤية الموحدة-

  اإليمان بجدوى التغيير-

اآلن وقد اكتسبت المفاهيم الخاصة 

وبعد أن تسلحت بالمعرفة عن  بالتغيير 

األدوات واألطر الالزمة لتنفيذه بنجاح، 

أصبحت مسؤوليتك أن تستخدم كل تلك 

األدوات من أجل تعزيز مبادرات التغيير 

 :صعيدعلى 

 األمن إنطباع المجتمع عن قوى•

  ذهنية الشرطي •
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ودور التطورالدائم لوجه  الخطوة األولى واألساسية  فيالتغيير هو  تحقيق هذا

قوى األمن ؛ ولكن المحافطة على هذا التغيير على المدى الطويل يستدعي 

 التحسين المستمر 

 حدد فرصة وضع خطة للتحسين 

ما تعلمته واعمل على نّفذ 

 تدعيم انتاجيتك 

 التطور الحاصل وحلل النتائج قّيم 

في تابع إذا كانت النتيجة اجابية 

على إيجاد وإال اعمل ذات اإلتجاه 

 للتحسينجديدة أساليب 

 دائرة التحسين المستمر 

ط  خطِّ

 نفِّذ

 قيِّم

 باِدر
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فوق كل شيء فإن التغيير بحاجة الى االيمان الراسخ 

 بجدوى التغيير، واالهم هو ان يبدأ التغيير 
 .من الذات وبالذات
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 !شكرا  لوقتكم واهتمامكم
 

 اسئلة؟

 استيضاحات؟

 مالحظات؟

 ؟إقتراحات


