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 كلية القلم اجلامعة                                                                          
 امللخص     

لبحث والتي تضمنت مقدمة ومبحثين وخاتمة بداية ،نوضح خارطة ا

واستنتاجات وكاالتي : يبدا البحث بمقدمة، تتضمن اهمية البحث والتي انطلقت من 

المكانة والدور التي تحتلهما  ادارة التغيير  في النظام الدولي ال سيما في عالم ما 

 مية للبحث وهذا ما ادركه صناع القرار ومن هنا انطلقت االه بعد الحرب الباردة،

ونحن نضع الحجر االساس لهذا البحث واجهتنا اشكالية هي: من يصنع 

 من ؟التغيير يصنع االدارة؟ ام االدارة تصنع التغيير؟ وهل التغيير  يقاد؟ ام يدار؟

وهذا كان حافزًا لنا للبحث .. فجعلنا نستند على فرضية مفادها)كلما كانت ادارة 

تحكم بالتغيير ( .ليجرنا البحث الى الساحة الدولية التغيير عقالنية ، كلما امكن ال

متحدين الصعاب العلمية وهذا هو المطلوب الن  يكون اعلى نطاق له واشمل،

الهدف من البحث هو ادراك المكانة التي تحتلها ادارة التغيير في الفكر 

 االستراتيجي الدولي.

تي::كان اما متن البحث ، فقد تكون من  مبحثين وعدة مطالب  وكاال

المبحث االول بعنوان التغيير الدولي والذي قسمناه الى ثالث مطالب :المطلب 

االول: تطرقُت فيه فلسفة التغيير ،اما بالنسبة للمطلب الثاني ،فاهتم بمفهوم التغيير 

 ،وبعد ذلك يأتي المطلب الثلث فتضمن مسميات التغيير .

الدولي  ،لينقسم هو االخر  اما المبحث الثاني فجاء بعنوان : ادارة التغيير

الى ثالثة مطالب وكاالتي :المطلب االول فسر لنا فلسفة ادارة التغيير ، وتواصل 

مع ما مضى تطرقنا في المطلب الثاني الى مفاهيم ادارة التغيير ،وصواًل الى 

 المطلب الثالث لتكون مهمته الكشف عن اسماء ادارة التغيير.
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ية  الناصة على )كلما كانت ادارة التغيير وختامًا ،يمكن القول ان الفرض

عقالنية ...كلما امكن التحكم بالتغيير (صحيحة وصريحة من خالل االستنتاجات 

 التي توصلت اليها في متن التي استخلصت من البحث كنتائج.

 املقدمة 
انطالقًا من القراءة التاريخية التي امتاا  بهاا معطاى التغييار، وماا هفر تاه       

هربكات مادرك صاناع القارار، وماديرو السياساية        هحاداث ومفاجااات،  تفاعالته من 
الدوليااة ،عجااز الساسااة والمفكاارون والباااحثون وذو االختصاااف والمهتمااون فااي     
العثاور عان وضااع تفساير واضاح لمااا يادور فااي فضااء ذلاك المعطااى وبنااء ر يااة         

بعيادًا   تؤطر تفاعالته. إذ لم يكن من الساهل هو الساير التنباؤ بالمساتقبل     استراتيجية
عن التغيير وطرق إدارته، فبانات علايهم مالماح الحيارة واالرتبااك وهام يحااولون        
البحاااث عااان سااابل إدارة ذلاااك المعطاااى حتاااى لااان الااابع  مااانهم هن ذلاااك الجهاااد  
سيوصلهم إلى بناء مقتربات فهم تتكشف عندها اإلشكاليات المتشعبة التي تكتظ بها 

 الدولية.التفاعالت  
ن التقاعس لاد  الابع  ارخار مان  البااحثين فاي       ونتيجة لذلك ساد نوع م

الخااوب بغمااار التحلياال والتنبااؤ بمجريااات المسااتقبل المجهااول عاان طرياا  إدراك  
تبعًا لما يحويه موضوع البحث من إشكاليات هو جدليات ال يمكان   التغيير وإدارته،

داء حاضانة لا    لّمها هو حسم مبتغاها ال سيما بعاد سايادة ر ياة مفادهاا هن التغييار،     
العالمي الذي عرف بقوة هواصره اإلدراكية. وتبعا لذلك، يمكن القول ال يمكن ألي 
قارئ منصاف لتااريإ إدارة التغييار وعبار المراحال التاي مارت بهاا ،هن يتغاضاى          
عن اإلدارة العقلية التاي ولادت إرادة التغييار وإدارة التغييار ،وقياادة التغييار. وفاي        

فااي لاال إدارة  النظااام الاادوليمسااتقبل ضااوء تضااارب الاار   والطروحااات حااول 
التغيير. جهد الباحث نفسُه لصياغة ر ية هو طرح لبلورة ما ينبغي هن تكاون علياه   

بعااد هن ساااد نااوع ماان االهتمااام والتركيااز علااى ساار نجاااح       الدوليااةإدارة التغيياار 
الذي عده الكثير لغز يصعب حله هو البع  سالم باأن ال حال     الدوليةاإلستراتيجية 

لمااا ساااد نااوع ماان الفضااول لااد  العلماااء و المفكاارين حااول اسااتقراء الفكاار    لااه. مث
وإدراك سلوك صناع القرار،وكيفية قادرتهم علاى صاناعة التغييار وبراعاة       الدولي

 إدارته ونجاح قيادته.
نظام ومن هذا المنطل  نشأ مفهوم إدارة التغيير وهبانت آثاره في مستقبل ال

 الادولي كانت متجذرة هصاالً  فاي المادرك    ،لما كرسه من ر   وهطروحات الدولي
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للقاو  الفاعلاة فاي    حتى بده اإللحاح علاى تطبيقهاا ساببًا فاي كشاف الوجاه الحقيقاي        
 . النظام الدولي

ومن هذا المنطل  حاول الباحث ش  طرائ  خاصاة لاه  بعاد هن تزاحمات     
،لااذا وجااد ماان  الدوليةهمامااه طاارق البحااث والدراسااة فااي مااا يخاا  اإلسااتراتيجية    

ري ذكر بع  اإلشارات المهمة قبل الولوج في تفاصيل الدراسة موضوع الضرو
 البحث لتكون لنا دلياًل في البحث والدراسة ، ولعل ههم تلك اإلشارات .

اهمية البحث :انطلقات اهمياة البحاث مان المكاناة التاي احتلهاا التغييار فاي          
غييار والاتحكم   النظام الدولي وما لالدارة الدولية من امكانات في صاياغة صاور الت  

 به.

اشكالية البحث:حمل لنا الموضاوع اشاكالية عاماة هاي هال التغييار يصانع        
االدارة ام االدارة تصنع التغيير لهذا كان الغموب وضبابية هاي اسااس االشاكالية    
للتفرع الى فاروع خرجات علاى شاكل تساا الت هاي : مااذا نقصاد بفلسافة التغييار           

كاله ؟ ماذا نقصد بفلسافة ادارة التغييار   ؟وما هي مفاهيمه ؟ماهي اسسه ؟وماهي اش
 ؟وما هي مفاهيمها ؟ماهي اسسها ؟وماهي اشكالها ؟

فرضاااية البحث:اساااتند البحاااث الاااى فرضاااية مفادهاااا :))كلماااا كانااات ادارة 
 التغيير عقالنية ،كلما امكن التحكم بالتغيير((.

 منهجية البحث :اعتمدنا المنهج الوصفي لحاجتنا ليه لوصف المفاهيم.

 ق البحث:شمل المفهوم واتسع الخذ نطاق دولي.نطا

هاااااادف البحااااااث :هااااااو التعريااااااف بااااااالتغيير واسسااااااه وادارة التغيياااااار     
 واسسها.وتوضيح العالقة بين االدارة والتغيير .

 هيكلية البحث :تكون البحث من مقدمة ومبحثين وخاتمة.

_________________ 

غيير:االسااااتراتيجية بحااااث مسااااتل ماااان اطروحااااة الاااادكتوراه،بعنوان االدارة الت  -*
 .2402االمريكية الشاملة انموذجًا،كلية العلوم السياسية ،جامعة النهرين،

 



كلية القانون للعلوم القانونية والسياسيةمجلة 

Journal of college of Law  for Legal and Political Sciences  

040 

 مقدمة متهيدية:
هولااى واجبااات البحااث والتحلياال أليااة لاااهرة هو واقعااة، تحديااد     ماان لعاال 

المقاصد واستشفاف المضامين والمفاهيم، ال سيما بعد هن يسودها اللابس والتاداخل   
تدعونا دراستنا إلى تحديد القصاد مان التغييار وسابل إدارتاه،       في المعنى. ومن هنا

الذي طالما اختلف بشأنهما الكثيار، قياساًا ووجاودًا، تحديادًا وتاأطيرًا، لماا يتضامنه        
المفهومان من مقومات تشكيل وبناء وهداء، وتميز عن بقية المفااهيم التاي تاداخلت    

 وتشابكت معه.

بع  وغاالبيتهم مان األكااديميين،    ره  العلى الرغم من حيوية ما تقدم، و
هن المحاوالت التأطيرية بهاذا الخصاوف، وبسابب عوامال شاتى، بادت افتراضاية        
هكثر مما هاي واقعياة، مارجعيين السابب إلاى اخاتالل األداء الفكاري المتوجاة نحاو          

تتسارع عملية التغيير في حياتناا  التغيير الذي قاد بدوره إلى عجز إدارة التغيير.إذ 
كمثل األمواج الهائجة، فالبع  تصد  لهذه األمواج فكان ضحية  ثلهام المعاصرة

من  والبع  استطاع هن يركب الموجة ويستفيد من قوة الموج فأصبح مستفيٌد لها،
ماان  إلفااادةالوسااائل الال مااة ل. والموضااوع محاال الدراسااة، جاااء ليرفاادنا ب  التغيياار

 ضحية له.هن نكون التغيير ال 

وإربااك  التغييار ياؤدي إلاى اضاطراب     اعتقاد بأن  وانطالقًا مما تقدم، شاع
االضاطراب النااتج   و كوارث، خاصة وهن  إلى حدوث ه ماتي ديؤ، وربما هدائي

يتعاداه ليلاوح    بال  ،السالبي فاي المجاال المعناوي    التاأثير  ال يقتصر على عن التغيير 
المجال المادي. وعليه لم تكن مهمة هذا الحمال ساهلة علاى اإلطاالق بال بادت مان        

عب المهام ال سيما عندما يتعل  األمر بالجانب النظاري الاذي يعاد مان هصاعب      هص
الجوانب العلمية لما حمل مان مفاردات مفاهيمياة ياراد لهاا التوضايح خاصاة وهنهاا         
تطرح على شكل تسا الت منها: ما هو التغييار؟ مااذا نعناي باادارة التغييار ؟ وماا       

ا الت ستكون في ثناياا هاذا البحاث    القصد من إدارة التغيير؟ اإلجابة على تلك التس
 من موضوع الدراسة إذ ارتأ  الباحث تقسيمه الى مبحثين وكما يأتي :

 المبحث األول: التغيير الدولي. 

 المبحث الثالث: إدارة التغيير الدولي.  
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 املبحث األول
 الدويل التغيري

 
ن هااذا العااالم  هوربمااا ال يسااتطيع هن ياادرك،  ال احااد يسااتطيع هن يتصااور، 

لماا صانع مان نوباات      غرياب علاى الكثيار مان سااكنيه،      تغيير،الواسع والمكتظ  بال
 ساالبًا علااى تااوا ن هياكلااه لتفتقاار قااواه إلااى هواصاار    تارتباااك واضااطراب انعكساا 

القو  المهيمناة مان مكانهاا    من تحريك  صن تفاعالت نظامه بعد هنتمكن التغييرتُر
دة علاى ركاام تلاك القديماة التاي      جديا  وربما ه احتها من التاريإ نهائيًا ليصنع قو 

هفضى بدوره إلى إيجاد نوع من الذي لتغيير ذلك هو ا (1).عصفت بها رياح التغيير
،هثرت على النس  الدولي، ذلك التي عدت منتجة ألنظمة غير متجانسة، التفاعالت

 ( 2)هو حراك التغيير.

هااو البحااث عاان مصاادر تلااك الحقيقااة   ،ولعاال هفضاال مااا يفساار تلااك الجبلااة 
يسااتطيع الفاارد المتااابع هو المهااتم وحتااى     ، توصاايف مفرداتهااا .وماان دون عناااء   و

هن يؤشر ذلك المصدر ليجده ملخ  في كلماة واحادة  كبياره فاي معناهاا      ، الدارس
وإذا كانت سجالت التاريإ،هشرت  ( 3) الدولي". يريالتغ "هي واسعة في مضمونها،

-سياسااية والجيااو-الجيااو رساام الخارطااةإعااادة ماان دور فااي هداه ومااا ،ذلااك المفهوم
علينااا هن نتصاافح تلااك    بللنظااام الاادولي بااين حقبااة وهخاار ، فالواجاا     سااتراتيجية 

السجالت ممعنين النظر بها، في محاولة منا انتقااء بعا  التجاارب التاي كاان لهاا       
األثر الفاعل في  رع نواة التغيير. وكيف كانت سبل رعايته، وهسس هدامته، وماا  

 4)تيجية الدولية التي كانت بمثابة التربة المناسبة إلنباته. هي ميزات البياة اإلسترا

) 

                          
1

منعم العمار،التفكير االستراتيجي، مجموعة محاضرات ألقيت على طلبة الدكتوراه، قسم   -

 .8002جامعة النهرين ،اإلستراتيجية، كلية العلوم السياسية ،
2

خليل حسن،النظام العالمي الجديد والمتغيرات الدولية، مكتبة راس النبع، دار المناهل  -

 . 11، ص8002،بيروت،1اللبناني،ط
3

منعم العمار،إدارة التغيير، محاضرات القيت على طلبة الدكتوراه، قسم اإلستراتيجية،كلية  -

 .8002-8002الدراسي ، العلوم السياسية،جامعة النهرين، للعام
4

دوغالس ج.فيث،إستراتيجية الحرية ومشروعها الكبير، نمط تفكير المحافظين الجدد،أبحاث -

 .8،ص8001إستراتيجية أمريكية، مركز المعطيات والدراسات اإلستراتيجية،دمشق،
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ماان التيااه فااي عااالم   العاصاام األهاامهااو األلفااا  ن تحديااد معاااني هال شااك و
الوقااوع فااي سااوء  األلفااا  إلااى  عاادم تحديااد معاااني   هد وكاام .والنظريااات األفكااار
لمعرفااة هاو شارا ا   األلفااا فااان تحدياد معااني    األداء كذلك.لاذلك ،بال ساوء   اإلدراك

وألجاال هباناات هااذا كلااه عماادنا إلااى تقساايم المبحااث علااى ثالثااة  . العلميااة الصااحيحة
 مطالب وكارتي:
 المطلب األول : فلسفة التغيير الدولي . 

 المطلب الثاني : ماهية التغييرالدولي . 

 المطلب الثالث: مسميات التغييرالدولي. 

 

 املطلب األول
 فلسفة التغيري الدويل

 
 ر يااهب التغيامااا يصااادفنا فااي هااذا الجهااد مااا هشاارته مااذ هول  دون شااك، هن

 عناد  ،فاي الوقات ذاتاه    المندثرة والغابرة وتدميراإلمبراطوريات صناعةفي الدولي 
سااااالفة  األقااااوامن ه وعلااااى مااااا يباااادو . اإلغرياااا  والرومااااان والمساااالمين ...الااااإ 
 ، إيتعاماال معااه الالظاااهر والملمااوس و  الذكر،وضااعت معطااى التغيياار فااي إطااار  

المقارنااات  هنلمثاال هااذا االرتباااا نجااد    وتلقفااًا صااح التعبياار،  هنرة بااالتغيير اإلدا
 (     1).اقتربت بالوصف دون التجربة 

ولعاال ماان حساانات القاادر، إن البشاار، هاام مااادة التغيير،وكااذلك صااناعه،       
واألوطان هي ساحة لبانروما األداء متواتر الحلقاات، ولاذلك المساتقبل بقاي رهاان      

القااادة علااى اخااتالف و المحللااين والباااحثين انتظماات همااام ذلكلاا ( 2)البشاار والاازمن.
 مانهج  محاولاة لرسام   جملة من األسااليب وهدوات التحليال فاي     مشاربهم وهدوارهم،
 ،ةالعمليااوالنظريااة  هتاادفعهم الرغبااة والحاجااة لرساام حاادود  ،يقااود لدراسااة التغيياار 
 التفسير السالوكي  عتمدللتغيير الدولي يبان اإلدراك هلمفاهيمي  فضاًل عن، القناعة 
سعت من جراء ذلاك فساحة األمال والتأمال هماام القادرات الذهنياة        كأساس له. لذا ات

هذا الفعال   ري،يلتغياالفعل  يجادإل،وتحريك المجسات الحسية اإلدراكية للمنظرين،

                          
1

جاري هامل، قيادة التغيير الجذري،بحث منشور في خالصات: المدير ورجال -

 .7،ص8000،. 172العربية لإلعالم العلمي، القاهرة ،عدد  اإلعمال،الشركة
2

منعم العمار،فلسفة التدرج نحو المستقبل :قراءة في دروبه، افتتاحية قضايا سياسية،كلية العلوم -

 .8011(،82-81السياسية ،جامعة النهرين،بغداد ،عدد)
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الذي بقى لحقبة غير قصيرة من الزمن من غيبياات األماور التاي ال يمكان الاتكهن      
بعاد هن بادت مرحلاة اساتقراء     (   1)ملماوس. نفعاي  إلاى فعال   حويله ، هو استحالة تبها

فلسفة التغيير الدولي من قبل العديد من المفكرين الذين تعااملوا معاه وفقاًا لمنظاور     
 واسع شامل، في محاولة منهم لمنحه صفة عالمية.

متجاددة، إذ كاان   –الدولي يجده لااهرة متجاذرة    تغييروهن المرء المتابع لل
وإذا ما تشكيل النظام الدولي على إشكال مختلفة وبأطر مختلفة كذلك. سبب  إعادة 

مقومات ودوافاع    لهن هلوجدنا  ،وتدخلنا في تفاصيله الجزياية ،بشكل جيد فحصناهت
وعلاى الارغم مان ذلاك، نجاح        (2).وتقاومه هصن حاالته و كوابح تعترب طريقتُر

اره انصاار الثبااب   بإرهاصاته في كسار حاواجز الثباات الاذي حارف علاى اساتمر       
 (  3)بمختلف عناوينهم وتفاوت ادوارهم.

والن العااالم فااي حالااة مسااتمرة ماان التغيياار إلااى حااد تتالشااى فيااه الحاادود     
الفاصاالة للزمااان والمكااان، بااين مااا هااو قااديم وجديااد، وبااين مااا هااو ثاباات ونساابي      
 4)ومتحول، وبين ما هو كائن وما سيولد ويخلا  بإشاكال ومضاامين كيفياة جديادة.     

بيد هن هذا التمحي  يرجعنا إلى البدايات األولى الستقرائه كمفهوم ، لنتمكن مان  (
وماان تلااك الباادايات،المنالرات والمجااادالت بااين فالساافة التغيياار همثااال  (5)إدراكااه.

)طاااليس، فيثاااغورس،  هاارقليطس( وفالساافة الثبااات همثال"بارمنياادس، و ينااون،   
 (6)ير امر حتمي تحركه قوة خفياة((. ومليسوس". فكان اعتقاد "طاليس" ))إن التغي

تمثاال فااي تكااان جااوهر مساااهمته (  7)ق.م(.030-400)هاارقليطس" همااا بالنساابة "ل
ولام  (  8)((.ر ر فهاو ثابات ال يتغّيا   ر إال التغّيا في تغّي شيءهن كل  ))مقولته الفلسفية 

المستمر الذي ال  رييسو  التغ ،المثيرة والبليغة هذه في مقولته "هرقليطس"يقصد 

                          
1

راسات ج.ف.س.فوللر،إدارة الحرب ،ترجمة: اكرم ديري ،المؤسسة العربية للد-

 .11،ص1220،بيروت،8والنشر،ط
2

سعد بن مرزوق العتيبى، دور القيادة التحويلية في إدارة التغيير: دراسة مقدمة للملتقى اإلداري -

 .2، ص8002، 12-12الثالث  إدارة التغيير ومتطلبات التطوير في العمل اإلداري. جدة. 
3

 .2،ص 8002، 181عربية ،عدد سعيد رفعت ،إرهاصات التغيير في المنطقة العربية، شؤون-

 -
4

 .82، ص8008، عمان ،1سعد غالب ياسين، اإلدارة الدولية ، دار اليازوري العلمية، ط
5

، 1222،اإلسكندرية ،1محمد علي محمد، تاريخ علم االجتماع ، دار المعرفة الجامعية ، ط-

 .81ص
6

ر العربي للنشر والتوزيع جعفر ال ياسين، فالسفة يونانيون من طاليس إلى سقراط ،مكتبة الفك-

 .17، ص1222،بغداد،1،ط
7

 .،مجاهد عبد المنعم ،دار الثقافة للطباعة والنشر:هيرقليطس،جدل الحب والحرب،ترجمة-

 .21،ص1220القاهرة،
8

 .81المصدر نفسه، ص -
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يتوقف، وهو القانون الوحياد األ لاي واألبادي الاذي تخضاع لاه جمياع الموجاودات         
اختلااف "هينشااتاين"، ،لكنياار ال يحاادث إال "عباار الزمن"  يوالتغ .ولااواهر الوجااود 

نااتج مان تفاعال      هساسااً  التغييار متُغياراً   كاون  نظريته النسبية إلاى  يذهب فمعهم  ف
 توالتااي علااى هساسااها فُساار   (الحركااة والساارعة والاازمن   )هااي ،ثالثااة متغياارات 

غاياة فاي التعقياد    التي تعاد   رياضية-مختلف الظواهر الكونية في معادالت فيزيائية
 "ماان قباال جميااع المختصااين فااي علااوم    والبراعااة، وهااي النظريااة المعتماادة حالياااً 

هاو   . وواضح من معطيات هذه النظرياة هن التغييار  "الفيزياء، الفلك، والرياضيات
 ( 1)ساس في تعليل جميع لواهر الوجود.احد المتغُيرات األ

عتاااراف بواقاااع التغييااار  ن االوانطالقاااًا مماااا مضاااى، وانساااجامًا معاااه، فاااا  

لثبات مسألتي الجدل فلسفي حاد حول  ًاوتتويج ةً بالمتغيرات جاء استجاب وارتباطه

وهاااذا ماااا يخبرناااا باااه التااااريإ حاااول الصاااراع باااين  بااادل علاااى مااار األ مناااة. والت

العالمااة فااي ق.م(404")بارمنياادس"و "فلساافة التغيياار"ة فااي العالماا "هيااراقليطس"

ذ يقااااول . إالااااذي يعااااود تاريخااااه إلااااى الفكاااار الفلساااافي اليوناااااني "،فلساااافة الثبات"

ن التغيير قانون الوجود واالساتقرار  وه في تغير متصل األشياءن "))ههيراقليطس"

منيتاين  واساتند فاي ذلاك علاى "تبادل الحالاة نفساها باين مادتيين           ( 2)((.موت وعادم 

جاعل  تمامًا " هيراقليطس"فيقرر على العكس من  "بارمنيدس"ما ه( 3)مختلفتين ".

-094هماا " نياون")  ( 4).(( ذريعاة لساند هفكااره   ال جديد تحت الشمس من مقولة ))

إذا كانت الحركة موجودة يلازم  ((ق.م( قال في إبطاء الحركة والتثبت بالثبات084

ء إذا تقدماه البطايء يقطاع مسااحة ماا هو      إال يلح  هسارع ساريع حركاة هبطاأ بطاي     

والالتناااهي –بااان الوجااود صاافة ابديااة ثابتااة   ((همااا "مليسااوس" قااال  (  5).))غيرهااا

                          

-
1

سامي احمد الموصلي، الباراسايكولوجية : ظواهر وتفسيرات ،الدار العربية للطباعة 

 .107،ص1222،بغداد،1،ط
2

نقال عن: حسين عبد الحميد احمد رشوان، التغيير االجتماعي والتنمية السياسية في المجتمعات -

، القاهرة 1النامية : دراسة في علم االجتماع السياسي ، دار المكتب الجامعي الحديث ،ط

 .21ص ،1222،
3

 .21هيرقليطس،جدل الحب والحرب، مصدر سبق ذكره،ص-
4

التغيير االجتماعي: بين علم االجتماع البرجوازي وعلم االجتماع محمد احمد الزعبي،  -

،بيروت 1االشتراكي،السلسلة السياسية والمجتمع، دار الطليعة للطباعة والنشر ،ط

 .13،ص1272،
5

نقال عن :جعفر ال ياسين،فالسفة يونانيون من طاليس إلى سقراط ،مصدر سبق ذكره،  -

 .23ص
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وكاذلك قاال    ( 1). ))والتجانس،ال يفسد وال يترك وال يحدث فهو وهحد على الحقيقاة 

"))التغير لاااهرة طبيعيااة تخضااع لهااا الظااواهر والوقااائع ومااا     صااموئيل كيااوبن  "

الفلسافة تفساير   مهمة  ليستقائال))ويضيف"كارل ماركس"( 2)قوانين(( .حملت من 

هي تغيير يتطلب تخطيط وفقًا  ن((.وهضاف " كيرت  ليوين" ))هالعالم وإنَّما تغييره

 (3)لعدد كبير من المعايير والمقياس((.

التاي تمار    "عمليات البناء والهادم   "ن أهما في علم األحياء، فمن المعلوم ب
. فاال وجاود   عبار الازمن   الاذي ياأتي  لكائنات، إنما تأتي اساتجابة للتغييار   بها جميع ا

ثماة  وهذا يدلنا على هن ( 4).وال وجود للتغيير دون الزمن للحياة دون وجود التغيير
عالقة وطيدة، بل مترابطة بصورة حتمية بين التغيير والزمن. إذ ياتم التعبيار عان    

علاى شايء إنماا يادل علاى حقيقاة هن        درجة التغييار بالوحادة الزمنياة، وهاذا هن دل    
 ( 5)صورته. التغيير ال يتولد من فراغ إنما يتطلب وقتًا هو  منًا معينًا حتى تكتمل 

علااى  جية واالنثروبولوجيااةلوساايوسوالبحااوث الو يااادة علااى ذلااك، تاادلنا  
، ذ ياذكر تااريإ النظرياة السوسايولوجية    الادولي. إ  شواهد بالغة القيمة حول التغيير

الدولي، فتبلورت  جل التغييرهجادة من ات القيام فكر التنوير لهرت الدعونه منذ ه
واالنثروبولوجياة   سوسيولوجيةالتزمت وجهة النظر التيارات ومدارس على شكل 

بيدا هن ذلك، ال  (7)وان كان االهتمام منصب على هبعاد التغيير دون المفهوم . ( 6).
 التاي وصافته، بأناه))   (8).لادولي  تغييار الفاي دراساة   المادياة التاريخياة    يعني تجاهال 

                          
1

 .30نقال عن :المصدر نفسه،ص-
2

 بمؤسسة شبافادية عمر الجوالني،التغيير االجتماعي مدخل النظرية الوظيفية لتحليل التغير،  -

 .11،ص1221 الجامعة ،اإلسكندرية ،
3

، 1جأحمد حنونة ، :كيرت ليوين وآخرون ،ديناميكية الجماعة والتغيير االجتماعي ،ترجمة-

 .122،ص 1222وزارة الثقافة، دمشق،
4

،عالم المعرفة، مصطفى ابراهيم فهمي:ترجمة ،هتون، التنبؤ الوراثي سنياي ريتشارد زولتهار-

 . 118،ص1220الكويت،
5
-Strategic Futures Team, A Futurist’s Toolbox Methodologies in Futures 

Work, Performance and Innovation Unit –Cabinet  Office, London, 

September 2001, pp16 – 17.  
6

 .2،ص1223، قطر ، 8هري ،التغيير االجتماعي،دار قطر بن الفجاءة، طمحمد الجو-
7
-Kuper A and Kuper J,The Social Science Encyclopedia, Rout ledge and 

Kegan  paul  London ,19985 ,p760 
8

 .11محمد الجوهري ،التغيير االجتماعي ، مصدر سبق ذكره، ص -
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 ببعدياه (1).((بطبيعة متناقضة التي تتميز عديد من العناصر،الحالة من التفاعل بين 
لربماا يرجاع السابب    لكان   (3).هسااس لاه  الحركة صفة  جاعلة من(2).وهدائيالفكري 

العلاال دون وضااع العااالج   فاكتفاااء الفالساافة والعلماااء باكتشااا  إلااىبااذلك الوصااف 
 (4)ل بسبب غياب انساق التغيير التي تقودنا بعيدًا عن اكتشاف مسبباته .للمعلو

لتغيير مفهوم استخدم لإلشارة إلى كل صور التبااين  وهنا يمكن القول، هن ا
التغيير ذاتاه   :))هنروبرت ماكيفر"المفكر "ذ يؤكد الدولي. إالتاريخي في المجتمع 

  ( 5).((ختالف بمرور الوقتالسو  ا فهو ال يتضمن شياًا ،محايد تمامًا تعبير
 قاول النناا نساتطيع   أف ،البديهيات والشكلياتغضضنا النظر عن بع   اذوإ

وتحديد آليات التكيف معه،  ووضع معالجات لهالدولي التغيير  دراسةن موضوع ه
ماان :))نه"هنتتشااةوهااذا يتفاا  وقااول المفكاار "   (  6).كااان الشااغل الشاااغل للمفكاارين   

ظ كياف اساتنجد   حا لن هنلذا كان من الطبيعي  ( 7).غيير((التكيف مع الت الصعب جدًا
للوصول إلى تبريار ألفعاالهم هو إشااعة    الدولي"  التغيير"الباحثون وحتى الساسة بـ

لااذلك الاانمط ماان نماااذج دراسااية نحاات منحااى التوصاايف   تبلااورتحتااى  تجاااربهم،
صاف  تنطبع باألذهان، هكثر مان مماا هاي و   التي واضحة ل، لتغدو الصورة االتغيير
 ( 8).لواقع معينمحدد 

 بهااذا الصاادد، فإنهاااحااات يمعاان تلالتجااارب التاريخيااة  ،وبقاادر مااا عباارت
المفكرون الذين تحصنوا بمساوغات  عنها هفصح ، إلى إشكاليةبذات الوقت  هشارت

مثلما تسلحوا بالعقالنية فاي  (  9)اإلدراك االستراتيجي. بمؤهالتالنضوج وتجهزوا 

                          
1

 .13نقال عن :عن المصدر نفسه ،ص-
2

 .12-12محمد احمد الزعبي،التغيير االجتماعي، مصدر سبق ذكره ،ص ص-
3

 .12المصدر نفسه ،ص-
4

،بيروت، 1حسن الصعب،المقاربة المستقبلية لإلنماء العربي، دار العلم للماليين، ط-

 .122،ص1272
5

 .12نقال عن :محمد احمد الزعبي،التغيير االجتماعي: مصدر سبق ذكره ،ص-
6

مسالة الحقيقة في فلسفة هيدجر،مجلة الوحدة ،الفلسفة والفكر المعاصر،  حسن بن عمر بلول، -

 .82،ص 1228، 22عدد
7

 .18نقال عن :المصدر نفسه ،ص -
8
 - Slaughter, R. ,The Knowledge Base of Futures Studies, Special issue 

of Futures, Vol (25), No 3, 1993, pp 76 – 79. 
9

نفكر استراتيجياً:فن اكتشاف المسارات واالتجاهات بوب جارات وآخرون،كيف -

،القاهرة 1الصحيحة،ترجمة: عبد الرحمن توفيق، مركز الخيرات المهنية لإلدارة ،ط

 .81،ص1222،
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وصح قول الدكتور منعم العمار عنادما  (  1).واالستعداد لهالفكر واألداء، الستقرائه 
 دااالستراتيجي هو المفتاح الواجب امتالكاه هو حيا تاه  هذا ماا هر    التفكير قال ))هن

وهاذا يتفا     ( 2)ورسام خارطاة إدارتاه عبار نوافاذ التنباؤ((.       التغييار  هحدًا فتح بواباة 
تقبل، هاي إن نصانع ذلاك    وقول المفكر "الن كاي"))إن هفضال طريقاة للتنباؤ بالمسا    

وان كاناات عاان طرياا   بناااء الساايناريوهات التااي تقتاال الرتابااة          ( 3).المسااتقبل((
باال باادت ماان  لاام تكاان عمليااة هدراك هااذا المكااون سااهلة علااى اإلطااالق، .إذ الفكريااة

ء الاذين  ؤالوالتاريإ اإلنساني مليء بمثال ها  .تصادف المفكرينالتي هصعب المهام 

 وتبعااًا ( 4).ل علااى حقيقتااه ال االكتفاااء بالتعاماال معااه  هباادعوا فااي إلهااار هااذا الحماا  

بادا   ،وماا تؤسساه مان عما  فاي التفكيار      ، الذهنياة  للقادرة  ةواساتجاب ، لسطوة الزمن
 ( 5).النافذة هو الطري  الذي يقود إلى استشراف المستقبلالتغيير 

بااالرغم ممااا الح الكثياار ماان   لااه، لمثاال هااذا الوصااف وترصاايناً  وتأصااياًل
" وماان ثمااة الهرطقااةر ماان المشاااكل، هوصاالتهم إلااى تهمااة ممارسااة " صااناع التغيياا

سااقراا، "عقوبااة "الخيانااة العظمااى" وماانهم رواد التغيياار األوائاال ونااذكر ماانهم        
نوستراداموس اومشيل...الإ "إال إنهم لم يتقاعسوا عن ذلاك الحمال وهوصالوه إلاى     

ي بادت مان خاللهاا    الت( 6).األولى ما وصل إليه، لذا بدوا بح  دعاة مدارس التغيير
ومن ثم انتقلت خطوة إلاى   التطور الفكري واألدائي في التعامل مع التغييرمراحل 
ليصل الكثيرون إلى مستو  عاٍل من التقادم العلماي فاي مجاال دراساة        ( 7).األمام 

                          
1

 1وليد عبد الحي،الدراسات المستقبلية في العالقات الدولية ،شركة الشهاب لنشر والتوزيع،ط-

 .13،ص1221،طرابلس ،
2

ير االستراتيجي وإدارة التغيير،مقاربة في المقدمات، قضايا سياسية ،جامعة منعم العمار،التفك-

 .2،ص  88،8010-81النهرين،بغداد،عدد
3
زكريا الدوري،الفكر االستراتيجي وانعكاساته على نجاح منظمات اإلعمال،دار  نقال عن:- 

 .20،ص8002،عمان ،1اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، ط

-
4

ظام العالمي للقرن الواحد والعشرين، ترجمة: يونس كامل اديب وهاشم حمادي أ.ني.اوتكين، الن

 .7، ص8007، دمشق، 1، دار المركز الثقافي، ط
5

، الزمن، مفاهيمه و أهمية استثماره)، دينياً، فلسفياً، اجتماعياً، اقتصادياً، عبد الجليل التميمي-

يجيات المستقبل، الفعالية الفكرية الثقافية المركز اليمني للدراسات التاريخية واسترات (،حضارياً 

 .3،ص8002، تموز ،12الدورية)الثالثة عشر( لمنتدى )منارات( 

 -
6

قحطان محمد صالح الجميلي،التبؤ وقراءة المستقبل :حقائق واوهام،بال دار نشر، 

 .82-82،ص ص1223،بغداد،1ط
7

، بيروت 1لعلم للماليين،طقستنطين زريق، مطالب المستقبل العربي،هموم وتساؤالت ،دار ا-

 .80،ص1221،
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التغيياار بعااد هن تمكنااوا ماان معرفااة نظريااة التغيياار التااي توضااح فروعااه وهصااوله   
 ( 1)محاولين وضع منهج خاف له.
على وفا    فأن االطمانان إلى صحة  فروب التغيير ومهما يكن من همر،

لمراحال  التطاور التاي     لم يازل بحاجاة إلاى إثباات معيااري لايس تبعااً        تلك النظرية
وإنمااا  الن العااالم بكاال مااا يحملااه ماان هحااداث ومااا   يصااادفها  مفهااوم التغيياار ذاتااه،

لتحديد التغيير  متعدد المداخليؤسسه من مواقف،هصبح بحاجة إلى هنموذج  تحليل 
توليد ، بقدر ما هي حاجة لحالة بناء لمواقف مقبلةالتغيير لم يعد وعليه (  2)المتقادم.
خاصاة وان   ،عبار الاوعي بماا هاو خاارج نطااق الممكان        حيالاه اإلدراكياة  المعرفة 
ولغاة الغااب تتراجاع     ل قو وهنا بدا مفهوم البقاء اتسم بالسرعة والتنوع، التغيير 

ومن هنا (3).واألكثر تكيفًا مع التغييرلحساب المفهوم ارخر هال وهو البقاء ل صلح 
طريقاة هو   مفااهيمي لاه،عبر إيجااد   محاولة لتأسيس مادخل   ،بدهت محاوالت تحديده

 4)للتغيير الذي يمر به النظام الدولي. آلية هو هنموذج يساعدهم على الفهم واإلدراك

وهااذا مااا سااعى إليااه اغلااب الباااحثين    (5)جديااد. والتااي تحولااه ماان حااال إلااى هخاار   (
والمختصين، إذ نشادوا مان نتااجهم الفكاري العثاور علاى تفساير هو تحليال لمسايرة          
التغيير وإيجاد ثوابت إلدارته بغياة بلاورة إطاار مفااهيمي يزيال اللابس والغماوب        
ة عن ذلك المفهوم، كي تتيح لهم الفرصة لبلورة ر ية تفسر حاالت التغيير المتولاد 

لهااذا سااادت قناعااة لااد  دعاااة التغيياار، بااان فلساافة التغيياار     ( 6)فااي النظااام الاادولي. 
األولى هي الحجر األساس الذي نهل منه مؤسساي مادارس التغييار وهدلاوا بادلوهم      

 نحوه.

                          
1

،ترجمة:عبدالصبور شاهي، دار ١مالك ابن نبي،ميالد مجتمع،شبكة العالقات االجتماعية، ج -

 .٣٢،ص١٧٩١،، طرابلس 1اإلنشاء للطباعة والنشر، ط

 
2

 .7ني.اوتكين،النظام العالمي للقرن الواحد والعشرين: مصدر سبق ذكره ، صأ. -
3

رب والتحول االجتماعي في القرن العشرين،ترجمة: سمير عبد الرحيم، دار آرثر مارويك ،الح-

 .81،ص  1220، بغداد،1المأمون للترجمة والطباعة والنشر، ط
4
- Alexander, Jeffrey C. ,Introduction, In: Differentiation theory and 

social change,(editor) Jeffrey C. Alexander and Paul Colony, Columbia 

University Press, New York, 1989, p78.  
5

، 8000،القاهرة ،1سناء الخولي،التغيير االجتماعي والتحديث،دار المعرفة الجامعية، ط-

 .21ص
6

عواطف عبد الرحمن،الدراسات المستقبلية :اإلشكاليات واألفاق ،مجلة عالم الفكر ، -

 .10،ص1222، 2الكويت،عدد
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 املطلب الثاني
 ماهية التغيري

لمفهاوم   محادد  ناه مان الصاعب البات بمعناى قاموساي      ، هال يخطئ من يظن
وع الماادارس الفكريااة التااي تناولتااه ممااا ولااد اختالفااات إدراكيااة  ، وذلااك لتنااالتغيياار
مان دالالت غماوب وإرباك،وجادنا     هلمثل هذا االختالا وما يفار   وتحسبًالرواده.

من المناسب إعادة بناء السياق التاريخي لمفهوم التغيير الاذي تمياز عان دوناه مان      
ومااا يتطلبااه ماان  المفاااهيم بتشااابك شااروا العالقااة بااين مااا يحويااه ماان بعااد نظري،   

 ( 1)بعد هن هصبح سلوك وهسلوب للتعامل.مقومات في بعده التجريبي.

لخصوصايته   تبعااً  ين وذوي الشاأن باالتغيير،  لومع انشغال الباحثين والمحل
 ثانياًا.  لظواهر التي تشهدها الساحة الدولياة اومن ثم ارتباطه بأغلب الوقائع و ،هواًل

والوقوف على مسابباته إلدراكهاا   ك المفهوم ذلبر ت حاجة وبإلحاح كبير لفهم (  2)
ال سايما فاي لال حالاة االرتبااك والتشاوي  الاذي سااد         والقدرة على التعامل معهاا، 

طويلاة  لحقباة  المسعى الداعي للتنقيب عنه واكتشافه الذي لم يجد له تفساير واضاح   
. وهنااا باادت يصاالح عملياتيااًام لاا ،صاالح نظريااًا انوالموروث القااديم فاا ماان الاازمن،

 (3)والت المطابقة بين ما هو نظري وما هو عملي.محا

 حيث تحديدبإشكالية كبيرة  وفي خضم تلك المحاوالت، اصطدم المفكرون
وإ اء ذلك، نر  من ( 4).االرتباطية بين ما هو نظري واألخر العمليمد  العالقة 

 ودراياة المتداخلاة باتمعن   ه الصواب الشروع بتحديد لماهية مفهاوم التغييار وصاور   
ا مما رغم ، على الا تفاعالته هنواعوتعدد ، وشمولية وليفته، تساع مضمونهال ًانظر

تزخر به األدبيات اإلنساانية والعلمياة مان تعااريف وشاروح تعكاس معناى التغييار         
األدبيااات الضااوء علااى مصااطلح     تلااكمااا تساالط    فغالبااًا. دون محتواهااا بالضاابط 

اني متعااددة لااه  البحااث عاان معاا   " ماان منطلاا  ضااي ، لهااذا ماان الواجااب    التغيياار"

                          

-
1

حوالت السياسية واالقتصادية في دول أوروبا الشرقية ،دار الفكر إنصاف جميل الربضي،الت

 .22، ص1222عمان ،   ،1طللنشر والتوزيع ،
2
- ConwayW.Hendrson, International Relation conflict and cooperation 

at the turn of 21 century printed by acid free paper, 1990,p123. 
3

ن الناس بغرائب األمور،ترجمة: فاضل زكي ،دروب للنشر، مايكل شيرمر،لماذا يؤم-

 .3،ص1227،بغداد ،1ط

-
4

 1لندال ل.دافيدرف،مدخل علم النفس،ترجمة : سيد طواب وآخرون،الدار الدولية للنشر ،ط

 .822،ص1221،القاهرة،
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وتحديدها، بيد هنه ال يجب الخلط بين مفهوم التغيير وبع  المفاهيم التي هي جزء 
منااه هو ذات صاالة مباشاارة بااه علااى الاارغم ماان هن الاابع  ينظاار إليهااا علااى هنهااا    

لاه. فماثاًل يمكان اإلشاارة إلاى بعا  المصاطلحات القريباة مان          مرادفاة  منالرة هو 
  ( 1)عديل،اإلصالح، واالنتقال، التبدل، التغّير .مفهوم التغيير مثل: التحول ،الت
دعتنااا  فااي خضام تاادافع المفااهيم واخااتالف ارراء،   مفهووم التغييوور لغويوا :  

الحاجة إلى التركيز على الفرق المفاهيمي بين التغييار والتغّير.وبقادر تعلا  األمار     

هماا التغّيار    ( 2)(.Changeبالمفهوم األول. نجده في اللغة اإلنكليزياة جااء بمعناى )   

ماااان  ((Changeيقتاااارب "التغيياااار"  هااااذال( 3)(.Changeabilityفجاااااء بداللااااة) 

(4)."التغّير
 .(Mutation)"   االصطالحية لكنه فاي الواقاع يختلاف مان     من الناحية

غير إرادية في الحدوث عكاس التغييار التاي هاي      التغّير هو مسألةف .اللغويةالناحية

  ).ساالوك واعااي للتااأثير فيسااير التغّياار ور هااالتغيياا نه هيمسااألة إراديااة الحاادوث 

 هي (Conversion)التحااول معنااى ، وكااذلك اقتاارب ماان "التباادل"فتشااابه مع)

كماا واقتارب مان     (7 )فاالتغيير يختلاف عان التحويال.     ( 6)التغّير  من حال إلى حاال. 

  ( 8).(Transition) االنتقال

                          
1

 .2،ص1222، 22،الكويت،عدد  1انور عبد الملك ،تغيير العالم ،سلسلة عالم المعرفة، ط-
2
-Munir Baalbaki,AL-Mawrd AL-Hadeeth, A Modern English-Arabic 

Dictionary, Dar EL-ILm LiL-Malayen, Lebanon ,1989,pp166-167. 
3
- Oxford dictionary – power of word, oxford university press, 1998, 

p116. 
4
-Munir Baalbaki,AL-Mawrd AL-Hadeeth,A Modern English-Arabic 

Dictionary, Dar EL-ILm LiL-Malayen, Lebanon ,2010,p208. 
5
المخابرات األمريكية والسوفيتية ونابض البيريسترويكا :يارنهفيا تشيسالف شيرون ، خبايا اال - 

جمال األسعد، دار حوران للطباعة والنشر .يوسف إبراهيم الجهماني ود : الخفية، ترجمة

 .172،ص1222،دمشق،1والتوزيع،ط
6
 .102،ص1222،بيروت،1عربي،دار اآلداب،ط-قاموس فرنسي يل إدريس،المنهل،سه- 
7

فوزي منصور ،التغير والتغيير عبر التطور الرأسمالي في تجديد الفكر السياسي من أجل -

 .  17،ص8001، 12لس الثقافي اللبناني الجنوبي،بيروت،عددلمجالتغيير، منشورات ا

-
8

 .182،ص1222،، بيروت 1مة،دار الراتب الجامعية،طالقاموس العربي،هيئة األبحاث والترج
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 ،واإلصاااااااالح(Renewal)وكاااااااذلك ارتااااااابط بعالقاااااااة ماااااااع التجدياااااااد   

Reform)،)والتطور(innovation) . وهماا فاي    ( 1)، والتي تستخدم بشكل تباادلي

اللغة العربية فنجده مصدر يعبر عن صيغة مبالغة مشت  من الفعل "غّير" الشايء  

وتغّيار:   ( 2).علياه فاي السااب     وكذلك جعله غيار ماا كاان   بآخر، بمعنى حّوله وبّدله 

 (3).َتُحول وَتبَدل الشيء إلى آخر

:عاارف عاان المفاااهيم اإلنسااانية صااعوبة توحيااد  التغييوور االووط  ا مفهوووم 
وصفها المفاهيمي إذ تنوعت المفاهيم بتنوع المدارس الفكرية، وهاذا ماا اخاذ علاى     

فن التحاول مان نقطاة معلوماة     (( تعريف التغيير، فوصف مقرونًا بالتحول على هنه

صورة الشيء دون فيؤخذ بصورتين األولى بداللة تغيير  .ة هخر إلى نقطة معلوم
وراح آخارون بوصافهم بعيادًا    (   4).))ذاته،او هخذه باعتباره استبدااًل للشايء بغياره   
 نعاي   نحان  واقاع  مان  تحاول  عملياة ليصفوه مقرونًا بالهدف المراد انجا ه كونه:))

وراح فريقًا هخر يزاوجه ماع البيااة، قاائاًل     ( 5) .))فيها نرغبمنشودة  حاله إلى فيه
، ))يير موجه ومقصاود وهاادف وواع يساعى لتحقيا  التكياف البيااي      تغ بأنه((عنه 

تغييار ملماوس فاي الانمط      وفضل فري  هخر التركياز علاى السالوك واصافه بأناه))     
عنه))انااه عمليااة تحلياال الماضااي   والاابع  ربطااه بالماضااي قااائالً  (6)((.الساالوكي

التغييار كماا   وبماا هن كلماة    (7)الستنباا التصرفات الحالياة والمطلوباة للمساتقبل((.   
سب  هن هشرنا هي صيغة مبالغة وتعني استمرارية التحول واالختالف في الحالة، 
وعليه يوصف التغيير على هنه: ))االختالف الحاصل في حالة ما خالل مدة  منية 

                          
1
-Blandford, S ; Middle management in schools, how to harmonize 

managing and teaching for an effective school; Dallin, p; Redwood 

Books, wilshire, 1997, pp175-176. 
2

، بيروت 2مطبعة الكاثوليكية، طفؤاد افرام البستاني، منجد الطالب، منشورات ال -

 .211،ص1233،
3

 .١٤، بدون تاريخ،صت،دار صادر،بيرو٥ج،محمد مكرم ابن منظور،لسان العرب-
4

طه جابر العلواني ،األزمة الفكرية ومناهج التغيير،قضايا إسالمية معاصرة، دار  نقال عن:-

 .11،ص8001، 1الهادي للطباعة والنشر والتوزيع،ط

-
5

،كلية مضاني ، التغيير،مجموعة محاضرات ألقيت على طلبة الماجستير نقالعن:مازن الر

 .8002،جامعة النهرين ،العلوم السياسية

 -
6

المنتدى العربي إلدارة الموارد إدارة التغيير في منظمات العمل،،احمد الزيودنقال عن:

 .18،ص 8003 عمان،، البشرية

-
7

 قال عن : مازن الرمضاني ،التغيير ، مصدر سبق ذكره.ن

http://www.hrdiscussion.com/
http://www.hrdiscussion.com/
http://www.hrdiscussion.com/
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 فيو( 2)هي يمر مرحلة انتقالية  تكتمل فيها  صورته. ( 1)معينة مقارنة بما سبقها((.
 اإلنسااانيالمظهاار الااديناميكي للمجتمااع  :))نااهأتغيياار بضااوء هااذا يمكاان تعريااف ال  

 المتتابعة التي تتم من خالل التفاعل عبر الازمن ة والمستمر ضطراريةوالحركة اال
 ( 3).الذي يعبر عن دورة حياة التغيير ((

الغالاب المشااترك باين اغلاب تلاك التعااريف، اهتمامهااا      وهاذا يادل علاى إن    
وعلى هذا األساس بدت  .بالمستقبل وثيقًا رتباطًاير مرتبطة ايالموحد بان كلمة التغ

إذ إن الذي يدرس المستقبل يبحث عان   ،حالة مستقبلية نظوية تحتم .لفظة التغيير
وهااذا يتطلااب التكيااف مااع    .التغيياار، والااذي ياادرس التغيياار يبحااث عاان المسااتقبل    

لبقااء  تشاارلز داروين"))لايس البقااء ل قاو  هوا    "التغيير. وهنا يسعفنا قاول المفكار   
وعلاااى هاااذا األسااااس، فاااالتغيير   (4).ل صااالح هوالبقااااء ل كثااار اساااتجابة للتغييااار(( 

مصطلح يوحي باستمرارية الفعل. فعندما نقول هن هناك تغييرًا يطره على مجتماع  
ما، فهذا يعني هن ثمة حالة مستمرة وغير منقطعة من االختالف المتواتر، ومن ثم 

دم عنادما تاتم مقارناة الحالاة فاي مادة  منياة        هو هوسع من معنى التغّير الذي يساتخ 
التغيير يدل على اساتمرارية وقاوع الفعال. فيماا يادل       نه هي محددة بمدة سابقة لها.

األخير يادل علاى اناه همار ال يمكان       نه هيالتغّير على انتهاء وقوع الفعل التغيري 
ريف ن الشايء المهام الاذي هفصاحت عناه التعاا      وهالتالعب به نظرًا لحتمية وقوعه.

ن التغيير لم يزل يفهام مان خاالل صالته بالمساتقبل واناه هداة مان        هاألنفة الذكر هو 
 ) 5).ولهذا يتطلب التغيير قيادة كار مية  ،ههدوات

 

                          
1
- Strasser, Hermann, and Susan C. Randall (ed), An introduction to 

theories of social change, London: Routledge and Kegan Paul, 1981, p36. 
2

- Alexander, Jeffrey C. ,Introduction, In: Differentiation theory and 

social change,(editor) Jeffrey C. Alexander and Paul Colomy, Columbia 

University Press, , New York , 1989, p78. 
3

نقال عن:حسين عبد الحميد احمد رشوان، التغيير االجتماعي والتنمية السياسية في المجتمعات -

، القاهرة 1الجامعي الحديث ،طالنامية : دراسة في علم االجتماع السياسي ، دار المكتب 

 .22،ص1222،

4-Charles Darwin,ManagingChange, Resource Efficiency and Corporate 

Responsibility, www.oursouthwest.com/SusBus/mggchange.doc,p1.  

5-C. Marlene Fiol, Charismatic Leadership: Strategies for Effecting 

Social Change, University of Colorado – Denver, Second revision 
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 املطلب الثالث
 مسميات التغيري

 

ر  المفكر "ويلبارت ماور" فاي "الموساوعة الدولياة للعلاوم االجتماعياة"        ي
يار فاي عاالم التجرباة الحقيقاي، تميال الانظم        ))إنه مان المحيار عنادما يتساارع التغي    

العلمية التي تتعامل مع األداء اإلنساني لتحميل المسؤولية لإلنسان((، متهمًا علماء 
االجتماع بالقصور في تفسير لاهرة التغيير، فيماا اتهام المفكار "ديفياد اساتون "))      

فاي األبحااث    دارسوا الحياة السياساية، بالميال إلاى نسايان هن المشااكل المهماة حقااً       
االجتماعيااة تعنااي بأنماااا التغيياار((. فااالتطور الطبيعااي ألي علاام يااتم ماان التحلياال   
الساكن إلى التحليل الحركي )الديناميكي( بمعنى هن النظرية السااكنة بسايطة ومان    
السهل إثبات هو تفنيد مقوالتها، بيد هنه من الصعب هن لم يكن من المتعذر، دراساة  

ر ما لم تدرك إشكال التغيير على حاد قاول المفكار "جو ياف     القو  المحركة للتغيي
ُشمبيتر". ومن هذا المنطل  فان الدراسات المنهجياة والعلمياة للتغييار مجاال فتاي،      
والقااو  المحركااة مااا هااي فااي الحقيقااة سااو  جهااود لفهاام سااكونيات تفاااعالت نظاام  

بااداًل ماان ذلااك  دوليااة معينة،"المساااومات،التحالفات،التالفات،إدارة هال مااات...الإ،  
تركزت شواغل المفكرين في اكتشاف التغيير في الماضاي، هي وضاع الفرضايات    
والنظريات على هسس التغيير في الحقب الماضية بعد اكتشاف التغيير وقنواته بال  
ومساااراته ، محاااولين ماان خااالل ذلااك وضااع منهجيااات عامااة "تعميمات"تفسااار         

ل التأهيل الفكري واألدائي إلحداث من خال ( 1)مجاميع متفرقة من لواهر التغيير.
 ( 3)فضاًل عن اإلرادة التي تبعث األمل للتغيير.(  2)التغيير.

وإن يتف  الباحث مع تلك ارراء وال يختلف معهاا مان حياث المنطلا ، إال     
، إن العلااة فااي ضااي  مجااال هااذا النااوع ماان   إنااه يااذهب إلااى  اويااة هخاار  مفادهااا  
تباس دون التوليد واإلنشاء، هو دراساة التغييار   الدراسة وسلوكه مسلك التقليد واالق

في الحقب الزمنية المنصرمة والتي كاان فيهاا التغييار بمفهوماه العماودي واألفقاي       
ضي  النطاق، لتكون عقبة إدراك وهداء تعرقل عملية التنظيار فاي مساالة التغييار،     

شامل وارم، وصواًل إلى االعتقاد واسع النطاق بعدم جدو  التنبؤ بالتغيير بشكله ال

                          
1

روبرت غيلبن،الحرب والتغيير في السياسية العالمية،ترجمة :عمر سعيد األيوبي ،دار الكتاب -

 .81-80، ص ص8002،بيرت، 1العربي،ط
2

القريشي،التغير االجتماعي عند مالك بن نبي، منظور تربوي لقضايا التغيير في علي حسن -

 .١٣١،ص١٧٩٧،القاهرة،١الواقع المسلم المعاصر ،دار الزهراء لإلعالم العربي، ط
3

 .١٧،ص١٧٧١،،بيروت١،رؤية في منهجية التغيير،المكتب اإلسالمي،طحسنه عمرعبيد -
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إذ يعااد الباحااث "قااوانين التغيير"عديمااة الجاادو  بساابب فاارادة اإلحااداث التاريخيااة   
وتعقيدها، ولهذا يعد إدراك التغيير بصورة شاامله مياوساًا مناه، نظارًا لعادم وجاود       
نظريات تفسر التغيير هو قوانين تانظم حركتاه، كاذلك اخاتالف األنمااا المتكاررة،       

اإلحداث التاريخية، هي االنتقائية في دراسة التغيير، واعتماد مجموعات فريدة من 
وهخيرًا منعت اإليديولوجية والعاطفاة الدينياة دراساة التغييار هو التنباؤ باه. ويرجاع        
ذلك إلى الحيز المحافظ ،كذلك الخوف من المغامرة والخوب في المجهول، إذ إن 

رار والسكون علاى  معظم العلماء واألكاديميين ذوي النهج المحافظ يفضلون االستق
التغيياار ويحبااذون التغيياار الماانظم علااى األقاال. ففكاارة التغيياار الجااذري هو الشااامل   
العاصف بالقيم والمبادئ يعد خرقًا للقيم وتحاديًا للانظم، مماا يعارب البااحثين إلاى       
المسائلة هو ربما يؤدي بحتفهم بعد اتهامهم بالخيانة العظماى، مماا جعلهام يسالمون     

التعامل مع التغيير، هي الحتمياة بوقاوع التغييار مان دون التادخل       باألمر الواقع في
 ( 1)به ليتحول إلى مفهوم التغّير.

عمليااة جوهريااة وحتميااة، إال  ،علماااء اتفقااوا علااى كااون التغيياارالوإذا كاان  
فاالبع  ركااز علاى العالقااة باين المراحاال    ه. وهساباب  هإنهام تفااوتوا فااي إبارا  آلياتاا   

، والابع  ارخار   س"مارك"سياسي -والتغييرالسوسي ودرجات ،اقتصادية-السوسيو
، وهناااك ماان ركااز علااى العالقااة "غرامشااي"ثقافيااة -ركااز علااى المااداخل السوساايو

. "بااريتو "الجدلية بينه بين التحول في طبيعاة النخاب وتاأثيره علاى عملياة التغييار       
بااااختالف تفسااايرات وتوصااايفات الفالسااافة  تختلفااااماااداخل التغييااار  وتبعاااًا لتعااادد

 إلاى األمار الاذي دفعهام    مشااربهم الفكرياة واإليديولوجياة.     له تبعاًا لتعادد  باحثين وال
 "نطاكا "حساب   للتغييار فبدون إدراك سليم التماس اإلدراك له كشرا مسب  لفهمه، 

وآليااات إشااكالية التغيياار  رتفسااي، ال ساايما فااي مجافيااة للصااواب عنااهتكااون فكرتنااا 
 ( 2).هدارته

الفكاار الفلساافي  اإلدراكيااة التااي يعطيهااا   ولعاال هكباار دلياال علااى اإلشااكالية  
نااه صاافة طارئااة  هتصااور التغيياار علااى  تلااك التااي ميتافيزيقيااة  هاتجاهاتاابالتقلياادي 

،األمار الاذي كاان     عارضة يتميز بها عالم الحس والمادة،عن عالم المثال والحقيقاة  
 (3).إحداث التغييراستحالة بتوهم التي  ،سببًا رئيسًا وراء تعالي األصوات

                          
1

 .81-88سية العالمية،مصدر سبق ذكره ،ص صروبرت غيلبن،الحرب والتغيير في السيا-
2

محمد البوزيدي، التغيير السياسي، مالحظات حول مقتربات التحليل األنجلوسكسونية،المجلة  -

 .111،ص 8003المغربية للقانون واالقتصاد، الرباط،
3
 -Lloyd, G.E.R., The Revolution of Wisdom: Studies in The Claims and 

Practice of Ancient Greek Science, University of California Press, 

Berkeley, 1989, p 67. 
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ذلك فان هذا الموقف الفكري لم يحل دون لهور فلسافة التغييار مناذ    ومع  
 اإلغريقاي في نظرية "الصيرورة "عناد الفيلساوف    تتجسد والتي ،سحيقةعصور 
هولياة.  الذي كان ير  في الصراع والتغييار حقيقاة اجتماعياة     "هيراقليطس"القديم 

ولهرت بينهم  كرين،سترعت لاهرة التغيير انتباه الفالسفة والمفاومنذ ذلك الحين 
ماهيااة التغيياار ومساايرته واتجاهاتاااه     ماان خاللهااا تفساااير  ونظريااات حاااولوا    آراء

وعوامله وهشكاله، فتوصلوا إلى تعين عادة هشاكال لاه كاال حساب ر يتاه       ومظاهره 
 للتغيير وكيفية التعامل معه والزاوية التي ينظر منها.

التغيياار لاااهرة  نأباا ر  هصااحاب هااذا المساامى،ياا :التغيير الووداير فووالو: :
ومن بين مان اعتقاد باذلك" ابان      (1)حتمية ال مناف منها .دائرية تسير في دورات 

ماان التغيياار  متعاقبااة بمراحاال  خلاادون" ماان خااالل اعتقاااده بحتميااة ماارور الدولااة  
"وصااف ارنولااد توينبيهمااا "( 2)مشخصااًا نااوعين منااه:األول جزئااي والثاااني شااامل.

: حالة التاوا ن هو  األولثالث : هطواروم على تق دائرية  دورات على شكل التغيير
: حالاة التاوا ن إلاى حالاة     ثالوث ال:االنتقال إلاى حالاة مان الالتاوا ن،    الثاني التكامل،

 نمطااًا" يساالي ميتشاال"صااور ويو، وتلااك حلقااة دائريااة، كمااا  جدياادة ماان الالتااوا ن
مااا ه( 3).متناهيااة ماان الاادورات فااي سلساالة ال هشااكالهفيااه  تبتاادئماان التغيياار  ًادورياا

ومظاهرهاا   عوب تمار فاي تطورهاا وتغييار    شن كل الهكد " هالمفكر االيطالي "فيكو
لكن بثاوب جدياد،فكان   ،بدهت حيث مانفسها  األطوارمتتابعة ثم تعود  هطواربثالثة 

في حركاة  ( 4)التغيير يأخذ مسيرة الدائرة المفرغة التي تربط نهاية محيطها ببدايته.
 ( 5)حلزونية "لولبية"صاعدة وهابطة.

بالمساتقبل القادم.فأخاذ   فكارة التغييار    لطالماا لصاقت  المتقادم:التغيير ثانيا  :
 واتفقاات ارراء( 6)التغيياار إلااى دور المعرفااة والتقاادم العلمااي.   الاابع  يرجااع ساار   

والتصاااورات التاااي جااااءت بهاااا قااارائح بعااا  الكتااااب والمفكرين،وفاااي مقااادمتهم   
وج ور الثيولااوجي، ن التغييااربالضااد مااالفكااري  غيياارالااذي دعااا إلااى الت" مونتاااني"

                          

-
1

احمد الخشاف، التغيير االجتماعي،الهيئة المصرية العامة  للتاليف والنشر،المكتبة 

 .87-83،ص1227،القاهرة، 1الثقافية،ط
2

 .178-171ابن خلدون،المقدمة، دار الفكر العربي ،بيروت،بال تاريخ،ص ص-
3
نقالعن:حسين عبد الحميد احمد رشوان ،التغيير االجتماعي والتنمية السياسية في المجتمعات  - 

 .21النامية،مصدر سبق ذكره،ص
4

 .87احمد الخشاف ، التغيير االجتماعي ، مصدر سبق ذكره ،ص -
5

طالل البابا، قضايا التخلف والتنمية في العالم الثالث ،دار الطيعة للطباعة -

 .112،ص1221وت،،بير1والنشر،ط

-
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 .82-82احمد الخشاف ، التغيير االجتماعي ، مصدر سبق ذكره ،ص ص
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فااي مطلااع القاارن  "فرنساايس بيكااون مفكاار"ال ئااهحماال لواالااذي و. العلمااانيللتغيياار 
بكال ماا حملاه مان فكار       ،"ديكاارت "الفيلساوف الفرنساي    ، واتفا  معاه  السابع عشر

محادد   ،والتغيير غاياة لهادف  األسامى من االستمرار هو الهدف جاعلين ( 1).تغييري
 والمتجدد مع دورة حياة التغيير.هو االستقرار المتولد 

نظر بع  المفكرين إلى التغييار مان خاالل قيماة      المتكامل:التغيير ثالثا : 
 هيان التغيير يحمل في طياتاه االتجااه صاوب الكماال،     مفادهاغائية هادفة  هخالقية

ة وفاي مقدما  ) 2)ومتكااماًل يفضاي إلاى التطاور والنماو والتقادم.       يكون التغير متوا نًا

نظار  ف الفيزياوقراطين الطبيعياين،   باآراء تأثر الذي  ي "ترجو"سالفرن لمفكرا هؤالء
المجتمعااات ماان  اعتاار مااا  هنفااانتهى إلااى  إلااى التطااور التاااريخي نظاارة تحليليااة،

، سلسلة متصلة الحلقات يرتبط حاضرها بماضيها ُهيتوعموم تغيير، يمثل في كليتُه
الخااط العالمااة  ماان رواد هااذاو.إلااى الكمااال وصااواًل وتحقاا  كاال حلقااة منهااا تقاادماً 

تلاك الثاورة التاي     الفرنسي "كوندرسيه"الذي شهد الثورة الفرنساية وراح ضاحيتها،  
 (3).في التغيير في حياة العالم الغربي ةنقل عدت

ير  هصحاب هذا المسمى،هن تركيزهم على التغيير  رابعا :التغير ألنسقي:
علااة علااى الساااحة الدوليااة،    وهثااره علااى األنساااق الفاعلااة فااي النظااام الاادولي الفا      

 (4)والخاضعة إلى تأثيرات البياة السياسية هو هساس التغيير.

بتقادم   ه،وتقدما  النظاام الادولي  تفسار حركاة    :الدياليكتيكي  خامسا : التغيير
التعاقاااب الجااادلي   .ويعنىوحركاااة القاااو  المنتجاااة والعالقاااات التاااي تقاااوم عليهاااا    

 هخار.  باستمرار مان شاكل إلاى    لنظام الدوليهياكل اكيفية انتقال بناء بالديالكتيكي، 
قاديما قاال الفيلساوف    و( 5)يولاد. يوجد القديم الذي ينهار والجديد الذي  نظامففي كل 
))التغيياار قااانون  هنق.م"044-ق.م404(Heraclitus)""هيااراقليطس اإلغريقااي
فكرة التغيير بجرياان المااء فقال))اناه مان      ومثّل الستقرار موت وعدم((او الوجود

، جديدة تأتي من حوله(( مياهفان  النهر الواحد مرتين، اإلنسانينزل  هنمستحيل ال
وفيما بين الخطوتين  ،لإلنسانبالنسبة  األمرن الحالة اختلفت بين المدتين كذلك هإذ 

                          
1

 .12 -11المصدر نفسه ، ص ص -
2
 .٣٦٧،ص٣٤٤٤، القاهرة،1علم النفس االجتماعي،عالم الكتب،طزهران،حامد عبد السالم - 
3

 .13احمد الخشاف ، التغيير االجتماعي ، مصدر سبق ذكره ، ص-
4

-Moore.W.ARecoust Melion of Theories of social changes, in S.N  

Instant  Reading in Social Evaluation and Development :Pergimin ,New 

York,1970,pp 123-124 
5

 .23احمد الخشاف ، التغيير االجتماعي، مصدر سبق ذكره ، ص -
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تلاك هاي    مهماا قصار الازمن،    النهر واإلنسانيتغير  وإنما منهما ثابت، هيال يبقى 
 (1)اإلنساني.قانون الوجود  رر التغييالفلسفة الهيراقليطية التي تعتب

كل الجهود التاي  مسمى تجتمع تحت لواء هذا ال سادسا : التغيير التطور :
كال   هنمصدره إلى عوامل ذاتية داخلياة، بمعناى    بإرجاعترمي إلى تفسير التغيير 

العالمااة  آراءنطاااق هااذا الوياادخل فااي   .يحماال بااين طياتااه بااذور تغييااره     مجتمااع
سبنسااار"في تفسااايره للتغييااار فاااي ضاااوء التطاااور البيولاااوجي    االنكليزي"هربااارت
والتحاول   ،التغييار لتطبي  قوانين علم الحياة علاى مظااهر    منه الحياتي في محاولة

 يبااده كااائن حااي، هيالمجتمااع شااأنه شااأن   هن ًامفترضاا ،ماان شااكل إلااى هخاار البناااء 
إلااى التفاارد   فشااياًا فااي اسااتعداداته ،ثاام يمياال شاايااً    متماااثاًل ،فااي تكوينااه  متجانسااًا

النشاااوء ،هي واالنتقاااال مااان التجاااانس إلاااى الالتجاااانس، ويخضاااع لقاااانون التطاااور  
 (2).واإلفناءثم االنحالل  واالرتقاء،

رهي هو تصاور آخار للتغييار الاذاتي ينباي علاى        سابعا : التغيير التوازني:
"اوجبرن"عن التوا ن بين الجوانب المادية والمعنوية في المركب المفكر األمريكي

مان مجموعاة    هساسيةوبوصفة  هصاًلالتغيير ينطل   هن فيصفه قائاًل)) ضاري،الح
((، المكتشفات العلمية والتي يكون لها استخدامات تكنولوجية مختلفةواالختراعات 

 هنمان   إلياه األخيار  "سوروكن" على طرح "اوجبرن"فيما ذهب  واعترب المفكر
فاالعكس فاي نظاره هاو      ،يالالمااد  الوجاه اإلياديولوجي  مان   هسارع العنصر المادي 

 تأيياد من الماادي ويمكان    انتشارًا هيسرالعنصر الروحي واإليديولوجي و الصحيح،
فمااثال (  3).اإليااديولوجيات....الإوهااذا الاارهي بانتشااار الااديانات التبشاايرية العالميااة  

ولهااذا وماان تلااك اللحظااات باادا التغيياار يقاااس    ( 4)األنبياااء صاانعوا التغيياار وقااادوه. 
 دائية .بالقدرة األ

فإذا ما تطرقنا للتغيير وفقًا للمخطط المشار إلياه هعااله، وتعمقناا بتفرعاتاه     
لوجدنا هنفسنا إمام كم هائل من الفروع المتفرعة المتوالدة افقيًا وعاموديًا، متنوعاة  
بين االختصاف والوضوح والتدرج والسرعة والذبذبة، وكل نوع من تلك األنواع 

                          
1

اسية في المجتمعات النامية، حسين عبدالحميد احمد رشوان ،التغيير االجتماعي والتنمية السي -

 .21مصدر سبق ذكره ،ص
2

 .21-20احمد الخشاف ، التغيير االجتماعي ، مصدر سبق ذكره ، ص ص -
3

 .22-21المصدر نفسه ، ص -

-
4

حصه حمود البازعي،تصور مقترح لتربية إرادة التغيير في ضوء الفكر التربوي اإلسالمي  

ة للبنات ،القصيم،رسالة دكتوراه غير بمؤسسات التعليم قبل الجامعي،كلية التربي

 .١،ص٣٤٤٦منشورة،

 



كلية القانون للعلوم القانونية والسياسيةمجلة 

Journal of college of Law  for Legal and Political Sciences  

009 

حياث االختصااف نجاد للتغييار فاروع ثانوياة منهاا         يتفرع إلى فروع هخر . فمان 
استراتيجي ووليفي وهدائي وممغانط ومتجااذب ومتاداخل. هماا مان حياث التادرج،        
فهناااك تغيياار فااائ  الساارعة ومتاادرج خطااوة خطااوة ومنهااا بطاايء ومنهااا هشاابة          
بالساااكن. لكاان ماان حيااث الوضااوح  نشااهد التغيياار باادرجات متفاوتااة بااين الواضااح 

الساااطحي وغاااام  غياار الواضاااح والقلااا  المضاااطرب غيااار  المسااتقر والشااافاف  
المسااتقر.هما ماان حيااث الساارعة، فهناااك ماان يكااون سااريع فجااائي ومنااه ماان يكااون  
مصطنع وهمي ومنه مان يكاون مسايطر علياه هو مفقاودة السايطرة علياه. وصاواًل         
إلااى حااراك التغيياار الااذي يأخااذ مااديات مختلفااة منهااا مااا هااو إرادي وضااعي ومنااه    

السيطرة، ومنه ايجاابي بنااء وقسام هخار يكاون سالبي هادام.        موضوعي خارج عن 
وكذلك من الممكن إيجاد تقسيم هخر يأخذ التغيير مان   تلك هي فروع التغيير هدائيًا.

 اوية هخر  تختلف نوعًا ما عن سابقتها لكنها تقترب بفروعها الثانوية، متراوحة 
 بين التكرار والعالقة والعم  والشدة والمستو  والمحور.

للعملياة  وصفوة القول، واتفاقًا مع المخطاط الاذي ذكرنااه، يمكان القاول إن      
ريااة قواعااد وساانن ومبااادئ ينبغااي التنبااه إليهااا وإدراكهااا وماان ثاام مراعاتهااا      يالتغي

، وعلااى الاارغم ماان، هن المعيااار التصاانيفي للتغيياار مسااالة     وحساان التعاماال معهااا  
يكاون دالااة فااي نظاارة   اعتباطياة إلااى حااد كبياار، فاان التصاانيف المسااتخدم يجااب هن  

المرء عن التغيير وتعريفه للكياان الاذي يتغيار، فتغييار األول هاو تغييار األنظماة،        
والثاني جها ي، والثالث هو تغيير تفاعلي،هناا تواجهناا مشاكلة هاي كيفياة الفصال       

ال سيما وان العالم يعي  حقبة تاريخية من التغيير (  1)بين النماذج الثالثة لتداخلها.
لكن ما يميزه ويخص  هداءه ويسير اتجاهه هي (  2)التغيير الديمقراطي.هي حقبة 

 اإلدارة. وهذا ما نعرج على بحثه في المبحث القادم.
 
 
 
 
 

                          
1

- Lloyd, G.E.R., The Revolution of Wisdom: Studies in The Claims and 

Practice of Ancient Greek Science, University of California Press, 

Berkely, 1989, p 67 
2

الوطن العربي،مركز دراسات الوحدة  ثناء فؤاد عبدهللا،آليات التغيير الديمقراطي في-

 .22،ص1227بيروت،،1العربية،ط
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 الثانياملبحث 
 الدويل إدارة التغيري

 
 معلاو ت الكثيار مان ال  تدخل ،لضخامة القصد من ماهية التغيير وإدارته تبعًا

تلاك  احتادم الجادل والنقااو حاول ماا تعنياه       ف ختصاصية في تفسير تلك الماهياة، الا
ن هالمااؤطر إلدارة التغيياار و . فاااألنموذجماان ر   وهفعااال وصااور ناطقااةالمفااردة 

علااى التقااارب التفاااعلي بااين التغيياار والمتغير،عباار نوافااذ الاازمن  كااان يقااوم هساسااًا
، لم يعد يمثل مرجعية للتطاب  واالتساق بين تلك العناصر فحسب مسالك المكان،و
العام الذي يتم مان خاللاه تحدياد صاالحية الفعال هلتغيياري وماد          إنما بدا اإلطارو

فال مراء من وصفه بمثاباة المجهار الاذي يلجاأ      وألنه كذلك،. فلسفة اإلدارةباتساقه 
ليقااارب مااا يملكااه ماان ماادركات    و، ماان تغيياار إليااة اإلنسااان، ليحلاال مااا يصااادفه    

 .توليف الحدث القادموتصورات مع اإلمكانيات والبياة المناسبة ل
. وم بعاين البصايرة  فها سنعمد إلى ر ياة هاذا الم   شطط، هيعن  ننأ ولكي 

فاناه   بقدر ما يحويه هذا األسلوب من صعوبة قياس ودقة استحضار ونباهة ربط،ف
وهاذا ياأتي مان     احتواء التغيير بفروعه المتشاعبة، يمثل األسلوب األكثر قدرة على 

ومان ثام    ،تصاهر مفاردات بنااءه    إداري واحاد، وفكاري   إنااء جمع شاتات هداءه فاي   
. ال مجارد مصالحة ذاتياة    شاامالً  صابح إدارة التغييار هادفاً   لتحادة  ادفعة وا الرقي به

وألجااال ذلاااك الباااد مااان صاااناعة اإلدارة مااان مرجعياااة فلسااافية تاااردف بهاااا بنائهاااا  
لمعاايير القياساية   فتطبا  علياه ا   حتضن فيه التغيير،تالهيكلي،العنوان األسمى الذي 

الاذي يعاد امتياا  ينبغاي     .التغييار  القادر على التحكم بحاراك مة للهدف المركزي خد
 حيا ته .

وإ اء ذلك، تبر  همامنا جملة من األسالة تبحث عن هجوبه ومنها: ما هي 
إدارة التغيير؟ وما هي معالمها؟ وما هي مجاهلها؟ وما هي طارق قياساها؟ وكياف    

تلاك جملاة    ؟التغييار  األصالي إلدارة حاافز  هو ال األساسيما هو الدافع  تتم معرفتها؟
ماان األسااالة كاناات بمثابااة اإلشااكالية المفصاالة، لمااا يتفاارع عنهااا ماان هدوات فكريااة  
ور   منهجيااة، تشااكل إطااارًا عامااًا وماادخاًل وليفيااًا، لخطااة نظريااة، ُكلفنااا فااي         
عرضها وتبسيطها بالقادر المناساب فاي هاذا اإلطاار الموضاوعي المتواضاع الاذي         

دراسااات إدارة التغيياار. ولتوضاايح الصااورة هكثاار عرجنااا  لتقساايم    ندرجااه ضاامن 
 المبحث إلى ثالثة مطالب وكارتي :
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 المطلب األول : فلسفة إدارة التغييرالدولي . 

 المطلب الثاني : ماهية إدارة التغيير الدولي . 

 المطلب الثالث : مسميات إدارة التغيير الدولي . 

 املطلب األول

 الدويل فلسفة إدارة التغيري
إن التغيير من طبيعة األشياء، وان البقاء على الحاال مان المحاال،ال سايما     
ونحاان نعااي  فااي عااالم متغياار، عااالم قااانون القااوانين فيااه التغيياار، بااوتيرة ال تهااده   
وحركة تأبى الثبات وترف  السكون. وبعيدًا عن التجريد والتعميم الفلسفي، نقاول  

تغيير يسير سريعًا،هن المسالة ليست مجرد تغيير هن العالم رهن التغيير.عالم فيه ال
ربماا ال  ( 1)نظامًا دوليًا بقدر ما هن االهتمام المنصب هنا على مسألة التغييار ذاتهاا.  

نتف  على مكون النظام الدولي لكننا، وال ريب متفقون على هن العالم في حالة من 
ومن ثم استيعابها وإدراكها التغيير متواترة يكاد المرء هن يفقد القدرة على متابعتها 

للكم الهائل من فروع التغيير وللسارعة الفائقاة لاه والتاواتر الاذي يتمياز باه نظامناا         
 ( 2)السياسي العالمي. وربما هذا يفسر سر تحفز الشعوب لمواجهته.

مان ملياون ناوع مختلاف مان       األرب هكثريعي  على  ،كما هو معروفو

 التغيياارصااناعة يملااك حاا    الكائنااات، لكاان هناااك نااوع واحااد ماان تلااك     الكائنااات

فتصاارع   ،التغييار ماع   الصراعمهامه ا هولى بدف هو اإلنسان العاقل،وإدارته، ذلك 

 (3).كافاة  المعماورة  هرجااء حتى فرب نفسه على  مع البياة وتحمل تقلبات الزمان،

إيجاد تفسير دون  إدراكهاعن  لاهرة التغيير وعاجزًا همام لطالما وقف حائرًالكنه 

إلاى قاوة خفياة    فغماد إلاى إرجاعهاا     المساتمر للحيااة والفنااء    لا يطوي علياه التباد  لم

 (4).هخر تارة ربانية ومشياة  إرادةو غيبية تارة،

                          
1

، بيروت 1تركي حمد ،الثقافة العربية أمام تحديات التغيير،بحوث اجتماعية ،دار الساقي ،ط-

 .2،ص1221،
2

منعم العمار ،العالم اإلسالمي والنهوض المؤجل، قضايا سياسية،كلية العلوم السياسية ،جامعة -

 1،ص8002، 2-7،عددالنهرين،بغداد
3

 .2-2،ص ص1220، الكويت ،1جون.ج تيللر،عقول المستقبل، عالم المعرفة ،ط-
4

 .3-2احمد الخشاب،التغيير االجتماعي، مصدر سبق ذكره ،ص ص-
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فااي طبيعااة  بدايااة التفكياارمنااذ والحقيقااة، هن لاااهرة التغيياار لفتاات االنتباااه  

 ،الوجود ونواميس الكون، الحظهاا اإلنساان المتأمال فاي حركاة األجارام الساماوية       

ولمسها في تعاقب الليل والنهاار فهاداه خيالاه وفكاره      من مكان إلى مكان،تغيرها و

انتهات إلاى    وإلى تعلايالت ثيولوجياة الهوتياة،    ،ةإلى تفسيرات ميثولوجية هسطوري

شادت لااهرة التغييار انتبااه اإلنساان حينماا       ، إذ إقامة علم الفلك واألجرام السماوية

يجااد لهااا  هنت األجسااام الطبيعيااة وحاااول وتحااوال توتبااديالالحظهااا فااي تغياارات 

التغييااار فاااي المجاااال   "التفساااير والتعليااال والتحليااال حتاااى انتهاااى إلاااى ماااا وراء      

من قو  كهربائية ومغناطيسية وجاذبية وحركة بين مكوناتهاا الذرياة   "فيزيقيميتاال

 هساااليبتنوعاات ف ( 1)قااوانين علاام الفيزياااء.  ارنوالجزيايااة،على نحااو مااا تعالجااه   

فالتغيير ( 2)والبحث عن مسميات إلدارته.، ات العلماء للتعبير عن التغييرومصطلح

مااا يؤيااد  ،هنااك فااريقين مانهم   هن هساااسمعااه علاى   يحتاااج إلاى جهااد للتعامال   دائمااً 

ولساان حاالهم يقاول    يتعامال بالمقاوماة    ومانهم ماا   يااليجااب التغيير ويكون التعامال  

ف مان المجهاول وفقادان الميازات هو     مشاعر الخو من هائاًل التغيير يطل  كمًا((هن

الصاراع الفكاري   فسااد ناوع مان     (3).))توالمساؤوليا  المراكز وفقدان الصاالحيات 

ومااا العباارة الكامنااة فااي قصااة ههاال الكهااف    ( 4)بااين دعاااة التغيياار، ودعاااة الثبااات.  

إال  (5)(.َهْعَلاُم ِبَماا َلِبُثاوا    َواْ َداُدوا ِتْسعًا* ُقاِل اللَّاهُ   َوَلِبُثوا ِفي َكْهِفِهْم َثَلاَث ِمَاٍة ِسِنيَن))

ولام  (6)وما إن جاء اإلسالم  حتى عّد تغييرًا شاماًل وبنااءًا . تعبير عن تلك الجدلية. 

نذهب بعيدًا في استقراء التاريإ ، للبحث عن عجز إدراك التغيير، وهمامنا حوادث 

ها هنا، واقعية وحقيقية حدثت في بداية القرن الماضي، ونر  من األنسب هن نسوق

الجدياد ال يتماشاى ماع الفكار القاديم. وهاذا ماا رواه التااريإ          رلندرك كيف هن ابتكاا 

                          
1

محمد باسل الطائي، النظرة العلمية المعاصرة للغيب،بحث منشور ، كلية العلوم ،جامعة  -

 .1،ص 8002اليرموك، عمان،
2
اإلدارية للتعامل مع  حمد الخضري،إدارة التغيير :مدخل اقتصادي للسيكلولوجيامحسن ا- 

 .123،ص8001،دمشق ،1متغيرات الحاضر لتحقيق التفوق، دار الرضا للنشر،ط
3
الخليجي للنشر والتوزيع  طارق السويدان، منهجية التغيير في المنظمات شركة، دار اإلبداع - 

 .22،ص8001،ابو ظبي، 1،ط
4

 .2اوتكين،النظام العالمي للقرن الواحد والعشرين، مصدر سبق ذكره، صني.أ. -
5

 (83-82الكهف:االية) سورةالقرآن الكريم ، -
6

رفعت سيد احمد،من اإلسالم إلى التغيير :أسرار وحقائق  اإلسالم وقضايا التغير االجتماعي -

 80،ص 1222، قبرص،1،دار الملتقى للطباعة والنشر،ط
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بتهماااة النصاااب  9191عاان المختااارع "دي فورسااات ""إذ عااارب للمحكماااة عاااام  

وهمي ال يعقله عقل هو "هنبوبة االوديون" التي –واالحتيال، لتبنيه مشروع خيالي 

االت فاي القارن العشارين. وثماة     عدت في ماا بعاد ابار  اختاراع فاي مجاال االتصا       

مثااال هخاار هااو مااا ناااده بااه "جيوردانااو برونااو"عن دوران األرب حااول الشاامس،  

ودحاا  النظريااة التااي تقااول باادوران الشاامس حااول األرب، فاااحرق عقابااًا لااه ،    

تلااك كاناات نظاارة   ( 1)وكااذلك نظريااات "غاااليليو" التااي حاابس وعااذب ماان هجلهااا.    

، ليولد التغيير فاي  ذ عدوا هفكارهم بمثابة هرطقةالمجتمع البدائية لصناع التغيير، إ

ألن ماا يجعال    ( 2)تلك الحقبة إشكالية كانت في ما بعد سببًا في كبح الثورة العقلياة. 

 ( 3).اإلنسان مضطربًا ليس األحداث وإنما الحكم على اإلحداث والظواهر

 4).التغيير المناف مناه بدا  ففي لالل تحوالت العميقة التي يشهدها العالم

إلااى درجااة عااّد إشااكالية عالميااة، ال باال إن ه مااة التغيياار تكماان فااي عالميتااه التااي   (
وسااواءًا هخااذنا التغيياار بمعنااى   (5)ال الاات مغطاااة بالصااراعات بإشااكالها المختلفااة. 

فالباد   ( 6)تغيير صورة الشيء دون ذاته هو هخاذناه بوصافه اساتبدااًل للشايء بغياره.     
 7).هداف محددة يساعى إلاى تحقيقهاا   متضمنًا أل ومدروسًا ًاللتغيير هن يكون مخطط

وهااذا يتطلااب بناااء إسااتراتيجية تحااوي المتطلبااات والقاادرات المهمااة للتغيياار وإال     (
ففضاااًل عاان البناااء الفكااري الااذي يعااد البناااء    ( 8)يكااون األخياار مسااتحيل التحقياا  . 

                          
1
- Ankersmit, F.R.,History and Tropology: The Rise and Fall of 

Metaphor, University of California Press, Berkely,1994. p 34. 
2

 .80جون.ج تيللر،عقول المستقبل،مصدر سابق، ص -
3

عبد الغفار مكاوي، النظرية النقدية لمدرسة فرانكفورت،مجلة الوحدة،مجلة  فكرية ثقافية -

 .12، ص1228، 22شهرية،الرباط ،عدد 
4

،مجلة العلوم اإلنسانية،جامعة "مدخل النظم -رحيم حسين،التغيير في المؤسسة ودور الكفاءات-

 .1،الدار البيضاء،ص8007، 7محمد خيضر،بسكرة، عدد
5

طه جابر العالواني ،االزمة الفكرية ومناهج التغيير،قضايا اسالمية معاصرة ،دار الهادي -

 .11ص ،8001،بيروت، 1للطباعة والنشر والتوزيع ،ط
6

 .11المصدر نفسه ،ص-
7
-Giordano Yonne: Communication et organizational le reconsideration 

par la theorized lastructuration revere question des res sources humans, 

26-27,France, mai juin,1998,pp20-35. 
8

تحية عمارة،  :ترجمة،اهيم ومناظرات في إدارة األعمالمف -دافيدويلسون،إستراتيجية التغيير -

 .23،ص1222، القاهرة ، 8دارالفجر للنشر والتوزيع ،ط



 ادارة التغيير الدولي " رؤية نظرية*

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

020 

(  2)انية.التغيير اختياار وصاناعة إنسا   باتا (  1)األساس للتأثير واستقطاب الرهي العام.

المهمااة التااي لاام تنجااز بعااد، باارغم ماان كونااه ماان متطلبااات األماام   ورغاام ذلااك بقااي
كون الكثير لم يتمكن من توفير متطلبات ( 4)بصورتيه التغريبية والقيمية.( 3)الملحة.
 ( 5)التعامل.

من الصعب جدًا إدراك التغيير ومعايناه إحداثاه، واساتيعاب مدياتاه وبلاوغ      
والتكيف معه، دون بلورة فكرة جامعة له متوائمة مع  مناه،   هفاقه، ومعرفة هدواته

الن إدراكه متعل  بالزمن واختالفاته. وهذا ما نجاده جلياًا فاي الفاارق الزمناي باين       
األجياااال، وهناااا تنشاااأ ماااا يسااامى بفجاااوة اإلدراك، هو" فجاااوة األجياااال"،هو "عقااادة  

م والجديااد، عنااه صااراع بااين القاادي   األجيااال" هو "صااراع األجيال"والااذي يااتمخ 
لتظهاار عمليااات التغيياار إلحااالل الجديااد محاال القااديم، الن التغيياار تجاادد، والتجاادد   

( 6)تطور، ولكل تغيير دورة حياة يبده بها وينتهي معلنًا والدة هنموذج جديد.
 

وإذا ما عكسنا التغييار علاى اإلدارة وحاولناا جاهادين تتباع مسااراته، نجاد        
الشعوب، نخبًا وجموع تمسكوا بالتغيير  إنلنا على  التاريإ بقدراته المتوالية كاشفًا

كحاال لمجماال إشااكاالتهم ، فباادا كمطلااب مشااروع وحاجااة إنسااانية البااد منهااا لااذلك    
وتعدد منحنيات األداء التي تصايب   ( 7)هوكلوه للبع  منهم تحّمل مسؤولية إدارته.

ساتدعيات  التغيير في حراكه إداريًا بفعل الزمن، ال يمنع من حساب ما لاذلك مان م  
 .القمة، وهذا يمكن وصفه  إلىمراحل سلمية وصواًل  إلىترسم دورة حياته 

 إلااىوإذا مااا حاولنااا تطابقااًا مااع المخطااط هعاااله، إخضاااع إدارة التغيياار        
القوانين الشكلية للظواهر والوقائع، والقواعد القياسية، يتضح طغيان النزعة الكمية 

وفقًا لدورة حياته. وإذا ماا حكمناا علاوم     او"التكميم" في دراسة طرق إدارة التغيير
التفكياااااااار العلمااااااااي، والعلااااااااوم التجريبيااااااااة التحليليااااااااة، والعلااااااااوم التاريخيااااااااة 
التفسيرية"الهيرمينويطيقية"، وعلوم الفعل والسلوك المنهجية، ألخبرتناا إنهاا يتيماة    

                          
1

سعيد عامر، إستراتيجيات التغيير وتطوير المنظمات،مرآز  وايدسيرفي سلسلة استشارات -

 .17،ص1228والتطوير اإلداري،القاهرة،  
2

ا فكرية،مجلة فكرية تصدرها كلية االداب، احمد نصري، مالمح التغيير الحضاري ،قضاي-

 .22ص 8010، ،80جامعة الحسن، الرباط، عدد
3

 .80،ص1222، القاهرة، 1رفيق حبيب،التغيير الصراع و الضرورة،دار الشروق، ط-
4

 .10المصدر نفسه، ص-
5
-Main,y and Wind,j: Driving change-how the best companies are 

preparing for the 21 st century, kogah page, London, 1999, p18 
6

 .7أ.ني.اوتكين،النظام العالمي للقرن الواحد والعشرين ، مصدر سبق ذكره، ص  -
7

منعم العمار ، هل بمقدور الديمقراطية إن تكون  بوابة لفهم العراق، قضايا سياسية ،كلية العلوم -

 .2،ص8002، 12السياسية ،جامعة النهرين،بغداد، عدد
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المفكاار والعالمااة الفيلسااوف لاام يسااتطع   إن إلااىوهزيلااة، ومهتاازة. ويعاازو الساابب  
من دائرة الفكر األسطوري، لذا تراه يحرك التاريإ ويدير التغيير ليصانع  الخروج 

هسطورة المستقبل، مثلما يعمل األمريكان جاهدين لصاناعة هساطورتهم التاريخياة،    
كماا ورصاد لناا     (1)ذلك بدا طموح متوارث في الفكر السياساي الفلسافي األمريكاي.   

ديولوجيات التاي هدارت التغييار   تاريإ الحضارة الغربية بوصفه تاريإ التغيير ل يا 
بناااوع مااان لالعقالنياااة علاااى سااابيل المثاااال: العدياااد مااان اإلياااديولوجيات منهاااا "       
والتنويرية"،"والبرجوا ية"،"والفاشية"،"والبلشااافية" والنا ية"،"والشااايوعية"،التي  

 ( 2)كانت وليدة التغيير وضحية إدارة التغيير الالعقالنية.

لك المواقف التاي تحااكم إدارة التغييار    وإذا ما غضضنا النظر عن بع  ت
من منظور خارجي دون التعم  بجوهره، داعين إلى نباذها والتخلاي عنهاا، ساواء     
باسااام األساااطورة التاريخياااة هو باسااام الااادين هو باسااام الغيبياااات وكاااذلك االرتبااااا    
بالحتمية، فإننا نستطيع القول هن موضوع إدارة التغيير بدا يستقطب اهتمام العلماء 

إذ اعتقدوا باان دراساة الواقاع لتغياره ال إلدامتاه بادت مان باديهيات         ( 3)مفكرين .وال
 ( 4)األمااور، الن الماضااي كااان بااالي، والحاضاار عااابر، والمسااتقبل الاازمن ارتااي.   

ولهذا السبب نجد هن الفالسفة والمفكرين يلحّون باالستمرار على ضرورة التغييار  
فكاان   (5)ر ليكاون المساتقبل مضامون.   الشامل للحاضر، ويؤكدون على إدارة التغيي

  الكثير يبحث عن منهج يؤطر التغيير ويبوبه فتوصلوا إلى تشخيصه.

والغريااب فااي األماار، هن صااناع التغياار يتحولااون إلااى مقاااومين لااه بعااد        
نجاحهم بإدارة التغيير وتحقي  هفكارهم ومالمساتها ارب الواقاع، ليظهار لناا جيال      

ويديره ليصنع مواطن مختارة ألفكارهم الجديدة  تغييري جديد يقود صناعة التغيير
المتجااددة. وهنااا يكااون التغيياار مرحلااي هو انتقااالي، مااؤمنين بااان التغيياار لاااهرة       

 ( 6)طبيعية من لواهر الحياة.

                          
1

نعم العمار، الهيمنة وجدلية المواجهة:دراسة في صور المقاومة،مركز الدراسات الدولية م-

 .18، ص8008جامعة بغداد، بغداد،
2
 - Lloyd, G.E.R., The Revolution of Wisdom: Studies in The Claims and 

Practice of Ancient Greek Science, University of California Press, 

Berkeley, 1989, p 67. 
3
 -Ankersmit, F.R.,History and Tropology: The Rise and Fall of 

Metaphor, University of California Press, Berkely,1994,p 34 
4

، 1272،بيرت، 1حسن الصعب،المقاربة المستقبلية لالنماء العربي،دار العلم للماليين،ط -

 .7ص
5

 .82ية لمدرسة فرانكفورت ، مصدر سبق ذكره، صعبد الغفار مكاوي، النظرية النقد-
6

 .112طالل البابا،قضايا التخلف والتنمية في العالم الثالث،مصدر سبق ذكره ،ص -



 ادارة التغيير الدولي " رؤية نظرية*

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

024 

وبمااا هن إدارة التغيياار تواجااه إشااكالية مهمتهااا غالبااًا مااا تكااون مرتبطااة         
كر وهداء مديرو التغيير. فأنناا  بالتغيير نوعًا ومضمونًا، ومتأثرة بصورة مباشرة بف

نجد تناق  بين صناع التغيير المتجددون، وصناع التغييار القناوعين والمحاافظين    
بما صنعوا من تغيير،هي هن إدارتهم للتغيير مرحلية هو انتقالية، فالفري  األول هام  
هصاحاب إدارة تغيرياة متجاددة، ومولادة باساتمرار الفعال التغياري، إي االسااتمرار        

ه ساااءات مؤشاارات األداء التغيااري، وتقياايم ومتابعااة إدارتااه وتغذيااة مقايي    فااي قاار 
باستمرار لمواكبة وإدراك التغيير حتى ال تنحرف مؤشاراته بعيادًا عان صاناعه.ال     

 ( 1)سيما بعد التقدم العلمي والتكنولوجي الذي افر ه التغيير المتراكم.

مة  المساتقبل  فالقدرة على اإلدراك وحسن اإلدارة  تخفف لحد ما مان صاد  
الاذي بادا فياه التغييار      (  2)في  من المعلوماتية والمعرفة حسب وصف الفن توفلر.

التالعاب بصافات الكائناات ومان ضامنها       إلاى درجاة وصال    إلاى ( 3)هعما  واشامل.  
اإلنسااان لتكااون واحاادة ماان طاارق إدارة التغيير.ولمااا كاناات إدارة تغيياار عضااوية،  

فكرية _هدائية، مرة هخر  جراء ابتكار  تولدت صدمة _نفسية _عقلية _عقائدية_
وما تلك الحالة بغريبة بل ما هي إال حركة التغييار المتواكباة    (4) التغيير العضوي.

 زمن= التغيير. \الحركة مع الزمن التي يمكن التعبير عنها بالمعادلة ارتية:
وال يخطااائ مااان يظااان، هن للتفكيااار االساااتراتيجي هثااار واضاااح فاااي إدارة   

تلتقي إدارة التغيير كمعطى بالتفكير االستراتيجي، كونهما يقومان على  التغيير، إذ
تواتر الفكرة الصانعة للفعل هو الحدث، إذ يبدو األول حاضنًا ل داء، والثانية تمثل 

 ( 5)األداة التي تنظم مسير التغيير.
للبعد الفلسفي دور فاعال فاي    إنولعلنا ال نجافي الحقيقة بشيء، إذا ما قلنا 

يااد مقتضاايات العالقااة بااين التفكياار االسااتراتيجي وإدارة التغيير،لزيااادة التناااغم   تحد
والتجااانس االيجااابي بينهمااا كمتغياارين، وعلااى الاارغم ماان حيويااة مااا تقاادم، إال إن    

                          
1

 .2حسن الصعب ،المقاربة المستقبلية لإلنماء العربي، مصدر سبق ذكره ،ص-
2

ف،دار النهضة الفن توفلر، صدمة المستقبل:المتغيرات في عالم الغد ،ترجمة: محمد علي نصي-

 .223،ص1272، القاهرة، 1للطباعة والنشر،ط
3

غوران هدبرو،االتصال والتغيير االجتماعي في الدول النامية،نظرة نقدية ،ترجمة :ناجي -

 .12، ص1228الجوهر ،دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد ،
4

كتب ثقافية شهرية عبد  الحسن صالح،التنبؤ العلمي ومستقبل اإلنسان،عالم المعرفة،سلسلة  -

 .2، ص1221،الكويت،1يصدرها مجلس الوطني للثقافة والفنون واإلدارة الكويتي،ط
5

 .2منعم العمار ،التفكير االستراتيجي وإدارة التغيير،مصدر سبق ذكره،ص-
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األدبيات الحالية هخذت تبحث بعم  في العالقة بين التفكير والتغيير، موسعة فسحة 
 ( 1)اللقاء بينهما.
اإلساهام فاي فاك شافرة     إال  ،ونظامهاا  ة إدارة التغييار الهدف مان دراسا   وما

المفاااهيم وارراء والنظرياااات التاااي قاادمها الفكااار اإلنسااااني حااول الفلسااافة العاماااة    
تتعااارب لماهيتاااه   مااان خاااالل معالجاااة موضاااوعية شااااملة ومتكاملاااة،      للتغييااار،
التغيير حقيقاة وجودياة،   . فا ووسائل قياساية وتقويمياة   وهسبابه وعوامله، ومظاهره،

حياااة والظااواهر فااي ال وقااائع اللاااهرة عامااة، وخاصااية هساسااية تتميااز بهااا     ونااهك
بيد هن تلك الظاهرة لم تكن بعيدة عن المقاومة التي تقاود إلاى    ( 2)ة الدولية.السياسي

 ) 3)عرقلة عمل اإلدارة هو ربما تقود إلى تدميرها.

صااعوبة التوساال بصاايغة محااددة لتحديااد ماهيااة إدارة     ،غم ماانرالااوعلااى 
لاتلمس ناواحي    لماا تطلباه مان نباوغ وممارساة حساية إدراكياة،        عامة نظرًا تغييرال

 الكاشاافة باادورها عاان صاايخ هداء مختلفااة،   ،الاانق  والااوهن فااي تجااارب الماضااي 
لقيمين على شاؤون  او، ن القيمين على اإلدارة من جهةيعن ارتباك العالقة ب فضاًل

ت تحجايم متعاددة لتحدياد ماا     آليا ذلك االرتباك الذي افر ، السياسة من جهة هخر 
يعنيه التغيير وربما تأهيله لعل من هبر ها تغليب االستعداد الفكري واإلدراكي في 
النظر إلى الظاواهر هو المواقاف نظارة إساتراتيجية تحادد صاور المعالجاة وآلياتهاا         
إلدارة التغيير. وعلى الرغم من كل ذلك، فان لهذه الصعوبة مزاياها كونها تزودنا 

ة واإلصرار لتشخي  وتعيين الشروا المؤهلة لوصف ما يعنيه التغيير وما بالقدر
استحضااار تجااارب الماضااي  وإلدارتااه، حيااث  لااه حفاازةيسااتلزم ماان قواعااد هداء م 

قياس  إخضاع هساليبومن ثم  .وإدارته واالستفادة منها في إدراك التغيير المرتقب
علااى العقاال والمنطاا  فااي  مسااتندين بااذلك إلااى المناااهج العلميااة لترصااينها.التغيياار 

البحث المسب  عن وهذا يتطلب  .في إدارة التغييرتبرير الحجج وإسناد الفرضيات 
جها  رقابة  وهذا يراد له إيجاد عقالنية  الخيارات اإلستراتيجية في إدارة التغيير.

وبطبيعااة الحااال يشااترا   يم العماال اإلداري.يااليااردف األداء بضااوابط ومعااايير لتق 
هفااوات والمسااتجدات غياار  الو هألخطاااءهااا  للتغذيااة العكسااية يعااالج  جإلتمااام ذلااك 
  المحسوبة.

                          
1

 .2المصدر نفسه،ص-
2

يمية جمال عبد الناصر مانع، التنظيم الدولي: النظرية العامة والمنظمات العالمية واإلقل -

 .21،ص8007المتخصصة، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية ،
3
،الكويت ، 1طارق السويدان، منهجية التغيير في المنظمات، شركة اإلبداع الخليجي،ط - 

 .22،ص8001
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مان   هنمفااده   ولم يزل ساري المفعاول،  ما،د شاع اعتقاومن هذا المنطل  
هااي المحاااوالت المبذولااة ماان قباال  المهااام التااي هثقلاات بهااا إدارة التغيياار، ههاامبااين 
 ونمذجتاه لكاي يكاون إطااراً    ، ن لتأطير نسا  إدارة التغييار تحات عناوان ماا     يالكثير
وتبادو هاذه    ( 1)فاي تعااملهم ماع مساتجدات التغييار.      ند إليه ماديرو التغييار  تيس عامًا

بل  ليس لما يتمتع به التغيير من فسحة بناء وتأمل واختيار، ،الفكرة متهافتة نظريًا
فالتجرباة العلمياة لكال األطار اإلدارياة تتنباأ        ألنه غير قابل للحصر بنموذج معين،

يصاح كمانهج علماي يساتند علياه      الاذي   اإلطاار" –النماوذج  "دم وجود ماا يسامى   بع
 ( 2)للتغيير.  إدارتهفي  صانع القرار
 اساب  هم إدارة  ن التغييار هساب  هال   هحاول هيهماا   ، مع الجادل القاائم   وجريًا

لذلك بدت جدلية الحث األكاديمي منشغلة بتحديد المنطا  الاذي يمكان مان      ؟التغيير
 هحاداث ية التغيير توطاه لفهم انجا ات وتجارب الماضاي لتفساير   خالله تحديد ماه

وسر ذلك الحث هو البحث عن اساتقاللية اإلدارة وتميزهاا عان المفااهيم     . المستقبل
تلااك االسااباب التااي اختلااف فااي توصاايفها الباااحثون    ذات العالقااة وكشااف هساابابه . 

 .والمهتمون بالتغيير 
من الباحثين ليتلمسوا وبقناعة ماهية  فرصة للكثير وفر الحثذلك  إنوالحقيقة، 

 وتأثيرهاا برغم مان تادخل عوامال خارجياة فاي رسام معاالم التغييار          لتغيير،إدارة ا
 هن إي، يزيل قاو  ويولاد قاو  جديادة     التغيير هنفالمنط  يقول  على طرق إدارته

 ، إنويمكاان القااول ( 3)التغيياار. األساااس الاادافع نحااو الاادافع النفعااي البرجماااتي هااو 
 ،لتولياد اطريقاة  ))هاي :  التاي يمكان مان خاللهاا هن يادار       هشاكال  ةيير على عاد التغ

، طريقااة االقتباااس، طريقااة االستنسااا ، طريقااة  طريقااة اإلنشاااء، طريقااة االختيااار
 ( 4)االبتكار((. 

لخصاوف يشاير   افان الثابت المرئي بهاذا   ومهما يكن من همر هذا الجدل،
طير مفهوم هو معطى البياة أكل كبير في تالتغيير بقيمته ونوعيته، ساهم بش هنإلى 
حملاات معهااا مشاااريع مزدوجااة مؤهلااة لتغيياار    ةومفاهيمياا نظريااةبصاايخ  ة،يااالدول

                          
1
- John P. Kotter, Leading Change Publisher: Harvard Business School, 

1996,p187. 
2

السالم سليم،اإلدارة اإلستراتيجية،إدارة المعرفة وإدارة نبيل محمد مرسي و احمد عبد -

 .17،ص8007، اإلسكندرية،1المخاطر، المكتب الجامعي الحديث، ط
3

 .3-2،ص ص1222، 22انور عبد الملك ،تغير العالم ، سلسلة عالم المعرفة ،الكويت ،عدد-
4

دولية ،جامعة بغداد منعم العمار ،التفكير االستراتيجي وصناعة الهدف ،مركز الدراسات ال-

 .2-2،ص8000،بغداد،
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ملماة  لتحتااج ل التاي  مبعثارة  الجديادة  المبادئ مزدحمة بالالخارطة السياسية الدولية، 
 (  1)لتكون ذو فائدة. وإخراج،

مفهاوم وفهام مرجعياة    استشافاف حقيقاة هاذا ال   الفارف،  ماا تتايح لناا     وبقدر
كاال مياازة ماان ميزاتااه  لكون بااال شااك دالااة تقااويم  يالمنجاازات التااي حققهااا، فإنااه ساا 

نااه بااات ماان السااهل رصاادها، رغاام انااه ذا اتجاااه تصاااعدي      هالخاصااة، ال ساايما و 
والتاي ربطات   ( 2).هالنطااق مفرداتا  اتسااع  وجاناب الثقال   سواء من  تغييري متواتر،

إلااى ابتكااار طاقااات  مااديرو التغيياار يعمااد ًا مااا غالببعالقااة وثيقااة.ف الاازمنالتغيياار و
ي ه( 3)التغيري. الرتفاع إلى مستو  الحدثلبل فحسب، إضافية ال لمالحقة الزمن 

 ( 4).التغييرههم محفزات إدارة ن الزمن واحد من ه
جاود  سر ما تقدم يكمان بعادم و   إن،إذ ير  البع  وهذا لم يأتي من فراغ 

الن حاااالت االجتهاااد هو  ،لاال اسااتمرارية التغيياارفااي  تغيياارإلدارة النمذجااة ثابتااة 
هصاابحت  تلااك الظاااهرةو معااين،الي رياايتغالفعاال العلااى  ةمااا تكااون  مقتصاار غالبااًا

 ارنيةاألمر الذي فتح الباب على مصراعيه همام الحاالت  شاخصة منذ  من بعيد،
 في ذلك اثر الموقف ذاتاه بكال ماا يحملاه مان      يشارككما . الواقعة على جزء معين

هكذا يبادو  .ولروف مغايرة تولدها مسارات األداء هو تجليات البياة التاي تحتضانه  
ماان الصااعوبة بمكااان الباات بالحساام إ اء محاااوالت التنظياار الهادفااة لتااأطير مهمااة   
إدارة التغيياار بااأطر محااددة يتوجااب ماان خاللهااا تعماايم ذلااك علااى كاال الحاااالت           

 ( 5).والظروف والمواقف
بحاجة  ،تطور الظروف وتعدد مساحات التأثير بدا التغيير مع ،ورغم ذلك

عناادها باادهت   ،كااذلكاتجاهاتااه ، باال وإلااى بناااء وتوصاايف لاايس لماهيتااه فحسااب     
المحاوالت تبذل في هذا االتجاه، ليبار  لناا اتجااه تنظياري يأخاذ الحاجاة اإلنساانية        

البد  رًاألهميته التي بدا فيها التغيير هم ألدراك التغيير وإدارته بعين االعتبار نظرًا
فورة التنظير الحت إدارة  هنوبما . منه، لرفع مستو  اإلنسانية ودفعها إلى اإلمام

كم  اتصاعدت المطالب تجاه نمذجة بناء األنظماة وتعاين الادرب األسالم لتار     ، التغير

                          
1
 .2منعم العمار ،التفكير االستراتيجي وصناعة الهدف، مصدر سبق ذكره، ص - 
2

-Eitzen .D. Standey, Social structure and social problems in America 

,Allyn &Bacon ,Boston, 1974 ,p12 
3

دورة اإلعالم االليكتروني وإدارة جيهان عمر الفاروق، إدارة العقل:بحث قدم في   -

 .81،ص8002القاهرة، ،جامعة بنى سويف،8002العقل،لصيف 
4
 -John P. Katter's force for Change: How Leadership Differs From  

Management ,1993,p23 
5

 .8002\7\ 8،ألثنين ،12222جريدة الرياض ،عدد ،إدارة التغيير،سليمان التركي -
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القدرات وإنشاء معايير القوة المؤملة هو الماأمول الوصاول إليهاا لضامان السايطرة      
 ( 1).على التغيير
فاي تحدياد    ًاملموسا تأثيرهاا  باات   ماا هسسات مظااهر العلام صاروحاً      قدربو

تناد  المختصون به إلى االستفادة مان هاذه الفرصاة     ماهية التغيير وطرق إدارته،
في الجهاد   وهذا واضح جليًا.ذا االتجاههليتجهوا إلى بناء مقدمات تالح  محسوبة ب

لى هساس التبني عملون معه المبذول من قبل اإلباء األوائل لهذا الحث،واخذوا يتعا
 اثار  ءالقتفاا عادم التخلاي عان  لمسااتهم الفكرياة      فكارهم  وفاي   ،النتقائياالمقصود و
 ( 2)التغيير.

في  جديدًا الحث فتحًاهوجدت بهذا ال يعني عدم وجود فرق إدارية  ،بيد هن
 هيخاصة وان التنظير هنا بقادر ماا يؤساس خطاوا حمار ضاد        مجال تخصصهم،

 هيتحفيااز الوسااائل لتحييااد لخطااط وقاادرات ماان ه المساااولون انحااراف لمااا يرصااد
نشاا غيار مادروس هو انحاراف غيار مساجل ربماا يقاع باه القاائمون علاى اإلدارة           

التأطير النظري لما يتوجب عمله مان خطاط    اعتقادهم بان التنظير هو ،عن ،فضاًل
خل  جيل سي كونه سيرتقي ال محالة باألداء االستراتيجي اإلداري لتلك المؤسسات،

 ( 3).متخص  من اإلداريين في مجال التغيير
ال الت فااي حاادودها ،عامااة،موجااة التنظير تبعااًا لااذلك، نسااتطيع القااول، هن

لما يمر به حقل التنظير والنظرية من تطورات وتصورات مضافة   المتوسطة تبعًا
تعناي  ذ لام تعاد النظرياة ل   .إالنزعاة العلمياة إلدارة التغييار    إساناد كان لهاا الادور فاي    

شااغوفين باااتوا اإلدارة اإلسااتراتيجية ودعاتهااا  فااان حصاايلة مالحظتهااا ومراقبتهااا، 
بالحصول على هذه المهماة التاي هخاذت تارتبط بالعقال كمرجعياة فكرياة الكتشااف         

منهااا سااواء    إدراكااه الحقااائ  العاديااة منهااا والمطلقااة وفر هااا وإدراك مااا يمكاان       
يفساار لنااا إلحاااح اإلداريااين بهااذا   و. بمساااعدة الحااواس واالفتااراب هو كليهمااا معاااً  

ضاد تبناي معاايير     ألنهام التجريباي لايس    نهج والمنطا  لالشأن،محدودية التزامهم با
 شاديدو هذا تاراهم  ل القياس بل الن ارث هدائهم هو الذي يكون لديهم التجربة الح ،

غماتية كونهم ال يريدون اعتناق حقائ  وقيم مطلقة بعيادة عان التنظايم    اتمسك بالبر

                          
1

الجوالني ،التغيير االجتماعي :مدخل النظرية الوظيفية لتحليل التغير،دار اإلصالح  فادية عمر -

 .2،ص1222، الرياض، 1للطباعة والنشر،ط
2

مصرية، –احمد زايد واعتماد محمد عالم،التغيير االجتماعي ،المكتبة االنجلو -

 .12،ص 8000،القاهرة،8ط

-
3

الموارد البشرية" شريك   االقتصادية االلكترونية عبد العزيز الضبعان، الصحيفة بندر بن 

 .8002إبريل  11هـ. الموافق  1210/2/17االثنين ، 2331عدد ، استراتيجي في إدارة التغيير

http://www.aleqt.com/
http://www.aleqt.com/


كلية القانون للعلوم القانونية والسياسيةمجلة 

Journal of college of Law  for Legal and Political Sciences  

080 

زة عن والدة المعرفة العلمية لحركة الظواهر واألحداث التي تولدها معاايير  وعاج
 ( 1).نطل  عليه سلم إدارة التغيير  نوالتي كونت سلم هرمي يمكن ه التغيير

التغييار تعناي نظاام هو مجموعاة مان الفرضايات        إدارةن ، هري باالقول حو
المعرفة المحدودة التي تم  المبادئ المقبولة المستندة على المعلومات هوهو  األولية،

نظريااة هااو التحلياال التفساايري     هيهاادف  هنطالمااا  استخالصااها ماان المالحظااة،  
لاذا يعاد اإلدارياون    . الظااهرة  تلاك للظاهرة مع القادرة علاى توقاع طبيعاة هو سالوك      

اإلستراتيجيون العنصار الارئيس فاي الطريقاة العلمياة هاي قادرتها علاى تقاديم قاوة           
التفكيااار هالساااتنتاجي المفسااار إذ هن ( 2)دراساااة )التغييااار(.التنباااؤ بالظااااهرة محااال ال

للظاهرة والقائم على هساس اشتقاق القوانين العلمية التي تفسر حادوث الظااهرة هو   
ن االساتراتيجيات  ه، لنجاد  ذلك مستدعياتالبحث عن ولو حاولنا  .الحالة المدروسة

اإلنسااان فااي الحقااب  عاان الذاتيااة التااي اعتاااد عليهااا  وان ابتعاادت تاادريجيًا الدوليااة،
د ماع المتغيارات   يا جدن الماضية إال إنهاا لام تبارح تاذهب حتاى عااودت الظهاور ما        

فكيااف ، لايس باالهين   األمار الاذي جعال مان تنماايط التغييار ونمذجتاه هماراً        الجديادة، 
خضاانا فااي الفلساافة لنخاارج منهااا بماادلول       هااذا األساااس علااى و ( 3)إدارة التغيياار.

 االتجاهات واألنمااا  المفاهيم والنظريات،لنا مميزًا ليجمع مفاهيمي إلدارة التغيير 
 ( 4).القياس المردودات والتكاليف، ،االستراتيجيات ارثار والمعوقات،

 
 
 
 

 
 

                          
1
ناهدة إسماعيل، دور عمليات إدارة المعرفة وتعزيز الميزة التنافسية،بحوث مستقبلية،جامعة - 

 . 17-13،ص ص 8003موصل ،الحدباء،ال
2

بيترف داركر،اإلدارة للمستقبل:التسعينات وما بعدها،ترجمة :صليب بطرس،الدار الدولية  -

 .282-282،ص ص 1222،القاهرة، 8للنشر والتوزيع، ط

-
3

 .2فادية عمر جوالني ،التغيير االجتماعي، مصدر سبق  ذكره ،ص
4

م والنظريات ،االتجاهات عدلي ابو الطاحون، التغيير االجتماعي:المفاهي-

واألنماط،االستراتيجيات اآلثار والمعوقات، المردودات والتكاليف،القياس،المكتب الجامعي 

 .21،ص1227،اإلسكندرية،1الحديث، ط
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 املطلب الثاني
 ماهية إدارة التغيري الدويل

ينطلاا  ماان  منهااا فااالبع   ة.حملاات لنااا األدبيااات السياسااية دالالت عديااد   
لتغيير لم يكن وليد الصدفة هو تارف فكاري بال    ة اإدارالبحث في  هنالقناعة مفادها 

هو نتاج اإلحساس بالحاجة إلاى ضابط الفعال العاام ونتيجتاه وتنميتهاا عبار ضامان         
قارار هاادف    ًاوهخيار  الفعال هاو هوالً   قالن انطاال  نظاراً  ،روافد نجاحها في التاأثير 

 ومدروس قائم على مرتكزات واضحة وملموساة تنفاذ وفا  خطاة مرساومة مسابقاً      
لالختالف والتمييز في التعبير عنها  ات مرونة عالية متجددة بأساليب تصل تبعًاوذ

فااي اإليهااام والمفاجااأة  حتااى تباادو كأنهااا خااارج القياااس طمعااًا(  1).إلااى حااد القطيعااة
 في بوتقة واحدة لتحقيا  الهادف بأقال كلاف،     حصائلهاولكنها موحدة االتجاه تصب 

الفكرياة والعملياتياة للاتحكم    واإلدارية وفية هي خليط من القيم المعروإدارة التغيير 
 ( 2).بالتغيير

ولااااال نفاااي  ماااا يخااا  مكاناااه إدارة التغييااار، بعاااد اساااتقراء األصاااول     
التاريخياااة إلدارة التغييااار وطااارق إدراكاااه، وإباناااة الصااالة باااين المفهاااوم المنقاااول  
والمعقااول فااي المنطاا  الفكااري، عااالج احااد الفالساافة التغيياار ماان جانااب إمكانيااة       

 (  3)نيعه وإدارته، قائاًل: ))هن الطبيعة ال يبقى فيها شيء من دون تغيير((.تص
ومنهم من قرناه بالسابب قاائاًل:ال شايء يباده فاي الوقاوع دون سابب، طبقاًا          

بياد هن ذلاك االفتاراب ياراد     ( 4)للبديهية المعروفة بمبده السبب الكافي ))الحتمية((.
معرفااة ")) العلااة(()) السبب(("حسااب  وهااذا يتطلااب  ( 5)لااه دلياال لبرهنتااه وإثباتااه. 

 ( 6)وصف "ارسطو".
هذا التباين، استمر الموضوع مثار جدل ونقاو، للبحاث عان معااني    وبسبب

متعااددة إلدارة التغيياار،إذ يمكاان هن تفهاام بشااكل عااام ومجاارد بداللااة إدارة التحااول    

                          
1

-John P. Kotter. A force for Change :How Leadership Differs From 

Management. 1993,p12 
2

 ،مصدر سبق ذكره.منعم العمار ، إدارة التغيير  -
3

محمد عابد الجابري، مدخل إلى فلسفة العلوم:العقالنية المعاصرة وتطور الفكر العلمي ،مركز  -

 .282، ص1222، بيروت ،2دراسات الوحدة العربية، ط
4

البالس ،الحتمية الكونية ،في محمد عابد الجابري،مدخل إلى فلسفة العلوم :العقالنية المعاصرة -

 .121،ص1222، بيروت ،2مي، مركز دراسات  الوحدة العربية، طوتطور الفكر العل
5

 .121المصدر نفسه ، ص -
6

 .208المصدر السابق، ص -
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واالنتقال من حالاة إلاى هخار  جديادة، هو هن تاؤطر بشاكل هكثار تحديادًا فاي كوناه           
يشير إلاى التسلسال اإلداري المساتمر والمرتقاب فاي مظااهر الحالاة المختلفاة عبار          
الزمن، بيد هنه ال يجب الخلط بين مفهوم إدارة  التغيير وبع  المفااهيم التاي هاي    
جزء منه، هو ذات صلة مباشرة به على الرغم من،هن البع  ينظر إليها على إنها 

اإلشارة إلى بع  المصطلحات القريبة من فمثاًل يمكن  ( 1)منالرة، هو مرادفة له.
مفهاااوم إدارة التغييااار مثاااال:إدارة االنقاااالب، إدارة التحاااول، إدارة التعااااديل،إدارة     

 االنتقال ،إدارة بالتغّير،اإلدارة بالتغيير.. الإ.
وبقدر تعلا  األمار بالتفساير اإلنكليازي لمعناى إدارة التغييار، نجاد هن هاذا         

وهريااًا بااين كلمتااي إدارة التغيياار وإدارة بااالتغّير.   التفسااير حاااول هن يوجااد فرقااًا ج 
( هما إدارة  Management of Changeفإدارة التغيير في اللغة اإلنكليزية هو )

بااالتغّير هو مااا يتاارجم فااي هحيااان عدياادة علااى انااه تحااول فقااد اسااتخدم لااه مصااطلح   
(Changeability Management of هي القدرة على التّغير، وكذلك مصطلح )

(Management of Mutation.)(2    ) 

إذًا إدارة التغيياار فااي اللغااة اإلنكليزيااة هااو اسااتمرار إلدارة حالااة التغيياار      
والتي تطبع سمات لاهرة معينة مقارنة بمدة سابقة للظاهرة نفسها ولايس لغيرهاا.   
وهنا يكمن المعنى الحقيقي إلدارة التغيير كونه مرتبط بظاهرة هو نظام ما تتعرب 

لعامة هو هجزاء منه إلى حالة اختالف مقارنة بالمدة السابقة له بغ  النظر سماته ا
عن األمد الزمني. بيد هن هذا االختالف استراتيجيًا، هو ما يعبر عنه بحدوث حالة 
إدارة التغييااار. وبماااا هن كلماااة إدارة التغييااار تعناااي اساااتمرارية الاااتحكم باااالتحول     

بااالختالف الحاصال فاي حالاة ماا خاالل        واالختالف في الحالة، فإنها تعني الاتحكم 
مدة  منية معينة مقارنة بما سبقتها لكسب نتائجها، كأن تكاون إدارة تغييار شااملة:    
المظاهر الحالة جميعها،مثلما هو الحال عند ما تدير األمم التغييار مان نظاام دولاي     

 ( 3)إلى هخر جديد مختلف عن سابقه بصورة عامة.

المحدد، هي هن يطره على بع  المظاهر وليس  هما بالنسبة إلدارة التغيير
جميعها، فتلك التي تعمد إحد  الدول هو النظم السياسية إلى إجراء تعديالت معيناة  
لدرجااة ال تااؤدي هااذه التغيياارات إلااى إحااداث حالااة اخااتالف جااذري عاان الحالااة         

راد له السابقة.وهذا النمط، وان عّد تغييرًا ولكنه تغيير تعديلي وليس انتقالي وهذا ي

                          
1

 منعم العمار ، إدارة التفكير ،مصدر سبق ذكره.-
2
- Munir Baalbaki, Almawrid, English-Arabic Dictionary, 1989,p23. 

3
ة في مستقبل العالقات الدولية بعد أنتها الحرب سعد حقي توفيق،النظام الدولي الجديد ،دراس-

 .28-21،ص ص1222،عمان،1الباردة، دار الطليعة للنشر والتوزيع ،ط
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إدارة جزئية. وبشكل عام يمكن هن تكون إدارة التغيير هلتعديلي مقدمة هولية للتهيؤ 
 ( 1).إلى إحداث حالة إدارة التغيير الشاملة

وعلى هذا األساس، فإدارة التغيير مصطلح يوحي باستمرارية إدارة الفعل 
ناي هن ثماة   التغيري. فعندما نقول هن هنااك تغييارًا يطاره علاى مجتماع ماا، فهاذا يع       

حالة مستمرة وغير منقطعة من التغيير المتواتر والذي يراد له إدارة. ومن ثم هاو  
باالتغّير الاذي يساتخدم عنادما تاتم مقارناة الحالاة عناد مادة           ةهوسع من معنى إال دار

 منية محاددة بمادة ساابقة لهاا. فعنادما نقاارن باين حاال النظاام الادولي فاي حقبتاين             
ل، نقول هن ثمة تغّير حدث بعد الحرب البااردة بالمقارناة   مختلفتين على سبيل المثا

مع حقبة الحرب الباردة. هي  وجود التغيّر مدار دون هن يعني هذا هن عملية إدارة 
بااالتغّير توقفاات باال هااي مسااتمرة. ولكاان بقاادر تعلاا  األماار بالمقارنااة بااين ماادتين       

محااددة وثابتااة    منيتااين نسااتخدم مصااطلح التغّياار للداللااة علااى الحالااة التااي تباادو     
وخارجة عن نطااق الاتحكم اإلنسااني، بياد هن التغييار ال يخارج عان دائارة اإلرادة         

 اإلنسانية، اإلرادة التي هعدت مستلزماته. 
التدا ب في إدارة التغيير المتزامن مع تدا ب  هن ،وهنا ال يخطئ من يظن

ياار القااديم هااو واحااد ماان ساابل تحقياا  التكاماال المطلااوب بااين التغي  ،الجديااد التغيياار
ت وهفاوات باين الواقاع    اوخالف ذلاك ساتكون هنااك فجاو    ( 2).الجديدالتغيير ووالدة 

جااة إلااى إطااالق اوهنااا نحاان بح .ماان همااور فيااهيصااعب حاازر مااا الااذي والمجهااول 
الستشراف ما جهل من همور في ثنايا  ،عقلالعنان واإلبحار في محيطات وبحار ال

 (3).ر فرصة إدارتهحتى تتوافر لصانع التغيي التغيير القادم 

إذ كااان إدراك  حقيقااة الالمعقااول،  التااي هوجاادت  ن العقااول هااي هال شااك و
التغيياار وإدارتااه شاايء ال معقااول فااي ساااب  الاازمن، إال إنااه فااي الحاضاار بااات           

وهذا يتطلب رسم إساتراتيجية كاي ال يظال     (5)ومطلوب في عالم متغير.( 4).معقول
 (6)صانع القرار الطري  وهو يتعامل معه.

                          

-
1

 .18،ص28،1222،االسكندرية،عدد 1محمد عمر ،التغيير االجتماعي، دار المعارف،ط 
2

اسية ،كلية منعم العمار،التفكير االستراتيجي وإدارة التغيير،مقاربة في المقدمات،قضايا سي-

 13،ص8010(،88-81العلوم السياسية ،جامعة النهرين،بغداد،عدد)
3

، ص 1222،اإلسكندرية ،1محمد علي محمد، تاريخ علم االجتماع ،دار المعرفة الجامعية،ط-

81. 
4

 .7جون.ج تيللر،عقول المستقبل،،مصدر سبق ذكره ، ص  -

-
5

لجنة التأليف والترجمة ،محمود العقاد تجديد التفكير الديني في اإلسالم،ترجمة:،إقبال محمد 

 .١،ص١٧٩٦، القاهرة،٣،طروالنش
6

 .١،ص١٧٧١،بيروت،٩سعيد جودت،حتى يغيروا ما بأنفسهم، دار الفكر المعاصر،ط-
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هو بارو  معطاى    عل ههم نتيجة تستح  الرصد من خالل هذه المقاربة،ول
واسااعة وبااين اإلدارة  الجديااد لااّم بمفرداتااه آليااات االتصااال بااين التغيياار وحركتااه       

التغيير بكل ما حمل من توليفة حقيقية إدارة ذلك المعطى هو  وفرضياتها المتعددة،
وية المنتجة ألهاداف وغاياات   عمادها العالقة الملحولة والق بين معطين متفاوتين،

فاان اإلدارة هاي    ،عان صاناعة اإلحاداث    المسااول كاان التغييار هاو     . فاإذا مقصودة
هااي ساايدة   اإلدارةالمجساادة لااه والمعنيااة بترجمتااه وتااأطيره لصااالحها، وعليااه ان    

وان  التغيير، واألخيارة هاي التاي تطاوع التغييار،لكن الادرب لايس ذو ممار واحاد،         
فان سببه هدام التغيير كان ن هوهنا يمكن القول . ع للكثيراحد فهو واسع يتسوكان 
 ( 1) اإلدارة عقالنية. إنإلى اإلدارة الالعقالنية، وان كان بناء فانه يدل على يرجع 

هن إي  ( 2)وبااارتي فااان إدارة التغيياار العقالنيااة سااتجعل المسااتقبل مهجاان.  
ن سايناريوهات  صورة المستقبل تنسج خيوطها من معطياات الواقاع مان جهاة، وما     

إدارة  رذاذ الحيشااير إلااى وجااود   ،ان الواقااع الموضااوعيو( 3)تغيياار هااذا الواقااع .
فكما خضع التغيير إلى تسلسل هرمي في  هلعملياتي.الضبابية  في الجانب بالتغيير 

تسلسل هرمي فاي تثبيات    إلىفان إدارة التغيير خضعت  تثبيت عناوينه كما مربنا،
السيما بعاد ماا   عرف بتنوعه وتعدد هشكاله،  الذي غييرالت مالحقةًا لتحفزا، عناوينه

تغييار ساريع ومتشاعب هلهارت الحاجاة الملحاة والضارورية        شهدته البياة الدولياة  
 ( 4)إلدارة التغيير .

لتغيير علاى هندساتها المعمارياة وعلاى التقادير      إدارة اوهكذا يتوقف نجاح 
نهاا وباين الخطاط المعادة لاذلك      يب والتنساي  يار  يالسليم للوسائل المعدة لمواجهاة التغ 

وتلاااك تكمااان فاااي  الباااد مااان التناسااا  والتاااوائم باااين الغاياااة والوسااايلة  . إذالغااارب
الضرورات الال ماة لدراساة وفهام التغييار وإدراكاه قبال التعامال معاه هلمبيناه فاي           

على  همرهمنشغل في ترتيب  وشعوبًا فمنذ بدء الخليقة والعالم دواًلالمخطط هعاله. 
مااا السااتمرار ومواجهااة التغيياار ووا لقاادرة علااى البقاااءاو األنظمااة لهااا وفاا  نظااام ه

وإذا كاان المادخل المسافر لفهام علياّة ذلاك       . يحمل من مفاهيم تذر وجودهم بالخطر
واالهاام  واألفعااال التااي هنتجهااا، كيفيااة وقوعااهلتغيياار واالنشااغال يكماان فااي تفسااير ا

                          
1

،اإلدارة واقتصاد،الجامعة القاهر،  ليلى عبد المجيد، التعامل مع مقاومة التغيير،ندوة فكرية -

 .2،ص8002،القاهرة 
2

لحي،الدراسات المستقبلية في العالقات الدولية ،شركة الشهاب للنشر وليد عبد ا -

 .11،ص1221،الدار البيضاء،1والتوزيع،ط
3

 .10المصدر نفسه، ص -
4
- John P. Kotter. Leading Change Publisher: Harvard Business School. 

1996 , p187. 



 ادارة التغيير الدولي " رؤية نظرية*

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

084 

المتحركااة  وهرائهااممين بهااا م القااائاالمرجعيااة الفكريااة إلدارة كاال ذلااك ومااد  التااز 
مضطرين لقراءة اإلحداث التاريخياة وماا حملات مان     هم هنفسفهم وجدوا باتجاهها، 

باال الن   بزاويااة ضاايقة، يحشاارون هنفسااهم  التغيير،حتااى ال  اهحااداث كااان هساسااه  
تتجاو  مقصدها األكاديمي، فهاي قبال كال شايء آلياة تشاير إلاى التانقالت          همنظرت

 ،شاملة لمختلف هناواع التغييار موضاحة دواعاي حادوثها     ال والتقلبات اإلستراتيجية،
لام يعاد يخات      ، ذلاك المسامى الاذي   واالهم قدرتها على لملمة كافاة هناواع التغييار   

اإلدارة عالقااة تااأثير وتااأثر بااين  لمااسوهنااا ن بجانااب معااين باال متشااعب الجوانااب، 
 ( 1)والتغيير.
هيم  ومقوماات  وبقدر ما توضح لنا تلك العالقة ما يمكان حيا تاه مان مفاا     

تعيدنا إلى  فإنها وإمكانات لتنظيم المستقبل واستقراءه بيقظة وتحسب وربما تقويم،
فكااام هااي األحاااداث   ومسااتقبلة،  اإلنساااانإشااكالية تاريخيااة التاااي تااؤثر بجاااد علااى     

واألخر عصفت به  لصالحه،المرء التاريخية الكبر  التي صنعها التغيير وهدارها 
 هنوهكاذا نجاد    ت هشاياء لام تكان بالحسابان،    ولهار  ،سياساي وما صنع من صارح  

 ( 2).لعبة بيد التغيير واكان للتاريإ، ينمحرك وابقدر ما كان صناع القرار

وهنا يتضح لنا جانب مهم هو تحقي  المنفعة التاي يحصال ماديرو التغييار     
عليها، إذ إن طبيعة النظام الدولي تحدد المصالح التي تخدم القو  الفاعلة، وإدخال 

رات على النظام الدولي يعني ضمنًا إدخال تغييرات على تو يع المنافع على التغيي
هعضااء النظاام والتكااليف المفروضاة علايهم، لهااذا بادا مان الواجاب التركياز علااى          

لتغيير  ندراسة التغيير على النظام الدولي، وبخاصة على جهود الفاعلين السياسيي
التاي تتوقاف علاى طبيعاة النظاام       النظام الدولي من اجل تقديم مصالحهم الخاصاة، 

الدولي، وهنا يبدو التغيير استجابة للفاعلين الادوليين الماؤثرين، وبماا هن المصاالح     
وقواها تتغير، فسيتغير النظام السياساي الادولي ماع مارور الوقات بماا يعكاس هاذه         

 (  3)التحوالت.
ن تحديد المتطلبات من التغيير يعد المعطى األسااس  ، هال مراء في القولو

ويكتسااب هااذا المعطااى تلااك . إدارة التغيياار ابانروماافااي تحديااد المعطااى األهاام فااي  
ال سايما وان   ما يحتل مكانه بار ة في صانع الفعال هلتغيياري،    غالبًا هاألهمية لكون

                          

-
1

 11مصدر سبق ذكره ،ص منعم العمار ، التفكير االستراتيجي وإدارة التغيير ، 
2

 2منعم العمار ،التفكير اإلستراتيجي والهدف ،مصدر سبق ذكره ،ص -
3

 .82روبرت غيلبن ،الحرب والتغيير في السياسية العالمية،مصدر سبق ذكره،ص -
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لبنااااء  الاااذي يحفاااز القاااادة اإلدارياااونهاااو تحدياااد وصااانع التغييااار الماااراد  إدارتاااه 
 ( 1).إلدارتهمخططاتهم ورصد اإلمكانات والوسائل واختيار السبيل األنسب 

إدارة التغيير عملياة استنساا  الواقاع علاى هيااة جديادة       بدهت  ،وألجل ذلك
علاى قاادرة الماديرين علاى توليااف     معتماداً  ،ومنشااودتتواكاب ماع مااا هاو مطلاوب     

 غيياار المرتقااب واحدثياتااه،العناصاار الماديااة والمعنويااة وبااإدارة ذكيااة تسااتوعب الت 
ويعتمااد محاكمتااه بحقااائ  واعيااة تمثاال جااوهر المعرفااة بااالتغيير والوصااول إلااى       

، تلك التغيير مديرالتغيير والوعي الذاتي عند  بمسارتتغير  توليفه عبر سبل عدة،
  .هي سياسات التغيير التي ال يدركها إال صناعها 
واالستراتيجيين ال بل حتاى  لساسة اويكاد يكون هناك اتفاق في الرهي بين 

لهدف األسمى الذي يساعى  هي اإدارة التغيير  إناالجتماعيين واالقتصاديين، على 
وتباارهن حقااائ  الساالوك اإلنساااني ساالمية كاناات ام صااراعية علااى       الجميااع، إليااه

بتوارد ما نسميه بــ)التماثل هلتغييري( . لجميعت لمنطقية ذلك االتفاق إلى درجة بان
والن وكأنها حالة تغييار متتالياة متكاملاة.     ،الساب  ر التغييريغّي لالح ا التغيير إي

فاان اخاتالف وجهاات النظار يبادو هكثار       . االتجاه في ما تقادم يبادو األكثار عمومياة    
خاصااة فااي لاال العقااول  روياادًا وهااذا االخااتالف باادا يغاازو رويااداً  ،كااذلك عموميااة

بعااد هن تصاااعدت   داري،اإلرباااك والفوضااى التااي تعتااري الفكاار االسااتراتيجي اإل  
نغمات التطرف والتزمت في تحقي  المصالح دون االهتمام بالتغيير ال بل محاولة 

 المنااافس –مقاومتااه فااي ساابيل تحقياا  المصاالحة وتجاهاال اسااتعداد ارخاار الخصاام   
 ( 2)إلدارة التغيير.

خاصية الجدل ورد الفعل في تحديد الكيفية التي يتم فيها إدارة  هنوالحقيقة 
دارسي الشؤون اإلستراتيجية اإلدارية يتهيبون في طرح من  يير، جعلت الكثيرالتغ

 (3)ليتو عوا على ثالثة اتجاهات  وكارتي : حيال هذه الحقيقة،خيارهم الحاسم 

فاي   نيكاو  هنتحدياد التغييار وإدارتاه يجاب      هناالتجاه األول:ير  دعاتاه   
عاّد اللهااث ورائاه     وهال هاا، القدرة علاى توليف وضوء اإلمكانات والوسائل المتاحة 

تعااالم الفجااوة بااين الهاادف  بتغيياار هحبطاات بسااب إدارةفكاام . ماان المغااامرة ضااربًا
من الخياال فاي    في القدرات وهناك ضربًا هناك هدرًا هن .هيواإلمكانات والوسائل

                          
1
 - Group of authors, Approaches to forecasting, European Foundation 

for the Improvement t of Living and Working Conditions, Brussels, 

2003, pp 56-57. 
2

منعم العمار،التفكير االستراتيجي وإدارة التغيير،مقاربة في المقدمات، مصدر سبق ذكره، -

 2ص
3

 1منعم العمار ،المصدر نفسه،ص-
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فاان ذاكارة الشاعوب تظال      كان المنطا  يبارر حقيقاة ماا تقادم،      وإذا ،ةالخطة المتبنا
التغييااار عصاااف  هنوتناضااال مااان اجلهاااا وهاااي غيااار مدركاااة  تحاااتفظ بمشااااريعها

 بمفرداتها لكون تلك الحقوق مستلبة من قبل التغيير.
يكون  هنإدارة التغيير ينبغي  الوصول إلى هنير  دعاته  االتجاه الثاني:و

ذات نفس طويل في المطاولة يتجاو  حتمية المسار  بتدبير مقصود ،)خطة مسبقة(
للظاروف المتاوفرة     تبعًا جاد هو إتباع قاعدة ))خذ وطالب((إي . هيالواحد المستمر

دعاتاه يارون بقاراءة التغييار وتعياين       هن، االتجاهوميزة هذا  واإلمكانات المتيسرة،
بما ينبغي فعله من طفارات قياساية    ةمساره قضية وعي بضرورات الموقف مقارن

ل هااذا وعلااى الاارغم ماان صااعوبة المفااردات واألولويااات لمثاا    عاان خااط الشااروع، 
الن التجااارب  المفهااوم  ضاامن ماادة  منيااة محااددة دون تاادخل ارخاارين الخصااوم،  

،خاصاة عنادما يتعلا  األمار بااإلدارة      االتجاهعلى ندرتها تؤكاد صاالحية مثال هاذا     
 الجزئية للتغيير .

تكاون مجهازة    هنباان إدارة التغييار يجاب     ،االتجاه الثالث: ويار  دعاتاه  و
التجهيزات المادية والمعنوية،وان مفردات اإلدارة  بكل ةلتقوم بدورها، مردف مسبقًا
تكون حاملة في ثناياها مهام عالجية لتذليل العقبات التي تصادف العملياة   هنيجب 

تعهد مهمة إدارة التغييار إلاى لجناة محاددة      هن ،لذا ير  دعاة هذا االتجاه. اإلدارية
يد هن ر ية هذا االتجاه ب ،هي توفر عنصر النس  اإلداري، وعملياتيًا ومنسقة فكريًا

العنااوين  صف دون الغوف فاي التفاصايل هو تأكياد    وتبدو هكثر عمومية وتصلح لل
اللجاان   كثارة هاو   ،لكان ماا امتاا  باه هاذا االتجااه       الفرعية واال دواجية في المهام،

لإلباااداع الفكاااري  ل يمثااال حاااافزًالاااال بااال ،والاااذي مثااال والتخصااا  فاااي األداء،
جاااادو  اسااااتخدام فنااااون وعلااااوم مهااااارات األداء لكونااااه يبحااااث فااااي  واألدائااااي،

تركيااز علااى األهااداف العموميااة دون األهااداف الوهنااا نجااد لااإلدارة. االسااتراتيجي 
 (1)إذ عدها دعاة هذا التيار من الثوابت في إدارة التغيير. الثانوية،

ناساب ويتناسا    تي بحد ذاته، قائمًا مثل مشروعًاتن إدارة التغيير هوالحقيقة 
واستنبات اإلستراتيجية الشاملة  الستراتيجي وما يشهده من فورة فكرية،مع الفكر ا

والمنهجية المستقبلية هي منهجياة التغييار ال    التي جعلت من هدفها األعلى التغيير.
 (2)منهجياااة التااادويم،ألنها تمكنناااا وضاااع األنماااوذج المضااااد ال األنماااوذج القاااديم .  

ميكية في النظام الدولي المولدة للتغيير. فالخاصية المميزة للواقع هي الطبيعة الدينا

                          
1

 .2منعم العمار،إدارة التغيير مجموعة محاضرات، مصدر سبق ذكره،ص-
2

،بيرت 1لية لإلنماء العربي،دار العلم للماليين،طحسن الصعب ،المقاربة المستقب-

 .121،ص1272
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وما من نظرياة عاماة تخا  التغييار يمكان تجريادها مان عناصارها هو متغيراتهاا          
الكثياار راهنااوا علااى القااوة والوساايلة الخشاانة لتحقياا    إنذات العالقااة، بااالرغم ماان 

التغييااار، إذ عااادت للتغيير"الحااارب" ولحقباااة مااان الااازمن، كآلياااة وحيااادة للتغييااار،   
 (1)يم األخر  هي مفاهيم هوجدت لترصين الوضع وليس لتغييره.والمفاه

ال هكاااون مبالغاااًا عنااادما هقاااول هن" الفااااعلين الطاااامحين غيااار    إنوهرجاااو 
القنوعين هم صناع التغيير تحقيقًا لمصالحهم وإشباعًا لرغباتهم وتلبية لحاجااتهم".  

ن التغييار  دة من هساباب التغييار هاي تضاارب المصاالح باين الفااعلين، فاا        واح انو
يصانعه األقااو . فااالتغيير فااي المصااالح يولاد تضااارب، والتضااارب يولااد صااراع،   
والصااراع يولاااد التغيياار، والتغييااار يولااد اساااتجابة للااذين هااام اضااعف، ولفااااعلين      
المسااتفادين ماان التغيياار هاام رعاااة التغيياار، ألنهاام هصااحاب قااو  التغيياار الااذي           

مسبقًا للتغيير يكمان فاي عادم     يصنعونه لتحقي  مصالحهم. إي هن هناك ثمة شرطًا
االرتباا بين النظام القائم وإعادة تو يع السلطة بين الفاعلين الذين يحققون هقصى 

العاااالم يشاااهد ماااع بداياااة القااارن الحاااادي  إنوبماااا (  2)اساااتفادة مااان تغييااار النظاااام .
والعشاارين حقبااة جدياادة ومتطااورة وسااريعة اإلحااداث، تشااير إلااى مخاااوف ماان          

، ولكااي تتجنااب خطاار المجهااول علينااا إدراك المعلااوم والمكااتظ المسااتقبل المجهااول
باإلحااداث وكشااف بااؤر التغيياار، وحاضااناته وتحديااد طاارق تغذيااة المرغااوب منهااا  
تحييااد غياار مرغااوب بهااا وإجهاضااه فااي هولااى بااوادر تكونااه وفقااًا لمجموعااة ماان     

  (3)االستراتيجيات و التكتيكات والتكنيكات .

غييار فاي الكتاباات اإلدارياة وفاي مسااقات       بالرغم من تبعثار نهاج إدارة الت  

عملياة ناجعاة    إلاى عادة، إال إن المهام إباناة العالقاة باين اإلدارة والتغييار للوصاول        

ونحاان نصااف إدارة التغيياار، وكيفيااة ركااوب همااواج التغيياار التااي فرضااتها البياااة     

ر. وان بعد هن تمكنت القو  المالكة للقدرة على اإلقناع واالقتناع باالتغيي (4)الدولية.

هسااهبت فااي إلحاحيااة التغيياار كونااه عمليااة تطويريااة فكريااة إداريااة قيميااة. بيااد هن     

التعامال ماع التغييار هاو مان المتطلبااات الملحاة التاي المنااف منهاا، تخلا  فاارف           

                          

- 
1

 .81روبرت غيلبن،الحرب والتغيير في السياسية العالمية،مصدر سبق ذكره ، ص  

- 
2

 .87المصدر نفسه، ص  
3

بول كيندي وآخرون،هكذا يصنع المستقبل، مركز اإلمارات للدراسات والبحوث اإلستراتيجية، -

 .7ص ،8008،ابو ظبي، ،1ط
4

ابراهيم عبد هللا منيف،إدارة التغيير وعلم اإلدارة ،الملتقى اإلداري الثالث،إدارة التغيير -

ومتطلبات التغيير في العمل اإلداري "نحو إدارة متغيرة فاعلة"الجمعية السعودية 

 .8،ص8002مارس، 10-82لإلدارة،جدة،
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صاانعة  إلااىإيجاااد مكاسااب، همااا الثانيااة فتقااود   إلااىوكااذلك مشاااكل، فاااألولى تقااود  

دو للتغيياار آليااات ومتطلبااات اسااتدلت  وتاصااياًل لمثاال هااذا الوصااف، يباا  (1)التهديااد.

 عليها الحاجة، وتلمسها صناع التغيير في هدائهم وهبدعوا في إخراجها.

 املطلب الثالث
 مسميات إدارة التغيري الدويل

انطالقااًا ماان المفهااوم عنوانااًا، وكمااا لااإلدارة هنواعهااا. فااان إلدارة التغيياار    
ماا يعارف   يير واإلدارة، وهو هنواعها كذلك، وهذا تحصيل حاصل للعالقة بين التغ

صاااناع القااارار فاااي إدراكاااه ورسااام     يختلاااف .إذ بمهاااارات التعامااال ماااع التغييااار   
بيد هن الجميع سلم بعالمياة التغييار   استراتجيات إدارته باختالف التغيير وتفرعاته، 

التااي باادا مفهومااه إشااكالية عالميااة، وه مااة دوليااة، بعااد هن تصااادم مااع القوميااات       
التجمعاااااااات الجغرافياااااااة والسياساااااااية واالقتصاااااااادية والطوائاااااااف والماااااااذاهب و

الحارب البااردة، إذ    وهذا األمر بدا واضح للعيان في عالم ماا بعاد   (2)واالجتماعية.
يوحي بوجود تغييار مساتمر ومتشاعب عبار الازمن فاي خصاائ  النظاام الادولي.          

هن وبمعناى هخار    ( 3)وهناا نجاد حقيقاة  مفادهاا  التغّيار ال يادار بينماا التغييار يادار.         
التغيير يمكن هن يتحكم به وإدارته، والتغّير الشيء الاذي ال يمكان هن ياتحكم باه هو     

 (.(4إدارته. وهذا ما يفسر الكيفية التي يحدث بها التغيير وطرق إدارته

دون البحاث  بعناياة  ال يكفينا متابعة التغيير وطرق إدارتاه  ، لذلك  واستنادًا
ومااا يسااتند عليااه ماان  ماان هنااواع، عليااه ذلااك المفهااوم والتقصااي ورصااد مااا يكااون  

فكريااة وتجااارب تاريخيااة وتجليااات حملاات عناااوين مختلفااة لهااا وليفااة     دعامااات،
حساامها باااألمر  همااراإلفصااح عاان كنااه ومضاامون التغيياار بطريقااة جدليااة لاام يكاان  

 وبنااءاً المحفازات.  لكناه جااء مان تاراكم      ،التغيير لم يأت فجاأة  هنحتى يتبين .الهين
ة والمتجااددة الجدياادبعيااده عاان تفاصاايله الجزئيااة ة التغيياار علااى ذلااك لاام تعااد دراساا

                          

-
1

 2در سبق ذكره،صابراهيم عبد هللا منيف،إدارة التغيير وعلم اإلدارة ،مص 
2

 .11طه جابر العلواني ،األزمة الفكرية ومناهج التغيير،مصدر سبق ذكره،ص -
3

جمال عبد الناصر مانع،التنظيم الدولي :النظرية العامة والمنظمات العالمية واإلقليمية  -

 .12،ص8007، اإلسكندرية،1والمتخصصة،دار الفكر الجامعي، ط
4
- Richardson, George P., Feedback Thought in Social Science and 

Systems Theory, University of Pennsylvania Press, Philadelphia, 1991, 

p374. 
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إذ  ( 2)وعن العالقة بين التغيير وفروعه التي هي عالقة تكاملية. ( 1).بتوالي التغيير
من الصعوبة بإمكان هن نتصور انتقال مجتمع ما، من حالة إلاى حالاة هخار  دون    

 ( 3)المرور بتلك التفاصيل.
علاى توصايف دراساة إدارة التغييار كونهاا فاي        فيما يعنينا التفسير الساببي 

األساس، دراسة إدارة التحوالت المحتملة في المتغير التابع بتأثير العامل المستقل. 
فكل لاهرة هو قضية ياراد استشارافها يجاب معرفاة التغييار فاي عواملهاا المساتقلة         

التطارق إلاى   وماا الحاديث عان هناواع إدارة التغييار إال       (4)والتابعة التي تؤثر فيها.
الساامات العامااة التااي تمياازه وتضاافي عليااه صااورة معينااة. فلااو تطرقنااا إلااى هنااواع   
وساابل إدارة التغيياار ساانجد هن هناااك إدارة تغيياار سياسااية، إدارة تغيياار اجتماعيااة، 
إدارة تغيياار ثقافيااة، إدارة تغيياار عسااكرية، وحتااى إدارة تغيياار تقنيااة، إدارة تغيياار  

اع ال تمثاال هنااواع إدارة التغيياار، إذ إن األنااواع  هااي   معلوماتية.بيااد هن هااذه األنااو 
السمات المميزة التي تعكس طبيعة التغيير ونوعيته التي يمكان هن تتواجاد فاي كال     

  ( 5)نوع من األنواع المشار إليها سابقًا. 
التغيياار اخااذ تسااميات فرعيااة  إن إلااىفتلااك االنااواع المشااار إليااه انفااًا، تاادل 

ده وتأثيره، وشدته، ومحوره، ومستواه، وعمقه ومد  وثانوية من حيث نطاق وجو
تكااراره. ولتحديااد تلااك اإلشااكال واألنااواع والمسااميات إلدارة التغيياار توجااب علينااا 

 (6) :إدراك التغيير من خالل طرق عدة نذكر منها

طريقة االتفاق هو التال م الوقوع  متى هوجدت العلة وجب وجاود   -9

 معلول.

                          
1

-  Kuper A and KuperJ, The social science encyclopedia, Rout ledge and 

Kegan paul London, 1985,p760. 
2
- Meeker, Heidi, Hands-On Futurism: How to Run a Scanning Project, 

The Futurist, Vol (18) No (1), May-June, 1993, pp. 22-26. 
3

ج.م.البرتيني،التخلف والتنمية في العالم الثالث،مطبعة الرآي الجديد -

 .7،ص1272،بيروت،8،ط
4
-Von Bertalanffy, Ludwig, General systems theory: foundations, 

developments, applications, New York, Braziller, 1969, p 27.   
5

سعد بن مرزوق العتيبى، دور القيادة التحويلية في إدارة التغيير، ورقة عمل للملتقى اإلداري  -

 18،ص8001الثالث إدارة التغيير ومتطلبات التطوير في العمل اإلداري ،الرياض، 
6

 872،ص1220لمعارف،بغداد،قيس هادي احمد،نظرية العلم عند فرانسيس بيكون ،مطبعة ا -

.
 وما بعدها
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هن غياب العلة يساتتبع حتماًا غيااب    طريقة االختالف في الوقوع   -2

 المعلول بها.

طريقة الدمج هو الجمع بين االتفاق واالختالف في الوقوع  تجماع   -1

 السابقتين للكشف عن العلة والمعلول.

التغيير النسبي التال م فاي التغييار  تجماع الطارق الثالثاة للكشاف        -4

 عن العلة والمعلول.

سااند للمكاشاافة عاان  طريقااة المقارنااة فااي الوقااوع  جعاال التاااريإ     -5

 التغيير.

طريقة القياس في الوقوع  وليفتها  يادة تأكيد  الكشف عن العلة  -6

 والمعلول والتحق  من صحة الفروب، عن طري  المالحظة والتجربة.

 طريقة التأثير والتأثر في الوقوع. -7

ابتكاار هسااليب التعامال ماع التغييار       إلاى تلك هي جملة األمور التي تقودنا 
 حراكاته عموديًا وافقيًا.  للسيطرة على

ومن الواضح من تلك الطرق هعااله، هن السايطرة والاتحكم باالتغيير تحاث      
إدراكااًا ل ساااليب التقليديااة اسااتجابة للتغيياار  هياكاال المؤسسااات دسااةنهإعااادة  علااى

باارتي صانع   لاإلدارات مواكبتاه و  كي يتسنى وغير التقليدية وما تتضمن مفردات، 
تعد إدارة التغييار مان ماداخل الفكار المهماة،       لهذا( 1).ة للتغييرواستجاب القرار تكيفًا

 (2)بيد هناه مان الصاعب اختياار مخرجاات التغييار بالنسابة للهادف المرجاو تحقيقاه.          
إدارة تعااي   وخالل ما ورد هعاله يمكن تصنيف إدارة التغيير ألناواع عادة منهاا     

تصاانعه ه. وهخاار  ارتااإدارة تتوقعااه وتسااتعد إلد.والتغيياار وتحااافظ علااى سااكونيتها
وتديره .ومنها تدركه وتتكيف معه. وقسم من اإلدارات يذهب ابعد من ذلك فتعمال  
على إذابتاه ومقاومتاه. وناوع مان اإلدارات األخار  تتجاهلاه وتتجنباه. ومنهاا مان          

 فضل احتوائه وتأطيره. وهخيرًا منها من ولفه وحوله إلى فرصة.

                          
1

- Chaplin,B., Improvement through Inspection, Daviad Fulton , London, 

2002 , P.254. 
1

عبد القادر،دور مداخل التكيف التكنولوجي في إدارة التغيير في المؤسسة،مجلة الباحث ،الدار 

 .178-171، ص ص8002، 3البيضاء،عدد
2

- Chaplin,B., Improvement through Inspection, Daviad Fulton , London, 

2002 , P.254. 
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األول هسلوب دفاعي: ويتمّثل في   وتستخدم إدارة التغيير هسلوبين في ذلك
إذ إن ماان .الغالاب فااي محاولااة سااّد الثغاارات وتقليال األضاارار التااي يسااببها التغيياار  

الواضح هن كل تغيير هو تجديد هو تطوير يستلزم هدم غيار الناافع هواًل قبال البنااء.     
فعال التغييار،    لىلذلك فإن هذا األسلوب يّتسم بأنه دفاعي، ويتخذ شكل رد الفعل ع

ن اإلدارة تنتظر حتى يحدث التغيير ثم تبحث عن وسيلة للتعامل مع األوضاع ههي 
الجديدة. وغالبًا ما تكتفي فيه اإلدارة بمحاولة التقليل من ارثار السلبية الناجمة عن 

بينمااا قااد تسااتدعي الحكمااة فااي بعاا  األحيااان مواكبااة التغيياار بأساالوب      ، التغيياار
 .الجديدة  مدروس والسعي لالستفادة من الفرف

في الغالب يقوم باالتنبؤ بماا تتطلباه المرحلاة مان      :والثاني هسلوب هجوميو
طموحات وآماال وماا تملكاه مان قادرات، وتوجههاا بالحكماة والحنكاة نحاو تحقيا            
األهداف بروّياة وموا ناة، وهاذا يتطلاب مان المادراء توقاع التغييار بال والتنباؤ باه            

ج األفضاال. وهااذا األساالوب يتطلااب ماان ليمّكانهم ماان التعاماال معااه ثاام تحقياا  النتااائ 
اإلدارة المبااادرة التخاااذ خطااط وباارامج ماان جانبهااا إلحااداث التغيياار هو تنظيمااه         
وضبطه ليصّب في الصالح العام، هذا في البعد اإليجابي، هما في البعد السلبي فإنه 

 هنبياد  يتطلب منها اتخاذ اإلجراءات الوقائية لمنع التغيير السلبي المتوقع هو تجنبه.
مساتمرة تساتمد اساتمرارها مان      ةتتم وتخضع لمنظومة وجودي ةالتغيير قضيإدارة 

 ( 1). ومن هنا نجد هن التغيير مال م للحياة الوجود،
هسالوبًا  إدارتاه  توا ن كليًا هو جزئياًا، لاذا تتطلاب    الهّز يما  التغيير غالبًان ه

ى مساتو  جّياد مان    إداريًا يختلف عن األسلوب التقليدي لتكاون اإلدارة قاادرة وعلا   
العقالنياة  مباده  "احتوائه وتنظيمه وتحقي  التوا ن الجديد وفا   الحنكة في الحكمة و
فاإن   ،. وبهذا يظهر الفرق الجوهري باين األسالوبين الادفاعي والهجاومي    اإلدارية"

األول يعتمااد علااى الضااوابط إلعااادة األمااور إلااى نصااابها، فااإذا تجاااو ت النصاااب  
دارة وعاااد عليهااا بالضاارر. بينمااا األساالوب الهجااومي   انفلاات الزمااام ماان هياادي اإل 

لذلك فإنه ينحى منحى وسطًا يواكب  ،يدرس الصحيح ويقبله، ويرّد الخطأ ويتجنبه
تحقيقًا لما هو مطلوب ومنشود وفقًا لجملة من ارلياات فاي    الطموحات والتطّلعات،

لاة مان األماور    واعتمدت تلك ارليات في التعامل مع التغيير على جم التعامل معه.
منها: البيااة والحركاة والفعال والسايطرة والوساائل واألسااليب والنوعياة والهادف.         
والن كاال نظااام يتغياار بماارور الاازمن تبعااًا للتفاعاال القااائم والمسااتمر بااين  هجزائااه   

 وعناصره، وهذا ما يراد له إدارة.

                          
1

 .22محسن احمد الخضري ،إدارة التغيير ،مصدر سبق ذكره،ص -
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 ومظاهر إدارة التغيير التاي تطاره علاى هاذا النظاام هاي التاي يشاار إليهاا          
على هنها هنماا إدارة السلوك. إذا هن إدارة التغيير هاو إدارة حالاة االخاتالف التاي     
تتسم بها الحالة مقارنة بالماضي هو بالمدة التي سابقتها حتاى وان كانات هاذه المادة      

اسااتجابة لظاارف  " الااذي قااال ))التغيياار "بوتومااورقريبااة جاادًا، وهااذا يتفاا  وقااول   
وصااااعود هجيااااال  ،ء األجيااااال القديمااااةماااان خااااالل اختفااااا اإلداراتالتحااااول فااااي 

 الزمن والتغيير  باتافالنظم تتغير عبر الزمان حتى .جديدة
والتغييار هاو    ،سباق متتابع عبر الزمن ليس له بداياة ونهاياة   تغييرفال ،واحدًا شياًا 

الهادف مان   ))كونات "  يتف  وقول "قول وهذا ال(1).((تعاقب االختالفات عبر الزمن
 (2).((المجتمعات عبر الزمن رتتغي ذلك هن نوضح كيف

وهنااا ونحاان نتحاادث عاان التغيياار األمريكااي علينااا ان ال ننسااى ان هناااك      
آخرون يساعون إلاى التغييار،  لكان مان مانطلقهم الفكاري، الاذي يختلاف والمنااهج           

عنها األنظار بعيدًا نحو التغيير األمريكي.إذ إن التااريإ    األمريكية، والتي تحولت
وريات المهيمنة في الماضي، التي نمت وترعرعت فاي ثناياا   يخبرنا عن اإلمبراط

سلوكها التغيري مقاومة تبلورت على شكل تغيير مختلف لما هاو ساائد، وهاذا هاو     
منطااا  التااااريإ، ومااان الصاااعوبة، وربماااا مااان المساااتحيل تغييااار منطااا  التااااريإ   

 ( 3)ومنهجه.
لسفي، لقراءة وعليه تبدو هذه الخطة النظرية، كمحاولة منهجية في الفهم الف 

نصوف التغيير الدولي  وتحليلها، في محاولة لالرتقااء بهاا إلاى مساتو  الطماوح      
 النظري، يكون سندًا لفهم التغيير الدولي في مجاله العملي.

وفي هثناء ذلك، يمكن القول هن الطرح النظري الفلسفي للتغييار األمريكاي   
الفلسفية التاي تنتااب   –مفاهيمية دوليًا، يصح نسبيًا لقراءة المشكالت واإلشكاليات ال

–النظااام الاادولي. والتااي عجااز الباااحثون عاان تحدياادها بضااوابط وقواعااد علميااة      
المياااراث التااااريخي ،الاااذي يتصاااف     إلاااى منهجياااة، فحاولناااا جاهااادين مساااتندين    

بالتراكميااة، وباارغم ماان عموميتهااا واختالطهااا، التااي هفر تهااا عموميااات دراسااة      
ذج يصلح ألن تنطب  عليه الدراسة النظرية )إدارة التغيير الدولي، هن نخرج بأنمو

التغيير(، فوقع اختيارنا على اإلساتراتيجية األمريكياة الشااملة. بعاد هن جعلات مان       

                          
1

 .21نقال عن :حسني عبد الحميد رشوان، مصدر سبق ذكره، ص -
2

 .11،ص  1277نقال عن:فاروق محمد العادلي، علم االجتماع، دار المعارف، القاهرة، -
3

 .11ني.اوتكين،النظام العالمي للقرن الواحد والعشرين، مصدر سبق ذكره،صأ. -
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التغيير همرًا ضروريًا ال يمكن االستغناء عناه لصاناعة "اإلمبراطورياة األمريكياة     
  (1)العالمية".

 

 واالستنتاجاتاخلــاتــمة

 

ة التاريخية التاي امتاا ت بهاا ادارة التغييار، وماا هفر تاه       انطالقًا من، القراء

تفاعالتهااااا ماااان هحااااداث وساااالوكيات، هربكاااات باااادورها الماااادرك االسااااتراتيجي      

العالمي،عجز الساسة والباحثين وذوي االختصاف عان وضاع تفساير واضاح لماا      

يدور في مدركات صناع القرار هو بناء ر ية إستراتيجية تفسر ما يدور في فضاء 

تراتيجيات، فكان من الصعب التنظير في التغيير والتنبؤ بمساتقبل االنظماة ماا    اإلس

 بعد التغيير.

ونتيجة لذلك، ساد نوع من التقاعس لد  غالبيه البااحثين فاي خاوب غماار     

التحليل والتقصاي عان الحقاائ  الموصالة إلاى مفااتيح إدارة التغييار ، تلاك المفاردة          

ارطة التغيير لقناعتهم باان ماا تحوياه مان     التي كانت شفراتها صعبة على قارئي خ

إشكاليات وجدليات ال تنطل  من فراغ ،وإنما ترجع إلى جملة من اإلفرا ات التاي  

تنبثاا  قااي بياااة النظااام الاادولي، والتااي احتااوت الكثياار وال  الاات تتسااع للكثياار ماان   

 التغيير.

فاه  وهي يكن من حال، فان التغييار المعناي قياد الدراساة كتاب لهاا لقادر وحال       

الحظ ليخرج مان حيازه الضاي  إلاى مدلولاه األوساع والشاامل ،لبنااء إدارة للتغييار          

 ايجابية ، ولتكون موضع رهان للقو  العالمية .

ولعل اكبر دليل على ذلك، ما احتو  مشروع إدارة التغييار مان ههمياة وماا     

شااغل ماان حيااز فااي التفاااعالت الدوليااة ، وهااذا إن دل علااى شاايء فانااه ياادل علااى     

ية اإلستراتيجية التي حملها المدرك العالمي والتي غاذاها الفكار االساتراتيجي    الخلف

 معطيًا للتغيير هولوية في األجندة العالمية.

                          
1

منعم العمار ،الهيمنة بين التجديد ومستدعيات التحرج، أوراق إستراتيجية، مركز الدراسات  -

 1،ص8008الدولية ،جامعة بغداد،
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ولو عدنا إلى التاريإ واساتقرءنا صافحات مسايرة اإلساتراتيجية األمريكياة،      

قو  لوجدنا إن التغيير ولد مع والدة التغيير، وكأن التغيير هساس اإلستراتيجية  اال

 التي تعاطت مع ارخرين من منط  التغيير الصفري.

وتبعًا لهذا الفهم، اتضاح السالوك الادولي وباات مان الساهل واليسار اساتقراء         

الفكاار االسااتراتيجي الاادولي وباناات مالمااح الغمااوب فيااه خاصااة بعااد إن ارتفعاات   

متازن   همواج التغيير الدولي وبدا يتلقف بناء النظام الدولي بعد إن وجاد بنائاه غيار   

وه  إلى درجة بات الجميع يعتقد بان التغيير امر حتمي وال بد منه، لنخارج مان   

 هذه المقاربة بجملة من النتائج منها:

هن التغيير فعل وضعي مقصود ،مضاد للثبات والساكون، يملاك عالقاة    -او: 

طرديااة مااع الاازمن ،ولااه عالقااة تقويميااة مااع اإلدارة، واألخياارة يااتحكم بهااا صااناع  

 . لهذا تعاد اإلدارة الدولياة المفتااح األساساي لقياادة التغييار      في النظام الدوليالقرار 

.والااادليل إن الساساااة  يصااانع ويقااااد ويدار وهاااذا يااادل علاااى هن التغييااار     ،الااادولي

األمريكيون صنعوا وقادوا وهداروا التغيير الدولي .ليوصلهم لقماة الهارم السياساي    

 الدولي .

التغيير هم هلالعبين األساسين في المسرح من البديهي القول هن صناع -ثانيا

السياسي الدولي الذين يغتنمون الفرف اإلستراتيجية التاي تعاد خطاأ مان ارخارين      

إلحااداث نقلااة إسااتراتيجية شاااملة تحاادث خلاال فااي التااوا ن االسااتراتيجي الاادولي       

 ولتكون نافذة للتغيير في الساحة الدولية.

ناعة التغييار. وخيار وسايلة لصاناعة     خير وسيلة لقيادة التغيير، هي ص-ثالثا 

التغيير، هي إدارة التغيير. وخير وسيلة إلدارة التغيير، إيجاد إساتراتيجية عقالنياة   

 للتفكير.

وبعااد عرضاانا كاال مااا تقاادم، يمكاان هن نؤكااد إن النظااام الاادولي بااات    -رابعووا 

القاو    رهين إدارة التغيير األمريكية العقالنية، واألخيرة باتات رهيناة لالعقالنياة    

 الفاعلة في النظام الدولي وهي تتعامل مع التغيير.

إن الحاااديث الموضاااوعي يشاااير إلاااى الالتماثااال فاااي إدارة التغييااار  -خامسوووا 

الدولي، فهناك قو  تصنع التغيير وهي ال تدرك خطورتاه،وهخر  تواجاه التغييار    
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 وهي ال تدرك قوته، وكاذلك توجاد  قاو  يصانعها التغييار، و قاو  تصانع التغييار        

 ليكون جزء من إستراتيجيتها المعتمدة ليحمل الهدف المبتغى والمنشود.

وإدارة التغييار رهيناة   إن المستقبل بات رهيناة عقالنياة إدارة التغييار.    -ثامنا 

اإلسااتراتيجية العقالنيااة الشاااملة. طالمااا باادت إدارة التغيياار حاويااة إلدارات فرعيااة  

رة اإلقناع ، وإدارة االنتقااء، إدارة صاناع   همثال:إدارة التأثير، وإدارة التطبيع، وإدا

 والعدو، إدارة التحدي....الإ. 

ماان كاال مااا ورد هعاااله ماان اسااتنتاجات، نصاال ونتوصاال إلااى صااحة ودقااة    

))كلمووا كانووا إدارة التغييوور  الفرضااية التااي وضااعت للدراسااة والتااي نصاات علااى    

 .((امكن التحكم بالتغييرعق نية، كلما 

 قائمة املصادر 

 
العمااار،التفكير االسااتراتيجي، مجموعااة محاضاارات هلقياات علااى طلبااة     ماانعم  -1

 .2443الدكتوراه، قسم اإلستراتيجية، كلية العلوم السياسية ،جامعة النهرين ،
خليل حسن،النظام العالمي الجديد والمتغيرات الدولياة، مكتباة راس النباع، دار     -2

 . 2449،بيروت،0المناهل اللبناني،ا
ارة التغيياار، محاضاارات القياات علااى طلبااة الاادكتوراه، قساام        ماانعم العمااار،إد   -8

-2443اإلساااتراتيجية،كلية العلاااوم السياساااية،جامعة النهااارين، للعاااام الدراساااي ،    
2449. 

دوغالس ج.فيث،إستراتيجية الحرية ومشروعها الكبير، نمط تفكيار المحاافظين   -0
الجاااااااادد،هبحاث إسااااااااتراتيجية همريكيااااااااة، مركااااااااز المعطيااااااااات والدراسااااااااات     

 .2448تراتيجية،دمش ،اإلس
جاري هامل، قيادة التغيير الجذري،بحث منشور فاي خالصاات: المادير ورجاال     4

 .2444،. 043اإلعمال،الشركة العربية لإلعالم العلمي، القاهرة ،عدد 
ماانعم العمار،فلساافة التاادرج نحااو المسااتقبل :قااراءة فااي دروبااه، افتتاحيااة قضااايا   -4

 .2400(،20-28ة النهرين،بغداد ،عدد)سياسية،كلية العلوم السياسية ،جامع
ج.ف.س.فوللر،إدارة الحرب ،ترجمة: اكرم ديري ،المؤسسة العربية للدراسات -4

 .0934،بيروت،2والنشر،ا
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سعد بن مر وق العتيبى، دور القيادة التحويلية فاي إدارة التغييار: دراساة مقدماة     3
في العمل اإلداري. جدة. للملتقى اإلداري الثالث  إدارة التغيير ومتطلبات التطوير 

03-09 ،2444. 
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Change Management International 

Summary 

         First of all, make it clear map search, which included an 

introduction and two sections and a conclusion and 

conclusions and as follows: comes Find an introduction, 

include the importance of research, which started from the 
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position and the role that occupied by change management in 

the international system, particularly in the world after the 

Cold War, and this is what he catches policymakers Thus 

began importance Search. 

      We put the foundation stone for this search we have 

encountered are problematic: It is made from? Change makes 

the administration? Or the administration make the change? 

Does the change is driven? Or run? This was an incentive for 

us to search .. We utterly build on the premise that (whenever 

they change management rational, whenever possible control 

change). To drag us search the international arena have a 

higher range has and more comprehensive, united odds 

scientific This is required because the aim of the research is to 

understand the place of change management in the strategic 

thinking of international . 

        The board search, may be of two sections and several 

demands and follows :: was First research titled Change 

International, which to three demands: the first requirement: 

Turning the philosophy of change, but for the requirement 

second, Vahtam concept of change, and then comes the 

demand third guarantees the names change . 

       The second section came titled: Change Management 

International, a divided is the other three demands as follows: 

The first requirement was interpreted our philosophy change 

management, and continue with what ever dealt in second 

requirement to concepts change management, down to the 

third requirement to be his task to name the change 

management . 
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         Finally, we can say that the hypothesis Nash (whenever 

they change management rational control ... whenever possible 

change) is correct and explicit through the conclusions reached 

by the board learned from the search as results. 

 


