
(John Kotter)جون كوتر
أستاذ في كلية إدارة األعمال بجامعة هارفارد وخبير في التغيير.

اصنع شعور أن هناك حاجة تتطلب حٌل
التغيير أصبح مطلبا في ظل الوضع الراهن. لذلك قم بتنمية الشعور بأهمية 
التغيير، افتح حواًرا عما يحدث في السوق وتأثير األزمة الحالية مع فريقك لتحديد 
أصحاب  مع  التعاون  وسبل  الدعم  عن  والبحث  التحديات  ودراسة  الفرص 

المصلحة.

شّكل تحالًف قوًيا
من  ودعًما  قوية  قيادة  هذا  يتطلب  ما  غالًبا  التغيير.  بضرورة  حولك  من  أقنع 
التعاون  وتعزز  التغيير  تقود  ان  عليك  لذا  فريقك  في  المسؤولين  األشخاص 
اصحاب  وتحديد  فريقك  ضمن  القادة  تحديد  طريق  عن  الجميع  بين  والتكاتف 

المصلحة الرئيسيين، واحرص على معرفة نقاط القوة والضعف في الفريق.

اصنع رؤية واستراتيجية جديدة
قرار التغيير سيعزز األفكار اإلبداعية. حين تبدأ بقرار التغيير سيكون هناك العديد 
الحلول  إيجاد  األفكار والحلول، من خالل مساهمة ومشاركة فريقك على  من 

وصناعة هذه الرؤية، أبدأ بكتابة خطة استراتيجية لتنفيذ الرؤية الجديدة.

قم بإيصال رؤيتك
وحل  القرارات  اتخاذ  خالل  الرؤية  اتبع  نجاحك.  رؤيتك سيحدد  باتجاه  تطبقه  ما 
المشكالت، عندما تبقيها في أذهان الجميع سوف يتذكرونها ويستجيبون لها. 
مراجعات  إلى  التدريب  من  العمل  جوانب  جميع  على  رؤيتك  بإتباع  قم  لذلك 

األداء.

قم بإزالة المعوقات لعملية التغيير
التغيير. إذا وصلت إلى هذه  المعوقات تعيق فريقك على تنفيذ رؤيتك نحو 
المرحلة في عملية التغيير، فأنت تملك رؤية وتعمل على تنفيذها، ويمكن ان 
اتباعهم  للتغيير وتحقق باستمرار من  المقاومة لذلك ضع هيكل  تواجه بعض 
ومراقبة  بمكافأة  وقم  التغيير  على  المشجعين  األشخاص  على  تّعرف  لها، 

األشخاص المقاومين لتتمكن من مساعدتهم على تقبل التغيير.

حقق مكاسب قصيرة المدى
ال شيء يحفز الفريق أكثر من النجاح. امنح فريقك مكافأة على النجاحات في 
بداية عملية التغيير، ستحتاج إلى استهداف بعض "المكاسب السريعة" التي 
على  للعمل  الفريق  تحفز  حتى  المدى  قصيرة  أهداًفا  ضع  رؤيتها.  يمكنهم 

األهداف طويلة المدى.

عّزز مكاسب التغيير
البداية  هي  السريعة  والمكاسب  البعيد  المدى  على  يحدث  الحقيقي  التغيير 
لتحقيق التغيير. إن إطالق منتج أو خدمة جديدة باستخدام نظام جديد هو بداية 
فهذا  الخدمات،  أو  المنتجات  من  مجموعة  إطالق  بإمكانك  كان  إذا  ولكن  جيدة 
يعني أن النظام الجديد يعمل بكفاءة وتعزيز هذا النظام سيساهم للوصول الى 

نجاح أعلى. لذا بعد نجاح العملية قم بتحليلها لمعرفة ما يمكنك تحسينه.

 قم بترسيخ التغيير ضمن ثقافة الشركة
اجعل التغيير ضمن أهداف شركتك. إن بذل الجهود المتواصلة لضمان تحقيق 
رؤية التغيير يساعد على منحه مكاًنا متيًنا في ثقافة الشركة، وذلك سيسلط 
لترسيخ  التغيير  استراتيجية  ضمن  حصلت  التي  النجاح  قصص  على  الضوء 
العمل. واحرص على وضع خطط الستبدال قادة  التغيير ونتائجه على  ثقافة 

التغيير الرئيسيون وهم يمضون قدما لضمان عدم زوال إرثهم واستمراره.
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