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،  للمنظمة  الرئيسي أن يحدث فرقا ويضيف قيمة  هن هدف و عندما يتوىل القائد المسؤولية ، ويك

ي نفس الوقت 
، محاط بالتحديات والعقبات واألفكار المقاومة للتغير لمصالحها الشخصية  وف 

ي هذه الحالة ما  
ي ي  هي ف 

اتيجية التر اتيجية تاالسير بعها القائد لىك يحقق هدفه هل يتبع االسير

اتيجية الدفاعية  ؟الهجومية أم يتبع االسير

ي الواقع نجد القيادات أو المدراء  
ي  الذين  ،  كان المسىم    أيف 

لديهم مهارات وقدرات ورغبة ف 

ي تعوقه  بمجرد أن يت  يجة  التطوير ولكن نت
ي يواجه بالتحديات والعقبات التر

وىل المنصب الوظيف 

ي هذه الحالة أمامه طريقير  الطريق األول  
من منطلق  التفكير  هو  عن تنفيذ هذه العقبات، وف 

للعاصفة   هذه  االنحناء  حكمة  من  الرغم  وعىل  للتغير  المواتية  الظروف  ي 
وتأتر تمر  حتر 

اتيجية ي معظم األحيان  إال   االسير
ي هذه الحالة يركز  ،  أنها فاشلة ف 

فقط عىل الدفاع عن أفكاره  وف 

ي طريقها للتطبيق. قاد وأنها أفكار تطويرية  
  إىل أنه     رة عىل تحقيق النجاح لو أخذت الفرصة ف 

ة معينة متطبعا بطباع من حوله ويصبح    اذا استمر  ي اتباع هذا المنهج فسيكون بعد فير
هذا   ف 

  هذهب ما تعمل حتر تعمل ما تحب و ح  ودائما يذكر نفسه بمقولة    ،الوضع هو الوضع األفضل

ي القيادة أصال.  عبارة  
ي مختلف المواقف وقد ال تصلح ف 

ي    ليست صحيحة طوال الوقت وف 
ف 

الحالة   القا  هذه  اتيجيستخدم  اسير أن  يئد  نفسة  ويقنع  أفكاره  فقط عن  بها  يدافع  دفاعية  ة 

 . ي
يأتر لن  الذي ربما  المناسب  الوقت  انتظار  ي 

المستقبل وف  ي 
قادم ف  تنجح هذه    التغيير  وحتر 

اتيجية   ،  التطوير المطلوب لنجاح المنظمةدائما أن يذكر نفسة بأهداف  القائد    يحتاج  االسير

لمحافظة عىل الوضع الحاىلي حتر لوكان هذا  حداث تطوير وليس اوانه جاء إىل هذا الموقع ل 
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النجاح هنا التحول بعد  والمقصود ب . يكون األفضللن الوضع جيدا ومرضيا ألنه بمرور الوقت 

اتيجية الهجومية وليس االستم ة إىل االسير اتيجية الرار فير ي االسير
 . دفاعيةف 

هو  ام ي 
الثات  الطريق  الا  واقع  رفض  عن  والبحث  واألفكار  واقع  التحديات  ومواجهة  جديد 

مواجهتها وهدمهالمقاو  والعمل عىل  للتغيير  تتناسب وظروف مة  بأفكار جديدة  واستبدالها  ا 

ي يسىع من أج 
اتيجية زيادة األعداء ير هذه االس  ب، وعيو لها  البيئة الحالية وتحقق األهداف التر

الشخصية  من مقاومي  المدافعير  عن مصالحهم  التغيير  ي     
التر ات  المير  يحصلون عليها    وعن 

اتيجية يرفض القائد الواقع الحاىلي تما ما حتر   ي هذه االسير
كانت    لو نتيجة الوضع الراهن. وف 

م الحال من المحال وأن التغيير هو الثابت الوحيد  ألنه يؤمن أن دواالمنظمة أفضل من منافسيها  

ال  الت  وأنه  تحقيق  لحداث  يمكن  الوسيلة  هو  فالتغيير   ، التغيير  إحداث  خالل  من  إال  طوير 

طالما أنها مدروسة بشكل علىمي وقابلة    أفكارهق يحاول جاهدا فرض  التطوير. ومن هذا المنط 

 المتوفرة لتنفيذها.  المكانياتللتطبيق وهناك 

اتيجية الدفاعية والمقصود بها المحافظة   مما سبق نرى أن المدير بير  طريقير  األول هو االسير

يقوم بتنفيذها    أنها أفضل ولكن ال   ممن مقاومي التغيير ومحاولة اقناعهوالدفاع عنها    أفكارهعىل   

الوقت  حيواالنتظار حتر   ي حالة صدور قرار للتنفيذ المناسب    ير  
بها عن نفسة ف  الدفاع  أو   . 

ي إدارة المنظمة  الفشل    باستبعاده من موقعه نتيجة  
ي هذه الحالة  ف 

يقدمها كدليل عىل أنه  ، وف 

سبق   وهنا يكون  لم يعطوه الفرصة لتنفيذها.  لديه األفكار ولكن ظروف المنظمة والقادة الكبار  

 السيف العزل.  

اتيجية الهجومية وه الالطريق  أما  ي وهو االسير
 ومقاومة الجميع  عىل تنفيذ األفكار  الرصار ثات 

أن    لتنفيذها   الواقع    المكانياتطالما  األمر  يفرض  وهنا  ومتاحة،  أفكار لموجودة  أو    هتنفيذ 

ف بدال من االنتظار حتر ي ي الذي  ، وهذا هو ال  ستبعد نتيجة فشلةاالنسحاب بشر
قائد الحقيفر

 يحدث فرقا ويضيف قيمة. 



ي ولكن بال لنجاح ال يتحقق بالتفا
، والعمل عىل أن تكون هناك دفاع عنها  يمان بالفكرة والمت 

 . بصمة وليس مشاركة

 


