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ثو البحولإلستشارات.كمبانىأند الندماركالعام لمركز المدير 

(يرلبرامج الماجست)أستاذ اإلدارة بالكلية الملكية البريطانية 

المؤسسىمستشار التغيير و التحول 



والتحول المؤسسي قيادة التغيير

 القائد الناجح وهو الجانب اآلخر من إدارةجداراتقيادة التحول من أهم تعتبر

ألزمات خصوصا في عصر التحول الرقمي وا.. التغيير ويعتبر روح التغيير

.والظروف التحولية، كالتي يشهدها العالم في هذا التوقيت

لجامعة وفي هذه المحاضرة المجانية نقدم نبذة من البرنامج التدريبي المعتمد من ا

رة باستخدام الممارسات المثلى في قيادة التحول المؤسسي وإدا EBSاألوروبية 

حول بفاعلية، التغيير الثقافي، الذي يَُمكن المدراء التنفيذيين من قيادة رحلة الت

.خصوصا في عصر التحول الرقمي واألزمات التي يشهدها العالم



والتحول المؤسسي قيادة التغيير

لمؤسسي وقد اختير أحدث نموذج شامل في قيادة التغيير االستراتيجي والتحول ا-

وهو عبارة عن نموذج - (TRANSFORM MODEL" )ترانسفورم"نموذج 

سية مخصص للتعامل مع جميع أنواع التغيير في جميع النظم واألشكال المؤس

قيادات ويتعدى برامج إدارة التغيير العادية ألنه يساعد في إثراء المؤسسات وال

 شك ثقافة المنظومة، وهذا بالالىبالمبادئ واألدوات لقيادة تحول حقيقي يمتد 

ة عالية من الحصول على النتائج المنشودة بطريقة مستدامة وبنسبالىسوف يؤدي 

.النجاح وكفاءة األداء

 ترانسفورمنموذجTRANSFORM MODEL  هو من أحدث النماذج المعتمدة

:من عدة معاهد وجامعات عالمية مثل

1-EBS (European Business School)

2- UNPI (United Nations Private Institute).



:Change Managementإدارة التغيير 

، بحسب زاوية النظر إليه Change Management" تتعدد وتختلف تعريفات مصطلح إدارة التغيير



Definitions 

تعريفات و مفاهيم حول التغيير و التحول

: An Approach for moving forwardنهج للتقدم إلى األمام -1

هي عملية منظمة تهدف إلى مساعدة األفراد والمجموعات والمؤسسات من االنتقال

.  من وضعهم الراهن إلى وضع جديد يرجونه في المستقبل

 A Plan & Processالتخطيط مع مواءمة العملية المؤسسية -2

Adaptability : 

سة تنطوي عملية إدارة التغيير على اتباع نهج مخطط ومحدد يضمن مواكبة المؤس

.لما يراد من تغيير



Definitions 

تعريفات و مفاهيم حول التغيير و التحول

3- علم يستخدم إلحداث عملية انتقال ناجحةA Science used for a 

successful transition:

ؤسسة تتمثل عملية إدارة التغيير في مساعدة أصحاب الشأن والمصلحة في أي م

بني في تفهم واستيعاب ماهية التغيير ومدى أثره عليهم  ودعمهم في قبول وت

حديات التغييرات لتمكينهم من االستمرارية في عملية االنتقال هذه وتجاوز أي ت

.ذات صلة

4- تعديل السلوكياتBehavioral Adjustment A:

 لتغيير تعديالت مؤسسية وسلوكية بما يتالءم مع ااحداثتتطلب إدارة التغيير

المطلوب والعمل على استمراره 



Definitions 

تعريفات و مفاهيم حول التغيير و التحول

5-  إطار إجرائي محددAs a Systematic Process:

اع نهج إن إدارة التغيير هي اإلطار الرسمي لعملية التغيير المؤسسي يشمل اتب

.  مصمم بموجب خطة موضوعة يصاحبه تطبيق لما لدى المؤسسة من معرفة

6- مبادرات استراتيجية ومؤسسيةA Strategic & Structural 

Initiatives:

“ تبناها لشركة بإدارة التغيير وضع استراتيجيات ونظم وإجراءات وتقنيات تيقصد

”.للتعامل مع التغيير الناشئ عن الظروف الداخلية والخارجية
 2007Society for Human Resourcesإدارة الموارد البشرية، تقرير دراسة إدارة التغيير لعام جمعية 

Management, 2007 Change Management Survey Report 



Definitions 

تعريفات و مفاهيم حول التغيير و التحول

7- من الوضع الراهن إلى الوضع المرجو االفرادوسيلة النتقالAs a 

Means of Transitioning People: 

“ راد إدارة التغيير دوراً حيويا في أي مشروع ينطوي على قيادة األفتلعب

مة وإدارتهم وتمكينهم من قبول ما يستجد من عمليات وإجراءات وتقنيات وأنظ

على تتضمن هذه العملية مجموعة من األنشطة التي تساعد األفراد. وهياكل وقيم

”للعملاالنتقال من أسلوبهم الراهن للعمل إلى أسلوبهم المرجو 

إلدارة التغيير، مجموعة أدوات إدارة التغييرالمبثفريق 



Todays Challenges

تحديات الوقت الراهن



Why Change Efforts Fail ?

ما وراء فشل معظم الجهود المبذولة لتحقيق التغيير؟

 ليتل. آرثر ديكوتر و جون.دقامArthur D. Little and John 

Kotter دراسات على مئات المؤسسات والمنظمات التي دخلت في بإجراء

. وقعةمبادرات تغيير واكتشف فشل حوالي ثلثيهم في تحقيق النتائج المت

 وجريجيرسنكما أشار كال من بالكBlack and Gregersen 70إلى فشل  %

. من المؤسسات التي تسعى إلحداث تغيير استراتيجي



Why Change Efforts Fail ?

ما وراء فشل معظم الجهود المبذولة لتحقيق التغيير؟

 ماكنزيأظهر االستطالع الذي قامت به شركةMcKinsey & Company  1.546الذي ضم

امج موظف تنفيذي من مختلف القطاعات على مستوى العالم، عند سؤالهم عن مدى تحقيق بر

منهم فقط عن تحقيق كامل %( 30)التغيير التي يتبعونها لكامل أهدافها، رضا ثالثين بالمائة 

وقد أظهر ما تم من دراسات وبحوث أخرى على مدار السنوات العشر. أهداف برامجهم للتغيير

الماضية نتائج شبيهة  

(.  The Inconvenient Truth About Change Managementسكوت كيلر وكارولين أيكين، الحقيقة المزعجة إلدارة التغيير )

 ( هارفارد بيزنس ريفيو)كما أشارت الدراسة التي قامت بهاHarvard Business Review  عام

.  من مبادرات التغيير في تحقيق نتائج المرجوة لألعمال% 66في نتائجها إلى فشل 2006



John Kotter Findings

الرضا المبالغ فيه عن الوضع الحالي وحدوث نوع من التراخي

ادالفشل في حشد دعم القيادة في غياب التحالف القوي بين اإلدارة واألفر

التقليل من شأن وجود رؤية في إدارة المستقبل

ضعف القدرة على توصيل الرؤية

السماح للمعوقات بحجب الرؤية الجديدة عن العاملين .

عدم تحقيق مكاسب على المدى القصير.

سرعة إعالن النصر الكبير.

المؤسسةترسيخ وتثبيت مفهوم التغيير في ثقافة اهمال  .

Extracted from his book “Leading Change”



Common obstacles to changeأهم المعوقات للتغيير
(LANDMARK & COMPANY Findings)كومبنىأند الندماركإستنتاجات

ندرة القيادة المناسبة للتعامل مع التغيير

عدم وجود مخطط إدارة تغيير محدد

عدم إتباع نموذج تغيير شامل

التعامل مع التغيير من وجهة نظر واحدة

عدم الفهم المتعمق لعلم إدارة التغيير

فقدان الحماس أو إغفال سبب التغيير

عدم وجود أدوات مبسطة لبدء التغيير والحفاظ عليها  .

ب حياة جديدالفشل في ترسيخ فكرة التغيير في أذهان الناس كثقافة جديدة وأسلو .

لهم عدم وجود نموذج تغيير عملي ومنظم؛ وإشراك األفراد فيه يوماً بيوم؛ وجع

هم على تحقيق يعيشون التغيير باعتباره جزء متأصل في ثقافتهم الجديدة ومساعدت

".  التغيير المنشود من الناحية االستراتيجية



Misconceptions about change:التغييرالمفاهيم الخاطئة بشأن 
(LANDMARK & COMPANY Findings)كومبنىأند الندماركإستنتاجات

إمكانية إحداث التغيير بمساعدة قيادة قوية فقط.

إمكانية إحداث التغيير باتباع استراتيجيات جيدة فقط .

إمكانية إحداث التغيير باتخاذ قرارات جيدة فقط.

إمكانية إحداث التغيير بإنشاء حملة تسويقية لطيفة فقط.

إمكانية إحداث التغيير عن طريق إدارة جيدة فقط.

إمكانية إحداث التغيير من خالل التدريب والتعلم فقط.

إمكانية إحداث التغيير عن طريق التحفيز والمكافآت فقط.

إمكانية إحداث التغيير من أعلى إلى أسفل فقط  .

إمكانية إحداث التغيير من أسفل إلى أعلى فقط  .



دة جميع يحدث التغيير بناًء على دمج كل هذه العوامل معاً؛ باستخدام أسلوب مخطط لمساع
.القوى على تجربة التغيير في حياتهم وتنفيذه على اآلخرين





Reasons for Change

مسببات التغيير و التحول

Factors

عوامل التغيير و 
التحول

Internal

داخلية

Major change

تغيرات كبرى

Major decision-
making

قرارات كبرى

External

خارجية



Reasons for Change

 factors triggering changeالقوى الدافعة للتغيير

.  قد تدفع التغييرات في المؤسسة قوى خارجية أو داخلية

 القوي الخارجية الدافعة للتغييرExternal factors

صاد قد تؤدي القوى الخارجية الداعمة للتغيير ومنها ظروف السوق وحالة االقت

مل إلى اتخاذ المؤسسة قرارات منها إضافة منتج جديد للخط القائم أو إيقاف ع

.عملية بعينها أو اللجوء إلى التطور التكنولوجي

 القوي الداخلية الدافعة للتغييرInternal factors

في الثقافة وقد تشمل هذه القوى تغييرات في عمليات بعينها لتحسينها أو تغيير

. المؤسسية نتيجة لخضوع المؤسسة لالستيالء أو الدمج



Why Managing Change & Leading Change are 

Important ?

؟و قيادة التغييرالتغييرما أهمية إدارة 

.المؤسسة دوما لالستعداد للتعامل مع ما قد يطرأ من تغييراتتهيئة -1

سماته إطار لتفهم نوع التغيير المطلوب، وفهم واستيعاب أن لكل تغيير مرجووضع -2

. الخاصة التي تتطلب أسلوبا يناسبها للتعامل معها

. للتعامل مع مختلف متطلبات التغيير المرجواجرائيإطار وضع -3

(.أي التعرف على األسباب وراء التغيير؟)على رؤية واضحة لما ينجز الحصول -4

حالة من االلتزام بالعمل الجماعي لجذب األفراد للتعاون معك خلق -5

تعد أساسا لنا أفضل ما انتهينا إليه من ممارسات وسبل متبعة واعتبارها نقاط قوتنا لتقييم -6

.  لبناء المستقبل داخل المؤسسة

.  تهإطار محدد للتعامل مع التغيير من خالل مبادئ وأسس لكيفية توجيهه وإداروضع -7

.  التغيير الذي من شأنه تحسن حالة ووضع المؤسسةتحقيق -8



If Change is effectively Lead & managed

التغيير و قيادته بفاعليةفي حال نجاح إدارة 

خلق رؤية الستيعاب العاملين لماهية التغيير.

مشاركة العاملين في كال من الحل والتغيير

سهم قرار دعم االنتفاع من التدريب لبناء المعرفة والمهارات بعد اتخاذ العاملين بأنف

. التغيير

تحديد أشكال المقاومة والتعامل معها في بدايات األمر  .

إظهار كبار القادة والمؤسسة التزامهم بالتغيير

دعم التغيير

ؤسسةبناء تحالف ما بين القادة والمديرين يدعم التغيير ويخلق زخما داخل الم

زيادة احتماالت فرص نجاح المشروع وتحقيقه ألهدافه.



If Change is not properly Lead or managed

و عدم قيادته بفاعليةالتغييرفي حال فشل إدارة 

 ير الذي سيحدثنظرا النغماس األفراد أكثر فأكثر في التفكير في التغياالنتاجيةانخفاض

انتشار المقاومة السلبية

ظهور المقاومة العملية والعمل على تقويض التغيير

 فقدان العاملين لالهتمام بالوضع الراهن والوضع المستقبلي

افتقار وجود رؤية واضحة أمام العاملين عن التغيير

اليب الجديدةرجوع العاملين للتصرف وفق ما سبق اتباعه من أساليب مع نبذ تطبيق األس

عدم تنفيذ التغيير على الوجه األكمل  .

إلغاء التغيير نظراً لغياب الدعم.

شروع ظهور العديد من المخاطر المختلفة التي تواجه المنظومة ككل، منها التي تواجه الم

.  أو المؤسسة أو العاملين المعنيين بإجراء التغيير أو األفراد الداعمين للتغيير



Change Management Uses 

 Cultural changes

 Politico-social changes

 Reorganization changes

 Leadership changes

 Strategic changes

 Decision-making changes



Change Leadership

التغييرقيادة 



 Change Leadershipقيادة التغيير 

نواجههاسقيادة التغيير ستصبح أكبر التحديات التي إن “

"رةفي المستقبل وعدم وجود من يتقنها أمر شديد الخطو

John Kotterجون كوتر



Change leadership

التغييرقيادة 

"  ادة التغييرقي"نحن نطلق على هذا الدمج ما بين استراتيجية القيادة وتغيير الثقافة 

رية في هذا العمل، نركز على النظم البش. وهي النتيجة المباشرة إلدارة التغيير

تي ينشأ عنها والثقافية وغير الرسمية وهي ما تعد السبل التحويلية أو نظم االنتقال ال

.  القوى البشرية أو القدرة الثقافية للمؤسسة

2003أكتوبر 10إلى 8، مركز القيادة اإلبداعية، مؤتمر أورالندو، فلوريدا، من ماكجوير. جون بي



Change Leadership

التغييرقيادة 

 ينمن أهم علوم اإلدارة في القرن الحادي والعشر" قيادة التغيير"يعتبر علم.

رئيسي في أقر معظم الخبراء والمعلمين بأنه علم المستقبل وأنه يعتبر التحدي ال

.  العصر القادم



METHODOLOGY

منهجية العمل



OBJECTIVE OF THE PROJECT

أهداف المشروع

 يهعلى مفهوم التغيير والعمل بناًء علللتصديق إعداد فريق اإلدارة من القيادات .

  إنشاء مركز تميزCenter of Excellence ن يتبع الكلية الحربية المصرية و سيكو

.للمؤسسةهو مركز للتطوير و التغيير و إدارة التحول 

العمل مع فريق اإلدارة لضمان استمرار التغيير والتحكم فيه  .

ادتهاجلب المهارات الفنية الالزمة في إعادة تصميم ثقافة المنظمة وتقوية ممارسة قي.

يذ التغيير مساعدة القيادات على التجهز بمفاهيم تغيير اإلدارة وأدواته لمساعدتهم في تنف

. الالزم

 المؤسسةالتخطيط إلحداث تغيير ثقافي إيجابي تحولي في.

قبلإعداد قادة التغيير إعداداً  كاماًل بالمهارات إلدارة أي تغيير ضروري في المست.

ضمان توافق المشروعات واألنشطة مع األهداف االستراتيجية العامة.

رعية لتوصيل تطوير خطة التسويق االستراتيجي للكلية الحربية المصرية و مؤسساته الف

.الجوانب الثقافية الجديدة الالزمة



METHODOLOGY

منهجية العمل

 في التغييرالعلمىيبدأ منهجنا

عي كامل والتحول الثقافي بتقييم اجتما

لحالة افىلتحديد الفرص و التحديات 

الجارية ثم تطبيق نموذج 

TRANSFORMTMMODEL

ق واالنخراط مع فريق اإلدارة لتطبي

في هذا التغيير والمساعدة في النهاية

مواصلة األداء الفعّال والنجاح من 

.أجل إحداث التغيير المرجو



تشخيصال-1

DIAGNOSE

تي تعيق نعمل على اكتشاف التحديات والمشكالت الثقافية المؤسسية السوف 

.التغيير اإليجابي

لماذا نطلب التغيير؟ ما هي المشكلة المطروحة والفرصة المتاحة؟

ما هي النتائج المتوقعة التي نحتاج إلى تحقيقها؟

ما هي الشرائح المستهدفة التي تتطلب التغيير؟

ما هي سلوكيات التغيير األساسية الالزمة أو العمليات المطلوبة؟

ما هي عوامل نجاح التغيير؟

ما هي التكاليف والمخاطر المقّدرة للتغيير؟

ما هو المقدار المطلوب لتغيير الناس؟



(أوشيا)نموذج تقييم 

OCEA Assessment



التوسط-2

MEDIATE

ن نّسهل ورشة عمل التحول ومساعدة القيادات في اكتساب خبرة عملية مسوف 
:أجل

اكتساب المعرفة والفراسة إلحداث تغيير إيجابي.

إتقان تقنيات التغيير الرائدة ونموذج التحول.

سينمساعدتهم في التعرف على مناطق قوتهم في قيادة التغيير ومناطق التح .

غيير إرشاد فريق اإلدارة من أجل االستفادة القصوى من قدراتهم في تخطيط الت
.  االستراتيجي

 تزويد فريق اإلدارة بالمهارات الجديدة إلقناع مرؤوسيهم وأفراد المؤسسة
.   بالتصديق على التغيير

إيجابية إعداد فريق اإلدارة ليكون الالعب الرئيسي في جهود التحول والمشاركة ب
.  في بناء مستقبل مصر



ترانسفورمنموذج 

(TRANSFORM MODEL)

 مؤسسي في تلخيص الممارسات المثلى لقيادة التغيير االستراتيجي والتحول التم

وهو عبارة عن  (TRANSFORM MODEL)" ترانسفورم"نموذج 

نموذج مخصص للتعامل مع جميع أنواع التغيير في جميع النظم واألشكال

دوات ويساعد في إثراء المؤسسات والقيادات بالمبادئ والسبل واأل. المؤسسية

النتائج الحصول علىالىثقافة المنظومة مما يؤدي الىلقيادة تحول حقيقي يمتد 

.المنشودة بطريقة مستدامة بنسبة عالية من النجاح وكفاءة األداء

 ترانسفورمنموذجTRANSFORM MODEL هو من أحدث النماذج

:جامعات إدارة أعمال عالمية مثل/المعتمدة من عدة مدارس

1- EBS (European Business School)

2- UNPI (United Nations Private Institute)



البرنامجاهداف

:سوف يمكن هذا البرنامج المشاركين من

ب لتطوير التحول المطلو/ تقييم المؤسسة والظروف المحيطة لمعرفة الفرص ومجاالت التغيير 1.
ثقافة المؤسسة ورفع كفاءة األداء

قياس قدرة المؤسسة ومدى استعدادها لمباشرة التحول اإليجابي 2.

امل الداعمة التحول المؤثر بما في ذلك تحديد العو/ تحديد وتوصيف نوع وأبعاد قيادة التغيير 3.
.والتحديات المتمثلة في الثقافة المؤسسية وبيئة العمل

.  لتي تليهاالتحول كعملية متصلة ومتتابعة تؤثر فيها كل مرحلة على المرحلة ا/ فهم التغيير 4.

التحول في أي شكل و هيكل مؤسسي/ القدرة على تخطيط وإدارة أي نوع من التغيير 5.

التحول وضمان استدامته/ متابعة تنفيذ خطط التغيير 6.

هاالتنبؤ بالتحديات ومصادر مقاومة التغيير ووضع الخطط التكتيكية للتغلب علي7.

الستفادة التغيير وتحقيق ا/ في التحول واشراكهمزيادة الوعي المؤسسي وتحفيز المعنيين 8.
القصوى من الموارد المتاحة

المثمر والتأثير القيادية الالزمة للتغيير مثل القدرة على اكتشاف فرص التغييرالجداراتتطوير 9.
والتفاوض



البرنامجمزايا 

ميع ، سوف يحصل ج(على ثالثة أيام)حضور والمشاركة في ورشة العمل األساسية الىباإلضافة 
:المشاركين على اآلتي

 االوربيةشهادة المشاركة والحضور للدورة وورشة العمل من جامعة اإلدارة

شهادة المشاركة والحضور للدورة وورشة العمل من معهد األمم المتحدة الخاص

 (صفحة توضيحية ملونة200" )ترانسفورمنموذج "الستخدام ارشاديكتاب

 (صفحة ملونة90)األدوات المستخدمة لقيادة التغيير العملي

وتحتوي على اآلتي... التعليمية ترانسفورماسطوانة:
o للجوالترانسفورمتطبيق

o (نسخة فالش)التعليمي ترانسفورمكتاب

o (نسخة فالش)العملي لورشة العمل ترانسفورمنموذج

o ترانسفورمفيديوهات توضيحية لمبادئ وخطوات نموذج

o فيديوهات توضيحية ألهم أساسيات بناء قيادة التغيير

 جلوبال ترانسفورمرزعضوية مجانية في المجموعة العلميةTRANSFORMERS GLOBAL 
أوراق والتي من خاللها يستطيع قائد التغيير والتحول االطالع على كل ما هو جديد من بحوث و

التحول الثقافي المؤسسي/ علمية في مجال قيادة التغيير 



ورشة العملعمال أجدول 

:الجلسة األولى-اليوم األول 

 التحول في القرن الواحد والعشرين/ إدارة التغيير

لماذا تفشل أغلب محاوالت التغيير؟

نماذج التغيير الحالية

: الجلسة الثانية-اليوم األول 

رؤية مستقبلية ... من إدارة التغيير إلى قيادة التغيير

 ما هي الفرص والتحديات؟... الثقافة والتغيير

: الجلسة الثالثة-اليوم األول 

قياس فائدة التغيير والتأثير اإليجابي المتوقع: اإلعداد للتغيير

أول رسائل اإلعداد: بداية اليقظة

تحليل الوضع الحالي وتحديد الثقافة المؤسسية: البحث واالكتشاف



عمال ورشة العملأجدول 

:الجلسة األولى-اليوم الثاني 

إعداد القادة للتغيير لبدء العمل: تفعيل قيادة التغيير

:الجلسة الثانية-اليوم الثاني 

تكامل الجهود وبناء التفاعل التضامني  : مناقشة وحدة االتجاه

:الجلسة الثالثة-اليوم الثاني 

صياغة رؤية التغيير ووضع االستراتيجيات: الرؤية االستراتيجية



عمال ورشة العملأجدول 

:الجلسة األولى-اليوم الثالث 

التحول/ تحفيز المعنيين لدعم وتبنى التغيير : همة التواصل

:الجلسة الثانية-اليوم الثالث 

الحفاظ على الوالء للتغيير وطاقة التحفيز: الدعم الفعال

صياغة اإلبداع واالبتكار لرفع الروح المعنوية : تحقيق اإلبداع

:الجلسة الثالثة-اليوم الثالث 

دةزيادة الكفاءة وصياغة الثقافة المؤسسية الجدي: المحافظة على قوة الدفع



االنخراط-3

ENGAGE

انخراطا وثيقا مع فريق اإلدارة في وضع جوانب التغييرالندماركستنخرط 

:االستراتيجية

واقعتطوير خطة تحولية فعالة وعملية ومحترفة بصورة متميزة على أرض ال.

ووضع يتعرف مجلس اإلدارة وكبارها كليهما على مهمة التغيير أو رؤية التغيير

.المؤسسىاألهداف الالزمة لتغيير و التحول 

 (.ؤسساتيةسواء كانت وظيفية أو م)إعداد تكتيكات واستراتيجيات التغيير العامة

يةوضع خطة على المدى البعيد بخصوص كال من المستويات النوعية والكم.



االستدامة-4

SUSTAIN

الكامل المتابعة لضمان تنفيذ التغييرإستراتيجيةالندماركتنفذ شركة سوف 

:واستمرار فعاليته اإليجابية

 التغيير لفريق اإلدارةإستراتيجياتمراجعة تنفيذ.

قياس مستوى أداء الفريق الجديد طوال مده المشروع وبعده .

 روع مع بعضهم البعض لصالح مشإستراتيجياالتأكد من موائمة جميع األقسام

.التغيير

وضع إجراءات إصالحية ألّي انحرافات أو أحداث قد تحدث.

 لتطوير عمليات التغييرإستباقيةاقتراح حلول إبداعية.





TRANSFORM MODELترانسفورمنموذج 

 ترانسفورميمثل نموذجTRANSFORMTM MODEL  نموذج قيادة

ي هيكل التغيير االستراتيجي؛ الذي يتعامل مع جميع أنواع التغيير في إطار أ

.  ممؤسسي؛ م الرؤية واألدوات االستراتيجية لتنفيذ تغيير تحويلي يدو

 ترانسفورميعمل نموذجTRANSFORMTM MODEL قادة على مساعدة

أفراد التغيير والمؤسسة على إجراء تغيير ثقافي عميق ينعكس على سلوك

.  غييرالمؤسسة وبالتالي إرساء التغيير المطلوب بدرجة عالية من النجاح والت





تعزيز التواصل



TRANSFORM Model

 نموذج التحول )سوف يستخدم نموذج التغيير الدولي الخاص

TRANSFORM MODEL ) يذ وقيادتها في تنفالمؤسسة لمساعدة الكلية

ير الالزم بدرجة التغيير الثقافي اإليجابي العميق الذي سينعكس على تطبيق التغي

. كبيرة من النجاح والفعالية

 صمم سوف يتمحور مشروع التغيير كله حول خطوات نموذج التحول وسوف ت  و

.مبادرات التغيير بصورة نظامية وفقا ألدوات وتدريبات ورق عمل النموذج



Business sciences in TRANSFORM Model

1. Change Management.

2. Change leadership.

3. Integrated Marketing Communication.

4. Performance Management.

5. Competency Management.

6. Organizational Behavior.

7. Strategic Leadership.

8. Strategic Management.

9. Negotiation Techniques.

10. Resistance management.



Business sciences in TRANSFORMTM Model

ترانسفورمعلوم األعمال التجارية في نموذج 

1 .إدارة التغيير

2 .قيادة التغيير

3 .االتصاالت التسويقية المتكاملة

4 .إدارة األداء

5 .إدارة الكفاءة

6 .السلوك التنظيمي

7 .القيادة االستراتيجية

8 .اإلدارة االستراتيجية

9 .أساليب التفاوض

10 .إدارة المقاومة



روابط مهمة

افة و الثقالمؤسسىلمزيد من المعلومات و الرؤى حول قيادة التغيير و التحول 

:المؤسسية 

:قناة اليوتيوب الشخصية 

https://www.youtube.com/channel/UCb7PnBOtLzVLYjwnNaSAtj

w

:الشخصية الفيسبوكصفحة 

https://www.facebook.com/TransformModel.MiddleEast/

شاكرمحمد.د

https://www.youtube.com/channel/UCb7PnBOtLzVLYjwnNaSAtjw
https://www.facebook.com/TransformModel.MiddleEast/
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Thanks

شكرا جزيال

TRANSFORM Model


