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المقدمة 
..آل شى من حولنا يتغير ويتطور  .. التغيير ُسـًنة الحياة        

..ففى آل لحظة .. ويتم هذا التغيير بإيقاع متسارع               
   .. منتجات جديدة  .. أفكار جديدة  ..  تظهر ظروف جديدة      

                                    .. الخ  ... مفاهيم إدارية جديدة      
بالمرونة  .. هذا التغير المتسارع      المؤسسات  فإن لم تواجه   

من .. من خالل التغيير الضرورى لبنيتها األساسية       .. الالزمة  
وعالقات .. ونظم وأساليب عمل    .. وهياآل تنظيمية   ... تكنولوجيا  

                                                  ..الخ ... إنسانية   
 ..وتنزوى مبكرًا  ... فإنها سوف تخرج من دائرة المنافسة      



إن اهللا ال يغير ما بقوٍم حتى يغيروا ما    : "قال اهللا تعالى     
. ، صدق اهللا  العلي العظيم      "بأنفسهم  

َمن رأى منكم منكرًا فليغيره بيده فإن لم      : "قال الرسول الكريم     
، "يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه، وهذا أضعف اإليمان       

. صدق رسول اهللا

 المقدمة 



أقوال مأثورة  
 إّال قانون التغير   ... آل شيء يتغير . ..
يتقادم    ... من ال يتقدم  ...

PROGRESS … OR  REGRESS…
FLY HIGH … OR DIE SHY…

… WHAT YOU MEASURE  بوصلة التغيير   .. القياس     
IS WHAT YOU GET …!?                                 

يتدهور... آل ما ال يقاس  :ويعنى هذا أن  
...القياس هو نقطة البدء       ... لذلك  

 المقدمة 



: ماهية التغيير  : العنصر األول    
: مفهوم التغيير   : أوًال

  التغيير هو الثابت الوحيد الذى يمكن أن نعتمد عليه فى دنيا            
تستوعب التغيير وتتفهمه   - :أنالمؤسسات ويجب على  .األعمال 

وتشجع التغيير    تعزز -                                             
مع التغيير   تتأقلم   -                                             
 التغيير   وتثمن تقدر -                                             

ن والتغيير ببساطة شديدة هو االنتقال مما نحن فيه اآلن إلى ما نريد أ       
: نكون عليه

لتغيير      إلدارة ا  األساسية  مفاهيم  ال



:وبالتالى يمكن أن نعرف التغيير آما يلى          
 من وضع قائم بالفعل إلى وضع مستهدف لتحقيق أهداف        اإلنتقال  "

".محددة فى إطار رؤية واضحة مشترآة بين القيادة والعاملين            

لتغيير     إلدارة ا  األساسية   مفاهيم  ال



:  البارعة فى التغيير     المؤسسة : ثانًيا   
 بارعة فى التغيير يوجد هناك ثالثة مطالب     المؤسسة حتى تكون       

:أساسية أولية  
أن يكون لدى إدارتها الخيال المبدع        -                              
االحترافية والمهنية العالية فى األداء         -                              
مناخ يتسم بالتعاون     -                              

لتغيير     إلدارة ا  األساسية   مفاهيم  ال



: أهداف التغيير   : العنصر الثانى       
 بمستوى أعلى المؤسسة  هداف  اتحقيق  -                
معدل أعلى للعائد على اإلستثمار       -                
 مرآز تنافسى أعلى فى السوق  -                
منفعة بيئية أآبر  -                
الستراتيجية   إعادة صياغة الرؤية والرسالة واألهداف          -                
التكيف مع البيئة العالمية واإلقليمية والمحلية            -                
تحقيق خطة أآثر طموحاً   -                

لتغيير     إلدارة ا  األساسية   مفاهيم  ال



: القوى الدافعة للتغيير       : العنصر الثالث        
تأتى القوى الدافعة للتغيير من مصادر متعددة سواء آانت داخلية أو                

:خارجية ، وهى  
) العولمة و تحدياتها المختلفة          ( البيئة العالمية        -                  
)التحديات اإلقليمية     ( البيئة اإلقليمية    -                  
 البيئة المحلية لكل متغيراتها و قطاعاتها          -                  
 الظروف االقتصادية    -                  
 العمالء وتغير مطالبهم آمًا وآيفاً       -                  

لتغيير     إلدارة ا  األساسية   مفاهيم  ال



 المنافسون  -                
التكنولوجيا    -                
 الثقافة   -                
 العمليات الداخلية        -                
 البيئة التنظيمية الداخلية        -                
 الموظفون -                

 أن تستوعب وتتفهم هذه القوى الدافعة       مؤسساتويجب على الم      
للتغيير وتأثيراتها الحالية أو المحتملة على األنشطة المختلفة بما               

.يؤدى إلى أداء العمل      

لتغيير     إلدارة ا  األساسية   مفاهيم  ال



: أنواع التغيير   : لرابع  العنصر ا     

:أنواع التغيير من حيث الشمول والتخصص     : أوًال  
: إن عملية إحداث التغيير تتم بطريقتين هما           

) Strategicستراتيجية   (عملية شاملة    -                     
)Operationalتكتيكية  (عملية تخصصية    -                     

لتغيير     إلدارة ا  األساسية   مفاهيم  ال



: أنواع التغيير من حيث جوهر التغيير                :  ثانًيا ً  
                                      التغيير التكنولوجي       -                        
التغيير المادي      -                        
التغيير الوظيفي     -                        
تغيير طرق العمل   -                        
التغيير اإلنساني     -                        
التنظيمي  ) التطوير  ( التغيير    -                        

لتغيير     إلدارة ا  األساسية   مفاهيم  ال



:أنواع التغيير من حيث منهج التطبيق       : ثالًثا ً   
التغيير التدريجى      -                                   
التغيير الُمخطَّط      -                                   
التغيير التحويلى      -                                   

لتغيير     إلدارة ا  األساسية   مفاهيم  ال



:مراحل التغيير   : خامس  العنصر ال     
اآتشاف الحاجة للتغيير         

وجود الدافع والرغبة    
التخطيط لعملية التغيير      

تنفيذ عملية التغيير     
متابعة عملية التغيير     

لتغيير     إلدارة ا  األساسية   مفاهيم  ال



:مشكالت التغيير والتطوير    : سادس  ال العنصر     
مشكلة قرار التغيير    

مشكلة الوقت المناسب إلدخال التغيير         
مشكلة االقتناع    

مشكلة المهارات والقدرات        
مشكلة المقاومة    

مشكلة اختيار األسلوب األمثل للتغيير      
 مشكلة وجود إدارة للتغيير      

لتغيير      إلدارة ا  األساسية  مفاهيم  ال



: شروط قبول التغيير  : سابع  ال العنصر     
التغيير اختياري وليس مفروض      

أن يكون التغيير نحو األفضل   
أن يلبى التغيير احتياجات العاملين           

توافر المعلومات الالزمة عن التغيير        
التغيير مخطط ومنظم     

لتغيير     إلدارة ا  األساسية   مفاهيم  ال



: متطلبات نجاح التغيير   : ثامن  ال العنصر     
للمؤسسة وضع رؤية ورسالة وستراتيجية    

وضع توقعات وأهداف تنظيمية طويلة األجل  
تحديد دور آل فرد ومسئولياته في التغيير    وبناء ألثقة   

وضع معايير متفق عليها وتمكين األفراد من متابعة التغيير        
إعالم األفراد بمعلومات مستمرة  

حققتالفشل الم    /االعتراف بالنجاح    

لتغيير     إلدارة ا  األساسية   مفاهيم  ال



تطور عملية التغيير       
:عملية التغيير تمر بمراحل تطورية متسلسلة وآاالتي      

  Shockالصدمة والمفاجأة         
Denialاالنكار والرفض       

Realizationالفهم العقالني        
Acceptanceالقبول     

Experimentationالتجريب والتعلم        
Recognitionاالعتراف    

  Integrationالتكامل    



تطور عملية التغيير       



تطور عملية التغيير       



مداخل التطوير والتغيير        
:مؤسسةالمداخل المرآزة على ال     : العنصر األول    

).آايزن  (مدخل التحسين المستمر     
.مدخل إعادة هندسة العمليات      
).ديمنج(مدخل إدارة الجودة الشاملة         

.مدخل التدمير الخالق    
.مدخل القياس إلى النمط األحسن       

.مدخل التخطيط اإلستراتيجى   
مدخل التطوير التنظيمى    



مداخل التطوير والتغيير        
: فراد االالمداخل المرآزة على     : الثاني   العنصر     
لمعلومات المجمعة      ا إرجاع أثر   مدخل
بناء فرق العمل    مدخل

مدخل مستشارو العمليات    
جودة حياة العمل    مدخل برامج تحسين



مداخل التطوير والتغيير        



شكرا لكم

اسئلة ومناقشة  


