
 
رنامج تدر قدم موج للتدرب ب

ُ
نامج  املكثف عن   ت ذا ال صميم  الثة أيام . تم ت إلدارة التغي وملدة ث

اتيجية  س ر وتنفيذ ا صميم وتطو ط وت م تحليل وتخطي ساعد شروع مل ق امل فر ضاء  إدارة التغي ألع

سب م.  يك فعال و بنجاح  منظما ل  ش إلدارة التغي   وخطة 

سات و  ضل املمارسات والدرا يم وأف غطي املفا و  الزمة لتنفيذ التغي بنجاح. و ية واألدوات ال واملن

إلعداد من أجل  : ا الثة لعملية إدارة التغي و ار  واملراحل الث ، ونموذج أد علم النفس للتغي

. ز التغي عز ، و  ، إدارة التغي  التغي

 

رنامج تدر  ادة  إدارة التغي  ب  ش



التغير السريع في التكنولوجيا ، واألعمال التجارية 

، والناس ، واالتصاالت واملعلومات يعني أن 

املنظمة يجب أن تتغير باستمرار من أجل البقاء 

 والنجاح.

 ملاذا التغيير؟

 املحاضر

سنة خبرة في مجال تكككنكولكوجكيكا  03لدى خالد املبارك أكثر من 

املعلومات واالستشارات والتدريب فكي مكجكال إدارة الكتكغكيكيكر. فكي 

لكتكعكلكيكم  Prosciحصكل عك كه شكهكادة مكعكتكمكدة مكن 7332فبرايكر 

اآلخككريككن فكككي مككنككهكككجككيككة وأدوات إدارة الككتكككغككيككيككر وهككو االن األول 

والككوحككيككد لككىككحككصككول عكك ككه هككذأل الشككهككادة فككي الشككر  األوسكككط 

 واسيا. شارك وترأس تنظيم وإدارة عدة مؤتمرات إقليمية 

 فكرة عامة عن البرنامج

فككي بككاككمككة األعككمككال الككيككوم، حككيككو الككتككغككيككيككر هككو الككثككابكك  والككتكككككنككولككوجككيككا مككتككجككددأل، فكك ن إدارة  

التغيير ووجود الكفاءات العالية للتغيير هي االختالفات الرئاسية بين تلك املنظمات الكيكي 

تنجح وتلك اليي تفشل. املنظمات يجكب أن تكتكغكيكر بكاسكتكمكرار، ولكككن واملكفكتكاح هكو الكتكغكيكيكر 

الناجح والسريع وهذا يلعب دورا حيويا في تحكريكك املكنكظكمكة إاكه األمكام، وتكجكاوز املكنكافسكة. 

٪ مكن جكمكيكع مشكاريكع ومكبكادرات الكتكغكيكيكر 23بنكاء  عك كه الكبكحكوا مكن هكارفكارد بكيك  كس ريكفكيكو 

تفشل.  تطبيق إدارة التغيير للمشاريع تزيد في  سكبكة نكجكاح املشكاريكع. أثكبكتك  الكبكحكوا مكن 

عكامكا أن  61منظمكة مكن مكخكتكلكف أنكحكاء الكعكالكم عك كه مكدى أككثكر مكن  0033بروساي حول 

 إدارة التغيير ضرورية لنجاح املنظمات.

هكذا الككبكرنككامككج تكفككاعكك كي و مككككثككف ويكتككم تككوفكيككر فككرد الككتككعكلككم لككلكمككشككارككيككن مكن خككالل وجككود 

مجموعة من املحاضرات واملناقشات التفاعلية، و العمل الجماعي وغيكرهكا مكن األ شكطكة. 

طريقة التدريس يتبع مبدأ " الكتكعكلكم عكن طكريكق الكتكطكبكيكق"  أن أفضكل طكريكقكة لكلكتكعكلكم هكي 

استخدامها.  يقوم املشاركين بجلب مشاريع التغيير الخاصة بكهكم إاكه الكبكرنكامكج الكتكدريكبكي و 

يتم استخدام األدوات والتقييمات والكقكوالكب ملشكاريكعكهكم.  وبكهكذا املشكارككون قكادرون عك كه 

البدء في إ شاء استراتيجية وخطة إدارة التغيير خالل البرنامج التدريبي .  في نهاية البرنامكج 

التدريبي وبعد اجتيكاز االمكتكحكان الك كهكاحكي بكنكجكاح يكتكم إعكطكاء املشكارككيكن شكهكادات مكعكتكمكدة 

 فككي مككنككهككجككيككة بككروسككاي إلدارة الككتككغككيككيككر ويكككككونككون قككادرون عكك ككه قككيككادة 
و
ومككعككتككرد بككهككا دولككيككا

منظماتهم بنجاح من خالل تغييرات تدريجية او جذرية وبناء  استكراتكيكجكيكة إلدارة الكتكغكيكيكر 

 وخطط إدارة التغيير لالتصاالت، والرعاية، والتدريب.

لضمان نجاح مشاريع التغيير من خالل تصميم 

وتطوير وتنفيذ خطة واستراتيجية إدارة التغيير 

سليمة باتباع منهجية محددة و أدوات جيدأل  

ناجحة استنادا إاه الشركة العاملية الشهيرة 

بروساي لبرنامج إدارة التغيير بناء  ع ه البحوا 

 وأفضل املمارسات العاملية .

 ملاذا إدارة التغيير؟

إدارة التغيير هي عملية منظمة ومجموعة من 

األدوات لقيادة املوظفين عند للتغيير لتحقيق 

 النتائج املرجوة.

 ما هي إدارة التغيير؟

درربيةر ر ر ودولية وهو قيادي وخبير في مجال إدارة التغيكيكر وقكد أجكرى عكدة  فكي  برامجرت

مجال إدارة التغيير لعدد كبير من العمالء في مكنكطكقكة الكخكلكيكج.  يشكغكل فكي الكوقك  الكحكااكي 

منصب الرئاس التنفيذي ملؤسسة موج للتدريب واالسكتكشكارات حكيكو مكقكرهكا فكي املكمكلكككة 

 العربية السعودية وهي متخصصة في مجال التدريب واالستشارات في إدارة التغيير. 



اللبنات األساسية الخمسة 
 للتغيير الناجح

(The ADKAR Model) 

Awareness 

 ما هي طبيعة هذا التغيير؟
 لماذا التغيير مطلوب؟

 ما هي المخاطر لعدم التغيير؟

 جدول األعمال

  فترة الصباح  فترة املساء

  نظرة عامة لADKAR  

 مبادئ إدارة التغيير 

 مقدمة 

 ملاذا إدارة التغيير؟ 

  إدارة عائدات االستثمار في

 التغيير

 أفضل املمارسات 

 اليوم األول 

 إعداد فريق إدارة التغيير 

 تطوير نموذج الرعاية 

 إعداد الرعاية 

   تحليلADKAR 

 خطة االتصاالت 

 تقييم خصائص التغيير 

 تقييم سمات املؤسسة 

 التحديات واملخاطر الفريدة 

 إ شاء استراتيجية إدارة التغيير 

 اليوم الثا ي

 الخطة الكاملة 

 تعزيز التغيير 

 االمتحان ال هاحي 

 التخرج و توزيع الشهادات 

 خارطة الطريق 

 خطة املساندة 

 خطة إدارة املقاومة 

 طة التدريبخ 

 اليوم الثالو

 الوعي

Desire 

 ما ذا سوف استفيد من ذلك ؟
 اختيار شخصي

 قرار للدخول والمشاركة

 الرغبة

Knowledge 

 فهم كيفية التغيير
 التدريب على عمليات وأدوات جديدة

 تعلم مهارات جديدة

 المعرفة

Ability المقدرة 

Reinforcement 

اإلجراءات التي تزيد من احتمال حدوث 
 التغيير و استمراره

 االعتراف والمكافآت التي تدعم التغيير

 التعزيز

 إظهار القدرة على تنفيذ التغيير 
تحقيق التغيير المنشود في األداء أو 

 السلوك

 ااه  8توقي  البرنامج التدريبي من الساعة 
 
  0صباحا

 
عصرا  



 

؟ إلدارة التغي ساي   ملاذا برو
، والعمل مع أك من  ضل املمارسات ر أف وف أدوات إدارة التغي وتقار اً  مجال ت عاملي رائدة  ساي  ال دولة خالل  66شركة من  3400برو

تم توف أدوات إدارة  8املاضية، أنجزت  16السنوات ال  ور  جميع أنحاء العالم و ش ار امل ستخدم نموذج أد . و سات  مجال إدارة التغي درا

ساي  شمل عمالء برو اً ومطبوعة.  و وني شن 80التغي  الك ات فور شر يل  10020000% من  ساي وتم  ية برو ادة  من ش

د من املعلومات   70000 شارك ملز  management.com-http://www.change م

ية ع البحوث. موج  املؤس عامليا واألدوات املب ورة  ش شركة امل ساي  ال نادا إ برو س يھ  إدارة التغي ا رامج تدر الوحيدة سة موج  تقدم ب

. و كفاءة إدارة التغي الداخ سمح لبناء  ع نموذج نقل املعرفة ال  نامج  ند ال س ذه الدورات. و و ياملعتمدة  املنطقة لتقديم 
التطبيق وقت التعلم". س ' قة تدر  طر

من يجب أن يحضر  

الداري  - ر ا ر ادارة التطو        مدي

ر ادارة تقنية املعلومات  -    مدي

ة - شر ر املوارد ال      مدي

ومية  - ونية ا اللك  مدراء مشارع التحول للتعامالت ا

� 0503800110
� amoustafa@mile.org
www.mile.org/prosci

http://www.change-management.com

