سلســلة برامــج التخطيــط
االستراتيجي وإدارة األداء

إدارة الثقافة والتواصل
والتغيير االستراتيجي


مدة البرنامج :يوم تدريبي

إن أفضــل اســتراتيجية تــم صياغتهــا لــن ُيكتــب لهــا النجــاح مــا لــم يتــم شــرحها لكافــة العامليــن فــي
المنظمــة ويتــم فهمهــا وخلــق شــعور بالــوالء لهــا والحــرص علــى تنفيذهــا لــدى جميــع العامليــن.
مــن هنــا كان مــن الضــروري تطويــر خطــط فعالــة لشــرح االســتراتيجية لكافــة فئــات أصحــاب المصلحــة
وذلــك بتحديــد الرســالة المطلــوب إيصالهــا لــكل فئــة وأفضــل قنــاة إليصــال هــذه الرســالة وفتــح
قنــوات للتواصــل فــي االتجاهيــن لضمــان تدفــق المعلومــات واإلجابــة عــن التســاؤالت واالســتجابة
للمداخــات والمالحظــات .كمــا يتطلــب األمــر ربــط كافــة فئــات العامليــن باســتراتيجية المنظمــة علــى
نحــو ُي َّمكــن كل فريــق مــن تحديــد نطــاق مســاهمته فــي تحقيقهــا بوضــوح  Line of Sightوتحديــد
مؤشــرات أهــداف المنظمــة ككل .كمــا أنــه مــن الضــروري خلــق ثقافــة عمــل تركــز علــى األداء واإلنجــاز
 High Performance Cultureوتربــط منظومــة المكافــآت بــاألداء االســتراتيجي.
وأخيـ ً
ـرا يجــب إدارة عمليــات التغييــر التــي يتطلبهــا تطبيــق االســتراتيجية بمنهجيــة علميــة تضمــن خلــق
وتهيئــة المنــاخ الــازم لشــحذ كل طاقــات ومــوارد المنظمــة نحــو تحقيــق األهــداف االســتراتيجية.

للتسجيل

https://mile.org/rgw
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¨توصيل وشرح االستراتيجية Communicating Strategy
¨أهداف توصيل ونشر االستراتيجية
¨تحديد الفئات المستهدفة Stakeholders
¨قنوات التواصل Communication Channels
¨محتوى وسائل التواصل Communication Content
¨إعداد الوثيقة االستراتيجية Strategy Document
¨تطوير خطة التواصل Communication Plans
¨مؤشرات التواصل الفعال Measuring Communication
Effectiveness
¨إعادة تأكيد التواصل Reinforcement
¨فعالية تدشين االستراتيجية Strategy Launching Event
¨التواصل الخارجي External Communication
¨نماذج لتجارب تواصل ناجحة وفاشلة Examples of
successful and unsuccessful communication
experiences
¨بناء ثقافة األداء Building High Performance Culture

¨ ¨عناصر ثقافة األداء المرتفع Elements of High
Performance Culture
•قياس الثقافة السائدة Assessing Current Culture
•اندماج العاملين Employee Engagement
•اإلرشاد اإلداري لرفع مستويات األداء Performance
Coaching
المساءلة وتحمل المسؤولية Building Culture of
•بناء ثقافة ُ
Accountability
•ثقافة اإلبداع Innovation Culture
•ربط الحوافز باألداء Linking Rewards with Performance
•االحتفاء بالنجاحات السريعة Celebrating Short Term Wins
•المنافسات االستراتيجية Strategic Competition
•التمكين التخاذ القرارات Empowering for Decision Making
•الشفافية وتبادل المعلومات Transparency and
Information Sharing
¨ ¨إدارة التغيير Managing Change
الملحة Creating Sense of Urgency
•خلق الشعور بالحالة ُ
•بناء التحالف الموجه Building Guiding Coalition
•تطوير الرؤية والمبادرات Form Strategic Vision and
Initiatives
• َجنِّ د جيش المتطوعين Enlist Volunteer Army
•تمكين اإلنجاز بإزالة العوائق Enable Action by Removing
Barriers
•حقق مكاسب قصيرة األجل Generate Short-Term Wins
•حافظ على التسارع Sustain Acceleration
•مأسسة التغيير Institute Change

 الفئة المستهدفة
•القيادات اإلدارية
•أعضاء مكاتب تحقيق الرؤية
•أعضاء إدارات التخطيط االستراتيجي
•سفراء األداء
•أعضاء إدارات إدارات األداء
		
•مديري المشاريع
•العاملين في إدارات المراجعة الداخلية
•المهتمين بتحرير تقارير األداء
•أعضاء إدارات التطوير التنظيمي والجودة

 عن المتحدث

د .محمد مصطفى محمود

الرئيس التنفيذي
معهد مدينة المعرفة للقيادة والريادة
التابع لشركة مدينة المعرفة االقتصادية

حصــل علــى الدكتــوراه فــي علــوم اتخــاذ القــرارات فــي جامعــة بنســلفانيا
بالواليــات المتحــدة األمريكيــة (مدرســة وارتــن) باإلضافــة إلــى ثــات درجــات
ماجيســتير فــي اإلدارة والهندســة المدنيــة والتخطيــط اإلقليمــي عمــل
كعضــو هيئــة تدريــس فــي (إدارة األعمــال بحــوث العمليــات  -إدارة العمليــات
 نظــم المعلومــات اإلداريــة) فــي كل مــن الواليــات المتحــدة األمريكيــةوكنــدا ومصــر والكويــت وماليزيــا لمــدة  20عــام (  1997 - 1976م).
عمــل فــي القطــاع الخــاص لمــدة عشــر ســنوات كنائــب رئيــس مجلــس إدارة
مجموعــة صافــوال .أســس خاللهــا كل مــن أكاديميــة صافــوال وأكاديميــة
بنــده وأشــرف علــى تطويــر الخطةاالســتراتيجية ومراكــز تقييــم القيــادات
(2006 - 1 997م).
عمــل فــي القطــاع الحكومــي لمــدة عشــر ســنوات كمديــر مكتــب التخطيــط
االســتراتيجي ألمانــة محافظــة جــدة ومستشــار كل مــن وزيــر العمــل ووزيــر
الصحــة ووزيــر االقتصــاد والتخطيــط وكبيــر مستشــاري المركــز الوطنــي
لقيــاس أداء األجهــزة العامــة ( 2018 - 2007م).
اســتكمل الشــهادات العالميــة فــي التخطيــط االســتراتيجي مــن بالديــوم
ومعهــد مؤشــرات قيــاس األداء ,أول غيــر أمريكــي يمنــح شــهادة «أخصائــي
إدارة أداء فــي األجهــز ة الحكوميــة » مــن معهــد إدارة األداء فــي واشــنطن.
أشــرف وشــارك فــي تطويــر أكثــر مــن  70مشــروع تخطيــط اســتراتيجي
وتطويــر البطاقــات المتوازنــة لقيــاس األداء فــي منظمــات حكوميــة
وشــركات قطــاع خــاص ومنظمــات غيــر هادفــه للربــح.
أســس وتولــى إدارة معهــد مدينــة المعرفــة للقيــادة والريــادة التابــع لشــركة
مدينــة المعرفــة منــذ عــام  2010والــذي قــام بتصميــم وتقديــم برامــج
تدريبيــة متقدمــة للمئــات مــن كبــار المــدراء التنفيذييــن فــي العالــم العربــي
واإلســامي.

 رسوم البرنامج
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التسجيل المبكر

خصم المجموعات

USD 750

حسب العرض بالموقع

اتصل بنا

