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قيادة وإدارة التغيير التنظيمي

EuroMaTech is proud to be associated with the following accreditation bodies:
MEMBER

مقدمة:
واآلليات  اإلدارية  األساليب  أهم  على  المشاركين  تعريف  الى  الدورة  هذه  تهدف 
واالستراتيجيات التي تعتمدها القيادة اإلدارية الفعالة، من أجل إدارة التغيير التنظيمي، 
والذي أصبح سمة العصر الحالي الذي هو عصر التغيير والتطور والسرعة، وهو ما 
ينجر عنه تصاعد حدة التنافس بين المؤسسات فرض عليها ضرورة التكيف من أجل 

البقاء واالستمرار وهذا بتحقيق نتائج تفوق تلك المحققة من طرف المنافسين.

والتطور  االبتكار  موجات  تسارع  ظل  في  المتميز  األداء  تحقيق  عن  البحث  أي 
التكنولوجي وسرعة االتصاالت وتنقل المعلومات، أصبح هم المنظمة الوحيد هو كيفية 
قيادة هذا التغيير، فقد أصبح نجاح المنظمة يتوقف إلى حد كبير على مدى قدرة القيادة 
على القيام بوظائفها خاصة المتعلقة بعالقاتها مع العاملين فهي التي تؤثر وتحفز وتوجه 

األفراد نحو السلوك اإليجابي لمواجهة التغيير والتكيف معه.

أهداف الدورة:
سبتمكن الماشركون يف هناية الدورة من:

األهداف ووضع �	 وتحديد  التغيير  وتوجيه  هندسة  كيفية  عميق حول  فهم  اكتساب 
خطط التغيير والتطوير ومتابعة التنفيذ والتقييم .

التغيير �	 بضرورة  التوعية  حيث  من  التغيير  في  اإلنساني  الجانب  وقيادة  إدارة 
والتحفيز للمساهمة في إنجاحه، والتعامل الفعال مع كافة أنواع ومصادر مقاومة 

التغيير.
 إحداث تغيير ملموس ومستدام بالتعاون مع أصحاب المصلحة   والقيام بالممارسات �	

الالزمة لضمان استدامة نتائج التغيير .
تطوير أساليب قيادية إبداعية، قادرة على التعامل مع كافة عقبات التغيير اإليجابي �	
بناء بيئة عمل داعمة ومشجعة على االبداع والتغيير اإليجابي واالبتكار .�	

المحتويات األساسية:

مداخل إحداث وإدارة التغيري والتطوير:

مفهوم إدارة التغيير والتطوير والفرق بين مفهومى التغيير والتغير�	
أهمية إدارة التغيير في التطوير اإلداري ومجاالت إحداثه�	
أهمية إدارة التغيير في المنظمات المعاصرة�	
مناهج إدارة التغيير وإحداث التغيير والتطوير�	
مراحل وخطوات التخطيط للتغيير ودورته�	
بناء بيئة عمل إبداعية وإبتكارية داعمة ومشجعة على التغيير اإليجابى�	
حاالت وتطبيقات عملية�	

مماراست القيادة الفعالة ىف إدارة التغيري التنظيمى:

اإلدارة الحديثة و مفهوم إدارة التغيير التنظيمى�	
أسباب التوجه إلدارة التغيير )طبيعة التغيير التنظيمى - األسباب والتحديات(�	
التأثير القيادى و دوره فى التكيف اإلدارى مع حاالت التغيير التنظيمى�	
القيادة الفعالة وإدارة ثقافة إستدامة التغيير فى المنظمة�	
كيفية قياس أثار ما بعد التغيير التنظيمى على )األفراد، اإلدارة، التنظيم(�	
دور القيادة الفعالة فى التعامل مع كافة العقبات أثناء وبعد عملية التغيير التنطيمى�	
حاالت وتطبيقات عملية  �	

إسرتاتيجيات القيادة الفعالة ىف صناعة و إدارة عملية التغيري اإلجياىب 
بالمنظمة:

استراتيجيات إدارة التغيير�	
نماذج التخطيط للتغيير�	
	�Kotter الخطوات الثمانية لنموذج كوتر
	�ADKAR نموذج التغيير
تحديد وتصميم بدائل التغيير�	
إعداد القيادة الفعالة إلستراتيجية التغيير�	
حاالت وتطبيقات عملية �	

القيادة الفعالة وإدارة مقاومة التغيري وعملية التطوير والتحسني 
المستمر:

تقييم وتقويم عملية التغيير�	
	�)Kotter أسباب مقاومة التغيير وطرق التعامل معه ) منهج
مراحل وأشكال ونماذج مقاومة التغيير�	
نموذج اإلدارة باألهداف واستراتيجية التغيير والتحسين المستمر�	
أخطاء شائعة في التعامل مع تغيير ثقافة موجودة�	
القيادة الفعالة وإبقاء التغيير فى ثقافة المؤسسة�	
حاالت وتطبيقات عملية�	

مهارة إستخدام الذكاء العاطفى ىف القيادة الفعالة لتأثريات عملية 
التغيري عىل فريق العمل:

مستويات الذكاء العاطفى وأثرها في صناعة التغيير اإليجابى ومراعاة الجانب �	
اإلنسانى

خصائص وأبعاد الذكاء العاطفى للقائد�	
الذكاء العاطفى وأهميته لقائد لفريق العمل فى إدارة التغيير التنظيمى�	
مهارات الذكاء العاطفى للقائد ودورها باإللهام والتأثير باآلخرين إلنجاز األعمال �	

وصناعة التغيير اإليجابى
إستخدام القائد الذكاء العاطفى في توجيه فرق العمل نحو التغيير اإليجابى�	
كيفية إستخدام القائد للذكاء العاطفى فى شرح عمليات التغيير ومبرراته للموارد �	

البشرية وإلى جميع المعنيين
حاالت وتطبيقات عملية�	



إدارة التدريب والتطوير
يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية

ص.ب: 74693  دبي  ـ  اإلمارات العربية المتحدة
تليفون: 4571800  4  00971  -   فاكس: 4571801  4  00971

www.euromatech.ae
e.mail: booking@euromatech.ae

يرجى إرسال االستمارة على العنوان التالي:
U.K. Office

109 Mount Pleasant
Liverpool, L3 5TF

Tel: +44 151 709 7100
Fax: +44 151 709 7181
www.euromatech.com

هنالك ثالثة طرق سهلة للتسجيل:

لتحجز مكانا بشكل مؤقت.�	 اتصل بإدارة التدريب على الرقم  4571800  4  00971 

إدارة التدريب : 4571801  4  �00971	 أرسل قسيمة التسجيل بعد ملئها على الفاكس التالي:  

يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية ، ص. ب: 74693 دبي ، اإلمارات العربية المتحدة�	 أكمل قسيمة الحجز وأعدها مرفقة بشيك إلى العنوان التالي: 

نمـــــوذج التسجيــــــل

:  9.00 صباحاً ــ 2.30 بعد الظهر. المحــاضــرات 

:  األولى 10.30 ــ الثانية 12.30 الوجبات الخفيفة 

:  2.30 ــ 3.30 وجـــبة الغــداء 

 ستـوزع شهــادة حضــور علــى جميــع المشــاركين الذيــن أتمــوا البرنامج.

c  مرفق طيه شيك باسم يوروماتيك       c  نقداً

c  الرجاء ارسال الفاتورة كما يلى:

إسم الشخص المسؤول: ................................. الوظيفة:................................... اإلدارة :...............................................................

المؤسسة: ......................................... رقم الهاتف: .................................. الفاكس: :...................................................................

ي
الجدول اليوم

ت
شهادا

ال
ك

رسوم األشترا
طريقة الدفع

اسـتمارة الـحجز

يرجى تعبئة استمارة الحجز

يرجى تسجيلي في

)قيادة وإدارة التغيير التنظيمي(
هندسة وتوجيه التغيير الهادف والمستدام  وتحديد األهداف ووضع خطط التغيير ومتابعة التنفيذ والتقييم

التــاريــخ :........................

المكان / المدينة :................

إسـم المشـــــارك : ....................................................................................................................................................................

المؤسسة: ....................................... الوظيفة: ...................................... اإلدارة : ........................................................................

العنوان: .................................... ص ب : ................................ المدينة / البلد : ........................................................................

رقم الهاتف: ............................. الفاكس : ................................ البريد اإللكتروني: .......................................................................

رسوم االشتراك تشمل المواد التوجيهية، الوثائق، الغذاء، القهوة والشاي، والوجبات الخفيفة

ووجبة الغداء خالل فترة إنعقاد البرنامج.

حجوزات الفنادق
ال تشتمل رسوم البرنامج على اإلقامة. 

ولكن قامت شركة يوروماتيك بالحصول على أسعار خاصة 

للمشاركين في المؤتمر بادر بالحجز السريع لتستفيد من 

الخصومات الخاصة.


