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ن  ُكوتريرى :التغييرالىبالحاجةشعور ايجاد-1•
 
نألقائدعلىأ

 
ألشعور خلقفيينجحأ

جوأء
 
هللتغييرتؤديألتيوأل ن 

 
ز ل ةمنيعز  ألوسيلةوهوعاملينأللَدىوألثقةألمصدأقي 

ي  إلنجازألمتاحة
 
.َجديدمشروعأ

ة:التغييرمساعيلقيادةتحالفبناء-2• منقويتحالفأنشاءتستلزمألتغييرعملي 
ذلكسماتأهمومنألمختلفة،مرأحلهفيوتوجيههألتغييرمهامقيادةيتولونألعاملين
:ألتحالف

بينهمفيمامنسجمينأفرأدأشرأك.
ألتحالفأعضاءبينألمتبادلةألثقةتوفر.
ألتغييرمنألهدففيألشترأك.



ستراتيجيةرؤيةتطوير-3• ؤيةتعتبركوترحسب:وا  ي  مهمةألر 
 
 تغييرعمليةل

 
:ألتاليةسبابل

ألتغييرإليهيقودألذىوألطريقألتجاهألرؤيةتوضح.

ؤية رورةليستإجرأءأتأتخاذعلىألناستحفزألر  جـلفىمصلحتهمفىبالض 
 
.لقصيرأأل

ألتغييرأطرأفبينألتنسيقعلىتساعدألرؤية.

وإسترأتيجيةيةألرؤ لتوصيلألضروريةألوسائلأستخدأمألقائدعلىيجب:التغييررؤيةتوصيل-4•
:كوتريقترح ألتغييررؤيةتوصيلفيألفشلولتفاديألجميع،ألىألتغيير

غةأستخدأم رةألل  مور توضيحوألوأضحةوألعبارأتألمعب 
 
.َصرأحةبكل  أل

ألرسميةغيروألمحادثاتألجتماعاتفيألبياناتتوزيعوسائلمنألكـثار.

سالةتكرأر .ألتغييرفريــقحشدلزيادةألر 

ألقائدطرفمنوألقدوةألمثالضْرب.



ن  كوتريرى :والعملالتحركعلىتساعدهمصالحياتمنالعاملينتمكين-5•
 
غييرأتألتأ

ةفيألفرأدكافةوإلشرأكألطرأف،جميعفيهيشتركأنيجبألمطلوب أتباعيجبييرألتغعملي 
:ألتاليةألخطوأت

ؤيةمنألنطالق .ألفرأدلدىألمشاركةدأفعيةإليجادألر 

ؤيةمعليتوأفقألدأخليألهيكلوتنظيمهيكلةإعادة .ألر 

فرأد  ألكافيألتدريبإتاحة
 
.ألقديَمةَعادأتهممنللتخلصلال

نسيقألموأزنة نظمةبينوألت 
 
.ألعاملينُنظموألمعلوماتأ

ريحةألمناقشاتبابفتح يألص  يألت  .ألفرأدتخصحلولإلىُتؤد 



كيد:القصيرالمدىعـلىالمكاسببعضَتحقيق-6•
 
أهدأفها،تحققيرألتغيعمليةأنعلىللتا

:يجبيثحألقريب،ألمدىعلىألموظفيننفسفيألثقةتـزرعملموسةمكاسبوضعيجب

ألمكاسبتلكألموظفونيلمسأن.

ألفرأدطرفمنألمبذولللجهدنتيجةألتغييرنتائجتكونأن.

تنفيذهتمبشكلألمكاسبترتبطأن.

 نكوتريرى
 
جلألقصيرةألتحسيناتأ

 
:خاللمنألعاملينجهدمستوىمنترفعأل

ألمبذولألجهدنتيجةهيألمدىألقريبةألمكاسبأنتوضيح.

ؤيةنجاحعلىألتدليل .ألوأقعفيتطبيقهاأمكانيةوألجديدةألر 

ألتغييرمقاومةمنألتقليل.

ألتغييرلموأصلةأكبرثقةلإلدأرةسيعطيألمكاسبتحقيق.

يتغيير
 
فعال  بَشكلألتغييرعمليةفيوإقحامهمألمترددينرأ



:التغييرمنمزيدوتحقيقالمحققةالمكاسبتعزيز-7•

علىحصولألفيألمحققةألمكاسبعلىألتغييريقودألذيألتحالفسيعتمدألدفعقوةتزأيدمع•
الحيات لحتىألمحققةجازأتألنألحتفالفيألمبالغةعدميرى كماألتغيير،عمليةوتعزيزلالستمرأرص 

د
 
ننيتوهمويجعلهمألعاملينلدىألثقةفيفاإلفرأطألمكاسب،لتلكترأجععنهيتول

 
تحقققدألتغييرأ

وضاعهالترتيبألتغييرمقاومةلقوىفرصةيمنحمما
 
.جديدمنأ



فاظإن  :الُمنظمةثقافةفيالتغييرَتثبيت-8• بعلىألمنظمةح  يسيعدلتغييرأمكاس  س 
 
تا

نماطَجديدةلثقافة
 
لوكول .ألتنظيميةألمستوياتكافةستعمقيمس 

ســُسمنمجـموعةكوترَوضعدأئمبشكل  ألثقافةتلكلترسيخ
 
همهاأل

 
:أ

هايةفيألثقافيةألتغييرأتتثبيتترجيح .ألتغييرن 

ألتنظيمألقضاياكافةلُمناقشةألتام  ألستعدأد.

ربْعضتغييرإمكانية ةألَعناص  لألُمهم  .ألُمنظمةدأخ 

ألجديدةبالثقافةللعاملينتْرقيةربط.
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https://strategicsaudi.com/2019/09/10/seven-s-model/
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The Change Curve 

http://moh-bahashwan.blogspot.com/2012/08/change-
curve.html
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The Nudge Theory
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LEAN MODEL



Overview: What is LEAN management? 

Lean management is an approach to running an 
organization that supports the concept of 
continuous improvement, a long-term approach 
to work that systematically seeks to achieve 
small, incremental changes in processes in order 
to improve efficiency and quality.

It is all about: 

• Do more 

• Do it faster

• Do it cheaper



What’s Lean?

http://www.tinkerelectric.com/uncategorized/lean-manufacturing/


International and Local 

success story of Lean 

TOYOTA MECA



http://www.manufacturing-operations-management.com/manufacturing/2014/05/toyota-talks-about-lean-manufacturings-high-tech-makeover.html


Change Management Success Story 
with MECA
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