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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 

 التغيري الناجح يف املنظمات
 

يعتربربالتغتريربرباللطتغت ربرباينلملت سواربربكالتربرباتسلتكحربربملة توربربكالقطاةاربرب ل طلملتغ  ربربك للللللل

تخلربربكأل تربربكتلتتربربتانتزدكلطتا دكزدربربكلال ك سواربربكال ةربربكولواربربكزلطتقربربكلطدربربالتغت ربرباينل  ربربط لللللللل

طديلتالشيلدربه لت سواربكالطال التربهكلال كغةاارب لتغعا ارب للللللالةوتانل كطحهلتطانلتغسهكي لتحلتاا ل

 رب لل كإلضك  لالىللتغتسك وربا للكولتغت ينلالطتغصسكعيلالطتغت نيعيلالملقكغ لتريللةوتانلتكغت 

 .للل عضهكلتغةعضةعلت  توكال
ل

التكغ  ربربربك لتك ربربرب لتغ  كعربربربكاللمنق ربربرب لتساايربربرب لمبلمتربربربّنلت ا طربربرب لتغعن اربربرب لتغوربربربعا ي لط

 طغلدكل.للتغتع اايلالطتغ  ك لت كغيلالطق ك لت اتصالال
ل

ت رباينلتنحوارب لملعاربعلتغربااتزتالغتتاتترب لةربعلللللللة ربنط لللتغت اينيرب لطةنل دملتغ ربنتزتالل

 تغعصنل.لللحتكيكا
ل

تغت اينيربربرب لت ربربربط لحتربربربكيكمل ربربربكينتلطةوربربرب طغيلتغتريربربرباللطتغت ربربرباينللطغطربربربنلدربربربه لت  ربربربكزيع

التربربااكل نل  ربرب ل تلة ربربنط لتريربربلتلغربربهلعاتقةربربهلتغوربرب ةا لتك ربربك لطتصهربربكلطتغاقربربملالوصاصربربكمل نلل

 تخ اطلطتغتسفاهل.لل غ  لت  كزيعلتغت ايني لحتتكجلالىللتساتالةنلتغ
ل

لتلملت سواربربكالفربربكولت ايندربربكليعتاربربكل  ربربط لز اوربربيلع ربرب لللاالنلجنربربكأل تلة ربربنط لتريربربل

 .للةكينتلتغتريالل
ل

 ربربكغترياللتغسربربكعتليعتاربربكلربربربربربل عربربكلتتلتربربةـكحهلطتعربربكىللربربربربلع ربرب لهالهربرب لعسكصربربنل تكتربربا لدربربيل للللللل

الطتربرب لعسصربربنلةربربنلدربربه لللغتريربرباللالطال تزةلعا اربرب لتغتريربربالللال تزةلةضربرباانلتغتريربرباللالال تزةلةنتقةربرب لتل

 ع  لق هلةنلتغعا لطتالدتاكول.لليتكجلالىلل نلحيتغعسكصنل
ل

ع ربرب لحربرباع لللدربرباغطربربنلدربربه لتغعسكصربربنلوت ربرب ل طغايربرب ل دااتهربربكليوربرب لحربربا لتغتريربرباللتغربربهتللل

لتنتربربربمخلتخلاوربربرب لتغربربربهتلالليت ربربربن ل  ربربربط لتربربربةللالىل(لتغتريربربرباللتغ فاربربرب ل)لطدربربربالل لتغسربربربا لتنط 

تنتكتربربا لمل تللةسواربربرب لطدربربربيل لتتربربربظتتا،ا لت سواربرب لالتفاطربربرب لالتغق ك ربربرب لالتاايربربربعلتغ ربربربا لاللل
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طدالةكليريللتنتمخلتخلاورب لت ربهتازةلربربربللللل(لتغترياللتصهزت)للطحوكولت نتقة ل ةكلتغسا لتآلونل ها

 آحفكملربربل  ط لتةلل.لل
ل

 أطغايربرب لةهربربكولةوربرب ط لتغتريربرباللتطربربانلإل تزةلللللتغ فاربرب ل(كغسوربربة لغ سربربا لتنط ل)لتغتريربرباللللة 

ل.للةضاانلتغترياللالهملال تزةلةنتقة لتغترياللالط ولتملال تزةلعا ا لتغتريالل
ل

تغربهتلتعتربالحوربة لجنكقربهل قرب ل  ربط لتربةللة كزحرب ل ربكغتريالللللللللللل(للتغتريرباللتصربهزتلل)لل ةكلل

الت اهربربكلال تزةلةنتقةربرب للل طالمريربرباللتغ فاربرب لل أطغايربرب لةهربربكولةوربرب ط لتغتريربرباللتطربربانلإل تزةلعا اربرب لتغتللل

 تغترياللالط ولتملال تزةلةضاانلتغتريالل.لل
ل

 ربكغظتا لع رب لتغتعكةرب لةربعلتغربهينلفربملللللللل  ةكغسوة لغعسصنل)لال تزةلعا ا لتغتريالل(ل هاليعس

(لطي ربربا لعاربربعلةربربنلغربربهلعالقربرب ل ربربكغترياللتربرباتسلللللstakeholders)لعالقربرب ل ربربكغتريالل طلةربربكليوربربا لل

يسربكزجللطكزي لالتكغ ا لتغعكة  ل طلوكزعهكلتك وته كلطتصهربكالتالتت ربللتكنليعا لملت سوا ل

لحتمللدهتلتغعسصنل ز علةهكول نعا لطديلتكغتكغيل ل

لعنلةوت ة لت سوا لطتغت  عكالتغيتلتساتلتإل تزةلتغع اكلحت ا هكل.للل نلزؤييتطال ل طالم

لطت وت ة  لغ تريالل.لللتغعكة  ت طا ل ن لعا لطتاايعلتن طتزل  للهكحاكمل 

تغتاتص لةعلت لةنلغهلعالق ل ربكغترياللطت طيربكدمل ك وربت،كتالطدربهتلةهربملعربكتملننل قربكلللللللللهكغقكمل 

ضربربع لل وربربة دربربالضربربع ل هاهربربملندربربكتولت  ربربنط لللة كطةربرب لتغتريربرباللةربربنلت وربربت ة  لل دربربمل تربربةك 

لتغتاتص لةعلعاعلةنلغهلعالق ل كغتريالل.لل

طتغربيتلللملة ربكزيعلتغتريرباللتصربهزتللللكغربهتالط ت  كطةرب لاللري رب لع رب لللعارب لتالتربظتتا،اكالغ تلللزت عكمل 

 تغتريالل.للل داهكلتغتعني ل أداا لةن
ل

ال هالي ةهلالىللقكلتةللتغكطزلتغت  اربكتلتغربهتلي رباولللللغعسصنل)لال تزةلت نتقة ل(ةكغسوة ل 

 هلةكينطلت  كزيعلةنلةتك ع لعا ةلت  نط لطتط فتهلطتنتا لتصكط لتغرب ةينل نتقرب لت  ربنط لالللل

دهتلتغعسصنلاللحيتكجلالىلل نليطانلت و ط لعسربهلع رب ل زتيرب لتكةرب ل طلغربهلورباتالملاربك لال تزةللللللللط

 ن  ل إ تزةلت  كزيعل.للتغتريالل  كزلةكليهمل نليطانلع  لةع
ل

يت   لة كزت لواتسلملعادنلت  ربنط للل ها(للةضاانلتغترياللط كغسوة لغعسصنل)لال تزة

خمتصربربرب لالطة ربربربكزيعلحوربربربمللحفوربربربهلال اربربربقالملت  ربربربكزيعلتفسكتربربربا لحتتربربربكجلالىللالشربربربنتولةهسكتربربرب ل

اربرب لت ع اةربكالتحلكتربربا ا لتت  ربرب لة ربربكزت لن  ربربالتغربربسوململت  ربربنط لالطة ربربكزيعلت ربربطا لتنحول

ل.لل تغ كحاحا لطةنتععتهكليت   لتعكطنلةعلواتسلقكحاحا
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ل

ده لتغعسكصنلتغقالهرب لتغالاةرب لإل تزةلة ربكزيعلتغتريرباللطتغت رباينلملت سواربكالتعتربالز اورب للللللللل

يت   لت لعسصنل نليع اهلةكينطلتغتريرباللق ربهلط نلالليهارب للللالططةها لغس،كأل تلة نط لتريالل

 عسصنلع  لقوك لتآلونل.لل
ل

ملتغتريربرباللمل عربربضلت سواربربكالدربربال وربربهدكلملتالعتةربربكزللللتغس،ربربكألطفربربهتل..ل ربربإنلةربربنل تربربةك للل

طتغواكتربا لالللنتمخلطعسكصنلتغترياللتغيتلتت  ةهكلعا ا لتغترياللخبصك صربهكلطاكتهربكلتغكيسارب لاللل

لطتالعتاكعا لالطتغكطغا ل.لل

طدربربهتلةربربكلحتربربنألع اربربهلقطاةربرب لت ا طربرب لتغعن اربرب لتغوربربعا ي لالمل تل ربربطلةربربنل  ربربك لللللل

تغت اينلطتغترياللالطقكلظهنلدهتلتالدتاكولملتلغ نتزتالتغت ايني لطتالتظتتا،ا لتغربيتل صربكزدكللل

لوهلتتلطزعك ل.للوك ولتحلنة لتغ نيف لت  كلت اكنل نلعةكلتغع ي لآ لتعا لقف

ل

لطكغ ل تتازت لمل ني كحاك*

لوصصل/لال تزةلتغتريال

E.mail: yaz9eed@hotmail.com 
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