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أهداف الكتاب
تواجه منظمات االعمال تحديات عديدة في تطبيق املشاريع التطويرية والتحسينية واملتمثلة في تحدي مقاومة املوظفين لنظام العمل
الجديد أو املشاركة الفعالة فيه .حيث تهدف الدراسة الى تحديد عوامل النجاح الرئيسية في إدارة التغيير عند تنفيذ مشاريع تخطيط
موارد املؤسسات وأيضا تهدف الى قياس اثر تطبيق استراتيجيات التغيير النهائي على املوظفين في املنظمة.

منهجية البحث العملي وأدوات املستخدمة
استخدم أسلوب الحالة الدراسية (العينة)وكذلك مراجعة االدبيات السابقة في موضوع البحث واستخدام أدوات جمع
املعلومات التي تشمل املقابالت بأنواعها وأيضا االستبيانات.

تلخيص النتائج البحثية املدرجة في الكتاب
خلصت النتائج الى انه اذا ارادت املنظمة تطبيق استراتيجية ناجحة في إدارة التغيير يجب عليها تطبيق املراحل الثالث التالية:
املرحلة األولى :االستعداد للتغيير(في هذه املرحلة تقوم قيادة املنظمة باالستعداد للتغيير على الثقافة التنظيمية وإدارة الهيكل
التنظيمي بفاعلية وكذلك مراقبة املوظفين) ،املرحلة الثانية :تنفيذ التغيير( في هذه املرحلة يجب تطبيق عوامل النجاح
الرئيسية في التغيير :القيادة الفعالة للمشروع  /فاعلية فريق العمل ،التواصل الفعال مع املوظفين ،دعم الثقافة التنظيمية،
تدريب املوظفين على التغيير ،اشراك وتطوير املوظفين في مراحل العمل) ،املرحلة الثالثة :تقييم أثر التغيير(بعد تنفيذ التغيير
يتم قياس اثره االستراتيجي والتشغيلي على املوظفين ويتم االستفادة من التغذية االرجعة لتعديل األخطاء وتطوير استراتيجية
التغيير.

االصالة العلمية والقيمة املضافة
 -تطوير نموذج أعمال في إدارة استراتيجية التغيير يوفر للمنظمات منهجية عمل لبناء وتطبيق استراتيجية إدارة التغيير.

مكان بيع الكتاب
 يمكن طلبه من أي مكتبة حول العالم من خالل الرقم املعياري العالمي للكتاب:978-3-659-34369-8
 وكذلك متوفر على موقع امازون من خالل املوقع التالي:http://www.amazon.com/Building-Deploying-Change-Management-Strategy/dp/3659343692
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