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متهيد

 oمرشد برنامج التغيير الثقافي تم إعداده ليكون مرجعًا توجيهياً ألعضاء فريقق التغييقر
ليسققتدب بققه فققي جميققع البققرامج و األنشققطة التققي سققتنفي و عليققه يصققب هققيا المرشققد
المرجعية األولى و األساسية للبرنامج
 oيتضمن المرشد عدد من الفقرات التوضيحية تم ترتيبها كما يلي:
 تعريف الثقافة التنظيمية
 تعريف التغيير الثقافي
 إنشاء الشركة و أهمية إحداث التغيير
 أهداف برنامج التغيير الثقافي بالشركة
 الهيكل التنظيمي و اإلداري للبرنامج
 مواطن القصور الثقافي الحالي
 النتائج المرجوة من البرنامج
 آليات تحقيق النتائج
 أنشطة برنامج التغيير الثقافي و إطاره الزمني
 التحفيز
 مؤشرات أداء البرنامج و ادوات القياس و التقارير
 التكلفة المالية للبرنامج
 توزيع المرشد و التعديل في فقراته
 اإلعالم
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 تعريف الثقافة التنظيمية:
تعقققرف الثقافقققة التنظيميقققة بأنهقققا معموعقققة مقققن الققققيم و المفقققاهيم و األفكقققار التقققي تسقققود
مؤسسقققة العمقققل و توجقققه سقققلوا األفقققراد العقققاملين بهقققا و هقققي بقققيل تشقققكل مقققؤ رًا
رئيسياً على نتائج أدائها

 تعريف التغيري الثقايف:
التغييقققر الثققققافي هقققو معموعقققة مقققن التقققد الت  Interferenceالتقققي تراقققر اإلدارة
العليققققا للمنظمققققة إحققققدا ها إلحققققداث تعققققديلا تغييققققر فققققي معتقققققدات و مفققققاهيم و أفكققققار
العقققاملين بهقققا ليلحقققدث لق ق تعقققديل إيعقققابي فقققي السقققلوا المهنقققي و اإلجتمقققاعي يتوافقققق
إيعابياً مع تطلعات المنظمة و أهدافها

 رؤية برنامج التغيري الثقايف:
قافة عمل بناءة برؤية إستراتيعية طموحة

 رسالة برنامج التغيري الثقايف:
نحقققن فقققي شقققركة مطقققارات السقققودان القابضقققة نشقققكل قافقققة عمقققل مسقققتنيرة نقققوفر مقققن
اللهقققا قققدمات ترتققققي بصقققناعة الطيقققران إقليميق قاً و محليق قاً مراعيق ق ن فقققي لق ق منفعقققة
الوطن و المعتمع و الشركاء و العاملي ن

Page 4 of 12

 إنشاء الشركة و أهمية إحداث التغيري الثقايف:
أنشقققشر شقققركة مطقققارات السقققودان القابضقققة و بقققدأت ممارسقققة أنشقققطتها قققالب العقققام
 4103و تأتي أهمية برنامج التغيير الثقافي بالشركة بناءاً على النقاط التالية:
-

-

-

-

-

إنبثقققققر الشققققركة عققققن برنققققامج لفصققققل السققققلطة التشققققريعية لصققققناعة الطيققققران
بالدولقققة عقققن الكيقققان التشقققغيلي فأبقققبحر الشقققركة بقققيل تمثقققل الكيقققان التشقققغيلي
بينما أببحر سلطة الطيران المدني تمثل الكيان التشريعي و الرقابي
يققققوم مفهقققوم الشقققركة بشقققكل عقققام علقققى تناسقققق عملياتهقققا و إنسقققعامها بلواقققًا
ألهقققدافها التقققي تقققم بقققيااتها و تعتبقققر أهقققم أهقققداف أي شقققركة هقققي اإلسقققتدامة
 Sustainabilityو تحقيققققق األربققققاة الماليققققة و إعققققداد معتمققققع مهنققققي
متعققققققانإ و إسققققققتخدام أمثققققققل للمققققققوارد المحسوسققققققة و ايققققققر المحسوسققققققة
 Tangible and Intangible Resourceو إحقققداث بقققورة هنيقققة
إيعابية ليى العمالء Company Image
كثيققر مققن السققلوا المهنققي ققالب فتققرة مققا قبققل الفصققل ت يرتقققي الققى متطلبققات
اآلداء المهنققققي بالشققققركة صوبققققًا و أن العققققاملين بالشققققركة حاليققققًا قققققد تققققم
تحققققويلهم مققققن القطققققاة العققققام مهيشققققة الطيققققران المققققدني مسققققابقًا إلققققى شققققركة
مطارات السودان القابضة
تققققوم شقققركة مطقققارات السقققودان القابضقققة علقققى معموعقققة أهقققداف مرجعياتهقققا
تشقققعيع اإلسقققتثمار فقققي معقققاب الطيقققران و ايقققر الطيقققران و تحقيقققق الربحيقققة
و إنشاء قاعدة عمالء و شركاء مخلصين
لكقققل مقققا سقققبق فققققد إرتقققأت اإلدارة العليقققا أن يقققتم إعقققداد برنقققامج للتغييقققر التققققافي
يشققققمل عققققدد مققققن المفققققاهيم و القققققيم و المعتقققققدات تتققققرجم إلققققى سققققلوا ممققققارس
يتوافق مع أهداف الشركة و تطلعاتها
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 أهداف برنامج التغيري الثقايف:
 oاإلهداف العامة:
 0بيااة القيم و المناهج و األفكار التنظيمية و تفسيرها في قوالر سلوكية
 4إحقققداث تعقققديل سقققلوكي إيعقققابي لقققدى العقققاملين يتوافقققق مقققع نتقققائج آداء الشقققركة
المخططة
 oاألهداف اخلاصة:
 0إعالء الصورة اليهنية للشركة لدى العمالء و الشركاء
 4اإلضافة اإليعابية للبرنامج و تأ يره في نتائج آداء الشركة
 3تعزيز التناام بين الشركاء و الشركة

 اهليكل التنظيمي و اإلداري للربنامج:
يتقققققألف الهيكقققققل التنظيمقققققي و اإلداري لبرنققققققامج التغييقققققر الثققققققافي مقققققن المسققققققتويات
التنظيمية التالية:
0

4

3

2

اإلدارة اإلشقققرافية العليقققا للبرنقققامج و يمثلهقققا المقققدير العقققام لشقققركة مطقققارات
السقققققودان القابضقققققة و تتمثقققققل أهقققققم إ تصابقققققاته فقققققي التأكقققققد مقققققن فعاليقققققة
البرنقققامج و اإللتقققزام بتنفيقققيه فقققي إطقققاره الزمنقققي المحقققدد لقققه و تقققوفير التمويقققل
الالزم لتنفييه
المسققققتوى اإلستشققققاري و تتمثققققل إ تصابققققاته فققققي اإلعققققداد الفنققققي للبرنققققامج
مقققن حيقققد تحديققققد أهدافقققه و تحديقققد أنشققققطته و تصقققميمها و تحديقققد معققققايير
قياسها و المشاركة في تقييم البرنامج و إعادة تصميمه إ ا لزم األمر
اإلدارة المباشقققققرة لفريقققققق التغييقققققر و تتمثقققققل فقققققي رئقققققيإ الفريقققققق و أهقققققم
إ تصابققققاته مسققققاندة اإلستشققققاري فققققي مهامققققه و اإلشققققراف علققققى إعققققداد
البرنقققامج الزمنقققي ومتابعقققة تنفيقققي المهقققام الموكلقققة ألعضقققاء فريقققق التغييقققر
و تصحي آداء أنشطة البرنامج حسر مؤشرات اآلداء التي حددت لها
اإلشقققراف التشقققغيلي ألنشقققطة البرنقققامج و تتمثقققل فقققي أعضقققاء فريقققق التغييقققر
و أهقققم إ تصابقققات األعضقققاء تتمثقققل فقققي المتابعقققة المباشقققرة لتنفيقققي أنشقققطة
البرنققامج حسقققر التكليقققف الصقققادر فقققي لقق مقققن رئقققيإ الفريقققق حيقققد تكقققون
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المتابعقققة و الرقابقققة هنقققا علقققى الفقققرق التكيتيكيقققة بالمسقققتوى التنظيمقققي بقققالفقرة
م 5أدناه و تقييم أدائها و إعداد التقارير بشأنها
 5الفقققرق التشقققغيليةا التكتيكيقققة و هقققي المسقققتوى الخقققامإ بالهيكقققل تققققوم بتنفيقققي
األنشقققققطة مباشقققققرة مثقققققل الخقققققدمات اإلعالميقققققة و التو يقيقققققة و متابعقققققة تنفيقققققي
برنامج إعداد القايادات
 6الخقققدمات المسقققاندة و يققققوم هقققيا المسقققتوى التنظيمقققي بمهقققام المسقققاندة المكتبيقققة
للبرنامج و القيام بالتنسيق الالزم بين أعضاء فريق التغيير

 مواطن القصور الثقايف احلالي بالشركة:
تعتبققققر دراسققققة البيشققققة الثقافيققققة للشققققركة التققققي أجريققققر ققققالب العققققام  4103مرجعقق قًا
أساسققققيًا لبرنققققامج التغييققققر الثققققققافي و قققققد أوضققققحر الدراسقققققة عققققددًا مققققن مقققققواطن
القصور الثقافي ببيشة الشركة يستلزم معالعتها من الب برنامج التغيير الثقافي
أفققققردت الدراسققققة لبيشققققة الشققققركة النقققققاط التاليققققة كمققققواطن أساسققققية للقصققققور الثقققققافي
يتطلر مراجعتها و تصحيحها:
أ .القيادة:
متطلبققققات القيققققادة فققققي بيشققققة الشققققركة تضققققع أولوياتهققققا نصققققر إسققققتدامة المؤسسققققة
وتوسقققيع دائقققرة العمقققالء و زيقققادة فقققرو اإلسقققتثمار و تنميقققة المهقققارات و اإلرتققققاء
بالربحيقققة و تقليقققل المصقققروفات و ضقققمان مشقققاركة العقققاملين فقققي تحقيقققق النتقققائج
كمقققا و يعتبقققر التفكيقققر التسقققويقي اإلسقققتراتيعي عمقققودًا أساسقققيًا للقيقققادة كقققل لق ق ينقققتج
من الب القدوة و رمز يمثله القيادي
ب .التركيز على العمالء:
تت مثقققل أهقققم مكونقققات هقققيه القيمقققة التنظيميقققة فقققي إعقققالء الصقققورة اليهنيقققة للشقققركة و
التوابقققل المسققققتمر مققققع الزبقققائن و تعققققديل فهققققم العامققققل بالشقققركة بققققأن العميققققل هققققو
البنيقققة األساسقققية إلسقققتمرار إقتصقققاديات الشقققركة و نموهقققا و تقققأ ير إجقققراءات العمقققل
التشققققغيلية علققققى مسققققتوى رضققققا العمققققالء و أن التوابققققل المباشققققر و ايققققر المباشققققر
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يققؤ ر فققي رؤيقققة العمققالء تعقققاه الشققركة و أن عمليققات الشقققركة تبققدأ مقققن وجهققة نظقققر
العميل
ج .تطوير و تمكين الموظف:
و هقققي قيمقققة تنظيميقققة تعسقققد فقققي مشقققاركة الموتقققف فقققي تحقيقققق إنعقققازات الشقققركة و
الوتيفقققة مقققن قققالب المشقققاركة فقققي إعقققداد الخطقققس التشقققغيلية و توسقققيعا إانقققاء دائقققرة
الوتيفققققة و الموتققققف  Job Enrichmentو تحديققققد بققققالحياته و إعققققداد بققققرامج
للتوجيه المهني و إعداد نظم لإلقتراحات و تطويرها
د .التواصل:
و تلعنقققى هقققيه القيمقققة التنظيميقققة بتفعيقققل آليقققات التوابقققل بقققين العقققاملين بعضقققهم بقققبع
و تشمل تنظيم الفعاليات الثقافية و اإلجتماعية و الرياضية و المهنية
هـ .العمل ضمن فريق:
أهققققم مكونققققات هققققيه القيمققققة دمققققج الموتققققف فققققي البيشققققة اإلسققققتراتيعية و التخطيطيققققة
للشقققركة و إعقققداد برنقققامج لتطقققوير اآلداء المؤسسقققي و إحقققداث آليقققات أسقققرة لنققققل
المعلومة إلى العاملين و دعم مشاركة الموتف في عمليات إتخا القرار
و .الفعالية:
و تشقققير إلقققى ققققدرة الموتقققف الفرديقققة علقققى اإلنضقققباط و تحديقققد األولويقققات و إدارة
الوققققر و تنظقققيم العمليقققات توافقق قًا مقققع أهقققداف وحدتقققه اإلداريقققة و الشقققركة ككقققل و
الرؤيقققة اإليعابيقققة للشقققركة و أهقققدافها بتفكيقققر إيعقققابي و فعقققاب كمقققا و تشقققير الفعاليقققة
إلى قدرة إجراءات التشغيل على تحقيق نتائج الشركة المرجوة
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 النتائج املرجوة من الربنامج
 إعققققداد قيققققادات القققققدوة التققققي تتحققققرا إسققققتراتيعيًا و توجققققه و تتققققابع العققققاملينتطويراً و تمكيناً لتحقيق أهداف الشركة
 تعقققققديل المعرفقققققة المهنيقققققة و األ القيقققققة بالشقققققركة ب بقققققدار و تصقققققميم مدونقققققةللسققققلوا المهنققققي  Code of Ethicsو تنفيققققي برنققققامج تققققدريبي لتعققققديل
السلوا اليهني و الياتي
 رفع معدتت رضا العمالء رفقققع معقققدب مشقققاركة العقققاملين فقققي بقققيااة أهقققداف إداراتهقققم و طقققس تنفيقققيهاو تقيقققيم أدائهقققا أيضق قًا يتطلقققر مشقققاركة العقققاملين ب قتراحقققات تطقققوير إجقققراءات
العمل و تصحي أ طاء الممارسات المهنية
 رفققققع مسققققتوى التوابققققل المهنققققي و اإلجتمققققاعي و الرياضققققي و الثقققققافي بققققينالعاملين و بين الشركات
 تعقققققديل السقققققلوا القققققياتي للموتقققققف باإلنضقققققباط القققققوتيفي و التفكيقققققر العملقققققياإليعابي و تعلم أدبيات العمل المهني

 آليات حتقيق النتائج
 البرنامج التدريبي إلعداد و تأهيل القادة البرنامج التدريبي لإلرتقاء بالفعالية الياتية للعاملين برنقققققامج اإلرتقاءبقققققاآلداء المؤسسقققققي مقققققن قققققالب معموعقققققة فقققققرق التعويقققققد والتطقققوير م تهقققدف هقققيه الفقققرق إلقققى تحسقققين آداء العمليقققات و ابقققة تلق ق التقققي
ترتبس بخدمة العمالء
 تمكين و إ راء وتائف العاملين من الب برنامج التوجيه المهني نظام اإلقتراحات لتفعيل و تنشيس مشاركة العاملين البرنقققققامج اإلعالمقققققي لتعزيقققققز منقققققاهج التغييقققققر الثققققققافي و قيمقققققة و معمقققققوةالسلوا المهني المراوب Code of Conduct
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 البرنامج الثقافي اإلجتماعي لإلرتقاء بالتوابل التنظيمي -برنامج التحفيز و التميز المؤسسي

 أنشطة برنامج التغيري الثقايف و إطاره الزمين:
يقققتم إعقققداد البرنقققامج فقققي بقققورته النهائيقققة بعقققد اإلتفقققاق علقققى نتقققائج البرنقققامج و آليقققات
تنفييه كما موض أعاله

 فرق عمل الربنامج:
 -0فريق البرنامج اإلعالمي
 -4فريق دمج الشركاء
 -3فريق التحفيز
 -2فريق تعزيز التوابل التنظيمي
 -5فريق التنمية الوتيفية بالشركات
 -6فريق إعداد القادة
 -7فريق تطوير اآلداء المؤسسي
 -8فريق برنامج رفع الكفاءة اليهنية والسلوكية

 الدراسات :
يلتقققزم البرنقققامج بالمنهعيقققة العلميقققة فقققي التخطقققيس و تنفيقققي البرنقققامج و قياسقققه و يعنقققى
بالمنهعية في هيا المقام ما يلي:
 تحديد مواطن القصور الحالي و تحليلها تصقققققميم البقققققرامج و إعقققققادة توجيههقققققا حسقققققر نتقققققائج الدراسقققققات و يقصقققققدبالبرامج هنا برامج تعديل و تطوير قافة الشركة
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 قياس آداء برامج تعديل و تطوير الثقافة و تحديد مؤشرات آدائهالكققققل مققققا سققققبق يلتققققزم فريققققق العمققققل ب عققققداد و تنفيققققي الدراسققققات الممنهعققققة و العلميققققة
لإلستيفاء بكل ما سبق

 مؤشرات آداء الربنامج و أدوات القياس و التقارير:
يقققققتم تحديقققققد مؤشقققققرات اآلداء و أدوات القيقققققاس بعقققققد إجقققققازة أهقققققداف البرنقققققامج و
نتائحه المرجوة و آليات تنفييه إضافة للبرنامج الزمني للتنفيي

 التحفـــــيز:
يققتم إعققداد برنققامج متكامققل للتحفيققز تربققد لققه جققوائز ماليققة و عينيققة مبرنققامج التميققز
المؤسسي و يتضمن تحفيزاً:
-

للموتف المثالي
لالدارة المثالية
لفريق العمل المثالي
للكفاءات البشرية الناهضة


-

املخاطر احملتملة:
إستدامة أ ر البرنامج و نتائعه أ ناء فتر تنفييه و بعد إنتهائه
مقاومة التغيير الثقافي و برامعه مباشرة أو بشكل اير مباشر
إنعققققزاب بققققرامج التغييققققر الثقققققافي عققققن البققققرامج األ ققققرى بالشققققركة دا ليقق قًا أو
السياسات العامة للدولة
قصور كفاءة البرامج الخابة بالتغيير الثقافي و محدودية أ رها
توفر و استدامة تمويل البرنامج أ ناء و بعد فترة تنفييه

-
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 متويل الربنامج:
يققتم إضققافة بنققود تمويققل البرنققامج و تكلفتققه الكليققة بعققد الفققران مققن تحديققد آليققات تنفيققي
البرنامج و أنشطته في بورته النهائية

 توزيع املرشد و التعديل يف فقراته:
 يتم توزيع المرشد على كافة القيادات العليا و الوسيطة فققي حالققة وجققود ضققرورة فققي تعققديل أي مققن بنققود المرشققد أو إضققافة أ ققرىيقققتم لقق مقققن قققالب إكمقققاب إسقققتمارة تعقققديلا إضقققافة تغييقققره بالمرشقققد و التقققي
تققققدم إلقققى رئقققيإ فريقققق التغيقققر للتشقققاور مقققع أعضقققاء الفريقققق و إتخقققا الققققرار
المناسر بشأن الطلر المقدم

 اإلعالم:
يتم إعداد برنامج إعالمي تنويري و بري يصاحر تنفيي البرنامج

و اهلل املوفق،،،،
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