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 االتفاقية      
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أ
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ي
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 المشاركة والخبرات احترام الرا

 الهاتف على الصامت االلتزام بالوقت

 التدوين



رصد فجوات األداء وتحليلها : الهدف العام 

   .لتحديد مصادرها للعمل على إزالتها 

 :األهداف التفصيلية 

 .التعريف بمنهجية تحسين األداء 

 .  التركيز على فهم استراتيجية تحسين األداء 

 .االهتمام بالتعرف على األسباب الجذرية لمشكلة األداء 

 .  اتخاذ اإلجراءات والخطوات المناسبة لتطوير األداء 

 .التعرف على كيفية وضع خطط تحسين األداء باستخدام المفاهيم الخاصة بذلك 

 . التدريب على نماذج العمل الخاصة بخطط التحسين 

 



منهجية منظمة للتعرف على األسباب الجذرية لمشكلة األداء، 

 .والتفكير في التدخل المناسب لعالجها
 :  تحسين األداء* 

 مصطلحات

 :األداءتحسين استراتيجية * 

 المنظمة رسالة و رؤية اعتبارها في تأخذ األداء لتحسين منظمة طريقة

 يمكن التي األدوات من مجموعة وتقدم وبيئتها وثقافتها واستراتيجياتها

 وتتضمن األداء، لتحسين األخرى؛ المداخل مع مجتمعة أو متفرقة استخدامها

 اإليجابية العاملين ومشاركة  (والمشرفين المديرين ) المعنية المجموعات اشتراك

 .التحسين خطوات في



 :  إجراء تصحيحي* 

 المطابقة عدم حالة سبب لمنع اتخاذه يتم الذي اإلجراء هو

  يتكرر ال بحيث فيه المرغوب غير الوضع أو المستهدف مع

 .وقوعه

 :  إجراء وقائي*

 مع متوقعة مطابقة عدم حالة وقوع لمنع يتخذ إجراء هو

 وجود أو البيانات لتحليل نتيجة بها التنبؤ تم وقد المستهدف

 .مشابهة لمواقف سابقة خبرات



 تحسين األداء

 خطة بأنها تعريفها ويمكن ، اإلنساني األداء بتكنولوجيا األداء تحسمين عملية تسمى

  أداء وتحسين ما مؤسسة منها تعاني التي األداء مشكالت لعالج شاملة مدروسة

 المرغوب والوضع الحالي الوضع بمقارنة تبدأ منظمة عملية وهي وسلوكهم، العاملين

 على للتعرف منظمة منهجية الستخدام األداء؛ في الفجوة وتحديد المؤسسي لألداء

 اتخاذ ليتم ؛لعالجها المناسب التدخل في والتفكير األداء، لمشكلة الجذرية األسباب

 .األداء لتطوير المناسبة والخطوات اإلجراءات

 الهدف من تحسين األداء

 وأسبابها مصادرها لتحديد وتحليلها األداء فجوات رصد إلى األداء تحسين يهدف

 األداء مستوى بين الفرق اكتشاف األداء بفجوة ويقصد إزالتها، على للعمل ؛تمهيدا

 .المستهدف المستوى وبين الفعلي



 1نشاط رقم 
 

 

 ماهي العوامل التي تؤدي إلى تحسين األداء ؟ 



 مداخل تحسين األداء

 العملوظروف بيئة مناخ تحسين /5

 الناجحةالقيادة / 1

 العاملينتمكين / 2

 التدريب والتطوير/3

 الفعالالتحفيز /4



 أسباب القصور في األداء

  أداء في الضعف جوانب على التعرف في األساس األداء تقييم نتائج تعتبر

 واتخاذ األداء تحسين خطط وضع يتم عليها وبناء ، بهما والعاملين المنظمات

 غير األداء مصادر بتحديد البداية وتكون األخطاء لتصحيح ؛ الالزمة اإلجراءات

  األداء معايير مع يتطابق ال الموظفين أداء تجعل عديدة أسباب وهنالك الفعال

 : ومنها المستهدفة

 .األداء عملية في والضعف القوة لنقاط الرئيس المصدر يعد حيث الفرد 1-

 .الخارجية البيئة 2-

 .التنظيمية العمل بيئة 3-

  توافق عدم أو الوظيفية المهارات انخفاض مثل بالوظيفة مرتبطة أسباب 4-

 .الوظيفة متطلبات مع الفرد خصائص



 2نشاط رقم 
 

 

 

 

 أعد خطة تحسين ؟ كيف 



 خطط التحسين

  في يتغير أن يمكن  (ماذا) مفاهيم باستخدام األداء تحسين خطط وضع يتم

 بمتغيرات المتعلقة األفكار وباستخدام ،األداء تحسين أجل من الموظف

 :مداخل عدة باستخدام التحسين خطط وضع ويتم ،القوة

 . (األداء من أدنى لحد يؤدي ) محددة عمل وإجراءات ألهداف الخضوع *

 .ووضعها السابق العمل وإجراءات وأهداف بمزايا الموظفين إقناع *

  نواحي بعض وتفويض واإلجراءات األهداف وضع في الموظفين إشراك *

 .األكفاء الموظفين إلى المسؤولية



 العناصر التي يجب مراعاتها عند إعداد خطة التحسين

 :خطط التحسين يلزم مراعاة العناصر التاليةوضع عند 

المؤثرة العوامل 

 في األداء
 التي تؤثرالمتغيرات 

 على عملية التخطيط

 لتحسين األداء

أسلوب وضع 

 خطط التحسين
 مشكالتمواجهة 

 تحسين األداء

 مواجهة مشكالت تحسين األداء

 .المشكلةتحليل *  

 .الهدف من تحسين األداءتحديد * 

 .إلى الهدفالوصول خطة وضع * 







 استراحة 



 تحليل األداء خطوات عملية تحسين األداء

 البحث عن جذور

 المسببات

 اختيار وسيلة

 التدخل أو المعالجة

 التطبيق

 مراقبة وتقييم

 األداء



 تحليل األداء: الخطوة األولى 

تعريف وتحليل هو و قدراتها، و أولوياتها يتم تحليل األداء باختبار أداء المؤسسة ومن 

 .العمل و المنافسةوالمتوقع في أداء الحالي للوضع 

 : الفعلي/الحاليالوضع •

 .فعليا كما هي موجودةأداء العمل واإلمكانات والقدرات المتاحة يصف مستوى   

 (:  المرغوب ) الوضع المتوقع •

استراتيجية  بيئة العمل والالزمة لتحقيقفي المتاحة اإلمكانات والقدرات ويصف 

 .المؤسسةوأهداف 

 :األداءتحديد فجوة * 

مقارنة األداء الحالي باألداء . 1

 .المأمول

المستويين هو الفرق بين . 2

 .األداءفجوة 



 البحث عن جذور المسببات: الخطوة الثانية 

 ما وعادة والواقعي، المرغوب األداء بين الفجوة في المسببات تحليل يتم هنا

 معالجة إلى تهدف المقترحة الحلول ألن األداء مشاكل معالجة في الفشل يتم

 تتم عندما ولكن للمشكلة، الحقيقية المسببات وليست فقط الخارجية األعراض

 تحليل فإن لذا أفضل، نتائج إلى سيؤدي فذلك جذورها من المشكلة معالجة

 لتحسين المالئمة واإلجراءات األداء في الفجوة بين مهم رابط هو المسببات

  سبب وتعريف لتحديد ؛الممكنة المعلومات بجمع البدء يتم و األداء، وتطوير

 .المعالجة وسيلة اختيار قبل األداء ضعف

 

 :األداء واحتياجات الرئيسية األسباب تحديد

 

 .األداء فجوات حدوث إلى أدت التي األسباب هي ما /1

 ... سلوكية / تنظيمية / وظيفية :األسباب تصنيف يجب /2

 ... لماذا أسئلة السمكة، عظمة تحليل :متنوعة طرق األسباب بحث في تتبع /3

 



 اختيار وسيلة التدخل أو المعالجة: الخطوة الثالثة 

 لمشاكل باالستجابة وتكامل وشاملة منتظمة طريقة هو االختيار في التدخل

 تكون ما عادة و لتجاوزه، المالئمة الطرق أهم و ،مسبباته و األداء

  و ،األداء لتحسن وسيلة من أكثر تمثل اإلجراءات من مجموعة االستجابة

 التي و األداء في الفجوة تقليل بمدى يقاس ونجاحهما المؤسسة تقييم أيضا

 عادة و المؤسسة، إليها توصلت التي النتائج و األداء تحسين بمدى  تقاس

 في مهمة نتائج وإلى التغيير إلى المتكامل و الشامل التدخل يؤدي ما

 آخذة األداء وتطوير لتحسين استراتيجية أي تكون أل يجب لذا المؤسسة؛

 لضمان االستراتيجية تطبيق قبل المؤسسة أهداف تغيير االعتبار بعين

 .المستويات كل في وتطبيقها قبولها



 التطبيق: الخطوة الرابعة 

 للمتابعة نظاما صمم ثم التنفيذ، حيز ضعها : المالئمة الطريقة اختيار بعد

 اليومية األعمال في تريدها التي  التغيير مفاهيم تضمين أو تحليل وحاول

  للتغيير بالنسبة المباشرة وغير المباشرة األمور بتأثير االهتمام محاولة مع

 .وفعالية بكفاءة أهدافها تحقيق و المؤسسة فعالية تحقيق لضمان

 :تنفيذ التدخل المختار

 .اختيار القائمين بتنفيذ خطة التحسين•

 .البيئة المحيطة المالئمةتوفير •

 .التحسينتطبيق خطوات •

 .عليهااإلشراف •



 مراقبة وتقييم األداء: الخطوة الخامسة 

 آثار لها تكون والحلول األساليب بعض ألن مستمرة، العملية هذه تكون أن يجب

 متابعة مراقبة وسائل لديك تكون أن يجب كما األداء وتطوير تحسين على مباشرة

 الوسائل، تلك لنتيجة مبكرة و راجعة تغذية لتوفير الحاصل؛ التغيير قياس على تركز

 بشكل و المقارنة يجب األداء؛ في الفجوة سد محاولة على الحاصل التأثير ولتقييم

  على حصلنا نكون بذلك و المرغوب و الفعلي األداء بين الرسمي التقييم مع مستمر

 من أخرى تقييم عمليات في منها االستفادة و استخدامها يمكن التقييم من معلومات

 .جديد

 :ويتضمن التقييم 

 .األداءفجودة الذي حدث في قياس التغير 1.

 .الحريصة لتعديل التنفيذ إذا لزم األمرالمتابعة 2.

 .الراجعة للعاملين ورؤسائهموأسلوب التغذية طريقة التقييم اختيار 3.

 .األداءفجوة على درجة نجاح عالج التعرف 4.

 .األداء الجديدقياس 5.



 تغيير في العمليات ينتج عنه تحسن في األداءإجراء 

 عملية تحسين األداءإطار  

 المعنيةالمجموعات مشاركة 

 المطلوبتحديد األداء 

 الرسالة•

 األهداف•

 االستراتيجية

 الموارد•

 المتاحة    

فجوة 

 األداء 
تحديد 

 األسباب 
اختيار التدخل 

 المناسب
 التنفيذ

 التقييم 

 األداء الحالي 



 3 نشاط

 ما هو دورك ك قيادية في عملية تطوير وتحسين األداء ؟



 .الموقفتحديد المشكلة وتحليل . 1

 .المتخصصة وعمل التقييم الالزمالمشورة طلب . 2

 .وتحديد األهدافوضع . 3

 .تحديد المدخالت الالزمة. 4

 (السلبياإليجابي وتقليل زيادة السلوك )التطبيق والتعزيز . 5

 .المتوازناألداء بطاقة 1.

 .هندسة عمليات العملإعادة 2.

 .ثقافة المؤسسةتغيير 3.

 .المتعلمةالمنظمة 4.

 .باألهدافاإلدارة 5.

 .النتائجالمبني على التقييم 6.

 .االستراتيجيالتخطيط 7.

 دور قيادة المنظمة في عملية تطوير وتحسين األداء 

 أبرز الوسائل المستخدمة عالميا لتحسين األداء 



 العوامل اإليجابية والسلبية المؤثرة على خطة تحسين األداء

 العوامل اإليجابية

 .دعم القيادة العليا للمنظمة• 

 .والموظفين للتغييروعي المدراء • 

 .للتحسينوالموظفين استعداد المدراء • 

 . توفر التكنولوجيا المطلوبة • 

 العوامل السلبية

 .العليا بخطة التحسيناقتناع القيادة عدم • 

 .عدم التنسيق بين اإلدارات واألقسام• 

 .افتقار روح الفريق• 

 .اإلمكاناتضعف • 

 .والموظفين نقص الدافعية لدى المدراء • 



 
 

اداة للتحسين الذاتي للمؤسسات تسمح لهم بمقارنة أنفسهم مع 

اآلخرين للتعرف على نقاط القوة والضعف ومعرفة كيفية 

 .التحسين 

برامج نظيرة / وتكون بمستويات ونقاط مقارنة مع جامعات 

وتستخدم لتقييم األداء وتعد أداة للتحسين الذاتي وفهم وتحديد 

 .للتطوير الممارسات أفضل 

 

 



 خطوات المقارنة المرجعية 

 التخطيط/ 1

 جمع البيانات والمعلومات / 2

 تحليل البيانات والمعلومات / 3

 المراجعة / 5

 التنفيذ/ 4



 تطبيق تطوير

 مراجعة

 خطة التحسين  الهدف  المقارنة  النتيجة المؤشر  المعيار 

المرافق 

 والتجهيزات

عدد أجهزة 

الحاسب 

المتوفرة لكل 

 طالب 

نسبة عدد 

 األجهزة 

 5:1 خارجية  داخلية 

1:1 

زيادة اإلنفاق 

وشراء 

 الحاسبات 
100:1 50:1 

كيفية استخدام مؤشرات األداء والمقارنة المرجعية في 

 متابعة خطط التحسين 

نموذج 

 3رقم 




