رئاسة جملس الوزراء
اجلهاز املركزي للتنظيم واالداره
قطاع التدريب
مركز إعداد القادة للقطاع احلكومي
======

التطوير اإلداري
****

تقديم :
إن الركيزززال الريي زززيس ززز ا زززتراتيجيس التنميزززس اإلداريزززس هززز تن زززين أداء المنظمزززال الةامزززس
و المس إداراتها 0
ولقززد تةززددل ااهتمامززال الدوليززس واإلقليميززس والوطنيززس للثنززـ ـزززززززن نمززاــ جديزززززززدل لتطززوير
اإلدارل النكوميس 0

أوا  :مفاهيم أ ا يس
ثانياً :مداخل نديثس

تطوير أداء المنظمال النكوميس 0
تطوير أداء المنظمال النكوميس 0

المفهوم :
لزززم يةزززد الزززنمط التقليزززد ألداء الدولزززس يفززز ثالطمونزززال وا مواجهزززس التنزززديال الجديزززدل التززز
تفرضززها المتري زرال الةالميززس وأصززثنل تقنيززال اإلدارل التقليديززس ريززر صززالنس للةصززر وـززاجال ـززن
مواكيس الم تجدال 0
لـا كان اثد من اا تفادل من المداخل واأل اليب النديثس إلدارل المنظمال والت تؤكد ـل :
( اإلدارل المنتر س  /المةايير الواضنس لقياس تقيزيم األداء وأـمزال المثزاد ء التجاريزس والتنظيميزس
الماليمس  /تث يط نظم الةمل واجراءاته  /ااهتمام ثالةنصر الثشر

المنظمس ) 0

مفهوم التطوير :
ـمليس تريير هادف من اجل تن ين :

 اـليس أو كفاءل المنظمس ( ااثنين مةا )
 أو ثين اإلدارل والةاملين
 أو الةالقس ثين الةاملين

ثهدف تنقيق التقدم والنمو من خالل

 اا ترالل المنظم للموارد ( الماديس أو الثشريس )
 الةمل ـل تنميس المايد من تلك الموارد

وكثي ار ما يةود أ ثاب الفشل

تنقيق مةدال النمو لم تهد س ال :

 ضةف اادارل ثشكل ـام
 أو ـدم مالءمس النظم
 أو لةدم قدرل ( ااثنين ) ـل مجاراه روح الةصر ومطلثاته

مناور التطوير :
لـا  00لك يكون التريير للتطوير مجديا الثزد وأن يتنزاول الةناصزر الريي زيس
أ نظام إدار كالتال :





الفل فس واألهداف
الهيكل التنظيم
التوجه اإلدار وتنظيم ا تخدام وقل الةمل الر م
القو الةامليس ( نيون  /إداريون/م اـدون )

 التجهياال واإلمكانيال الماديس
 أ اليب نظم الةمل
 التشريةال الناكمس والمنظمس كلما أمكن ـلك0

تطوير اداء المنظمس  :ويتم ثالتركيا ـل :
ادارل ااداء  /التوجززه ننززو الةميززل  /الالمركايززس ز ااداء  /المنا ززه /التدكيززد ـل ز مثززاد ء
النوكمس ( الشفا يس  /الناهه  /الم اءلس )

ثهدف تنقيق :
الفاـليس :
القدرل ـل تقديم الخدمال ثما ينقق ااهداف المنوطزس ثزه واا زتجاثس انتياجزال وتطلةزالالمواطنين 0
 -أ القدارل ـل تنقيق ااهداف المنشودل :

الكفاءل :
 تةن قدرل المنظمزس ـلز تنقيزق النتزايا المنشزودل مزن خزالل اا زتخدام اامثزل للمزواردالمتانس 0
 أ ـمل األشياء ثطريقس صنينس 0مثال لثةض المداخل النديثس

تطوير اداء المنظمال النكوميس :

إـززادل الهند ززس  /الجززودل الشززاملس  /المقارنززس المرجةيززس  /اإلدارل اا ززتراتيجيس  /إـززادل الهيكلززس /
التوجه ننو الةميل  /التدمير الثناء 0

المةايير الةالميس لتن ين اداء اادارل النكوميس :
 -1الكم  :ـدد المنتفةين من كل خدمس من الخدمال النكوميس 0
 -2الكيف  :من نيـ جودل الخدمس المؤدال 0
 -3رضاء الةميل ور الس المنظمس 0
 -4الكفاءل  :ثااقتصاد

ا تخدام الموارد 0

 -5الفاـليس  :القدرل ـل انجاا المهام وتنقيق الهدف من انشايها 0
 -6ثناء قدرال المجتمع المدن وتنظيم المشاركس التطوـيس 0

ثةض المداخل واأل اليب النديثس
-1

التريير والتطوير :

اـادل الهيكلس :

ه ز تةن ز  :الجهززود الت ز تثززـل لد ار ززس وتنليززل ااجهززال النكوميززس مززن نيززـ مززد الناجززس
للجهاا ( المنظمس ) ووضةه القانون والةالقزال التنظيميزس لزه نيزـ تجزر ـليزه ( ـمليزس دمزا /
تر يع  /الراء  /انشاء  /خفض  /ارتثاط  00 /الخ ) 0

ثهدف :
 تن ين ااداء الكفاءل والفاـليس -اا ترالل اامثل للموارد المتانس

 -الدور الجديد ( المةاصر ) لالدارل النكوميس 0

-2مفهوم الشفا يس  /المصارنس :
وه تةن  :ـالقس القواـد والنظم الت تنكم الةمزل داخزل المنظمزس ثزل المشزاكل والمةوقزال
الت تواجها ثما يضزمن ااالزس الرمزوض او ـزدم الوضزوح زواء لزد الةزاملين أو لزد المتةزاملين
مع المنظمس 0
امثلس للو ايل ( ادلس ارشاديس  /ملصقال  /كتثيال /نماــ خرايط  /توقيةال اداء  /م زيول يمكزن
الرجوع اليه  /مؤتمرال  /ندوال  /اجتماـال  000الخ )0

وهـا من شدنه ان تؤد ال :
 ايادل الثقس والدا ةيس واانتماء للةمل والمنظمس 0 تو ير وقل الةاملين وـدم ناجس جمهور المتةاملين لال تف ار ـن كل خطول 0 القضاء ـل الف اد والمظاهر ال لثيس -ال رـس

ااداء 0

ااداء وانتظام الةمل 0

 -2التطور التنظيم :
وي تخدم كمدخل مخطط ومنظم ومتكامل لتريير وتطوير :
 : 1/3ثقا س المنظمس  : CULTUREويقصزد ثهزا مجموـزس القزيم والمثزاد ء التز تنكزم زلوك
اا راد والجماـال ونظم ـالقتهم ومةامالتهم والتةاون والمشاركس والشفا يس

التةامل 0

 : 2/3انظمس المنظمس  : SYSTEMSوه النظم وااج ارءال وا اليب الةمل والنوان ااجراييس
وت ل ل ال لطس وااتصاال وتوايع ااختصاصال وااشراف والمتاثةس  000الخ 0
 : 3/3لوك المنظمس  : BEHAVIORنيـ يتضمن تنليل ا زثاب ااوضزاع والمواقزف والقزيم
ال ززايدل وتشززخيظ الظ زواهر ثدقززس وارجاـهززا ال ز ا ززثاثها النقيقيززس لتثززين ا ضززل ال ززثل للتنززرك
ثالمنظمس تجاه المناخ التنظيم اا ضل الـ ينقق التطوير والنمو والتقدم 0
ثةض من اا اليب ( و ايل ) التطوير التنظيم :
 مختثززر المهززارال ال ززلوكيس وهززو مززا يةززرف ثتززدريب الن ا ززيس ( وهنززاك ـززدل ان زواع مززن هززـهالمختثرال منها ما يركا ـل ـمليس التةلم او الثنـ ـن نلول للمشكلس ثشكل اثتكار  00الخ0

 المقاثالل المونهه 0 ااثراء الوظيف 0 اادارل ثااهداف والنتايا 0 الشثكس ااداريس 0 تنميس الفريق 0 -مةالجس النااع 0

مقاومس التريير للتطوير :
أهم المةوقال :

 -مقاومززس التنززوع الفكززر

ز اامكاني زال والو ززايل ررززم ان قثززول التنززوع ي زاـد مززع دوام ـل ز

التدقلم مع المتريرال وتو ير القدرل ـل مواجهس التنديال 0
 الخوف من التريير مس ا ا يس للةصر 0القرن الةشرين 0

 اا تقار ال الةمل كفريق ررم ان الفريق يةد اـظم انجاا ادار ضةف الرؤيس الكليس وـدم ال ة ننو التفكير اا تراتيج 0 ا ترخاء الامن كمشكلس مجتمةيس اكثر منها رديس ( مةناه/

اجزراءال التقاضز

ز الةزالـ

الترق  000الخ ) 0
 لطس الفرد نيـ يةمل مةظم المرؤو ين ا تجاثس لتوجثهال الرؤ اء 0 -ريثس اان ان الةاد الـ هو الوندل اا ا يس ا تقدم (كثل ااثداع وااثتكار

ااداء)

 الضزززةف اادار المتمثزززل ززز اضزززمنالل اامكانيزززس المنظوميزززس لتنويزززل الكفزززاءال والكفايزززالالثشززريس والماديززس الز قززول مززؤثرل ز ـمليززال تنززول القيمزس و ز ـلززك ااجاثززس ـلز لمززاـا يززنج
المصر

الخارـ ـادل وليس

داخل ثلده ؟ 0

ا ثاب مقاومس التريير الداخليس :
 الخوف من المجهول 0 صةوثس تريير الةادال  /اـثاء التريير -ما يتطاثه التريير من ترير

الةالقال واارتثاطال الشخصيه 0

 الخوف من اوال ثةض اامتيااال  /والتواانال ثين اادارال 0 -ـدم هم اهداف التريير للتطوير ومثادراته 0

 ا ثاب ماليس ( ـدم تنقيق مكا ب أو تقليظ امتيااال ماليس ) 0 -أ تريير يفرض من الخارـ ـادل ما يقاثل ثمةارضس من اا راد

الداخل 0

 ضززةف الثقززه ز القيززادال او الززنظم أو الخثزراء أو نتز الزامالء القززايمين ـلز الترييززرللتطوير 0
 -اانرالق الفكر والنظرل الضيقه لالموار 0

كيف تخفض المقاومس للتريير ال اقل ند ممكن :
 -1التخطيط الم ثق للتريير والتهييس له 0
 -2تهييس رظ المشاركس والمرونس 0
 -3ااتصال الفةال والوضوح لكل الجوانب 0
 -4تهييس رظ تخفيف التوتر والقلق تجاه التريير 0
 -5المتاثةه الجيدل وتقديم الم اـدل والدـم والتدييد ثا تمرار 0
 -6خلق جو من الثقه المتثادلس ثين كل ااطراف القايمس والمةنيس ثالتطوير والتريير 0

 -4ادارل مراكا التميير :
هو يركا ـل اا نماط ااداريس
مثال :
 : 1/4نموــ ادارل الفندق :

التطوير 0

نيززـ يززتم التركيززا ـل ز انشززطس متكاملززس ز مجززاال ال ززيانس وااـاشززس والثقا ززه والتززرويا
والةالـ والنقل  000الخ 00

ـلماً ثدن الت ويق

هـه النالس هو التركيا ـل جـب الةمالء من الخارـ مع تنرير الزنظم

ااداريس 0

( مثال  :نالس امارل دث ومقارنتها ثثاق امارال دول الخليا ) 0
 : 2/4نموــ ادارل الناد :
ويتمثززل زز ا ززلوب التززدريب الم ززتمر وتجويززد ااداء الززداخل لتنقيززق الجززودل والتفززوق زز
المنا س الداخليس والمنليس والةالميس 0

( مثال  :نالس الصناـال الياثانيس ) 0
 : 3/4نموــ ادارل ال فينه :
نيـ يهتم ثالمنا ظس ـل الثقاء والتواان والنركزس ننزو الوصزول ـلمزاً ثزدن التوجزه دايمزاً هزو
ننو الخارـ واانتقال ننو الةمالء 0

( مثال  :نالس هونا كونا – الصين نالياً 0
هـه مجرد ا اليب وأليزال ز ادارل مراكزا التميزا ز المنظمزس وانتضزان ثزراـم النمزو والتقزدم
ننو الم تقثل 0

 وي زاهم ز تطثيزق مفهزوم تطزوير اداء المنظمزال النكوميززززززس ا تخززززدام مزنها وطريقزسمجموـس الز  TEAMوالت تةن :

:T

وهززز ترجمزززس وتوضزززي اا زززتراتيجيس STRATEGY

 TRANSLATEوهززز تةنززز ان

اا تراتيجيس التز تنفزـ الةمزل ثجزب ان تكزون منتشزرل ومدلو زه ثالن زثه لجميزع الةزاملين المةنيزين
ثتنفيـها 0

:E

تكزريس االتزاام  ENHANCEMENTوهززـا يةنز ضززمان الزاام اا زراد ثاا ززتراتيجيس لـلززك

ثاقناـهم ثانهم ثناجس ةالً ال تنفيـها 0

:A

تنفيا التريير ال لوك  ACTIVATE BEHAVIORAL CHANGEوهـا يةنز ان اداء

الفرد يجب ان ينفا ثاتجاه التريير ثااضا ه ال خلزق انشزطس جديزدل ون زيان تلزك اانشزطس التز
كانل تؤد قثل ندوـ التريير 0

:M

مراقثزس وتةايزا ال زلوك  MONITOR & REINFORCE BEHAVIORوالزـ يتزدلف

مزن متاثةزس دقيقيزس لةمليززس الترييزر وتثنز مقززاييس التصزني الالامزس وثززـلك يكزون تصزرف اا زراد
والمؤ

س ثنف ها من جماً مع اا تراتيجيس المةمول ثها 0

**************************

