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أهداف املقرر 

املواردمهاراتلتنميةاألساسيةواملفاهيمالنظرياتمعرفة

.البشرية

تأهيللالالزمةالخططوإعدادالتدريبيةاالحتياجاتتحليل

.البشريةاملوارد

وطرق آليةومعرفةالعاملينأداءتقييمنماذجتصميم
.التقييم

التنظيميالتطوير ومراحلخطواتتحديد.

بفعاليةالوقتوإدارةالعملضغوطمعالتعامل.
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و  الفصل األ 
التدريب
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مفهوم التدريب

علىمملساعدتهواملجموعاتلألفرادتقدمالتيالبرامجمجموعة
عنيةواملستقبلالحاليةأعمالهمفيوالكفاءةالفاعليةكسب
اتواملهار املناسبةوالعمليةالفكريةالعاداتتنميةطريق

.املنشوداألهدافيحققبماواالتجاهاتواملعارف

تعلقةاملواملعارفاملعلوماتاألفرادإكساببالتدريبويقصد
قدراتوالاملهاراتوصقل،فيهااألمثلاألداءوأساليببأعمالهم

يختزنونهاالتيالطاقاتاستثمار منوتمكينهمبهايتمتعون التي
عديلتالىباإلضافةبعد،الفعليلالستخدامطريقهاتجدولم

منكوذلاألفرادعنتصدر التياألداءأساليبوتطوير السلوك
لالعمفيوالتطوير التحسينمنواملزيدالفرصإتاحةاجل

املتصاعدةاإلنتاجيةأهدافإلىالوصو  وتأمين
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أهمية التدريب 

 التدريب شرط من شروط الصدارة.

 العمل على تعديل سلوك األفراد والجماعات.

 التدريب نوع من أنواع البحث عن الحكمة.

 التدريب استثمار وليس استهالك.

 التدريب يساهم في تحقيق التنمية.

 التدريب يزيد من إنتاجية الفرد واملنشأة.

 رفع مستوى كفاءة وفاعلية العاملين.
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أهداف التدريب

على مستوى الفردأهداف التدريب:

 تزويد اإلفراد باملعارف واملهارات واالتجاهات

 يفتح املجا  أمـام الفرد نحو الترقية والتطور.

ونه  من يخلق لدى األفراد الثقة بأنفسهم  بسبب ما يكتسب

.مهارات ومعارف واتجاهات جديدة

 يزيد من دخل األفراد.
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أهداف التدريب

على مستوى املنظمةأهداف التدريب:

 تحسين ربحية املنظمة .

 وتحسين نوع إنتاجها من السلع والخدمات .

 مواكبة التطورات التكنولوجية واإلدارية.

. تخفيض تكاليف اإلنتاج  .

 تحسين مستوى السالمة.
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أنواع التدريب 

-:على أساس الهدف ويأخذ األنواع اآلتية 

(التوجيهي ) تدريب بغرض اإلعداد  ( أ 

(عالجي ) تدريب بغرض حل املشاكل  ( ب
(  للترقية ) تدريب بغرض التطوير ( ج 

-:على أساس املحتوى ويأخذ األنواع اآلتية .  2

.    ينهالتدريب امل( أ 

. التدريب التخصص ي ( ب 

.     التدريب اإلداري ( ج 
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مبادئ التدريب 
:الهدف 

كون أن يكون الهدف من التدريب محددا وواضحا طبقا لالحتياجات الفعلية للمتدربين مع مراعاة أن ي
اقعيا وقابال للتطبيق .الهدف موضوعيا وو

:االستمرارية 
طوة لتطويره ويتحقق هذا املبدأ بأن يبدأ التدريب ببداية الحياة الوظيفية للفرد ، ويستمر معه خطوة بخ

.وتنميته بما يتماش ى مع متطلبات التطوير الوظيفي للفرد 

:الشمو  
ويات في الهرم حيث يجب أن يوجه التدريب إلى كافة املستويات الوظيفية في املنظمة ، ويشمل جميع املست

.الوظيفي للمنظمة 

:التدرج 
ل إلى معالجة فيبدأ التدريب بمعالجة املوضوعات البسيطة ، ثم يتدرج إلى األكثر صعوبة ، وهكذا حتى يص

.أكثر املشكالت صعوبة وتعقيدا 

:مواكبة التطور 
العمل ، حتى يكون التدريب مصدرا ال ينضب يتزود منه الجميع بكل ما هو جديد وحديث في شتى مجاالت

.وبأحدث أساليب وتكنولوجيا التدريب 

اقعية  :الو
.وذلك أن يلبي االحتياجات الفعلية للمتدربين ويتناسب مع مستوياتهم

9



مراحل التدريب 
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ً
ة مرحلة تحديد االحتياجات التدريبي: أوال

اتمعلومفيإحداثهااملطلوبوالتطوراتالتغيراتمجموعة
ةومجابهالعملمتطلباتأجلمناألفرادواتجاهاتومهارات

-:وتتطلباملنظمةفيتحدثالتياملشاكل

.التدريبإلىالحاجةتحليل❑

.املشاركينوتحليل❑
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 مرحلة تصميم البرامج التدريبية
ً
ثانيا

مفهوم تصميم البرامج التدريبية 
لتدريب وهي املرحلة التي تتضمن إعداد بنائي للبرنامج بحسب أهداف ا

:ة والغرض من البرنامج التدريبي وعادة ما تكون مخرجات هذه املرحل

.   أهداف التدريب ✓

.   اختبار األداء✓

. هيكل البرنامج والتتابع املنطقي ملوضوعاته ✓

أهداف البرنامج التدريبي 

.الهدف هو العبارة التي تصف التغيير املرغوب فيه 
ية وهو العبارة التي توضح ما سيكون عليه املتدرب بعد تمام عمل

.وهو األثر الناتج عن عملية التدريب .التدريب 
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 مرحلة إعداد البرامج التدريبية 
ً
ثالثا

.بيالتدريالبرنامجماهيةعنتصور لديناتكون التحليلخال 
يبيالتدر البرنامجوهيكلاألهدافتحددتالتصميمخال ومن.
فيماكير والتفالعلميةاملادةوالتطويرجميعاإلعدادمرحلةفييتم

عمليةوتدريباتمعرفةمنالتدريبيالبرنامجيتضمنهأنيجب
 التدريبأهدافيحققبماوأنشطة

ً
لمالتعأنماطمعمتالئما

.للمشاركيناملختلفة

:منكلتأثير معرفةواإلعدادالتحضير عندينبغي
(،تربوي علمي،اجتماعي،ديني)املوضوع
والعرضاملوضوعيكون أنيجب)األهداف 

ً
(لهامحققا

(إلخ...،ذهنيعصف،محاضرة)األسلوب

13



 مرحلة التنفيذ 
ً
رابعا

.يبيالتدر البرنامجماهيةعنتصور لديناتكون التحليلخاللمن

.تدريبيالالبرنامجوهيكلالتدريبأهدافتحددتالتصميمخاللومن

أنجبيوماالعلميةاملادةلديناتجمعتوالتطويراإلعدادمرحلةوفي
 متال التدريبأهدافيحققحتىالتدريبيالبرنامجيتضمنه

 
معئما

.التعلمأنماط

 املدربيكون وبهذا
 
والذيبيالتدريالبرنامجوتنفيذلتطبيقجاهزا

ومهاراتهاملدربيتبعهاللتدريبخطةوجودعلىأساس يبشكليعتمد
الجمهور مداخالتمعالتعاملعلىوالقدرةوالتقديمالعرضفي

.املساعدهوالوسائلواألدواتاألساليبواستخداموأسئلتهم
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 مرحلة التقييم 
ً
خامسا

تصحيحيتمخاللهاومناملراحللجميعمالزمةمرحلةهي

افاتوتعديل .التدريبيةالعمليةفياالنحر
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مفهوم تقييم التدريب 

املقررةلألهدافتحقيقها،ومقدار التدريبيةالخطةوكفاءةفاعليةقياس
:خال منفيهاوالضعفالقوةنواحيوإبراز 
.التدريبيةالعمليةخطواتكفاءةتقييم1.
.التطبيقيةالتدريبأهدافتحقيقتقييم2.
حيثنمسواءأهدافهاتحقيقفيالتدريبيةالبرامجنجاحمنالتأكد3.

.التنفيذأو التخطيط
ذلكتطلبويللمتدربينبالنسبةألهدافهالبرنامجتحقيقمدىمعرفة4.

هاومالءمتباملتدربينالخاصةالشروطتحديدسالمةمنالتحقق
.التدريبمنللهدف

تدّربوامالتطبيقمتحمسينزالوامااملتدربينأنمنباستمرار التأكد5.
.عليه

علىهموقدراتوخبرتهمتخصصهمحيثمناملدربينكفاءةمنالتأكد6.
.الذاتيةوقدراتهممعلوماتهمبتنميةواهتمامهمالتدريب،

.بهيعملون الذياملجا فيوالعمليالعلميالتطور متابعة7.
16



الفصل الثاني
تقييم األداء
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األداءتقييممفهوم

فينالعامليكفاءةمدىتحديدخاللهمنيتمنظامعنعبارة
.ألعمالهمأدائهم

بهاملنوطةلألعما العاملإتقاندرجةمعرفةعنعبارة
ينهوقوانونظمهالعمللسلوكياتواحترامهالتزامهومدى

.حققهاالتيوالنتائج
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األداءتقييمأهداف

.الحالياألداءتحسين◦

.أعمالهمبنتائجالعاملينتعريف◦

.العاملينتحفيز ◦

.التدريبيةالحاجةعنالكشف◦

.والتدريباالختيار سياساتنجاحمدىقياس◦

رهمغيمنأكثر املؤهلينالعامليناألفرادعلىالتعرف◦

.ترقيتهمبهدف
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األداءتقييمنتائجاستخداممجاالت

بالترقيةاملتعلقةالقرارات.

تاملكافآالسنويةالعالواتبصرفاملتعلقةالقرارات
.التشجيعية

بالفصلاملتعلقةالقرارات.

البشريةللمواردالتخطيط.

البشريةاملوارداختيار و إستقطاب.

املنهيوالتطوير والتدريبالتخطيط.

األجور برنامج.

الداخليةالعملعالقات.
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ألداءاألخطاء الشائعة في وضع معدالت تقييم ا

اخطاء وضع 

معدالت  تقييم 

االداء

تأثير 

الهالة احداث 

املؤثرات

حدث ال 

ينس ى

ةالنزعة املركزي

االنسجام

تأثير سجل 

املاض ي

الشدة أو اللين 

املفرط

تأثير التشابه 

وباملقارنة بالذات

اإلهما  

تقييم األداء على 

أساس سمات 

الشخصية

املستويات 

عديمة 

الصلة
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نالعامليأداءتقييمواجهتالتيالصعوبات

املعاييروضوحعدم.

 املرؤوسفيمعينةبصفةاملدير تأثر.

الرؤساءجانبمنالتساهلو آالتشدد.

املدراءلدىالشخصيةالتحيزات.

متوسطةتقديراتإعطاءنحو االتجاهات.

 ييمالتقتسبقالتيالفترةفياألفرادبسلوكالتأثر.
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األداءتقييمخطوات

املعاييروضع.

الحالياألداءتقييم.

التقييمنتائجمناقشة.
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األداءمقاييسجودةضمانمتطلبات

الصدق

الوضوح

الثبات

التميز

االستخدامسهولة

العداله
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داءأتقييمبرنامجفيمراعاتهاالواجبرشاداتاإل 
األفراد

لألداءاملعايير تحديدضرورة.

ةمنطقيعايير املأنمنالتأكد.

والخططباآلهدافاملعايير ربط.

 األداءبتقييمالخاصةبالتقارير حتفاظاال.

منتظمةبصورةالتقييمعمليةتتمأن.

بالتقييمالقائمينوإعدادتدريبضرورة.
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الفصل الثالث
التنمية اإلدارية
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مقدمة

املنظمة،فياإلداريةاملستوياتجميعتشملاإلداريةالتنمية
دارةاإل ونساءلرجا اإلداريةالطاقاتبتطوير تختصألنها

التيراتبالقدوتسليحهماملستقبلمدراءوتهيئةالحاليين

.املستقبلفيالقياديةاملناصبتوليمنتمكنهم

"لدىالقياديةاملهاراتتنميهإلىالبرامجهذهتهدف
القراراتواتخاذالخالقالتفكير علىالقدرةوتنميةاملديرين،

"الصحيحة
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مقدمة

أو فجأةيظهرونال األكفاءاملديرينأناملؤكدمنأصبح
،
ً
افر يمكنال كذلكعرضا قطريعناإلداريةالقياداتتو
بللتدريكنتيجةوإنماالقيادات،لهذهالتلقائيالنمو 

.داريةاإل التنميةنحو توجهالتياملنظمةوالجهوداملخطط

لدىيكون أن"هوالبرامجهذهلنجاحاألساس يالشرط
دراسةخال اكتسبهاأنسبقودرايةوخبرةثقافةاملشترك

."عملهاثناءوممارستهااإلدارة
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تعريف التنمية اإلدارية

ما هو املقصود بالتنمية اإلدارية 

؟؟؟
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تعريف التنمية اإلدارية

"ةمنظمعملية":هياإلداري التطوير أو اإلداريةالتنمية

املنظمة،بالحالييناملديرينتزويدخاللهامنويتمومستمرة،

لقدراتواواملهاراتاملعرفةمنبحصيلةاملستقبلمديري أو 

 املنظمةوإدارةقيادةمنتمكنهمالتيالالزمة
ً
 و حاليا

ً
مستقبال

."بنجاح
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تعريف التنمية اإلدارية

"ري،اإلداالسلوكتطوير إلىيهدفومستمر مخططنشاط

هاراتواملاملعارفخال منباملنشاةاملديرينقدراتوتطوير 

."اإلداريةالتنميةبرامجخال منيكتسبونهاالتي
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تعريف التنمية اإلدارية

فياإلداري العملفيالراهنبالوضعالنهوضعمليةهي

داريةاإل اآللياتتوظيفخال منوذلكاملختلفة،املجاالت

فيالعملتنظيمإلىمباشرةبصورةتهدفالتيالحديثة

.شاملبشكلاإلداريةالجوانب
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أهمية التنمية اإلدارية 

ما هي أهمية التنمية اإلدارية

؟؟؟
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أهمية التنمية اإلدارية 

يفبدورهااإلدارةمجالستقومأناإلداريةالتنميةتضمن

ةعلىاإلشراف
ّ
مة،أعما كاف

ّ
فيا فعّ بدور والقياماملنظ

اتآليووضعواملالية،اإلداريةاألعما كافةعلىالتدقيق

.التنفيذّيةاإلدارةبمساءلةتسمح
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أهمية التنمية اإلدارية 

والتيملالي،اوالتدقيقاملراجعةمعايير بتطبيقااللتزامتؤّمن

.لإلدارةالسلبيةاملمارساتمنالحدفيتساعد
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أهمية التنمية اإلدارية 

تحسينو وتقييمعليها،والرقابةاملخاطر إدارةوحداتدور تفعيل

.الداخليالضبطوتحقيقاملؤسسةفيالداخليةالعمليات

قبماوالشفافيةاإلفصاحتحقق
ّ
ختلفةاملاألطرافمصالحيحق

.العالقةذات
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أهمية التنمية اإلدارية 

 كافةفيوالتالعبوالفساداألخالقيغير السلوكمنتحّد

.اإلداريةالجوانب

لتزاماالخال مناملؤسساتأداءوتقويمتصويبفيتساعد

.وغيرهاواإلداريةالقانونيةباملتطلبات
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أهمية التنمية اإلدارية 

الوظائفلشغلاملتقدميناملوظفينخلفياتفحص

افيتهموشفنزاهتهملضمانالسابقة،الوظيفيةوسجالتهم

د
ّ
واألدبياتالقيممنمجموعةيملكون أّنهممنوالتأك

أداءنحو توجههمالتيالبوصلةبمثابةتكون التياألخالقية

.منهماملطلوبةاملهام
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أهداف التنمية اإلدارية

ما هي أهداف التنمية اإلدارية

؟؟؟
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أهداف التنمية اإلدارية

لوك من خال  تجنب الجمود فـي عقليـات وسـ: تجنب التقادم اإلداري . 1
ل املـــــــديرين، والتجديـــــــد فـــــــي طـــــــرق العمـــــــل، وأدوات، وتكنولوجيـــــــا العمـــــــ

.املستخدمة

عمليةاإلداريةالتنميةعمليةتسهلحيث:اإلحال عمليةتخطيط.2
ظيميالتنالهيكلفياألعلىالوظيفيةللمراكز والترقياإلحال 

.للمنظمة

أو بلوغ ،االستقالة، أو الفصل،أو الترقيةواإلحال  يكون إما بسبب "
."، أوغير ذلك من األسبابالتقاعدسن 

فـــي حيـــث تحقـــق أهـــداف املـــدراء: إرضـــاء مطلـــب النمـــو الـــذاتي لألفـــراد. 3
.الوصو  للمراكزاألعلى، والشعور باإلنجاز
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أسباب زيادة االهتمام بالتنمية اإلدارية

ما هي أسباب زيادة االهتمام بالتنمية اإلدارية

؟؟؟
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أسباب زيادة االهتمام بالتنمية اإلدارية

األعما فيوالضخمالسريعالتوسع.

 وتعقدهااملشروعاتحجمكبر.

ارةاإلدوظائفمعظملشغلالسابقالعلمياإلعدادطبيعة.

الظروفو البيئيةبالعواملوتأثرهااإلداريةالوظيفةطبيعة

.للمديرالعائلية

املساعدةالوظائفشاغليبهيقومالذيالدور زيادة.

اإلداريةالوظائفشاغليعلىالطلبزيادة.

املعرفةتقادم.
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الفرق بين التدريب والتنمية اإلدارية 

ما هو الفرق بين التدريب والتنمية اإلدارية

؟؟؟
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الفرق بين التدريب والتنمية اإلدارة 

 
ً
أنغير ة،اإلداريوالتنميةالتدريببينيميزونال الباحثينمنكثيرا
 هناك

ً
كلطبيعةحيثمنالعمليتينبينيميز الباحثينمنآخر فريقا

 وهذابه،واملعنيينوموضوعاته،برنامج،
ً
.سليمرأيأيضا

كاننظمات،املمواردفيالهائلةوالتغيراتاإلداري الفكر تطور معأنهغير 
:املفهومينهذينبينالفاصلةالخطوطوضعمنبدال 

نية،املهأو الفنيةالعما بمهاراتيرتبطالتدريبأنالبعضيرى 
 يشملقدالتدريببأنذلكعلىيردالبعضولكن

ً
منييناإلدار أيضا

الفنيةنبالجواإطار فيوخاصةاألوسط،أو التنظيمفياألدنىاملستوى 
.ألعمالهم
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إجراءات التنمية اإلدارية

ما هي إجراءات التنمية اإلدارية

؟؟؟
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إجراءات التنمية اإلدارية
قبـــــل اختيـــــار موضـــــوعات التنميـــــة والتطـــــوير،ال بـــــد مـــــن عمـــــل االجـــــراءات

:التالية

 
ً
ومعرفــة خطــط املنظمــة فــي :تقــدير احتياجــات املنظمــة مــن املــديرين: أوال

.املستقبل من حيث النمو واالنكماش

 
ً
ية الــذي يتمثــل فــي رصــيد املهــارات البشــر :مراجعــة مخــزون املهــارات:ثانيــا

. يات أعلــىاملؤهلـة املوجـودة اآلن عنــد املنظمـة والقابلـة للترقيــة إلـى مسـؤل
هـــذا املخـــزون عبــــارة عـــن ســــجالت تحتـــوي علـــى معلومــــات عـــن األفــــراد "و

وظيفي تشــــــــمل مســــــــتوياتهم التعليميــــــــة، خبــــــــراتهم الوظيفيــــــــة، املســــــــار الــــــــ
."وطموحاتهم، ونتائج تقويم األداء

حيث بعد ذلك يتم :تحديد األشخاص املطلوب تطويرهم وتنميتهم: ثالثا
.لتدريبتحديد املوضوعات التي سيشملها التطوير ومكان التطوير وا
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تقويم فعالية التنمية اإلدارية

ملاذا نحتاج إلى تقويم التنمية اإلدارية

؟؟؟
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تقويم فعالية التنمية اإلدارية

البشري العنصر فياستثمار اإلداريةالتنميةاعتبار منبالرغم

ير التغيمواجهةعلىوقدرتهاللمنظمة،مكاسبعنهينتج

 األمواهذهأنمناملنظماتتتأكدأنبدال أنهإال .وإحداثة

ال خمنوذلك،املرجوةالنتائجتحقيقفيستثمر والجهود

:التاليةاالستراتيجيات
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تقويم فعالية التنمية اإلدارية

 
ً
.قياس ردود فعل املتدربين: أوال

 
ً
.قياس درجة التعلم: ثانيا

 
ً
.قياس درجة التغير في السلوك: ثالثا

 
ً
.قياس كفاءة املنظمة ككل: رابعا
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الفصل الرابع
التطوير التنظيمي
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:تقديم 
الدكتور إبراهيم أبوالسندس

abu_alsondos@yahoo.com

Dr_AbualSondos



مفهوم التطوير التنظيمي 

حقيقلتالتنظيمفعاليةزيادةبغيةالقمةمنيدار مخططجهد

للعامليننةالكامالقدراتوتطوير للتنظيممتميزتنافس يمركز 

باستخدامالتنظيمعملياتفيمدروسةتدخالتخال من

ايجادفيملساعدتهماالعضاءمعتنفذالسلوكيةالعلومنظريات

يةوفعالكفاءةبأعلىاالهدافلتحقيقالعملتحسينطرق 
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مفهوم التطوير التنظيمي 

منعاليتهوفكفاءتهوزيادةالتنظيمقدرةلتحسيناستراتيجية

ظيميةالتنوالهياكلوالقيمواالتجاهاتالقناعاتتطوير خال 

عمالتعايشوتستطيعالجديدةاالحتياجاتمعلتتناسب

االجتماعيةةالبيئفيالهائلةالتطويراتتفرضهاالتيالتحديات

شكلةاملتحديدطريقعنوالسياسيةواالقتصاديةوالثقافية

.ةاملناسبالعالجاتوتحديداالسبابوتشخيصوأبعادها
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أهداف التطوير التنظيمي

. إزالة الركود والعوائق التنظيمية . 1
التخلص من املركزية ومحدودية اتخاذ القرار . 2
. خلق اتجاهات ايجابية في أداء االفراد وتنمية الوالء . 3
. املتاحة استخدام املوارد حسن . 4
.زيادة قدرة التنظيم على االنتشار والتوسع واالستيعاب . 5
. بناء بيئة محبة للتغيير والتطوير واالبداع . 6
.  زيادة الثقة واالحترام والتفاهم بين أعضاء التنظيم . 7
بة فيه بناء قيادات قادرة على اإلدارة والقيادة واالستيعاب واالبداع وراغ. 8
.

. تحسين الصورة الذهنية لدى الراي العام . 9
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أسباب ومبررات التطوير التنظيمي

بيةسلومبرراتأسبابوهناكإيجابيةومبرراتأسبابهناك

:نالجانبياستعراضيمكنالتنظيميالتطوير إلىتدفع
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ً
:  يعلى النحو اآلتاإليجابيةاألسباب املبررات :أوال

.زيادة تطلعات العمالء والجمهور للتنظيم . 1

. طموحات العاملين . 2

.  حدة التنافس بين املنظمات . 3

. اشراك العاملين في اتخاذ القرار . 4

.  التطور في اللوائح والسياسات واالستراتيجيات . 5

. التطور في االساليب والطرق والوسائل . 6

. االستفادة من املعارف البشرية املتطورة . 7

. املتغيرات  املحلية واالقليمية والدولية . 8
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:  على النحو األتيالسلبيةثانيا األسباب املبررات 

رعات التمويل، الهبات ، التب: انخفاض األرباح ، انخفاض أو ضعف . 1

.الخ ...

.نتساب للمنظمة ضعف اال . 2

وجود انفصا  بين العاملين واإلدارة أو املنظمة واملجتمع. 3

.عدم القدرة على املنافسة . 4

.كثرة غياب العاملين والتسيب . 5

.زيادة معدالت الشكاوي . 5

.أسباب بيئية خارجية . 6
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 املشكلةوجودمنينبعال التنظيميوالتطوير 
ً
.بهاحساسواإل فعال

ودةموجغير تكون وقد.محسوسةغير ولكنهاموجودةتكون فقد

 
ً
 تظهر أناملتوقعمنولكنحاليا

ً
دراسةحتمنيجعلناماوهذا.قريبا

التاليوالشكل.سنوات"5-3"منوتحليله.فترةكلالتنظيم

.التنظيميللتطوير تؤديالتيالعوامليوضح
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:يميالقوى التي تجعل املنظمات تلجأ للتطوير التنظ

للتطوير ءاللجوإلىاملنظماتتجبر التيالقوى تلخيصيمكن
فياملختلفةالتغيراتملواكبةالتنظيمي

القوى هذهومن.العالمفيبل.املجتمعأو الدولة:

 
ً
:الخارجيةالقوى :أوال

قـوى تكنولوجية1.

قـوى اقتصادية 2.

قـوى إجتماعية3.

قـوى سياسية4.
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ً
:القوى الداخلية: ثانيا

.التغيير في اللوائح والنظم والقانونين1.

.التنـــافـس2.

.العـالقات الغير الـــرسـمية3.

.التقـدم اإلداري 4.
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خصائص عملية التطوير التنظيمي

افق . 1 .التكامل والتو

. التهيئة واملشاركة . 2

اقع املنظمة . 3 .  التشخيص الدقيق لو

.  القدرة والفاعلية . 4

.  اإلدراك واملسئولية . 5

. امتصاص الضغوطات والتكيف مع االحداث . 6

.التطوير املستمر. 7

.  االبداع . 8
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مجاالت التطوير

.الهيكل . 1

.القيم .2

. املوارد البشرية .  3

. االستراتيجية .  4

.  نمط االدارة.  5

.  االنظمة واالجراءات .  6

.  املهارات في املنظمة .  7
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خطوات التطوير التنظيمي

التهيئةابعاد:للتطويرالبيئةتهيئة.1
(شتركةمرؤيةايجاد–بهوااللتزامالتطوير بضرورةالقناعاتايجاد

ويةالحينشر –التطويرعلىاإلجماعتوفير –التطويرلعملية
اتاالستراتيجيوتعديلمراجعة–التغييرعمليةعلىوالعزيمة
 السابقة

ً
(التطويرعمليةعنالناجمةللتحدياتوفقا

.(اعيالربالتحليلخال منوتحليلهااملعلوماتجمع):التشخيص.2
يدتحد–تطويرهيجبالذيماتحديد):ونوعهاالعالجاتتحديد.3

لكلاملعالجةنوع–مراحله–املناسبةالتطوير واساليبنظريات
.(مجا 

معالتعاملفيهايراعىمزمنةخطةخال من:التطويرتنفيذ.4
املقاومة

.التطويرخطةلتنفيذوالتقييمالرقابة.5
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مناهج التطوير

.فلسفة محددة أبعاد وأدوات للتطوير: لكل منهاج 

65



:  املنهج الفردي: أوال

لنمة،املنظفيإحداثهيرادتغيير أيأنعلىاملدخلهذايعتمد

.الفردفيتغيير حدثإذاإال يأتي

بعدينعليتتماملنهجهذاوفقالتطوير عملية:

."االتجاهاتتغيير "الذاتيةالتنمية1.

."السلوكتغيير "املفروضةالتنمية.2.

66

تغير االتجاهات

(التنمية الذاتية)

تغير السلوك

(التنمية املفروضة)



:أدوات التطوير للمنهج الفردي 

التدريب   1.

اإلرشاد 2.

اإلقناع3.

اإلثابة والعقاب والتنمية السلوكية4.
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: املدخل التنظيمي للتطوير:ثانيا 

قخليتمحيثاملنظمةعلىاملدخلهذاوفقالتطويرينصب
علىركيزالتويتم,املرتقبالتطويربحدوثيسمحبشكلاملنظمة
.التطويرأدوات,األقسام,الوظيفةذاتتطوير

التنظيميللمنهجالتطوير أبعاد:

.العملوتقسيمالتخصص1.

.اإلشرافوحدة2.

.األعما بينالعالقات3.

.اإلدارةنطاق4.

واإلستشاريينالتنفيذيينبينالعالقة5.

.اإلداريةالسياسات6.
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:املدخل الجماعي للتطوير : ثالثا 

 التاليةباملراحلويمر:

اءإستقصخال منالفردياإلداءفيالضعفنقاطعلىالتعرف.1
.العملمجموعةباقيالتركيز آراء

يأالعملداخلاألداءوبين,"العيوب"الضعفنقاطبينالربط.2
.ذاتهالشخصوليساألداءعلىالتركيز 

قوى ذاتالواحدةاملجموعةأفرادبينالعالقةيكون أنيجب.3
.متكافئة

.املجماعةأعضاءجانبمنللمشاركةكاملةالفرصةإتاحة.4
لذاتةهإدراكفيللتغير نتيجة,الفردإتجاهاتتغيير املتوقعمن.5

.عامبشكلوللمنظمة,ولآلخرين
70



:أدوات التطوير بإستخدام املدخل الجماعي

.         املشاركة في اإلدارة 1.

.           تمثيل األدوار 2.

.        اإلدراك املتباد  3.

".مختبرات تحسين األداء "تدريب الحساسية . 44.
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الفروق بين مناهج التطوير الثالثة

املدخل الجماعياملدخل الفردياملدخل التنظيمياملدخل/الخاصية 

على الجماعةعلى الفردعلى املنظمةالتركيز

الجماعةالفرداملنظمةالبعد الرئيس ي

الجماعةالفرداملنظمةاملتغير املستقل

قوة متكافئةقوة غير متكافئةالفرد قوة واحدةتكافؤ القوى 

 درجة الشمو  
ً
 أو كليا

ً
 جزئيا

ً
شاملأقل شموال

 الدور األساس ي في التطوير
ً
 تطوير املنظمة أوال

ً
تطوير جماعات العملتطوير الفرد أوال
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:يربعض النصائح السلوكية في إدارة  التغي
.التغييرفيالناسإشتراك.1

.مستمرةبمعلوماتالناستزويد.2

.العملوقيمالعاملينعاداتاإلعتبار فياألخذ.3

.واملشاركةالعملفيالعاملينحماسإشعا .4

.املشاكلحلأسلوبإستخدام.5

.الرسميغير التنظيمثقةكسب.6

.النقابيةالتنظيماتثقةكسب.7

.التغيرإحداثفيالتدريبيةالبرامجدور .8

يجبيثح,أنفسهمواملبتكرون,االبتكارتنفيذبينالفصل.9

.للتغيرقائدعنالبحث
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الفصل الخامس
إدارة الوقت
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:مفهوم إدارة الوقت

توفرةاملالشخصيةواملواهباملتاحالوقتمناالستفادةعملية
معاتنا،حيفيهايإلنسعىالتياملهمةاألهدافلتحقيق؛لدينا

ياةوالحالعملمتطلباتبينالتوازن تحقيقعلىاملحافظة

.والعقلوالروحالجسدحاجاتوبينالخاصة،

منصوى القاالستفـــادةعلىاملرءتعينالتيوالوسائلالطرق هي
الواجبــاتبينماحياتهفيالتوازن وخلقأهدافهتحقيقفيوقته

.واألهدافوالرغبات
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:مفهوم إدارة الوقت

تعنيالوقتإدارة 
ً
دالفر إدارةمننوعفهي،الذاتإدارةأوال

.بنفسهنفسه

دودحفيبمباشرتهانقومالتياألعما إدارةهيالوقتإدارة

 املتاح،الوقت
ً
.ساعة24يوميا

يه،علسيطرتناوفرضالوقتترويضمحاولةهيالوقتإدارة
 
ً
إدارةهيالوقتإدارة.عليناسيطرتهيفرضأنمنبدال

.والشخصيةالسلوك
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:أنواع الوقت

ناحاجتفينقضيهالذيالوقتوهو :بالفرديرتبطوقت
األسريةوالعالقاتوالراحةواألكلالنوممثلاألساسية،

 كثير منهاالستفادةتقلوقتوهو .املهمةواالجتماعية
ً
غير فيا

فيتوازننالحفظاألهميةمندرجةعلىوهو لهخصصما
.الحياة

للعملنخصصهالذيالوقتوهو :باآلخرينيرتبطوقت،
يمكنالوقتمنبالذاتالنوعهذاوفيالخاصة،ولحياتنا
هذانماالستفادةنستطيعهل.يواجهناالذيالكبير التحدي
؟األمثلاالستغال استغاللهنستطيعهل؟الوقت
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:مضيعات الوقت
 
ً
:التخطيطفيالوقتمضيعاتأوال
اهدافوجودعدم.
ألولوياتاترتيبعدم.
االمور ومجرياتاملتغيراتاستيعابعدم.
اقعيةغير تقديرات .للوقتو
للعملاستيعابأو أوفهمرؤيةوجودعدم.

 
ً
:التنظيمفيالوقتمضيعاتثانيا

الشخص يالتنظيمعدم.
القراءة/الروتين/رقيةالو االعما كثرة.
الرؤساءوتعددوالسلطةاملسؤوليةخلط.
وحفظهاامللفاتوأرشفةللتوثيقس يءنظام.

واحدوقتفيكثيرةبأمور القياممحاولة.
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:مضيعات الوقت
 
ً
:التوظيففيالوقتمضيعاتثالثا

املوظفينعددفيالنقصاو الزيادة.
 االتكاليون املوظفون.
 أكفاءغير /مدربينغير موظفون.
االستقاالت/التأخر/التغيب.
املوظفلدىللعملوالحباالنتماءروحغياب.

 
ً
:التوجيهفيالوقتمضيعاترابعا

الالمباالة/الدافعنقص.
الفعا غير التفويض.
روتينيةتفاصيلفياالشتراك.
العملوفيالتنسيقفينقص.
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:مضيعات الوقت
 
ً
:الرقابةفيالوقتمضيعاتخامسا

الذاتياالنضباطنقص.
املتابعةوتقارير املعايير فقدان.
الزائدةالرقابة.
الضجيج/امللهيةالبصريةاملؤثرات.

 
ً
:القرارصناعةفيالوقتمضيعاتسادسا

املعلوماتكلعلىالحصو  طلب.
التأجيل.
التردد.
سريعةقرارات.
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:مضيعات الوقت
 
ً
:االتصاالتفيالوقتمضيعاتسابعا

االجتماعاتكثرة.
الزائدةالكثيرةاالتصاالت.
واإلرشاداتاالتصاالتوضوحعدم.
االتصاالتعدم.

 
ً
:خرى أمضيعاتثامنا

والتأجيلالتكاسل.
،نمالكثير بذلكفيضيعإنجازه،يريدمايدون ال الشخصألنيحدثوهذاالنسيان

.الواجبات
وإشغالهماآلخرين،مقاطعات.
تجاهبيالسلالتفكير أو الكسلنتيجةالتنظيمفياالستمرار عدمأو األعما ،إكما عدم

.التنظيم
وقتكتلتهممشاكلإلىيؤديقدمماللغير الفهمسوء.
الهاتفيةاملقاطعات.
املفاجئون الزائرون.
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:قواعد إدارة الوقت بفاعلية

حدد أهدافك ورتب أولوياتك.

على قو  كلمة ال 
ً
.كن قادرا

اتقن فن االتصا  الهاتفي.

التزم االستراتيجيات الذكية .

82



االستراتيجيات الذكية:

الحزم.

من الصفر 
ً
.ال تبدئ دائما

درب نفسِك على إنجاز العمل.

كون عالقات إيجابية مع زمالئك.

تعرف على مضيعات وقتك  وتجنبيها.

تعلم القراءة السريعة.

 ضع التوتر تحت سيطرتك
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:خطوات ومبادئ اإلدارة الناجحة للوقت

راجع أهدافك وخططك

احتفظ بخطة زمنية

 ضع قائمة إنجازات يومية

سد منافذ الهروب

استغل األوقات الهامشية

ال تستسلم لألمور العاجلة
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الفصل السادس
إدارة ضغوط العمل
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مفهوم  ضغط العمل
غيير التفيهيبدو عالمففيالتغيير،معوعقولناأجسامناتكيفمدىهي

 يظلالذيالوحيدالش يء
ً
لعملايصبحأنغرابةفال العملمكانفيثابتا

 
ً
 مصدرا

ً
يةنفسظاهرةهو العملضغطنإفذلكوعلى.للضغوطرئيسيا

:نتيجةالفكريةالراحةبعدمللشعور 

.تواجههاالتياملصاعبأو املشاكلعلىالتغلبعلىالقدرةعدم❖
.الراهنالوضععلىالسيطرةعدم❖
.املستقبليةبالنتائجالدقيقالتكهنإمكانيةعدم❖

ظاهرةالقوى تلكووجود،الفردعلىتعملقوى منمجموعةهوفالضغط
لجهدابينوالتكافؤ التوازن بانعداممرتبطفالضغطنتائجها،خال من

.أخرى هةجمنمعالجتهاتتمالتيالحالةأو واملشكلةجهةمناملبذو  النفس ي
اإلنسانهابيقومالتيالحالةهيالنفس يالثباتدرجاتأو النفسيةفالصحة

ماوضعاستيعابأو ملعالجةاملالئمالنفس يالجهدأو النفسيةالطاقةببذ 
.فعالةبطريقة
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أسباب ظهور ضغط العمل

 التغيير في طبيعة العمل وبيئته

   التغيير في طبيعة العاملين في مكان العمل

  التراكمات الزمنية
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أنواع الضغوط
 

ً
:األدوارعنناتجةضغوطأوال
واآلخرينللموظفالدور وضوحعدم.
األدواروتضاربتعدد
اإلدارةجانبمنالتأييدعدم.

 
ً
:العملوظروفطبيعةعنناتجةضغوطثانيا
العملطبيعةمالئمةعدم
العملمكانمالئمةعدم
افز علىالصراع والترقياتالحو
ومتطلباتهاالوظيفةنوع

 
ً
:التنظيميالجانبعنناتجةضغوطثالثا
االختصاصاتوتداخلالتنظيميةالعالقاتوضوحعدم
السلطاتتوزيعفيتوازن العدم
املشاركةغياب
االتصاالتسوء
العملساعاتعبء
املركزية
الوظيفياملسار وضوحعدم

 
ً
:التغييرعنناتجةضغوطرابعا
التنظيمياملستوى على
الفردياملستوى على 88



أنواع الضغوط
 

ً
:العالقاتعنناتجةضغوطخامسا

الرؤساءمع
املرؤوسينمع
الزمالءمع
(العمالء)املستفيدينمع
الزمالءبينالتعاون ضعف

 
ً
:الوقتضغوطسادسا

العارضةالتليفونيةواملكاملاتالزيارات
والفاشلةلهااملخططغير والزياراتاالجتماعات
املتاحالوقتتنظيمعدم

 
ً
:رقابيةضغوطسابعا

الرقابيةاملعايير وضوحعدم
الرقابيةاملعايير موضوعيةعدم
واملطولةاملشددةالرقابة

 
ً
:شخصيةضغوطثامنا
ومتطلباتهااالسرة
االجتماعيةالعالقات
الفردشخصية
افع واتجاهاتهالفرددو

 
ً
:خارجيةضغوطتاسعا

واالنتماءاتاالتجاهات
واالعالمالعامالرأي
والتقاليدالعادات 89



اآلثار الناتجة عن الضغوط

منهاو إيجابيهو مافمنهاالعمل،ضغوطعنالناجمةاآلثار دتتعد

علىلببالسويؤثر العامليناألفرادعلىيقعماومنهاسلبي،هو ما

وفيماككلاملؤسسةأداءعلىويؤثر العملعلىيقعماومنهاأدائهم،

:املؤسس ياملستوى علىاآلثار هذهبعضيلي
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العملالناتجة عن ضغوطااليجابيةاآلثار 

املشكالتلحلالتعاون و املشاركة.

البناءالتنافس.

الدافعيةوزيادةالعملفيالرغبة.

 الوظيفيبالرضاالشعور.

 باإلنجازالشعور.

والتأخرالغيابانخفاض.
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ملالعالناتجة عن ضغوطالسلبيةاآلثار 

العملعنوالتأخر الغياب.

العملمهامعنوالتوقفاإلحجام.

العملترك.

والشكاوي التظلماتكثرة.

االتصا ضعف.

الخاطئةالقراراتاتخاذ.

سيئةالعملعالقات.
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املظاهر النفسية لضغوط العمل

أو بالعدوانيةاملصحوبالسخطأو التهيجوهو :الغضب
سناإحساعندلديناتتولدنفسيةحالةوهو الحادة،الخصومة

 أو حدثقدماشيئابأن
ً
يس يءماعملعلىأقدمقدشخصا

.فعالأو قوال إلينا

دامتامومنتجةايجابيةتبقىالتياالنفعا حالةوهي:القلق
.شديدةبدرجةزادتإذاسلبيةوتصبحنمعقولة

 ةمؤكدحقائقوجودعدمنتيجةالطمأنينةبعدمالشعور وهو
التيائجالنتمنالخوفبأنهالقو  ويمكن.سلباأو إيجابالدينا

.معقو  حدإلىبهاالتكهنيصعب
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املظاهر النفسية لضغوط العمل

 أو شر منالخوفاو حقيقيةماخسارةبتوقعمرتبطشعور :األرق
فيانخفاضيصاحبهالسليمالنومعلىالقدرةعدم.مرتقبخطر 
.القلقلحالةمباشر كإفراز األرق وينتجالجسم،حرارةدرجة

رور سأييصاحبهوال واملللوالرفضبالتذمر إحساس:اإلحباط
بالعجز الشعور وهو األشياء،أو األشخاصمعالتعاملعنناتج
.مانتيجةإلىيؤديفعلبردالقيامعنالتام

ةالكفاءوعدمالقدرةبعدماإلحساسهو :بالنفسالثقةفقدان
 وتظهر .قراراتهفيويعززهيساندهملندائماالفردواحتياج

ً
فيغالبا

بعدتغييرهاسرعةثمالقراراتاتخاذعلىالقدرةعدمشكل
.اتخاذها
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مؤشرات اختراق الضغوط للدفاعات
التفكيريشوش
الذاكرةيضعف
راراتالقظلهفيوتزيدالسليمالقرار اتخاذعلىالقدرةيضعف

.التعسفيةالرعناء
نفعلماعلىنندم
األسبابألتفهفنثور حساسيتناتزيد
الناسعنواالبتعادالعزلةنحو بنايميل
ألفعا باأو بالكالمسواءعدوانيايكون ألنالسلوكقابليةتزداد

رأكببسهولةاآلخرينبحقالخطأفيللوقوععرضةفنصبح
 القلقافيهيسودالتيتلكهيالعقللعجز مناسبةاألجواءأكثر
كليشار الجسديتحدثوهناالجسديتحدثالعقليعجز عندما

منأكثر أو بواحدعقولناقلقعنأجسادنافتعبر العقل،
االضطرابات
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استراتيجية إدارة الضغوط
 تطمئنهللبذكر اال )القرآنوقراءةاالستغفار منواالكثار هللاذكر

(القلوب
العباداتعلىاملحافظة
األمرلزمإذااالحتماالتأسوءلقبو  ذهنيانفسكهيئ
أولوياتكوضعنفسكرتب
 طاقتهافوق نفسكتحملال
لياقةأكثر وعدراحةخذ
االبتعادو العصبيالتوتر منوالتحرر التشنجوعدماالسترخاءتعلم

املثيراتعن
(استشارمنخابما)اآلخرينمعتحدث
طبيذنابدون األدويةتعاطينجنب
العملفيمهاراتكحسن
 لألمور االيجابيالجانبإلىأنظر
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استراتيجية إدارة الضغوط
تفقدهاوال الدعابةبروحاحتفظ
الرياضيةالتمارينممارسة
 دون بياتباإليجاللنفسواإليعاز الكامنعنالتعبير أسلوبتطوير

.والفشلالسلبيةللجوانباالستسالم
والتنظيماإلدارةملبادئالجيدالتطبيق.
التنظيميالهيكلتصميمإعادة.
القراراتاتخاذفياملشاركةتنظم.
وتوضيحهااألفرادأدوار تحليل.
ادارةأو قسمكلوتحديدهااألهدافوضع.
العملفرق بناء.
العاملينالتدريب.
السلطةتفويض.
 العاملينوإرشادتوجيهفياالستمرار. 97



:واجب

التنظيميالتطوير ملناهجفهمكخال من

يحتوضخال منمنهجكلفكرةأشرحالثالثة؛

اقعمنمنهمكلعلىعمليمثا  ؟املؤسساتو
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