
 السادسة عشرالمحاضرة 
 الحديثة التنظيمي األداء إدارة أساليب

 : وأهميته ، األداء تقويم تعريف
 األداء تقوٌم ٌعرف  Performance Appraisal : 
 التقوٌم فترة خالل ذلك من تحققت التً والنتائج منه المطلوب العمل بسلوكٌات الموظف التزام مدى قٌاس. 
 للعمل الموظف اتقان بدرجة األداء تقوٌم ٌهتم 
 بٌتش"  تعرٌف" Beach :  وإمكانٌة تطوٌره ، حالٌا   لعمله الموظف أداء لتقوٌم المنظم اإلجراء هو 

  .مستقبال
 

 : أهميته

 من الموظفٌن تظلم أحد لو فٌما بعدالة الموظفٌن جمٌع معاملة مدى على التعرف فً المنظمة ٌساعد 

 .خدماته إنهاء أو ترقٌته تطال التً القرارات

 ترقٌتهم القرارات حول التخاذ الموظفٌن من االنجازات أصحاب على التعرف فً المنظمة ٌساعد. 

 إنتاجٌتهم وتحسٌن أدائهم لتطوٌر بحاجة هم من على التعرف فً المنظمة ٌساعد. 

 وأنظمتهاالمنظمة  سٌاسات فً والضعف القوة جوانب على التعرف المنظمة باستطاعة. 

 
 :المختلفة واستخداماتها األداء تقويم عملية أهداف

 هو ما ومنها ، إداري هو ما منها  :اهداف عدة األداء قٌاس عملٌة من تتحقق التً والبٌانات النتائج تهدف 
 ً :العلم البحث ألغراض هو ما ومنها ، واإلرشاد التوجٌه ألغراض

 
 :اإلدارية األهداف

 المرتبة وتخفٌض والنقل الترقٌة قرارات. 
 إنهائها او العقود تجدٌد قرارات. 
 التشجٌعٌة المكافآت صرف قرارات. 
 وتطوٌرٌة تدرٌبٌة ببرامج الموظفٌن الحاق قرارات. 
 واالختٌار االستقطاب اجراءات فً النظر إعادة. 

 

 : واإلرشاد التوجيه أهداف

 الموظفٌن أداء فً والقوة الضعف جوانب إبراز. 

 التؤهٌل إعادة او التدرٌبٌة البرامج إلى الموظفٌن إرشاد. 

 الممكن من والتً وأنظمتها سٌاساتها فً النظر بإعادة المنظمة قٌام فً األداء عن المتجمعة البٌانات استخدام 
 .التقوٌم نتائج ضعف فً السبب تكون ان

 
 : العلمي البحث أهداف

 واالختٌار االستقطاب عملٌات وسالمة صحة من التحقق. 
 التدرٌبٌة البرامج تقوٌم. 
 الوظٌفً والتقدم والخدمات واألجور الرواتب مثل الوظٌفً والرضا الحوافز وأنظمة إجراءات تقوٌم. 
 

 : األداء تقويم عملية خطوات
 : ٌلً بما اختصارها ٌمكن عامة بصفة ولكن ، اخرى إلى مإسسة من الخطوات تختلف
 : وأهدافه التقوٌم متطلبات تحدٌد:  أوال
 .وقٌاسها تقوٌمها المراد واالنجازات والنتائج المهارات المسئولون ٌحدد حٌث



 : للتقوٌم المناسبة الطرٌقة تحدٌد : ثانيا  
 الذي المحور ذلك بعد ستصبح المستخدمة التقوٌم طرٌقة أن كما ، المنظمات كل فً لالستخدام تصلح ال فقد

 .ورئٌسه الموظف بٌن العالقة علٌه ترتكز
 : المشرفٌن تدرٌب  :ثالثا  
 .مرإوسٌهم مع التقوٌم نتائج مناقشة وكٌفٌة ، عادلة دقٌقة بطرٌقة االداء تقوٌم كٌفٌة على
 : الموظفٌن مع التقوٌم طرق مناقشة  :رابعا  

 .الموظف مستقبل على وانعكاساته وفائدته ، التقوٌم علٌها سٌرتكز التً والعنصر ، وأهدافه
 : للمقارنة مسبقة معاٌٌر تحدٌد  :خامسا  
 .التقوٌم عملٌة فً دخل أي عواطفه أو الرئٌس لمشاعر تكون ال أن وٌجب زمنٌة أو نوعٌة أو كمٌة كانت سواء
 : الموظف مع التقوٌم نتائج مناقشة  :سادسا  
 ٌجب كما .المرإوس مع النقاط مناقشة فً الرئٌس ٌتردد ال أن وٌجب ، والضعف القوة جوانب الموظف لٌعرف

 أداء تطوٌر وكٌفٌة والضعف القوة نقاط إبراز وإنما والمكافآت العالوات على المناقشة محور ٌدور ال أن
 .الموظف
 :  مستقبال األداء تطوٌر اهداف تحدٌد  :سابعا  
 الفنً، الجانب أو الموظف، كسلوكٌات : الموظف أداء كفاءة لرفع المحتملة التطوٌر جوانب الرئٌس ٌحدد بحٌث

 ...القرار اتخاذ فً كفاءته أو
 

 : األداء تقويم فعالية تقويم

 اختٌار ٌجب لذا الطرق لهذه ومزاٌا عٌوب وهناك ، األداء لتقوٌم عدٌدة طرق هناك أن معرفة من البد 
 القدرة كعدم التقوٌم نتائج فً تإثر عوامل هناك بؤن نعرف أن ٌجب كما .للتقوٌم والعادلة المناسبة الطرٌقة

 .ذلك فً الرغبة عدم ولكن األداء متطلبات على القدرة أو ، األداء متطلبات مقابلة على

 التقوٌم عملٌات بمراجعة العلٌا اإلدارة قٌام خالل من التقوٌم برامج فعالٌة من تتحقق أن المنظمة وتستطٌع 
 برامج وقٌاس تنفٌذ طرق حول بمرئٌاتها اإلدارات هذه تشعر وأن .األخرى اإلدارات بواسطة تتم التً

 . التقوٌم
 

 الحديثة التنظيمي االداء ادارة اساليب
 Reengineering(  الهندرة ( الهندسة اعادة -1
 TQM الشاملة الجودة ادارة -2
 Empowerment العاملٌن تمكٌن مدخل -3
 Benchmarking المقارن التفوق مجال -4
 

 Reengineering(  الهندرة ( الهندسة اعادة
 تحسٌن نتائج لتحقٌق بالمنظمات الرئٌسٌة للعملٌات الجذري التصمٌم واعادة اساسٌة بصورة التفكٌر اعادة هً

 .العمل انجاز وسرعة والتكلفة والجودة الخدمة : العصرٌة االداء مقاٌٌس فً هائلة
 

 الهندسة اعادة عناصر
 .اساسً التغٌٌر ٌكون ان -1
 .جذري التغٌٌر ٌكون ان -2
 .وضخمة جوهرٌة النتائج تكون ان -3
 .العملٌات فً التغٌٌر ٌكون ان -4
 .المعلومات تقنٌة علً التغٌٌر ٌعتمد ان -5
 .االستنتاجً ولٌس االستقرائً التفكٌر علً التغٌٌر ٌعتمد ان -6
 
 



 االعمال هندسة اعادة مداخل
 العملٌات تصمٌم اعادة مدخل. 
 التنظٌمٌة الفجوة مدخل. 
 الحدٌثة التقنٌة مدخل.  
 الجمعً الفكر مدخل. 
 االعمال هندسة اعادة خصائص مدخل. 
 

 االعمال هندسة اعادة جهود اهمية

 المنظمة فً العاملٌن رضا مستوي تعزٌز. 

 جدٌدة افكار طرح خالل من االبداعً التفكٌر خلق. 

 العمالء لطلبات الفورٌة االجابة تحقٌق. 

 المستقل العمل الً المراقب العمل من الموظفٌن دور تحول. 

 قٌادٌٌن الً التنفٌذٌٌن تحول. 

 االداء اقتصادٌات تحسٌن. 

 البٌروقراطٌة علً القضاء. 
 

 للهندرة تحتاج التي المنظمات انواع
 المتدهور الوضع ذات المنظمات. 
 للتدهور طرٌقها فً التً المنظمات. 
 النجاح قمة بلغت التً المنظمات. 
 

                    مثال
 تؤخذ أن فقبل ، ) الهندرة(  العملٌات هندسة إعادة اسلوب تطبٌق فً الرائدة الشركات احدى IBM شركة تعد

 العدٌد تستغرق طلبه على الموافقة ثم للعمٌل المالً المركز من التؤكد عملٌات كانت الجدٌد األسلوب بهذا الشركة
 المشكلة هذه الشركة أٌقنت وعندما. علٌه الموافقة قبل األفراد من العدٌد على الطلب مرور بسبب ، األسابٌع من

 فً المتشابهة الوظائف من مجموعة كل دمج خالل من تمارسها التً العملٌات مختلف هندسة إعادة فً بدأت
 طلبه أصبح خطوة كل فً مطلوب هو ما واستٌفاء الخطوات من بالعدٌد العمٌل ٌمر أن من فبدال ، واحدة وظٌفة
 .فقط دقٌقة 90 عن ٌزٌد ال فٌما ٌنفذ
 

 العمليات هندسة إعادة نتائج

                  لإلئتمان IBM شركة  :( 1)  حالة
 

 ف :الهد

 السهولة ٌحقق بما الشركة تنتجها التً والخدمات والبرامج اآللٌة الحاسبات تموٌل عملٌة فً تغٌٌر إحداث 
 .التكلفة وتحسٌن والسرعة

 
 ة :للعملي العام اإلطار

 عملٌة وإتمام الشركة داخل التموٌل اعتماد إجراءات إتمام إلى المٌدان من للتموٌل المبٌعات مندوب طلب من 
 .البٌع

 
 
 



 AS IS          ة :             للعملي الحالي الوضع

  (4 ) الواردة الطلبات وتسجٌل بالهاتف المندوبٌن من الطلبات الستقبال موظفٌن. 

 على النتٌجة وتدوٌن االئتمانً العمٌل وضع ومراجعة بالحاسب الطلب بٌانات إلدخال االئتمان إدارة مسإول 
 .نموذج

 آخر حاسب فً البٌانات وإدخال القرض عقد لتعدٌل التطبٌقات إدارة مسإول. 

 النتٌجة وتوثٌق الفائدة معدل وتحدٌد بالحاسب المالً الجدول على المعلومات إلدخال التسعٌر مسإول. 

 المبٌعات لمندوب خطاب وإرسال للترجمة اإلدارٌة الشإون مسإول. 
 أيام - (  7 - 5)  موظفين 4 - خطوات 5

 
 TO BE           س :        الهند إعادة بعد العملية

 العملٌة فً جذري تغٌٌر. 
 الصفقات منظم(  واحد موظف - Deals Organizer  )العملٌة مسإول هو. 
 العمٌل عن المعلومات كافة على ٌشتمل مترابط واحد حاسب نظام. 
 اإلخطار لخطاب الحاسب على نموذج. 
 واحد موظف. 
 4 العملٌة إلنجاز ساعات. 
 93 بمعدل العملٌة إنجاز وقت تقلٌل%. 
 ضعف 100 بمعدل الصفقات زٌادة. 

                    فورد شركة(   2) حالة
 
 الموردٌن حسابات بإدارة العمالة تخفٌض. 
 التكالٌف وخفض العملٌة فعالٌة زٌادة. 
 العاملٌن أداء تطوٌر. 
 

 : الهدف
 مباشرة غٌر التكالٌف(  التشغٌل تكلفة إرتفاع .) 
 500 الحواسب من كبٌر عدد ٌستخدمون موظف. 
 التكالٌف خفض على كبٌر تؤثٌر ذو %20 بنسبة العمالة تخفٌض إعتبار. 
 

 AS IS                ة :         للعملي الحالي الوضع
 شراء أمر إصدار :اإلدارٌة الوحدة. 
 الموردٌن حسابات إلى وصورة للمورد الشراء أمر إرسال. 
 الحسابات إلى وإرساله استالم نموذج وتعبئة المواد إستالم. 
 الحسابات إلدارة المورد من فاتورة. 
 فاتورة ، استالم نموذج ، شراء أمر(  المستندات مراجعة :الحسابات إدارة(. 
 الدفع أمر إصدار. 
 أسابيع عدة – موظف 500 – خطوات 6
 
 
 
 

 



 TO BEة :                    الهندس إعادة بعد العملية
 االستالم بعد الدفع من بدال   االستالم عند الدفع. 
 االستالم بإدارة المعلومات كافة على ٌحتوي حاسب. 
 األمر إصدار عند الحاسب على الشراء أمر بٌانات جمٌع إدخال. 
 الصرف إذن وإصدار المشتركة البٌانات قاعدة خالل من والمطابقة والفاتورة المواد إستالم  :االستالم إدارة 

 .الحاسب من
 (( 125   موظف ) العمالة فً خفض % 75  .) 
 ومحدثة موحدة بٌانات قاعدة. 
 العملٌة إنجاز وقت فً كبٌر تقلٌل. 
 اإلنتاجٌة وزٌادة التكالٌف خفض. 
 االستالم بإدارة األنشطة معظم إنجاز. 

 
 االعمال هندسة اعادة مراحل
 التفكٌر اعادة : االولي المرحلة
 )  االستشراف ( المستقبل رإٌة : الثانية المرحلة
 االساسٌة للعملٌات الجذري التصمٌم اعادة : الثالثة المرحلة
 الهٌكلة اعادة : الرابعة المرحلة
 للتغٌٌر التحضٌر : الخامسة المرحلة
 بالتطبٌق الشروع : السادسة المرحلة

 
 العمليات هندسة اعادة اغراض

 االداء فً جذري تغٌٌر تحقٌق 

 العمالء علً التركٌز 

 السرعة 

 الجودة 

 التكلفة تخفٌض 

 المنافسٌن علً التفوق 
 

 TQM  الشاملة الجودة ادارة
 بوفرة والخدمات للسلع المطور لالنتاج والمتمٌز المستمر االداء فلسفة علً الشاملة الجودة ادارة اسلوب ٌقوم
 .والخارجً الداخلً العمٌل وارضاء مرة كل وفً مرة اول من والشوائب العٌوب من الخلو مع اقل وتكلفة اعلً

 
 الشاملة الجودة ادارة خصائص

 الجودة بتحقٌق معنٌة المنظمة وظائف كل 

 العمالء وتوقعات حاجات جمٌع الحسبان فً االخذ 

 عالجها من بدال المشاكل من والوقاٌة المستمر التحسٌن 

 ككل والمنظمة والعملٌات االنشطة جمٌع تشمل الجودة 

 ًتشاركٌة ادارة ه 

 المنظمة حاجات الرضاء ٌهدف اداري اسلوب 

 االولوٌات قائمة رأس علً ووضعه العمٌل رضا علً التركٌز 
 
 
 



 الشاملة الجودة ادارة اهداف
 .التكالٌف خفض -1
 .للعمٌل المهمات النجاز الالزم الوقت تقلٌل -2
 .الجودة تحقٌق -3
 

 الشاملة الجودة ادارة تطبيق فوائد
 المستمر التطوٌر علً وتحافظ تدعم بٌئة خلق 
 العملٌات اداء قٌاس ادوات تطوٌر 
 العمٌل علً بقوة تركز ثقافة اٌجاد 
 المخرجات نوعٌة تحسٌن 
 العملٌات تطوٌر اسلوب علً الموظفٌن تدرٌب 
 الشكاوي وتقلٌل العمالء جذب علً القدرة زٌادة 
 للعاملٌن العمل واداء الثقة تحسٌن 
 

 الشاملة الجودة ادارة تطبيق خطوات
 المإسسة ثقافة تشكٌل اعادة : اوال
 المنظمة فً العاملٌن لجمٌع الشاملة الجودة ادارة ومبادئ مفاهٌم نشر : ثانيا
 والتدرٌب التعلٌم : ثالثا
 بالمستشارٌن االستعانة : رابعا

 العمل فرق تشكٌل : خامسا
 والتحفٌز التشجٌع : سادسا
 والمتابعة الشرافا : سابعا
 التطبٌق استراتٌجٌة : ثامنا
 

 Empowerment العاملين تمكين مدخل

 الصناعٌة العالقات مدرسة الً جذورها ترجع. 

 القرارات صنع فً واشراكهم لهم السلطة من المزٌد تفوٌض طرٌق عن تتم العاملٌن تمكٌن نظرٌة . 

 الذاتٌة بقدراته الشخص اٌمان توطٌد الً ٌإدي اجراء بانه التمكٌن ٌعرف. 

 وحمل القرارات اتخاذ علً بالقدرة الموظف احساس عن ناتج وظٌفً والتزام شعور بانه اٌضا وٌعرف 
 .المنظمة اداء تطوٌر فً ٌسهم وانه المسإلٌة

 
 العاملين تمكين اهمية

 االعمال منظمات فً واالنتاجٌة االداء وفاعلٌة كفاءة دعم. 

 المنظمة اهداف تحقٌق فً مهم عامل بانه واشعاره الموظف بنفس الثقة زرع. 

 وتصمٌم الوظٌفٌة المسإلٌة دور ووضوح للمنظمة واالنتماء القرارات وجودة الوظٌفً الرضا تحقٌق 
 .واالبداع االدارٌة الوحدات بٌن والعالقات الرقابة ووسائل الوظائف

 
 Benchmarking المقارن التفوق مدخل

 وتطوٌر تحسٌن طرٌق عن علٌها والتفوق منها التعلم اجل من اخري بمنظمات المنظمة مقارنة علً ٌقوم 
 .العمالء خدمة واسالٌب واالنتاجٌة االداء

 واستخدام وذاتها منافسٌها تقٌٌم فً المإسسات ٌساعد مستمر اداري اجراء بانه المقارن التفوق ٌعرف 
 تصبح ان بهدف وذلك العمل سوق فً التفوق لتحقٌق عملٌة خطة تصمٌم فً المقارنة عن الناتجة المعلومات
 .االفضل من افضل المنظمة



 المقارن التفوق دورة
 .النجاح فً المإثرة العناصر تحدٌد -1
 .المنافسٌن بٌن من السوق فً المنتجٌن افضل تحدٌد -2
 االفضل علً تتفوق المنظمة ٌجعل بما السوق فً بالقائم مقارنة االهداف افضل لتحقٌق وبرنامج خطة رسم -3

 .منافسٌها بٌن
 .التقدم وقٌاس االداء متابعة -4
 

 المقارن التفوق اهداف

 السوق فً المتمٌزة بالشركات مقارنة للشركة التنافسً المستوي معرفة. 

 الشركات تلك من ناجحة افكار واقتباس التعلم. 

 سرعة معدل - المنتج سعر متوسط : مثل مقاٌٌس التنافسً مستواها لمعرفة تهدف التً الشركات تستخدم 
 - السوق فً التغلغل - االنتاج مكونات - للمستهلك المتاحة الخٌارات - االنتاج خطوط تنوع - المنتج تسلٌم

 .المنتج جودة - العمٌل ارضاء
 

 المقارن التفوق مدخل وفوائد أهمية
 .الصناعٌة الخدمات مجال فً للتطبٌق وقابل جدا فعال المقارن التفوق اسلوب -1
 .االستراتٌجٌة تصمٌم فً ٌساعد -2
 .االداء وتحسٌن االداء كفاءة وزٌادة التنظٌمً التطوٌر ٌساعد -3
 .التكالٌف من الحد فً ٌساعد -4
 .العمل اداء فً جدٌدة طرق تعلم من الموظفٌن تمكٌن فً ٌساعد -5
 .الداخلً االتصال طرق تحسٌن فً ٌساعد -6
 
 

 اخوكم / البرهي
 


