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إدارة التطوير 



مفهوم التطوير التنظيمي

عملية مقصودة ومخطط لها، ومستمرة لتمكين 
، اخليةالتكيف مع التغييرات الخارجية والدمن المنظمات 

االستمرار والمنافسة والنموبما يحقق لها 

كورت لوين

االستمرار<=التكيف <=التطوير  االستمرار<=التكيف <=التطوير 



المفاهيم المرتبطة بالتطوير

التدريب•

التحسين•

التخطيط•

الجودة•

التحديث•

النمو•

التغيير•

األتمتة•

اإلبداع•



التطويرالهدف من وجود إدارة 
..في المنظمات

ونموها وزيادة كفاءتها وفعاليتهاالمنظمة استمرار 



أهداف إدارة التطوير
المنظمةتحسين أداء •

تحسين األداء الفردي للعاملين•

تحسين المناخ التنظيمي•

تحسين بيئة العمل•

تحسين أساليب العمل•

توفير المعلومات الدقيقة•

مواكبة التطورات•

الهيكل

الهدف

التقنية

المكافآت

القيادة

عالقات

التطوير التنظيمي



وير أو إدارة التطوير؟ملاذا حنتاج إىل معلية التط

.الخدمية المنافسةالمنظمات ظهور )1

تناقص الموارد الطبيعية)2

التقدم التقني)3

تغير النظرة السابقة إلى اإلنسان)4

التفاعل بين البيئة والنظام اإلداري)5

حتمية التغيير)6



إنه نشاط تنموي مخطط)1

ككلالمنظمة جهد يشمل )2

إشراف من اإلدارة العليا)3

زيادة الكفاءة)4

التدخل المخطط)5

استخدام العلوم السلوكية)6

الربط بين البحث العلمي واستراتيجيات العمل)7

العمل الجماعيالتركيز على )8

خصائص التطوير



توفير المعلومات الالزمة التخاذ القرارات عند الطلب)1

داريةغرس الثقة المتبادلة بين العاملين على مختلف المستويات اإل)2

إيجاد التوافق بين األهداف الفردية للعاملين وأهداف المنظمة)3

.إيجاد عالقة إيجابية متبادلة بين العاملين)4

فهم كل ما يجري داخل المنظمة من عمليات وسلوكيات ومشكالت)5

تعزيز األساليب الديمقراطية لدى المشرفين والرؤساء)6

غرس قيمة الرقابة الذاتية داخل نفوس العاملين)7

زيادة والء وانتماء العاملين والعمالء تجاه المنظمة)8



لتطوير؟ما يه ضامانت  جناح معلية ا

اإلدارة العليا للتطوير التنظيميتبني )1

ييتوفر لدى األفراد الرغبة والدافعية للنمو والتطوير الشخص)2

أكثر مما تسمح به الظروفالمنظمة البذل لصالح )3

توفر االتصال التعاوني)4

إعطاء مجموعة العمل أهمية أكبر)5

توفر الرغبة لدى األفراد لزيادة كفاءتهم)6

توفر الرغبة لدى األفراد لمساعدة زمالئهم)7



ا؟لتطوير الوفاء هبما املهام اليت ينبغي عىل إدارة ا

كلما دعت الحاجةهيكلة المنظمة وإعادة التنظيم )1

.نمذجة العمل وتبسيط إجراءاته وبناء الخطط والمعايير الحاكمة له)2

عهاالرسمية للتكيف مالقوانين واللوائح دراسة البيئة الخارجية و )3

العناية بالعاملين وتدريبهم وتأهيلهم وإعادة التأهيل باستمرار)4

.االستفادة القصوى من التقنية في تنشيط العمل)5

نقل التجارب المتميزة في المنظمات األخرى)6



.صيعلى المستوى الشخالمنظمة تعزيز الثقة المتبادلة بين موظفي )1

.تعزيز مستوى التزام الموظفين ورضاهم)2

.تشجيع مواجهة المشكالت وحلها بداًل من تأجيلها وإهمالها)3

.فعالة وإزالة مسبباتهامعالجة الصراعات بطريقة )4

.زيادة التعاون بين الموظفين داخل بيئة العمل)5

.رؤيتهاومواءمة رؤيتهم مع المنظمة، زيادة وعي الموظفين برؤية )6

.وبين المهارات الشخصيةالسلطة سهولة االنتقال بين استخدام )7

.تحقيق بيئة عمل محفزة لإلبداع والتميز)8

المنظمةتقديم االستشارات المختلفة للعاملين في )9



:القيم التي نسعى لتحقيقها
.تمكين العاملين والتعامل معهم كشركاء بداًل من معاملتهم كموارد

.المنظمةعلى بذل إمكاناتهم الكاملة لصالح العاملين تشجيع 

.والحرص على تحقيقهاالمنظمة مراعاة جميع أهداف 

.سهموضع األسس لبيئة عمل مليئة بالتحديات تحافظ على شغف األعضاء وحما

.الفرديوعملهموالمنظمة إتاحة الفرصة لألفراد لتغيير طريقة ارتباطهم بالبيئة 

.هكشخص لديه احتياجات مهمة للغاية لحياته وعملبالمنظمة تقديم كل فرد 

العاملينغرس قيمة اإليجابية لدى جميع 



مراحل عملية التطوير
وتحديد الفرص المراد تطويرهاالمنظمة دراسة واقع :التشخيص

وضع خطة عامة للتطوير، وخطة تفصيلية لكل فرصة،: التخطيط

تتضمن األهداف، الوسائل واألدوات واألساليب، والمستهدفات

ير التطووتنفيذ عملية تهيئة وتأهيل فريق العمل لقبول : التنفيذ

ائج،قياس النتائج وتصحيح االنحرافات ومقارنة األهداف بالنت: التقييم والتقويم

.وقياس األثر على الفئات المستهدفة



(بـرق)؟ كيف نعمل

قدرات العاملين 
(تدريب وتمهير)

رغبة العاملين 
(زتحفيز وتعزي)

بيئة العمل
(ثتحسين، تحدي)



من يقرع جرس التطوير؟

اإلدارة العليا تتبنى عملية التطوير•

قرارها إلدارة التطويروتصدر•
إيذانا بانطالق مراحل التطوير



؟متى نبدأ عملية التطوير 
االتفاقالتطوير بعد تبدأ عملية •

بالمنظمةموظف أو موظفةمع كل •

التطويرإلى تحتاجعلى الجوانب التي •

وحدات ومجاالت المنظمةكافةفي•
ومهارات وقدرات الموظفين أنفسهم



بالمنظمةموقع إدارة التطوير 

حسب الهيكل التنظيمي

عادةمرتبطة مع المدير التنفيذي 

ويكون دورها استشاريا بالدرجة األولى



نطاق عمل إدارة التطوير

جميع اإلدارات والمستويات اإلدارية
ر والعمليات والعالقات الرسمية وغي

المنظمةالرسمية داخل 



وظيفة إدارة التطوير

تسهيل عمل الموظف

كفاءته ومهارتهرفع 

فاعليته وإنجازهزيادة 

إسعاده



شكرًا لكم
على الحضور والمشاركة

وحسن االستماع

الشريعةخالد : مدير التطوير


