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التطوير الدائم لألداء

*

إن مفيوم التطوير الدائم يقوم عمى فكرة أن المحاوالت المستمرة لموصول لمستويات أعمى لؤلداء في كل موقع
من مواقع المؤسسة يوفر مجموعة من الزيادات التدريجية التي تساعد عمى بناء أداء رفيع المستوى .وعممية

التطوير الدائم تسمى " كايتسين " بالمغة اليابانية وىو مصطمح يتركب من كممة " كاي " ومعناىا التغيير وكممة "
تسين " ومعناىا حسن أو لؤلحسن .ومن أجل تحقيق التطور الدائم يجب أن تعمل المؤسسة عمى خمق بيئة يمكن

أن يشارك جميع العاممون فييا في تطوير مستوى األداء وتحقيق الفعالية الشاممة ألنفسيم والتي تعتبر جزءاً

مكمبلً لعمميم.

واذا نظرنا إلى اإلدارات التي يكون كل ما يعنييا التطوير الدائم ،فيي تيتم بنشر األفكار والمفاىيم الجديدة
وخمق بيئة جديدة يتم فييا تشجيع الفكر الجديد .ترى ويطبق ىذا عمى المؤسسة – الذي يعتبر بمثابة قيمة

جوىرية – ليس عن طريق النصح بل عن طريق الخطوات العممية لتحقيق التطوير.

وفي ىذه الحالة تكون ميمة المشرف ىي تولي مسؤولية حل المشكبلت واألنشطة المختمفة لمتطوير الدائم.

ومع تطور الخبرة يتولى اآلخرون من أعضاء الفرق مسؤولية تطوير مستوى األداء لمجماعات .ومن المتفق عميو

أال تكون أفضل الوسائل ألداء الميمة أو إدخال التحسينات حك اًر عمى المديرين والمنفذين .ويقوم ىذا المفيوم من
منطمق أن الشخص الذي يؤدي عممو بصفة فعمية ربما تتوفر لو الخبرة عن طبيعة المشكمة التي ال تتوفر

لممديرين أو المشرفين.

واذا ما تم استخدام ىذه األساليب وتم التأكيد عمى أىميتيا عمى كل المستويات يمكن أن تصبح استراتيجية
التطوير الدائم أسموباً لمحياة في المؤسسة ،ويمكن ،بل يجب أن يكون التطوير الدائم واحداً من القيم األساسية
لممؤسسة وأن ينعكس عمى األسموب الذي يتصرف بو كل فرد من العاممين وأن يتم تدعيمو عن طريق إدارة

األداء والمكافآت ،حيث تكون القدرة عمى التنشيط وتحقيق التطوير معيار ميم لتقييم ومكافأة األداء.

*

إذا كنت مدي اًر ناجحاً كيف تكون أكثر نجاحاً ،ميشيل أرمسترونج ،مكتبة جرير لمترجمة والنشر والتوزيع ،ص  ،66-59الطبعة
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تنفيذ التطوير الدائم
الخطوات التي يتم بها تنفيذ التطوير الدائم هي:
 .2قم بصياغة استراتيجية العمل وانقميا لآلخرين.
 .6حدد المجاالت الرئيسية التي تدعم فييا سياسة التطوير الدائم استراتيجية العمل.
 .3تعيين عضواً من أعضاء فريق العمل باإلدارة العميا لتولى األمر.

 .4نمي برامج التطوير الدائم مع اإلشارة إلى عممية التطوير والجودة ورفع معدالت التطوير.
 .5وفر اإلمكانيات لتحديد ومراجعة وتطوير المفاىيم التي يتطمبيا التطوير الدائم ،عمى سبيل المثال تطوير
مستوى الجماعات واجتماعات فرق العمل وتنظيم االقتراحات.

 .6وفر إمكانيات التدريب لتحقيق التطوير وتنفيذ المقترحات.

 .7طور معايير األداء التي يمكن عن طريقيا مراقبة التقدم والمساعدة في تحديد األولويات في برامج
التطوير المستقبمية.

 .8تأكد من تقدير األفكار الجيدة ليس من الضروري أن يكون تقدي اًر مادياً.

 .9وضح لكل العاممين أىداف التطوير الدائم والمساىمات المتوقعة منيم لمتطوير وما تم تحقيقو منيا.
 .20توخي البساطة .تجنب المبادرات المتعددة وركز عمى برامج التطوير التي تبشر بالتطورات الضخمة.
ويمكن أيضاً تنمية ثقافة العاممين ع ن التطوير الدائم لمتنظيم إذا تم تشجيع المؤسسة عمى أن تقوم بدور

المؤسسة التعميمية التي تقوم بتنفيذ سياسات التطوير الدائم.
المؤسسة التعميمية :

يمكن تعريف المؤسسة التعميمية بأنيا مؤسسة تقوم بتوفير التعميم لجميع أعضائيا وتقوم بتطوير نفسيا بصفة

مستمرة.
وخصائص المؤسسة التعميمية – كما يرى " آالن مامفورد " هي أنها:
تشجيع المديرين والعاممين عمى تحديد احتياجاتيم التعميمية.

توفر برنامجاً لممراجعة الدائمة لؤلداء وتعميم العاممين.
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تشجع العاممين عمى تحديد أىداف تعميمية رفيعة المستوى ألنفسيم.

توفر نظام التغذية اإلسترجاعية لمستوى أدائيم ومستوى التعميم الذي توصموا إليو في نفس الوقت.
تراجع أداء المديرين لممساعدة في تطوير العاممين.

تساعد العاممين عمى اكتشاف فرص التعميم في مواقع العمل.

تسعى لتقديم الخبرات الجديدة ليستفيد منيا العاممون في تعمميم.

توفر اإلمكانيات لتدريب العاممين في مواقع العمل.

تغفر لمعاممين بعض أخطائيم إذا تعمموا من ىذه األخطاء.

تشجع المديرين عمى مراجعة واقرار وتخطيط األنشطة التعميمية.
تشجع العاممين عمى تحدى األساليب التقميدية لمعمل.
ويوضح لنا " تشارلز ىاندي " أن المؤسسة التعميمية يمكن أو يجب أن تعني شيئين :أوليما المؤسسة التي

تُعمّم وثانييما المؤسسة التي تشجع العاممين بيا عمى التعمم ،وباإلضافة إلى ذلك يرى أن المؤسسة التعميمية
تحتاج إلى طريقة رسمية لتوجيو األسئمة والبحث عن النظريات الختبارىا والتفكير فييا .وتقوم المؤسسة التعميمية

باستمرار بإعادة تشكيل العالم وموقعيا فيو .كما يتم تشجيع أعضاء المؤسسة القتراح برامج التطوير .كذلك فإن

عمى المؤسسة أن تبحث عن ردود لممسائل المتعمقة بقدراتيا وامكانياتيا ونقاط ضعفيا وأي نوع من المؤسسات
تريد أن تكون عميو .وعمييا أيضاً أن تستثمر إمكانياتيا السمبية ،أي من قدرتيا عمى التعميم من أخطائيا.
يتم اتخاذ خطوات محددة لتعميم المؤسسات االستفادة من تجاربيا ،فتقوم بإقامة المنتديات المختمفة لمراكز
التطوير واجتماعات مجموعة العمل ومؤتمرات اليوم الواحد وورش العمل لمساعدة العاممين عمى التفكير فيما

تعمموه وما يحتاجون لتعممو .وتعتبر ىذه األفكار األساس الذي تعتمد عميو صياغة خطط المؤسسات وخطط
تطوير مستوى األفراد.
كما تعنى المؤسسة التعميمية بتنمية الميارات والكفاءات بجميع مستوياتيا والتأكيد عمى أىمية التعميم بالوسائل
غير الرسمية في مواقع العمل بمساعدة المديرين وزمبلء العمل وبتوجيو منيم أيضاً .وتتحدد أىمية التعمم بما
أسماه " آالن مامفورد " بـ " التعمم الحدثي " أي التعمم الذي يؤسس عمى األحداث اليومية التي تحدث في الحياة

العممية اليومية لمفرد ،وادارة األداء عممية يمكن عن طريقيا تنظيم " التعمم الحدثي " الذي يساعد عمى مراجعة
اإلنجازات عمى األىداف المتفق عمييا وتحميل السموكيات التي أسيمت في تحقيق ىذه اإلنجازات أو عدم

تحقيقيا.
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خطوات التطوير الدائم :
 .2ىل تشجع ثقافة التنظيم الفكر الجديد ،ومشاركة العاممين عمى اختبلف مستوياتيم في حل المشكبلت
وتحديد برامج التطوير؟

 .6ىل يتم تقدير العاممين ومكافأتيم عمى جيودىم في أعمال التطوير وتقديم األفكار الجديدة بطريقة
مناسبة؟

 .3ىل يتم تشجيع العاممين عمى تحدي األساليب التقميدية لمتشغيل؟
 .4ىل تتخذ المؤسسة اإلجراءات البلزمة إلتاحة الفرصة لئلدارة العميا والعاممين عمى اختبلف مستوياتيم
لتشجيعيم عمى التفكير في تجاربيم واالستفادة منيا؟

 .5ىل يتم تشجيع المديرين والعاممين عمى تحديد احتياجاتيم وأىدافيم التعميمية؟

 .6ىل يتم تشجيع المديرين والعاممين عمى اكتشاف فرص التعمم في حياتيم العممية اليومية؟

 .7ىل توفر المؤسسة ومديرىا الجيود التنظيمية التي يمكن أن يستفيد منيا العاممون والتعمم منيا؟
 .8ىل يتم تشجيع العاممين عمى االستفادة من أخطائيم ومن نجاحاتيم أيضاً؟

 .9ىل يتم تنظيم المنتديات (االجتماعات والمؤتمرات  ...الخ) لكي يتعمم منيا العاممون وتساعدىم عمى
تنمية خطط التطوير؟

 .20ىل يتم تشجيع المديرين لتحديد احتياجاتيم لمتعمم ليقوموا بإشباعيا؟
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