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 الدليل اإلرشادي فريق عمل 
 لشعبة حتسني األداء

 ثانوية عبد اهلل االمحد
 

 

 
 إعداد :  

 

 الثانوية عبد هللا الأمحد الصباح مدرسة –معمل شعبة حتسني الأداء  –عه هشام محمد مج 

 

 فريق المراجعة :  

 

  مدرسة عبد هللا الأمحد الصباح الثانوية –شعبة حتسني الأداء 

 

 اإلشراف العام :  

 

  مدرسة عبد هللا الأمحد الصباح الثانوية -مدير  –يوسف أأمحد بوسكندر 
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 كلمة مدير املدرسة
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

حسان اا عد بدلين ..أأما اىل يوم محلد هلل والصالة والسالم عىل رسوهل الكرمي محمد أأفضل خلق هللا وعىل أ هل وحصبه أأمجعني ,وعىل من تبعهم بإ

ليمك  بلأصاةل عن نفيس ,وبلنيابة عن زمالىئ أأعضاء الهيئة الإدارية والتعلميية و شعبة حتسني الأداء يطيب ىل أأن أأتوجه  مسي الهتاىنباإ

جنازات ملوىل عز وجل توفيقه لنا ىف مسريتنا القادمة, وتلكيهل جلهودان بلنجاحات والااسائاًل  2016-2017مبناس بة بدء العام ادلراىس اجلديد 

ًب قادرين عىل طالفضل هللا ملمثر بلتنظم ىف عقد اإجنازاتنا السابقة الباعثة عىل الفخر بنتاهجا والإشادة بصناعها ىف ابداعاهتم والزتاهمم وتعاوهنم ا

لينا وىل لتو التفاعل مع واقعهم ومتطلبات عرصمه احلديث ,وللحق فمل يكن هذا حمض صدفة بل نتاج اسرتاتيجيات وضعت منذ اللحظة الأ 

دارة هذا الرصح التعلميي ظللها عزم مجمع عىل الاجناز ومعل دؤوب ورؤية منفتحة عىل لك فكر جديد مبدع يدفع بأأهداف  م حىت ماالاها اىل اإ

دارة ومعلمني وطالًب   .بت المتزي عنوان اثنوية عبد هللا الأمحد الصباح اإ

يس فمت مل املدرلقد اكن انضامم مدرستنا مضن مرشوع مدارس الادارات املدرس ية املطورة ان احدث نقةل نوعية و ملموسة ىف اسلوب الع و

املبىن  –الادارة  –املعمل  –لعمل اخلاصة بلك عنرص ) املتعمل وشلكت فرق ا , رمس اخلطة الاسرتاتيجية وفقا لرؤية املدرسة جتاه عنارصها 

مات انت و املعلو الرشاكة اجملمتعية ( وذكل بلعامتد عىل عدة مصادر مت الاعامتد علهيا ىف بناء اخلطة كجمع البياانت و الاستبا –املدريس 

 . لكويت اجناحه كونه املالذ الآمن لتطوير التعلمي ىف بدلان اتبين هذا املرشوع و العمل عىلاىل املتاحة , وهذا ما دفعنا 
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 مفهوم حتسني األداء
 

لنفقات وةل تقليل امة وحمامن أأمه مفاهمي العرص احلايل أأن املنافسة القوية والإبداع ل ينتجان من اس تخدام ال لت والأهجزة احلديثة واملتقد

منا بس تخدام أأمه مصدر عىل الإطالق وه ى سسة مبدو: الأشخاص, املوظفون, العاملون, ..... و أأصبح حيمك عىل جناح أأي مؤ حفسب واإ

 اإهامتهما بقدرات موظفهيا وكفاءاهتم

 وحسن أأداهئم لأعامهلم. وكيفية استامثر رأأس املال البرشي...

 

 الرتكيز على األداء
 

خلارجية اقشورها و لأنك اإذا مقت مبعاجلة ظواهر املشلكة  اإن معلية حتسني الأداء تتطلب نظرة مشولية تبدأأ من اجلذور, و هذا أأمر بدهييي

ل أأنه يبقى جزءا من املطلوب, لأن الصو  كز مل عندما نر رة تتاكفس تظهر من جديد. عىل الرمغ من أأمهية التعلمي والتدريب لزايدة الإنتاجية اإ

ن معلية حتسني الأداء ذاهتا تعترب نو  اري هموفري خمزون لتايل تعا من أأنواع التعلمي املس متر, وبعىل لك املوارد املمكنة لتحسني الأداء, واإ

 حمرتف يف املؤسسة. 

 

 

 مظاهر ضعف األداء
 
 الإنتاجية الضعيفة وغري اجليدة يف مواصفاهتا -

هناء الأعامل يف الوقت احملدد. -  عدم اإ

 الصدام املس متر بني الإدارة و املوظفني , وخاصة اجلدد. -

 املؤسسة السائدة.عدم الانسجام مع ثقافة  -

 فقدان احلافزية و ازدايد حاةل الالمبالة دلى العاملني. -

 جتنب وفقدان روح اخملاطرة و التأأخري يف اختاذ القرارات. -

 عدم وجود الرغبة يف المنو والتطور الوظيفي. -
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 توصيف شعبة حتسني األداء
 

 .ترفع ملتخذ القرارهجة تقوم جبمع البياانت و حتليلها مرفقة بتقارير و توصيات 

 
 تكنولوجيا األداء اإلنساني

 
سة ما, ين مهنا مؤس ليت تعاتسمى معلية حتسني الأداء بتكنولوجيا الأداء الإنساين , وميكن تعريفها بأأهنا طريقة منظمة وشامةل لعالج املشالك ا

يل نا يأأيت حتل داء, وه يس وحماوةل حتديد الفجوة يف الأ ويه معلية منظمة تبدأأ مبقارنة الوضع احلايل والوضع املرغوب للأداء الفردي واملؤس

 املسببات ملعرفة تأأثري بيئة العمل عىل الأداء. 

تضمن ا ميكن أأن ي اء, وهذحاملا يمت معرفة وحتديد الفجوة احلاصةل يف الأداء ومسبباهتا يمت اختاذ الإجراءات واخلطوات املناس بة لتطوير الأد

حد هذه اق عىل أأ ومعدات جديدة, نظام ماكفئات ,اختيار وتغيري مواقع املوظفني وتدريهبم , وعند التفقياسات ومراجعة للنظام ووسائل 

 اخلطوات أأو أأكرث يمت تطبيقها فعليا, وبعد التطبيق يمن التقيمي.

 
 عوائق األداء

 
س تخدام انع من مي ء بشلك سليب أأو بشلك يه العوائق املتواجدة و احمليطة يف البيئة اليت حيصل فهيا العمل, وتؤثر عىل العمل أأو الأدا

 املوظف لطاقته القصوى يف الإنتاج, وأأمهها العوائق الشخصية للموظف, وعدم احرتام قمية الوقت.
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 فرق العمل وحتسني األداء اهليكل التنظيمي ل
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 حتسني األداء جماالت عمل شعبة
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 خطوات عملية حتسني األداء
 

 تحليل األداءالخطوة األولى : 
 

 و يرتبط بعملية حتليل الأداء مفهومني يف حتليل بيئة العمل وهام :

 ضع املرغوب : ويصف الإماكانت والقدرات املتاحة يف بيئة العمل والالزمة لتحقيق اسرتاتيجية وأأهداف املؤسسة.الو -

 ام يه موجودة فعليا.اء العمل والإماكانت والقدرات املتاحة كالوضع احلايل/الفعيل : يصف مس توى أأد-

حماوةل  حللول لها وااإجياد  و ينتج عن هذين املفهومني اإدراك الفجوة يف الأداء , ومن خاللها ميكن اإدراك املشالك املتعلقة بلأداء والعمل عىل

 توقع املشالك اليت قد حتدث مس تقبال.

 .لتاكليفقل تقليصها اإىل أأدىن مس توى بس تخدام أأقل اذلا فاإن الهدف من حتليل الأداء هو حماوةل اغالق هذه الفجوة أأو عىل الأ 

 

 الخطوة الثانية : البحث عن جذور المسببات
 

املمكنة  علوماتجيب عند حتليل أأي مشلكة أأن نبدأأ من جذورها. وهنا نبدأأ بلسؤال ملاذا توجد هذه الفجوة يف الأداء؟ و نبدأأ جبمع امل

 ني بضعفيةل املعاجلة, جيب أأن ل خنجل من مواهجة و مصارحة أأنفس نا أأو املتس ببلتحديد وتعريف سبب ضعف الأداء قبل اختيار وس  

 الأداء.

 و ميكن اعتبار أأحد العنارص التالية من أأس باب ضعف الأداء :

 قةل التغذية الراجعة عن الأداء . -

 ضعف يف التحفزي. -

 ضعف يف املعرفة و املهارات. -

 مئة للعمل.معدات واحتياجات غري اكفية أأو غري مال -

 ضعف يف الرتكزي عىل الزبئن و اجملمتع احمليط. -

   

 اختيار وس يةل التدخل أأو املعاجلة: الخطوة الثالثة 

 

 تطبيق وس يةل أأو طريقة املعاجلة: الخطوة الرابعة

 

  مراقبة وتقيمي الأداء: الخطوة الخامسة 
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 لتحليل األداء SWOTطريقة 

 
 SWOT التعريف

 

 Strength نقاط القوة
 اإماكنيات داخلية ذاتية موجودة فعاًل تساعد عىل اس تغالل الفرص املتاحة واملمكنة وعىل ماكحفة الهتديدات. أأي

 Weaknesses نقاط الضعف
 عاًل تعيق من قدرة املؤسسة عىل اس تغالل الفرص.ظروف وعوامل نقص داخلية موجودة ف أأي

 Opportunities الفرص المتاحة
 ظروف أأو اجتاهات خارجية ذات أأثر اإجيايب عىل اجملال اذلي تمتزي به املؤسسة. أأي

 Threats  المخاطر التهديدات/
 ىل خسارة.دروسة اإ قود يف ظل غياب الإجراءات املبه املؤسسة واليت قد ت أأي ظروف أأو اجتاهات خارجية تؤثر سلبًا عىل اجملال اذلي تمتزي
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 شكلةلتحليل امل عظمة السمكةطريقة 
 
 

 
 

 

  : مخطط عظمة السمكة

 
ث أأن , حي مكةالهيلك العظمي للسيئ لهذا اخملطط شبيه )ايشاكوا( أأو كام يسمى خمطط السبب والتأأثري سبب تسميته هو أأن الشلك الهنا

 رأأس السمكة ميثل املشلكة الأساس ية و لك عظمة فرعية من العمود الفقري ميثل العنارص الرئيس ية لهذه املشلكة

 ليت قد تكونارئيس ية ت مبشاركة املس ئولني عن هذه املشلكة أأو املس ئولني عن العنارص التعد أأداة عظمة السمكة أأداة رائعة لتحليل املشالك

 الكت أأمسببا يف هذه املشلكة , سواء اكنت هذه املشلكة خشصية أأو عىل مس توى مشالكت الرشاكت و املنظامت صغرية اكنت يه املش

املؤثر  لرئيس يةاام اكنت صغرية أأو اتفهة و اليت قد تكون يه السبب كبرية فهذا التخطيط يساعدك عىل حتليل و اإجياد مجيع املشالكت هم

 للمشلكة الكبرية
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 شكلةلتحليل امل شجرة املشكلةطريقة 
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 خطة التحسني املدرسي باستخدام النموذج املنطقي

 خطة عمل لتنفيذ املعايري اجلديدة
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 يات لتحسني األداء أساس

 
 اإن اخلطوات الالزمة لتحسني الأداء عىل املس توى الفردي ,فرق العمل, تتبع اخلطوات الأساس ية التالية:  

 

 معاجلته.  املطلوب اإجراء يف العنرص و الفجوات الضعف. حدد نقاط 1

 . طور خطة ملعاجلة القضااي والفجوات اليت مقت بتحديدها.2

 سيس الطريقة املثىل يف اإجناز العمل.. امعل عىل تأأ 3

 هماراتك. لتطوير. التحق بلربامج التدريبية 4

 . مق بقياس التقدم احلاصل يف هماراتك بعد الإجراءات املتخذة.5

 . جيب أأن تُعمل برد فعل رئيسك وأأن تعطيه تغذية راجعة عن أأعامكل.6

 . الآن راجع لك العملية اليت مقت هبا وقمي نتاجئها.7

 حاول أأن يكون دليك دامئا خططا للتطوير و التحسني املس متر للأداء.. 8

 

 

 عملية تطوير و حتسني األداء دور املدير يف 
 

 جيب عىل املدير احلرص عىل تنفيذ اسرتاتيجيات الأداء و متابعهتا, وميكن تلخيص دوره بخلطوات التالية :

 

 . حتديد املشلكة وحتليل املوقف.1

 تخصصة ومعل التقيمي الالزم.. طلب املشورة امل 2

 . وضع وحتديد الأهداف3

 . حتديد املدخالت الالزمة.4

 . التطبيق والتعزيز )زايدة السلوك الإجيايب وتقليل السليب(5

عادة التقيمي واملشورة.6  . املتابعة ادلامئة واإ
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 فرق العمل : 

 
ومه  قت معنيو اكمةل, مطلوب مهنم أأداء همامت وأأهداف معينة يف ويه مجموعة صغرية تضم عددا من الأفراد ختصصاهتم خمتلفة ولكهنا مت

رق تفيد يف : تبادل اخلربات واملهارات الالزمة, مجع املعلومات وتكوين . وهذه الف10-5مسؤولون عن أأداهئم. عادة ما يرتاوح عددمه من 

آفاق كبرية عىل ح  عند اختيار ب احلرصل املشالكت, وتوفري الوقت. ولكن جيالبدائل وتقيميها واختاذ القرارات والإجراءات املناس بة, فتح أ

ذا اكن غري متجانس و غري متاكئف فاإن النتاجئ س تكون سلبية.  فريق العمل حبيث يكون متجانسا لأنه اإ

سام ق ني الأ بهناك مؤسسات تقوم بعمل )ادلوران الوظيفي( وهو يعين بختصار أأن لك موظف بعد أأن يثبت همارته يف قسمه ومعهل يتنقل 

 . لفرتات قصرية ليأأخذ فكرة عن طبيعة معل الأقسام الأخرى , حىت تكون العملية اليت متر هبا املؤسسة بشلك اكمل أأمامه

 

 الرضى الوظيفي و حتسني األداء
 

ل. يوجد داء الأعاملأ نوية ع الرىض الوظيفي يعىن أأن توفر املؤسسة املتطلبات الأساس ية الالزمة لأداء العمل , ولك الوسائل الالزمة املادية وامل 

يؤدي  ظيفي لعدد من ادلراسات يربط بني الرىض الوظيفي وبني الأداء اجليد , ويف نفس الوقت توجد دراسات أأخرى تبني أأن الرىض الو 

ولية جتاه مسؤ هيا بلرضورة اإىل الأداء اجليد بسبب تدخل العديد من العوامل. وبختالف الآراء و التفسريات يبقى أأن املؤسسة ل شك عل

 ملوظف. ء عىل اموظفهيا بلقدر املعقول واملطلوب لتوفري الأجواء املناس بة للعمل ماداي ومعنواًي, مث بعد ذكل تكون مسؤولية الأدا

 

 تعديل السلوك وحتسني األداء
 

. ونبدأأ لإجيايبزايدة السلوك ا تعديل السلوك هو اإحدى الوسائل لتحسني الأداء لأننا من خالهل حناول اإزاةل وتقليص السلوك السليب و

لزام ة, وميكبلوسائل الإجيابية وقد ينهتيي بنا املطاف اإىل الوسائل العقابية, وذكل مرهون حبسب اس تجابة املوظف والظروف احمليط ن اإ

نجزا م العمل  يكوناملوظف بكتابة تقرير يويم عن معهل, لأنه س يدرك اإن مل يعمل هبذا اليوم سوف لن جيد ما يكتبه, وهذا ل يعين أأن 

  . ومنهتيا فقد يس هتكل العمل عدة أأايم

 

 

 



 

 الرتبية      وزارة
                                         منطفة األمحدي التعليمية
 بنني –مدرسة عبد اهلل األمحد الصباح 

 شعبة حتسني األداء
 

 
شعبة حتني األداء –أ. هشام مجعه  إعداد بنني -د اهلل األمحد الصباح لثانوية عب -الدليل اإلرشادي                                        

 
 

 دورة البيانات

 
 

 يمت تشكيل فريق مجلع البياانت و يقوم هذا الفريق بأأس تخدام أأدوات القياس التالية :

 بياانت من جسالت املدرسة ( –اس تطالع رأأي  –مقابالت خشصية  –نتاجئ اختبارات  –) استباانت 
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 مصادر البيانات
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 حماور البيانات
 

 
 

 :اور البياناتحالهدف من م

 
 مساعدة الفرق يف تركزي هجودمه مجلع البياانت حبيث ل يقومون جبمع لك يشء و أأى يشء
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 استمارات
 و 

 استبانات 
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 املقدمة استمارة حصر الشكاوي أو املقرتحات
 .......... /..........  العام الدراسي :

   ..........:  لتاريخو ا اليوم 
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 استبانة رأي لقياس نظرة اجملتمع للمدرسة
 .......... /..........  العام الدراسي :

   ..........:  و التاريخ اليوم 
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 استمارة مسح للبيئه املدرسية
 .......... /..........  العام الدراسي :

   ..........:  و التاريخ اليوم 
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 ادر املؤهلة للتدريباستمارة الكو
 .......... /..........  العام الدراسي :

   ..........:  و التاريخ اليوم 
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 الرباعيللتحليل  SWOTاستمارة منوذج 
 .......... /..........  العام الدراسي :

   ..........:  و التاريخ اليوم 
 

 SWOTالتحليل الرباعي 

 ........................................................اسم المشروع : 

 ........................................................فكرة المشروع : 

 داخل المشروع

 نقاط الضعف نقاط القوة
 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

 خارج المشروع

 التهديدات الفرص
 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

 هل نقاط القوة أكثر من نقاط الضعف؟      نعم         ال  

 هل الفرص أكثر من التهديدات              نعم         ال  

 كيف أستطيع معالجة نقاط الضعف والتهديدات ؟ 
...............................................   ................................................................. 

............................   .................................................................................... 
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  املصادر 
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 :  المصادر

 

 جرايئ لشعبة حتسني الأداء ادلليل الا 

  الربانمج التدرييب لتحسني الأداء املدريس بس تخدام البياانت –ادلليل الإرشادي 

  ني الأداء سالربانمج التدرييب لشعبة حت 

  البحث حمرك  –موقع وزارة الرتبية بدوةل الكويت  –مواقع تعلمييةgoogle . 

  مدرسة عبد هللا الأمحد الصباح –شعبة حتسني الأداء 

 
 إعداد :  

 

  مدرسة عبد هللا الأمحد الصباح الثانوية –داء معمل شعبة حتسني الأ  –هشام محمد مجعه 

 

 فريق المراجعة :  

 

  شعبة حتسني الأداء :-  

o   أأمين محمد فرج 

o  عيل عيىس غريب 

o  محمد رشدي عيل 

o  هشام محمد مجعه  

o رااكن ماجد فوزى 

 

 اإلشراف العام :  

 

  درسة عبد هللا الأمحد الصباح الثانويةم -مدير  –يوسف أأمحد بوسكندر 

 


