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حول هذا التقرير
األداء المؤسسي هو مظهر من مظاهر قدرة المؤسسة. فالمؤسسة القادرة والقوية هي التي تستطيع تحديد المشكالت التي تتعلق

بمهمتها ورسالتها، وصياغة سياسات فعالة لالستجابة لهذه المشكالت، وتصميم برامج فعالة تعكس هذه السياسات، وإدارة تنفذها
للحصول على فضل النتائج. ويعتمد تحسين األداء في المؤسسة على وجود األشخاص من ذوي المهارات المناسبة، والبيئة

المريحة للعمل، ونظام حوافز يمكّن أفراد المؤسسة من االستفادة من مهاراتهم بطريقة أكثر انتاجية، وكذلك وجود أنظمة تساعد
على توحيد الجهود الفردية إلحداث تأثير جماعي مشترك.

لقد كانت تقنية تحسين األداء البشري Technology Performance Human (HPT) ناجحة في حل قضايا المؤسسات
وتقديم مجموعة متنوعة من مبادرات التحسين لألعمال. وتعتبر هذه التقنية من أحدث الطرق التي يجري استخدامها لتلبية

احتياجات العديد من المؤسسات المتنوعة بما في ذلك الوكاالت والشركات والمؤسسات الحكومية وشركات القطاع الخاص
والجيش. 

وال يزال االقبال واالهتمام بنموذج األداء البشري ينمو بشكل مذهل، ألن المؤسسات تدرك قيمة رأس المال البشري وأهمية
تطويره. ومن أجل المنافسة فإن استخدام هذه التقنية ضرورة حيوية واستراتيجية فعالة حيث أنها أفضل وأسرع طريقة لتحقيق

أهداف أي مؤسسة.

"تقنية تحسين األداء البشري" هي عملية منهجية لتحديد وتحليل األسباب الرئيسة أوالجذرية للمشكالت والقضايا التي تخص
األداء، وتحديد الحلول وتنفيذها في المؤسسة. وقد نتج عن هذه المنهجية تحدٍّ آخر وهو كيفية تقييم مختلف جوانب المؤسسة

للحصول على معلومات صحيحة حول واقع المؤسسة والعوامل التي تؤثر على أدائها.

يعني هذا أنه من أجل فهم أفضل لما يمكن للمؤسسات عمله لتحسين قدرتها فإنه ينبغي على هذه المؤسسات إجراء تقييم
موضوعي ودقيق لها. ويمكن لهذه الخطوة التشخيصية أن تساعد المؤسسات على الحصول على بيانات ومعلومات مفيدة عن

أدائها، وتحديد العوامل المهمة التي تساعد أو تعيق تحقيق النتائج المطلوبة. إن "التقييم المؤسسي" هو عملية الحصول على
معلومات منتظمة عن أداء المؤسسة والعوامل التي تؤثر عليها من أجل تشخيص المجاالت االتي يجدي فيها بذل الجهد إلحداث

التغيير والتحسين ورفع الكفاءة والقدرة.

يعتمد نظام أوبام على استخدام تقنية األداء البشري ويتبنى واحدا من أهم وأنجح الطرق للتقييم التي ترتكز على نظام اإلجماع
االحصائي، وهي طريقة التقييم القائم على المشاركة، أو التقييم التشاركي.

يكشف هذا التقرير مواهب وقدرات وحاجات وأفضليات األداء للمؤسسة في تسعة مجاالت مهمة ودقيقة. وقد تم الحصول على
التقرير باستخدام نظام أوبام. وتم استخالصه من نتائج التقييم التي قام بها أعضاء الفريق والتي تلخص استجاباتهم وارائهم

ودرجة إجماعهم ألداء المؤسسة في المجاالت التسعة.
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نظام أوبام

لتقييم وتحليل أداء األفراد والمؤسسات

أوبام نظام لتقييم المؤسسات وتحليل أدائها وتطويرها عن طريق قياس مستوى األداء ومستوى اإلجماع في تسعة مجاالت (نطاقات) مهمة، وتحديد
تأثير هذه المجاالت على أداء المؤسسة.

 يستخدم نظام أوبام لتحسين األداء طريقة للتقييم يتم من خاللها جلب الموظفين معا في مجموعات متعددة الوظائف والمستويات، للتعرف على وجهات
النظر المتباينة بشأن مستوى األداء للمؤسسة في المجاالت التسعة، وخلق إجماع حول أنشطة تطوير األداء للمؤسسة في المستقبل، وتحديد استراتيجيات

التغيير والتطوير للمؤسسة، وتنفيذها ومتابعتها.

المستويات الثالثة لتقييم أداء المؤسسة

تقييم المؤسسة هو عملية الحصول على معلومات منتظمة عن أداء المؤسسة والعوامل التي تؤثر على األداء من أجل تشخيص المجاالت الممكنة
للتغيير والتحسين، وبيان كفاءة العمل وفعاليته. يتناول نظام أوبام األداء المؤسسي في ثالثة مستويات:

أداء العاملين (األفراد)
أداء العمل (فرق العمل)

أداء المؤسسة

تقنية األداء البشري وطريقة التقييم التشاركي

يستخدم نظام اوبام تقنية األداء البشريHPT ويرتقي بها إلى مستوى متقدم، فهو يذهب الى أبعد من اكتشاف مشكالت األداء إلى كيفية تحليل هذه
المشكالت في تسعة مجاالت رئيسة تم تمحيصها واختبارها، مما يجعله واحدا من أكثر النماذج عمقا وشموال لتطوير المؤسسات وتحسين أدائها على

جميع المستويات.
كما يستخدم نظام اوبام طريقة التقييم التشاركي Participatory Assessment Method (PAM) للحصول على تقييم جماعي دقيق. تنتج

طريقة التقييم التشاركي نوعين من القياس: األول قياس مستوى األداء الذي يشير إلى الكيفية التي تنظر أو تدرك المؤسسة فيها عوامل قوتها وضعفها
فيما يتعلق بمجاالت األداء. والثاني هو قياس مستوى اإلجماع في اآلراء الذي يدل على الدرجة التي يتفق فيها أعضاء فريق التقييم على تقييمهم ألداء

المؤسسة.
 أي أن نظام اوبام يجمع بين أفضل منهجية للتقييم من ناحية، وأكثر نماذج تقنية األداء البشري تطورا من ناحية أخرى، مما يجعله يتجاوز مجرد

تشخيص مشكالت األداء إلى الحصول على أكثر النتائج موضوعية ودقة.

يجمع نظام اوبام بين أفضل منهجية للتقييم من ناحية، وأكثر نماذج تقنية األداء البشري تطورا من ناحية أخرى، مما يجعله يتجاوز مجرد تشخيص
مشكالت األداء إلى الحصول على أكثر النتائج دقة وموضوعية.
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نطاقات تحسين األداء في نظام أوبام
يقدم نظام أوبامOPAM نموذجا متطورا لتحسين األداء البشريHPI عن طريق جمع المعلومات وتحليلها وتقييمها في تسعة

نطاقات (أبعاد أوعوامل مؤثرة):

الرمزالتركيز علىالنطاق ت 
D1 رسالة المؤسسة، ورؤيتها، وقيمها، وسياساتها  النظام 1
D2 طرق اإلدارة والقيادة، والممارسات اإلدارية  االدارة 2
D3 الحوافز، والمكافآت، والتعويضات  الحوافز 3
D4 المعلومات، والتوقعات، والتغذية الراجعة  المعلومات 4
D5 األدوات، والمواد، والمعدات، وإجراءات العمل  األدوات 5
D6 بيئة العمل الطبيعية، واالجتماعية، وفرص التعلم  البيئة 6
D7 مهارات الموظفين، ومعارفهم، وخبرتهم  المهارات 7
D8 قدرات الموظفين، وكفايتهم، ومواهبهم  القدرات 8
D9   التزام الموظفين، ورغبتهم، وتوجههم االرتباط 9
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مستوى األداءالعالمةالنطاقالرمز 
D1مستوى أداء أقل من المقبول بكثير20النظام
D2مستوى أداء أقل من المقبول بكثير25االدارة
D3مستوى أداء أقل من المقبول بكثير35الحوافز
D4مستوى أداء أقل من المقبول بكثير20المعلومات
D5مستوى أداء مقبول70األدوات
D6مستوى أداء أقل من المقبول بكثير35البيئة
D7مستوى أداء مقبول60المهارات
D8مستوى أداء مقبول70القدرات
D9مستوى أداء مقبول60االرتباط

مستوى اإلجماعالعالمةالنطاقالرمز 
D1مستوى إجماع عال75النظام
D2مستوى إجماع منخفض جدا30االدارة
D3مستوى إجماع متوسط60الحوافز
D4مستوى إجماع منخفض45المعلومات
D5مستوى إجماع متوسط60األدوات
D615البيئة
D7مستوى إجماع منخفض جدا30المهارات
D8مستوى إجماع متوسط70القدرات
D9مستوى إجماع عال80االرتباط

مستوى اإلجماععالمات اإلجماعمستوى األداءعالمات األداء 
مستوى إجماع منخفض جدا39 - 20مستوى أداء أقل من المقبول بكثير39 - 20
مستوى إجماع منخفض59 - 40مستوى أداء أقل من المقبول59 - 40
مستوى إجماع متوسط70 - 60مستوى أداء مقبول70 - 60
مستوى إجماع عال80 - 71مستوى أداء فوق المقبول80 - 71
مستوى إجماع عال جدا100 - 81مستوى أداء فوق المقبول بكثير100 - 81
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مستوى األداءالعالمةالنطاقالرمز 
D1فجوة كبيرة جدا80النظام
D2فجوة كبيرة جدا75االدارة
D3فجوة كبيرة جدا65الحوافز
D4فجوة كبيرة جدا80المعلومات
D5فجوة متوسطة30األدوات
D6فجوة كبيرة جدا65البيئة
D7فجوة متوسطة40المهارات
D8فجوة متوسطة30القدرات
D9فجوة متوسطة40االرتباط

مستوى اإلجماعالعالمةالنطاقالرمز 
D1مستوى إجماع عال75النظام
D2مستوى إجماع منخفض جدا30االدارة
D3مستوى إجماع متوسط60الحوافز
D4مستوى إجماع منخفض45المعلومات
D5مستوى إجماع متوسط60األدوات
D615البيئة
D7مستوى إجماع منخفض جدا30المهارات
D8مستوى إجماع متوسط70القدرات
D9مستوى إجماع عال80االرتباط

مستوى اإلجماععالمات اإلجماعمستوى فجوة األداءفجوة األداء 
 مستوى إجماع منخفض جدا39 - 20 فجوة كبيرة جدا80 - 61
 مستوى إجماع منخفض59 - 40 فجوة كبيرة60 - 41
 مستوى إجماع متوسط70 - 60   فجوة متوسطة40 - 30
   مستوى إجماع عال80 - 71 فجوة مقبولة29 - 20
 مستوى إجماع عال جدا100 - 81 فجوة صغيرة19 - 0
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مستوى األداءالعالمةالنطاقالرمز 
D1مستوى أداء أقل من المقبول بكثير20النظام
D2مستوى أداء أقل من المقبول بكثير25االدارة
D3مستوى أداء أقل من المقبول بكثير35الحوافز
D4مستوى أداء أقل من المقبول بكثير20المعلومات
D5مستوى أداء مقبول70األدوات
D6مستوى أداء أقل من المقبول بكثير35البيئة
D7مستوى أداء مقبول60المهارات
D8مستوى أداء مقبول70القدرات
D9مستوى أداء مقبول60االرتباط

مستوى اإلجماعالعالمةالنطاقالرمز 
D1مستوى إجماع عال75النظام
D2مستوى إجماع منخفض جدا30االدارة
D3مستوى إجماع متوسط60الحوافز
D4مستوى إجماع منخفض45المعلومات
D5مستوى إجماع متوسط60األدوات
D615البيئة
D7مستوى إجماع منخفض جدا30المهارات
D8مستوى إجماع متوسط70القدرات
D9مستوى إجماع عال80االرتباط

مستوى اإلجماععالمات اإلجماعمستوى األداءعالمات األداء 
مستوى إجماع منخفض جدا39 - 20مستوى أداء أقل من المقبول بكثير39 - 20
مستوى إجماع منخفض59 - 40مستوى أداء أقل من المقبول59 - 40
مستوى إجماع متوسط70 - 60مستوى أداء مقبول70 - 60
مستوى إجماع عال80 - 71مستوى أداء فوق المقبول80 - 71
مستوى إجماع عال جدا100 - 81مستوى أداء فوق المقبول بكثير100 - 81
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نوافذ أوبام واستراتيجيات التغيير

الربع 1
أداء عالٍ / إجماع عالٍ

(معايير جديدة)
حيث يكون األداء واإلجماع عاليين، فينبغي على أعضاء الفريق بذل

جهود متعمدة لتطوير نقاط القوة ووضع معايير جديدة.
قد تكون نماذج األداء المتميز التي تقع في هذا الربع نموذجا للتميز

يمكن دراستها وتكون أدلة وإشارات يسعى الفريق لتطبيقها في أماكن
أخرى لتحديد أفضل السبل لمعالجة نقاط الضعف في األماكن

األخرى.
ولكن على المؤسسة أن تكون مستعدة لمواجهة التحديات والمبادرات

الجديدة. وينبغي االهتمام بمراجعة معايير األداء. كما يجب على
المؤسسات عالية األداء واإلجماع أن تتذكر أن المؤسسات المستقرة

من المرجح عادة أن تواجه فترات من "التراجع"، وبالتالي يجب
عليها أن تكون مستعدة لحتمية التراجع أو االنتكاس الناجم عن

التغيرات في البيئة الخارجية. يمكنها استخدام طرق: (إدارة الجودة
.(SWOT) وطريقة التحليل الرباعي (TQM) الشاملة

الربع 4
أداء منخفض / إجماع عالٍ

(ثمرة ناضجة)
حيث يتفق أعضاء الفريق أن هناك ضعفا وهناك إجماعا أيضا على

طبيعة الضعف.
جهود التغيير األكثر واألوسع نفوذا هي تلك التي تتناول قضايا األداء
التي تحتاج إلى التحسين والمتفق عليها. ففي هذا الربع يتفق أعضاء
الفريق أن هناك مشكلة كما يتفقون على طبيعة المشكلة. والنجاح في

حصاد هذه "الثمرة الناضجة" يبني الثقة ويزيد من قدرات أعضاء
الفريق واستعدادهم لمواجهته مع مرور الوقت، ولمواجهة القضايا

األكثر تحديا وإثارة للجدل.
من المرجح أن تكون المؤسسات التي تقع في هذا الربع مستعدة

للتغيير على نطاق المؤسسة وبشكل واسع، وبالتالي ينبغي أن تنظر
في تطبيق بعض وسائل التغيير مثل استخدام طريقة إدارة الجودة

.(SWOT) وطريقة التحليل الرباعي (TQM) الشاملة

الربع 2
أداء عالٍ / إجماع منخفض

(سد الفجوة)
حيث يكون األداء مرتفعا نسبيا، ولكن اإلجماع منخفض. هنا يجب

عدم القيام بجهود لتحسين األداء قبل الوصول إلى إجماع على طبيعة
المشكالت التي تتعلق باألداء.

قد يكون اإلجماع المنخفض في جزء منه راجعا إلى "تشظي تشتت ـ
تفتت" المعلومات داخل المؤسسة. فقد يشعر بعض الموظفين بحرمان

من بعض الخدمات أو المعلومات. وبالتالي ينبغي استكشاف فرق
العمل التي تشمل الوحدات واإلدارات التي تشترك معها أو تتقاطع
معها بالعمل المشترك. وينبغي أن تكون هذه المؤسسات دقيقة في

تحديد أساليب التغيير التي تأخذ في االعتبار هوية المؤسسة ورؤيتها.
يجب الوصول إلى توافق في اآلراء بشأن نقاط القوة ونقاط الضعف

في المؤسسة ويكون ذلك شرطا مسبقا لتخطيط العمل على المدى
.(SWOT) الطويل (استخدام طريقة التحليل الرباعي

الربع 3
أداء منخفض / إجماع منخفض

(حل اللغز)
حيث الحاجة إلى تحسين األداء مرتفعة ولكن اإلجماع على ذلك

منخفض. ال يمكن أن يأتي التغيير إال بعد أن يصل فريق العمل إلى
اتفاق جماعي على طبيعة المشكلة التي ينبغي معالجتها.

يمكن أن تدرك المؤسسة أن لديها نقطة ضعف ولكن ليست مستعدة
للتصدي لها؛ ألن هناك إجماعًا منخفضًا على طبيعته (وبالتالي

أسباب) هذه المشكلة حتى اآلن.
لذا فإن الوصول إلى توافق جماعي في اآلراء بشأن نقاط القوة ونقاط
الضعف في المؤسسة يكون شرطا مسبقا لتخطيط العمل على المدى

الطويل. ويمكن للمؤسسة أن تبدأ مع تحليل بسيط لنقاط القوة والضعف
والفرص في المؤسسة (إدارة الجودة الشاملة (TQM) وطريقة

.(SWOT) التحليل الرباعي

أداء منخفضأداء عالٍ
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نتائج تقييم أوبام

مستوى اإلجماعمستوى األداء
2075  النظام
2530  االدارة
3560  الحوافز

2045  المعلومات
7060  األدوات
3515  البيئة
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النظام

 يتم التعامل مع الجميع بشكل منصف (عادل) في هذه المؤسسة.س1 
 القدوة الجيدة في السلوك موجودة في مؤسستنا.س2
 يعطي كبار المسؤولين التنفيذيين في المؤسسة أمثلة يقتدى بها في جودة األداء.س3
 تقدر المؤسسة قيمة المساهمة التي نتخذها أو نقوم بها.س4
 تحترم هذه المؤسسة موظفيها.س5
 يتم تشجيع الموظفين على التعلم من أخطائهم.س6
 تتعامل سياسة المساءلة في المؤسسة مع الموظفين بإنصاف وصدق وأمانة واحترامس7
 إن سياسات المؤسسة للترقية والتقدم والتطوير تكون دائما عادلة (منصفة ونزيهة).س8
 لدينا فرص لالبتكار والعمل على مبادرتنا.س9
 يتم إعالم وإبالغ مديري ومشرفي وحدات وأقسام العمل حول كيفية ارتباط وحدات عملهم بكل ما يتعلق بأهداف المؤسسة أوس10

غاياتها، أو معاييرها.
 لدى الموظفين فهم جيد لرسالة هذه المؤسسة وأهدافها.س11
 يدرك الموظفون كيف يسهم عملهم وبشكل مباشر في نجاح المؤسسة العام.س12
 تقود رسالة المؤسسة جميع القرارات الرئيسية.س13
 نحن على دراية وفهم ألهداف المؤسسة االستراتيجية.س14
 نحن نتبع عادة التقدم والتطور في تحقيق أهدافنا االستراتيجية.س15
 تعرف وحدات وأقسام العمل كيف ترتبط منتجاتهم (خدماتهم) برسالة المؤسسة.س16
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االدارة

 يقوم المديرون بعمل جيد لتبادل المعلومات والمشاركة فيها.س1
 يشجع المديرون ويدعمون تطوير الموظفين.س2
 يستمع المديرون بشكل جيد إلى ما يقوله الموظفون.س3
 يثمن المديرون مواهبنا والمساهمات التي نقوم بها.س4
 يدرك الموظفون في وحدات وأقسام العمل أن مديريهم ومشرفيهم سيساعدونهم في الحصول على إجابات (حلول) للمشاكل التيس5

قد تواجههم.
 يرحب كبار المسؤولين التنفيذيين في المؤسسة بأي اقتراحات لتحسين األداء، ويتابعونها.س6
 تتم هيكلة وحدات العمل ليدعم بعضها البعض.س7
 يقوم المديرون والمشرفون في وحدات (أقسام) العمل بطلب آراء الموظفين وأفكارهم حول العمل.س8
 يعامل المديرون الموظفين ـ دائما ـ باحترام.س9
 تعتبر المدخالت أو التغذية الراجعة من الموظفين مهمة جدا في اتخاذ القرارات.س10
 هناك عالقات عمل جيدة بين وحدات وأقسام العمل في المؤسسة.س11
 نحن راضون جدا بالعمل مع مديرينا.س12
 يتم تعريف الموظفين والعاملين بمعايير أداء واضحة وقابلة للقياس، بحيث يعرفون جيدا كيف يفترض بهم أن يقوموا بعملهمس13
 توجد قنوات اتصال فعالة بين وحدات المؤسسة وأقسام العمل فيها.س14
 تقوم اإلدارة وبشكل مستمر بإعالمنا بما يجري في المؤسسة.س15
 تتواصل اإلدارة العليا بشكل جيد مع بقية مكونات المؤسسة وأقسامها.س16
 يتم تشجيع الموظفين على التواصل مع اإلدارة من خالل سياسة الباب المفتوح.س17
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الحوافز

 يتوقع الموظفون الذين يقومون بعمل متميز أن يكافؤوا.س1 
 تكافئ المؤسسة الموظفين على األعمال التي قد تعرضهم للمخاطر المحسوبة سلفا.س2
 تتناسب المكافآت التي تقدمها المؤسسة مع الجهد الذي يقوم به الشخص للحصول على واحدة منها.س3
 هناك مكافآت (إكراميات) أو زيادات كبيرة ملموسة تعتمد على األداء الجيد.س4
 تعتمد الترقيات في الوظيفة على األداء.س5
 هناك حوافز غير نقدية (مثل شهادات التقدير والشكر) لحسن األداء على أساس النتائج والسلوك.س6
 هناك تقدير سريع وفوري للموظفين ألدائهم المتميز.س7
 تعتبر رواتبنا تنافسية مع وظائف مماثلة قد نجدها في أي مكان آخر.س8
 نحن راضون عن حزم الرواتب والفوائد والعوائد األخرى.س9
 إن جدول (سلم) الرواتب (األجور) ألعضاء المؤسسة منصف (عادل).س10
 يتم تعويضنا بشكل مناسب مقابل العمل الذي نقوم به.س11
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المعلومات

 يتم تزويد الموظفين بتغذية راجعة ذات صلة وبشكل متكرر حول مدى جودة األداء.س1 
 التغذية الراجعة المعطاة من المؤسسة فورية ومتكررة بما فيه الكفاية لمساعدة الموظفين على تذكر ما فعلوه بشكل جيد أو بماس2

يحتاجونه لتحسين األداء.
 يتم تبليغ الموظفين حول وضع وحدات عملهم فيما يتعلق باألهداف أو الغايات، أو المعايير.س3
 تعتبر التغذية الراجعة بالمؤسسة عمًال تعليميًّا إيجابيًّا بناء، بحيث يتعلم منه الناس شيئا ما.س4
 أهداف وغايات العمل والمسؤوليات واضحة.س5
 يتم تعريف (تحديد) أدوار العمل وتوقعات األداء بشكل واضح.س6
 تجري المشاركة في المعلومات والمعرفة بشكل منفتح في داخل هذه المؤسسة.س7
 الحقائق والمعلومات الالزمة للقيام بعمل ما بشكل فعال تتوفر للموظفين في وحدة عملهم.س8
 تجري المشاركة في المعلومات في الوقت المناسب داخل المؤسسة.س9
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األدوات

 تتوفر في وحدة العمل األدوات والمعدات والمواد المناسبة إلنجاز العمل وإتمامه.س1 
 األدوات (المعدات) المتوفرة موثوق بها وفعالة وآمنة.س2
 تستخدم تعليمات واضحة وذات صلة لوصف طرق العمل.س3
 تتوفر مساعدات جيدة في مكان العمل.س4
 العمليات واإلجراءات محددة بوضوح وتساعد على تعزيز األداء الفردي إذا ما تم اتباعها.س5
 أهداف العمل وغاياته قابلة للتحقيق وفقا لإلجراءات المتبعة.س6
 هناك عملية محددة بوضوح يمكن للموظفين من خاللها متابعة عملهم.س7
 مواصفات المعدات والمواد واإلمدادات والخدمات المساندة الخارجية للمؤسسة تتفق مع معايير ومقاييس ومواصفات الجودة.س8
 تتم صيانة األدوات والمعدات في المؤسسة بما يجعلها تعمل بأقصى درجة من الكفاءة.س9
 لدينا جميع المواد والمعدات التي نحتاجها لبذل قصارى جهدنا في كل يوم.س10
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البيئة

 روح التعاون والعمل الجماعي موجودة في المؤسسة.س1 
 يهتم زمالؤنا في العمل ببعضهم البعض على الصعيد الشخصي.س2
 الموظفون والزمالء في وحدة العمل ودودون مع بعضهم البعض.س3
 يقدم أعضاء الفريق بكل سهولة تغذية راجعة بناءة أو يقترحون حلوال جديدة.س4
 بيئة الشركة أو المؤسسة هي بيئة ثقة واحترام.س5
 تتيح لنا (توفر لنا) بيئة عملنا أن نكون في أعلى درجة من اإلنتاجية.س6
 تتم صيانة مكان العمل عندنا بشكل جيد.س7
 مرافق العمل في المؤسسة (مثل غرف االستراحة، ودورات المياه، وصاالت الطعام، وقاعات المؤتمرات، وغيرها) ممتازة.س8
 ظروف العمل في المؤسسة (من حيث ضبط الضوضاء والحرارة والضوء، والنظافة والسالمة) ممتازة.س9
 يتدرب الموظفون على األعمال والمهارات التي يقوم بها غيرهم لكي يفهموا أدوار وأعمال بعضهم البعض.س10
 التدريب الذي تقدمه مؤسستنا يلبي احتياجاتنا.س11
 التدريب في تحسين العمل متاح وبسهولة ألولئك الذين يحتاجونه.س12
 نحن نتلقى التدريب الذي نحتاج إليه للقيام بعملنا بشكل جيد.س13
 لدينا تدريب للموظفين بشكل روتيني.س14
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المهارات

 الموظفون لديهم مهارات متخصصة كافية.س1 
 تستخدم مهارات الموظفين بشكل فعال في الوظيفة أو العمل.س2
 يأخذ الموظفون األدوار التي تتناسب مع مهاراتهم وتفضيالتهم.س3
 أفراد المؤسسة مدربون بشكل جيد.س4
 لدينا مهارات الموظفين المناسبة لتحقيق مهمتنا ورسالتنا.س5
 لدى الموظفين المعرفة الالزمة للقيام بالمهمة المطلوبة أو المراد القيام بها.س6
 يتم وضع (توزيع) الموظفين بشكل صحيح لكي يقوموا باستخدام وتبادل ما يعرفونه ويتقنونه.س7
 الموظفون مؤهلون للقيام بالمهمات المسندة إليهم.س8
 يمتلك الموظفون الخبرة والكفاءة لتنفيذ المهمة من دون رقابة أو إشراف.س9
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القدرات

 لدى قسم (وحدة) العمل أفراد مناسبون إلنجاز المهمة بشكل صحيح.س1 
 لدى الموظفين القدرة على التعلم وفعل ما هو مطلوب منهم، والقيام به بنجاح.س2
 يوجد عند الموظفين االستعداد والكفاءة لتطوير القدرات والمهارات التي تتطلبها الوظيفة.س3
 ليس لدى الموظفين مؤثرات عاطفية (نفسية) من شأنها أن تحد من (تؤثرعلى ) أدائهم.س4
 يتم تعيين الموظفين واختيارهم بما يتناسب مع واقع العمل وطبيعته.س5
 لدى الموظفين القدرة على أداء المهمة وإنجازها بدقة وسرعة.س6
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االرتباط

 نادرا ما يشكو أعضاء المؤسسة من وظائف أو مهمات تكون مجهدة لهم .س1 
 يتطلع ويبحث الموظفون في وحدات العمل عن طرق لتحسين عملهم.س2
 توقعات العمل للموظفين في وحدة العمل مناسبة (مقبولة).س3
 التغيب عن العمل في المؤسسة هو في أدنى مستوى له.س4
 يبدو أن الموظفين ملتزمون بعملهم ويبذلون قصارى جهودهم من أجل ذلك.س5
 إذا طرح عليهم االختيار بين البقاء أو ترك العمل بالمؤسسة، فإن معظم أعضاء المؤسسة سيختارون البقاء.س6
 يتفاخر الموظفون في وحدة العمل (القسم) بعملهم.س7
 الموظفون ملتزمون غاية االلتزام بمؤسستهم.س8
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التدخل
يتم تطبيق نظام أوبام باتباع خمس خطوات:

تحليل األداء للتعرف على الفجوة في األداء1.

تحليل األسباب التي أدت لوجود هذه الفجوة2.

اختيار وتصميم التدخالت المناسبة للتعامل مع األسباب المحددة بالخطوة السابقة3.

وضع هذه التدخالت والحلول المقترحة موضع التنفيذ، وتنفيذ عملية التغيير المُصاحبة لها.4.

المتابعة والتقييم للنتائج ومقارنتها برسالة المنظمة واستراتيجيتها وأهدافها الموضوعة.5.

وتستمر عملية التطبيق والتنفيذ وصوالً لألداء المرغوب فيه.
تحليل األداء هو الخطوة األولى في عملية أوبام. وتهدف إلى التعرف على األداء المطلوب ومقارنته باألداء الحالي. الفرق بين «ما هو كائن» و«ما

يجب أن يكون» هو فجوة األداء.
الخطوة الثانية هي تحليل األسباب التي توضح فيما إذا كانت أسباب فجوة األداء تعود إلى عوامل تتعلق باألفراد (عوامل داخلية) أم بالبيئة المحيطة بهم

(عوامل خارجية).
 وبناء على ما يتم استنتاجه من الخطوتين السابقتين، يتم وضع قائمة بالتدخالت المحتملة. إن وصف مسببات الفجوة من حيث مستوى األداء واإلجماع

يساعد على تحديد التدخالت المطلوبة.

اختيار التدخل

التدخل هو حل، أو عنصر من حل، مصمم لغلق الفجوة بين األداء الواقعي واألداء المطلوب. وفي الوقت الذي توجد فيه حلول عديدة ممكنة، فإن
عملية اختيار الحل المناسب تحتاج إلى مزيد من التأني. فالتدخالت الممكنة تحتاج إلى تمحيص من حيث:

المالئمة: هل سيؤدي التدخل إلى غلق الفجوة بسالسة وتناغم مع الفعاليات والمتطلبات األخرى؟
الكلفة: هل يمكننا تحمل الكلفة؟

الجدوى: هل يمكن تنفيذ التدخل ضمن الشروط والمعوقات الموجودة؟
القبول: هل سيتم قبول التدخل من قبل المؤسسة أو المجموعات المعنية؟

 الهدف من اختيار التدخل هو غلق الفجوة التي تم تحديدها في الخطوات السابقة. ومن خالل المناقشة والتعاون في التحليل يتم اختيار التدخالت
المناسبة التي ستقود إلى نتائج األداء المطلوب.

تصميم التدخل وتطويره

 تطوير التدخل ينبغي أن يقوم على أساس االستراتيجيات المعتمدة. اختيار التدخل وتصميمه يعتمد على يتطلب فهم ثقافة المؤسسة والتقييم المستمر
والمدخالت من المعنيين األساسيين. في هذه المرحلة يتم وضع الخطط وتطوير الفعاليات والمنتجات والمواد والخدمات المساندة ... الخ، لصياغة

استراتيجية التحسين ووضعها موضع التنفيذ.

تنفيذ التدخل وإدارة التغيير

 تنفيذ التدخل في األداء يعني التغيير. فهم التغيير وإدارته وتأثيره على العمل والعاملين في المؤسسة أمر أساسي لنجاح التنفيذ ألي تدخل.

 التقييم والتحسين المستمر

التقييم والتحسين المستمر في نظام أوبام يتضمن فعاليات التعرف على نتائج برنامج التدخل، وفيما إذا تم تحقيق األهداف والغايات المطلوبة، كما يتضمن
تحديد ما هو ناجح وما يتطلب المزيد لتحسينه، والحصول على المعلومات التخاذ القرارات في المستقبل.
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خطة العمل
 لقد أكملت وأتممت التقييم الخاص بمؤسستك، واآلن حان الوقت المناسب للتفكير في كتابة خطة العمل لتحسين األداء وغلق الفجوات! تتمثل المهمة في

تحقيق الشامل ألداء المؤسسة من خالل برنامج متماسك من الممارسات التي من شأنها معالجة احتياجات المؤسسة المحددة، وتسهيل عملية التحسين. إن
وجود خطة عمل واضحة وشاملة يساعد على ضمان فعالية وكفاءة جهود التحسين في المؤسسة.

وضع خطة عمل فعالة

خطط العمل هي مهمة محورية لكل جهد للتحسين المستمر، ألنها توفر الوضوح والرؤية ومستوى من االلتزام والمسؤولية الالزمة إلنجاز المهمات
واألعمال. وتعتمد مبادرات تحسين األداء بشكل كبير على خطط العمل لتحديد المبادرات المهمة للتنفيذ. وتعتبر هذه الخطط مثل خارطة الطريق التي

تحدد بدقة: من سيقوم بعمل ماذا؟ ومتى؟
تتضمن خطة العمل تحقيق األهداف بعيدة المدى، والتغييرات الالزمة لذلك، وتقسيمها إلى خطوات يمكن تتبعها حتى إتمامها. تتكون خطة العمل من

ثالثة عناصر رئيسة:

مهمات محددة: ما سيتم القيام به ومن سيقوم به1.

أفق زمني محدد للقيام به: متى سيتم القيام بهذا العمل؟2.

تخصيص الموارد الالزمة لذلك.3.

إن وجود جميع المعلومات المتعلقة بتحسين األداء في وثيقة واحدة كاملة يقدم صورة واضحة عن مسعى التحسين بأكمله وأهدافه، وكيف يمكن أن تكون
جميع الممارسات واألنشطة المساندة تسهم معا في تحريك المؤسسة نحو تحقيق تلك األهداف. يساعد هذا على منع تشتت الجهود مع مرور الوقت، كما

يجعل من السهل تحديد مجاالت الضعف أو التضارب وعدم الثبات في مجاالت العمل. كذلك فإن وجود وثيقة شاملة واحدة يجعل تحديث المعلومات
وتتبع أنشطة التنفيذ أسهل بكثير.

ومن الشائع تعيين فريق لكتابة خطط العمل وصياغتها. ويمكن أن تولى مهمة القيام بهذا العمل للفريق نفسه الذي قام بالتقييم، أو لفريق مختلف يقوم
بإعداد خطة العمل وتنفيذها.

تقرير التقدم في إنجاز العمل
المطلوب فعلهالفترة الزمنية للتقرير

المهمات التي تم
التخطيط لتنفيذها في هذه

الفترة

النتائج التي تم تحقيقهادرجة التنفيذ
في

هذه الفترة

المالحظات
غير كاملكامل تقريباكامل

وحالما يتم إعداد خطط العمل والموافقة عليها، فإن عملية التنفيذ تحتاج إلى رصدها ومراقبتها وتقييمها بعناية.
وتعتبر المساءلة واحدة من المكونات األكثر أهمية عند تنفيذ خطط العمل. ومن دون اعتبار المساءلة في تنفيذ كل خطة عمل، فإنه يتوقع أن يحدث

تغيير ضئيل أو معدوم في المؤسسة. كما يمكن مراقبة وقياس تقدم خطة العمل ونجاحها عن طريق التعرف على تصورات الموظفين وإدراكهم
للتغييرات داخل المؤسسة.
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