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كماةامليدانيالتجاربمنورصيدةخبريمتلكملنالإتكونالةمهمةالبشرياملواردتطويرحسنيعتبر

اهتمتيتالاملجالهذافياملتعددةالنظرياتوفقوذلكلضوابطيخضعألاخيرةهذهتسيرحسننأ

والنهضةالبناءفيوفعاليتهإلانتاجفيهميتهلوذلكاملنظماتفيساس يأكعاملالبشريدراملوبدراسة

الذيألامراملؤسسة،فيعةنجايالتنظيمتغييرالعواملهمأمنيعتبركماوالاجتماعية،الاقتصادية

التسييرطارإمنتتحولالبشريةاملواردوظيفةجعلمما،ييرهاسوتإدارتهافياستراتيجياابعدعطاهأ

 .الاستراتيجيدورهالىإالكالسيكي

بالتنسيقاستراتيجيمنظوروفقوظائفهاملختلفالتسييرنظمتأهيلضرورةاملؤسسةعلىيقتض يكما

دماجإعنةاملسؤولالفرعيةألانظمةهمأاحدمنيعتبرالذيالاستراتيجيالتسييرلنظاماعتمادهامع

،الاستراتيجيالنظريإلاطارتحليليستدعيالذيألامر،ستراتيجيةإلانجاحإفيومساهمتهاالبشريةاملوارد

 .ألاسبقياتمنصبحأةاملؤسساستراتيجيهفيالبشريةاملواردفدمج

والتكاليفالتكنولوجياوإلابداعوالكفاءاتواملعرفةالجودةعلىاملبنيةالتنافسيةالضغوطظلوفي

السلعبانتقاءيهتمصبحأالذياملستهلكسلوكعلىثرتأجديدةمفاهيمظهورعندخاصةوهذا

طريقعنواملواكبة،الاستمرارمحاولهاملؤسسةعلىيفرضمافذلكالعاليةالجودةذاتوالخدمات

الزبونرضاءإوةجهمنةنافساملةحدةمجابهمنتمكنهابهاخاصةةتنافسيةي ملمصادريجادإمحاوله

.ةثانيةجهمن

لتستطيعةفعالطرقيجادإعليهاوجبباملؤسسة،املحيطةالبيئةفيالسريعةالتغيراتهذهظلفيف

قيمهلهاتحققالتياملواردكلتجنيدعليهاوجبذلكاجلمنواملستقبلية،الحاليةاملنافسةمواجهه

.الرياديةفيتجعلهاإضافية

للخروجالسريعوالتصرفالتطوراتةمواكبفيهامدورالبشرياملوردلتطويرفانفيهشكالومما

البشريةاملوارداكتساباملؤسسةعلىيجبالوبالتاليحقيقية،زماتأظهورعندخصوصاةجيدبحلول

لرفعالوسائلكلوتسخير،التصرفوحسناملعرفةباملهارة،تتمتعلكيبتطويرهاالقيامعليهابل،فحسب

.العمليمستواهم

بادراهاملهتمينكلصبحأباملؤسسة،املحيطةالبيئةفيالسريعةللتغيراتونتيجة،فيهشكالومما

غيرهاعنتمي هااتكفاءاكتسابةهميأو،البشريالعنصرتطويرلهميةتامةةقناعلهمإلاعمال

.ةتكنولوجيوأسبقيةمستدامةةتنافسيمزاياوتمنحها

عمليةعلىوالتعرفاملنظمةفيالبشريالعنصرتطويرأهميةإظهاركمحاولةالدراسةتأتيهناومن

.لتحقيقهيسعىالذيالاستراتيجيالتسيير

.مستغــانمميناءمؤسسةوهياقتصاديةمؤسسةعلىمركزةالحالةدراسةتكونوسوف

.
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منتحليلينظريسياقوفقإليهانتطرقالتيالدراسةإشكاليةمعالمإبرازيمكنالسياق،هذاوضمن

:التاليالسؤالعلىإلاجابةخالل

  البشرية املوارد كفاءة رفع في الاستراتيجي التسيير دور  هو ما

:التاليةالفرعية ألاسئلةصياغةيمكنالرئيسيةإلاشكاليةضوءوعلى

 الاستراتيجي؟التسييردورهوما

 البشرية؟املواردإدارةآلياتهيما

 ؟انمـــمستغميناءفيالبشريةاملواردإدارةفياملنتهجةإلاستراتيجياتهيما

 :الدراسة فرضيات *

 املؤسساتأداءعلىحتميةضرورةالاستراتيجيالتسيير

 الفعالالاستراتيجيالتسييرعلىيعتمدالبشريةاملواردتطوير

 الفعالالاستراتيجيالتسييرعنناتجةمستغانمميناءفيالبشريةاملواردكفاءة 

 :املوضوع أهمية *

ظرفنافيالاقتصاديةاملؤسسةفيالبشريةللمواردإلاستراتيجيالتسييرتطويرموضوعدراسةتكتس ي

تطويرعلىيركزأنيجبإدارةأوملؤسسةتحديثأوعصرنهمشروعأيأنباعتباربالغة،أهميةالحالي

الذيألاساس يالعنصرهولكونهونظراستراتيجيةإلااملواردأهممنلنهألاولىبالدرجةالبشريالعامل

ومحاولةوتفعيلهبهالاهتمامعلينالذامنافسيهاعلىالتفوقوعلىاملنافسةعلىاملؤسسةفرصيحدد

الركي ةلنهوالنجاحالبقاءفياملؤسسةفرصيحددالذيألاساس يالعنصرأنهكماللمتغيراتمواكبته

إلىباإلضافةوالاجتماعية،والثقافيةالاقتصاديةاملجاالتكافةفيالشاملةالتنميةلتحقيقألاساسية

.الدراسةهذهمنلالستفادةأفضلمجهودلبذلحافزتشكلوالتياملواردهذهاستثمارمعرفة

 :البحث أهمية *

:التاليةالعناصرمنانطالقاأهميتهالبحثهذايستمد

 املواضيعمنيعتبروالذيودورهالاستراتيجيالتسييرموضوعفياملعلوماتوإثراءمعارفنازيادة

.الساحةعلىاملطروحةاملهمة

 يستثمرأنيجبالذيوألاساس يألاولاملوردواعتبارهااملؤسسةداخلالبشريالعنصرمكانة

.فيه

 لناملؤسسة،أداءتحسينفييساهمالحديثةاملداخلخاللمنالبشريةاملواردتفعيلأنهكما

فيالتحكمتمفإذاالتنافسية،املي ةاولكسبهئهاأدالتحسينأساس يمصدرالبشريةاملوارد

.الاقتصاديةاملؤسسةترشيدإلىيؤديوتفعيلهإلاستراتيجيتسييره
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 إلاستراتيجيوالتسييرإلادارةتخصصفيمستقبالالباحثينانتباهلفتذكرهسبقمعإلىإضافة

.أبعادهوتحليلوإثرائهلدراستهللمؤسسات

 :البحث أهداف *

ويسعىالبشرياملوردوتطورالاستراتيجيالتسييربينالعالقةتبيانإلىيهدفالبحثهذاأنالواضحمن

:التاليةألاهدافإلىكذلك

 البشريةللمواردالاستراتيجيبالتسييرعالقةلهاالتياملفاهيمبمختلفإلاملاممحاولة

 لذلكآلالياتتحديدخاللمنالبشريةاملواردتطويرفيالاستراتيجيالتسييرأهميةإبرازمحاولة

 :البحث منهج *

ةولدراسالبعض،لبعضهاةاملكملةالعلمياملناهجمنةمجموععلىعتمادالاتماملوضوعةطبيععلىابناء

ةللظاهروالتفصيليالدقيقالوصفعلىيرتكزالذيالوصفياملنهجاستخدمناةجيدةبطريقموضوعنا

تحليلجلأمنوذلكالتحليلياملنهجعلىالاعتمادتمكما،نوعياووصفاكميااوصفةالدراساملوضوعوأ

.ةالدراسمحلوضوعاملعنةاملتوفراملعطيات

لالنترنتسيكونذلكعنفضال،املراجعمنةمجموععلىالاعتمادتمالبحثةمشكلةملعالجوكذلك

توتزامنالسيماةواملتجددةالهادفباملعلوماتةغنيوصفحاتمواقعلىإاستناداةالدراسراءإثفيدورها

.وإياكمهللاعفانا91كوفيداملستجدكوروناوباءعلينافرضهالذييواملن لالصحيالحجرمعةالدراس

 :البحث صعوبة *

تزامنذكرهسبقماالصعوباتهذهبينومنتعترضه،قدصعوباتمنعلميمجهودأوبحثأييخلوال

كوفيداملستجدكوروناوباءفياملتمثلةالعامليةالصحيةألازمةظلفيواملكتباتالجامعاتغلقمعدراستنا

.وإياكمهللاعفانا91

نظراللدراسةالتطبيقيالجانبفيقليلبشكلهيوالتياملعلوماتعلىالحصولصعوبةإلىنشيركما

إلجراءاتالحجراملتخذةفياملؤسساتوإلاداراتمماأدىإلىتخفيضعددالعمالاملناوبين

 :البحث تصميم *

هدافللووفقالدينااملتوفرةاملعلوماتمننطالقااوإلاشكاليةفيالواردةالتساؤالتعلىلإلجابة

منهاالثالثةخصصفصولثالثةإلىناثبحبتقسيمقمنااملسطرة الفصلأماالنظريةللدراسةأولين

دورموضوعفيالنظريةالجوانببعرضيختصالنظريفالجزءالتطبيقيةللدراسةفخصصالثالث

 :يليكماولالفصخاللمنواملهاراتالكفاءاتتنميةفيالبشريةللمواردالاستراتيجيالتسيير

التسييرحولعمومياتإلىألاولاملبحثفيتطرقناحيثالاستراتيجيالتسييرألاولالفصلفيتناولنا

املبحثوخصصإلادارة،فيالاستراتيجيالتسييرتطبيقسسآأبرزناالثانياملبحثفيأما،الاستراتيجي

 .ومستوياتتسييرإلاستراتيجيالاستراتيجيالتسييرلنماذجالثالث
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مباحثثالثإلىقسموقدوتطويرهاالبشريةاملواردإستراتيجيةتسييربعنوانجاءقدالثانيالفصلأما

خطواتإستراتيجيةملواردفعرضناالثانياملبحثفيأماالبشريةاملواردإستراتيجيةمنهاألاولفيتناولنا

.وضعإستراتيجيةاملواردالبشريةإلعتباراتالثالثاملبحثخصصكماالبشرية

ميناءمؤسسةعلىالنظريةالدراسةإسقاطتمحيثالتطبيقية،للدراسةفخصصالثالثالفصلأما

فيامليدانيةالدراسةعرضخاللهامنتمحيثمستغــانمميناءحالةدراسةبعنوانوردحيثمستغــانم

عامألاولحثاملبمباحث،ثالث ملمي اتفخصصالثانياملبحثأمامستغــانمميناءؤسسةملتقديم

للموردالاستراتيجيالتسييرواقعالثالثباملبحثعرضوتمباملؤسسة،البشرياملوردتسييروخصائص

 .ةباملؤسسةالبشري

جملةإلىباإلضافةإليها،املتوصلالنتائجأهمفيهانستعرضعامة،بخاتمةالدراسةهذهتختمألاخيرفيو

.والاقتراحاتالتوصياتمن
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 : تمهيد 

بحيث يمثل  يعتبر التسيير الاستراتجي عنصرا هاما للمنظمات ألاعمال على اختالف أنشطتها الرئيسية، 

املنهج الفكري الذي يتميز بالحداثة والريادة من خالل عملياته وطرق تفكيره بالقدرة على مواجهة تحديات 

 .التي تواجهها بيئة ألاعمال الحالية

 :مفاهيم عامة حول التسيير الاستراتجي  وذلك من خالل املباحث التالية وسنتناول في هذا الفصل 

 .عموميات حول التسيير إلاستراتيجي  :املبحث ألاول 

 .أسس تطبيق التسيير إلاستراتيجي :  املبحث الثاني 

 .نماذج ومستويات التسيير إلاستراتيجي: املبحث الثالث 
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  الاستراتيجي التسيير حول  عموميات :ألاول  املبحث

 ملختلف ريالتسي نظم تؤهل نأ للمؤسسة الضروري  من صبحأ الراهنة، والتغيرات التحوالت ظل في

 عمليات يوجه الذي الاستراتيجي التشغيل نظام على باعتمادها وذلك ستراتيجيإلا  املنظور  من وظائفها

 .املؤسسة وأهداف غايات لتحقيق اسعي منظم بأسلوب وفعالياتها ةدار وإلا  يرسيالت

 :الاستراتيجي التسيير مفهوم :ألاول  املطلب

 والتنافسية الداخلية البيئة ومتغيرات جهة من املنظمة هدافأ بين املواءمة لىإ الاستراتيجي التيسير يهدف

 ألانظمة على واملسيرين الباحثين اهتمام انصب بحيث أخرى، جهة من وطاقاتها إمكانياتها ساسأ على

 ألاسواق على منصبا اهتمامهم صبحأ كما ة،تنافسي ةميز  تحقيق خاللها من للمنظمة يمكن التي ةالتسييري

 القيود ةملعرف املحيطة البيئة تحليل باتجاه دفع الذي مرألا  ليهاإ للوصول  الطرق  جعنأ على والبحث

 بشكل ساهم عامال يعتبر الذي الاستراتيجي بالتحليل عليه حطلصا ما وهو الغتنامها ةاملتاح والفرص

 .الاستراتيجي التسيير نحو التحول  في مباشر

 ما بروز لىإ دىأ وتاريخيا مفاهيميا تطوره نأ ذلك ،الاستراتيجي التخطيط تعريف البداية في همامل ومن

 مجال في التطبيقات مستوى  على وأ والبحوث الدراسات مستوى  على سواء الاستراتيجي بالتفسير يعرف

 .عمالألا 

 الاستراتيجي التخطيط تعريف -1

 في املؤسسة رسالة تحديد خالله من يتم الذي املتكامل النظام نهأ على الاستراتيجي التخطيط يعرف

 نهأ يأ ،1املوارد تخصيص نحو املوجهة والجهود ذلك لتحقيق الالزمة تصرفاتالو  وأهدافه املستقبل

 تحدده الذي الزمن نطاق في املوارد وتخصيص سيحدث ما وتوقع ألاجل طويلة بفترة تنبؤ عمليه يعتبر

 وظيفة ممارسه مداخل احد الاستراتيجي التخطيط ويعد املرسومة، ألاهداف بلوغ اجل من ألخطه

 البداية نقطه نأ يأ العكس وليس الداخلية بالبيئة الخارجية البيئة يربط نهأب يتميز حيث التخطيط

 .الخارجية البيئة من تكون 

 ألاساسية للرسالة تحديد ةعملي عن عبارة نهأب الاستراتيجي التخطيط فيعرف الدولي املستوى  على ماأ

 .ةالدولي سواقألا  في تحقيقها سلوبأ وأ ةخط وكذلك ألاجل طويلة وألاهداف

 :على يساعد كونه ةاملنظم في الاستراتيجي التخطيط هميهأ وتبرز

 طبيعتها وفق املستقبل في هاتميز  مجاالت وتعيين املنظمة ةنشطأو  عمالأ مجاالت تحديد -

 .هدافهاأو 

 .للمنظمة مسبق نذارإ نظام يشكل نهأ على فضال البيئة تغيرات توقع -

 .املنظمة مستويات من مستوى  كل وظيفة تحديد -

  2 ةللمنظم املستقبلية والتنافس التميز مجاالت ةوتنمي تطوير -

  

                                                           
 43 ص 9111 العربية النيل مجموعه القاهرة ألاولى الطبعة إلاستراتيجية إلادارة املغربي الفتاح عبد الحميد عبد 1

 والتوزيع، للنشر الثقافة دار مكتبه عمان، ألاولى، الطبعة والعمليات، واملفاهيم املدخل إلاستراتيجية إلادارة الخفاجي عباس نعمة 2

 43ص ،4003
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 الاستراتيجي التخطيط خطوات

 :في تتمثل خطوات الاستراتيجي وللتخطيط

  الاستراتيجيات وضعل عدادإلا  -

  املشروع فيها يعمل التي البيئة متقيي -

  للمشروع الداخلي داءألا  تقييم -

  الداخلي ألاداء بتقييم البيئة تقييم إدماج -

 أالستراتيجيه البدائل على تعرفال -

  املناسبة إلاستراتيجية اختيار -

 إلاستراتيجية تطبيق -

    1 ةإلاستراتيجي تقييم -

  إلاستراتيجي التسيير خطوات ( 11-11)رقم  الشكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ،6112 الجامعية، الدار إلاستراتيجية، ألاهداف خدمة في التنفيذي التخطيط ماهر، أحمد :ملصدرا

 11ص

 :إلاستراتيجي التسيير تعريف -6

 إلاستراتيجية تتمثل ذإ الاستراتيجي التخطيط نظام لتطور  طبيعيا امتدادا ستراتيجيإلا  التسيير يعد

 تعاريف تعددت ولقد ،الطويل ألاجل في وربحيتها املنظمة، بنمو ةاملتعلق القرارات اتخاذ في ةكعملي

 ةتنمي ةعملي نهبأ "كوتلر" يعرفه ذإ ،الباحثين نظر وجهات حسب وتباينت ستراتيجيإلا  يريتسلل املقدمة

 هدافأ وأ غايات تحديد وأ ةتنمي خالل من فيها تعمل التي والبيئة املؤسسة بين العالقة وصيانة

 .املؤسسة هذه تمارسها التي ألانشطة وأ العمليات لكل ألاعمال ةمحفظ وخطط نمو واستراتيجيات

                                                           
 94ص ،4002 الجامعية، الدار إلاسكندرية، إلاستراتيجية، ألاهداف دمةخ في التنفيذي التخطيط ماهر، أحمد 1

 

 

 اإلعداد

 لوضع

اإلستراتيجيا

 ت

 

 

 المزدوج التحليل

 واألداء للبيئة

  الداخلـي

 

 

استراتيجيا

 بديــلة ت

 

 

 اختيار

استراتيجيا

 منـاسبة ت

 

 التطبيـق

 والمتـابعة

 

 ةـالبيئ لــتحلي

 

 الداخلي األداء تحليل
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 العمليات التصور  هذا يبرز حيث املحيط مع عالقتهال ةاملؤسس تصور  نهبأ "نسوفأ" يعرفه بينما

 .تحقيقها يجب التي والغايات ليهاإ تذهب نأ يجب والذي البعيد املدى على تقويمها يجب التي

 وغاياتها للمؤسسة املستقبلي العام الاتجاه رسم نهأب ستراتيجيإلا  التسيير فيعرف "تومبسون " ماأ

 ثم والخارجية، الداخلية البيئة متغيرات ضوء في املالئم الاستراتيجي النمط واختيار ،البعيد املدى على

  1.وتقويمها إلاستراتيجية تنفيذ

 تحقيق يضمن بما محيطها مع املؤسسة تكييف عملية بأنه إلاستراتيجي التسيير تعريف ويمكن

  2.وخدماتها منتجاتها قيمة رفع على العمل خالل من وذلك البعيد املدى على واستمراريتها أغراضها

 ألاهداف ووضع معلومات على بناء القرارات اتخاذ عملية عن عبارة إلاستراتيجي فالتسيير

 القرارات اتخاذ عمليه أيضا يمثل كما تنفيذها، من والتأكد الزمنية والبرامج والخطط والاستراتيجيات

 تحقيق على املؤسسة يعين بما البيئية العوامل تحليل خالل من املؤسسة موارد وإدارة بتخصيص املتعلقة

 .املنشودة وأهدافها غاياتها إلى والوصول  رسالتها

 عناصر على إلاستراتيجي للتسيير تعريفهم في الباحثين تركيز يتضح السابقة التعاريف خالل فمن

 :هي أساسية

 .إلاستراتيجية وأهدافها ورسالتها املنظمة رؤية تحديد -

 .املستقبلية باتجاهاتها والتنبؤ ةفسياالتن والبيئة الداخلية البيئة تحليل -

 .إلاستراتيجية هدافألا  لتحقيق املناسب الاستراتيجي البديل اختيار -

 .املختلفة املنظمة ةنشطأل الوظيفية ستراتيجياتالا  وضع -

 .داءألا  نظم وتنظيم وإلاستراتيجية الرقابة نظم عدادإ -

 تثبيت إلى تهدف التي العليا إلادارة مهام مجموع هو الاستراتيجي التسيير نأ القول  يمكن ومنه

 بالوسائل وتزويدها املستقبلية، تطوراتها مختلف خالل لها املرسومة املستقبلية املسارات على املؤسسة

 على التنفيذ موضع وضعها بعد تساعدها للمؤسسة واضحة إستراتيجية صياغة قصد الالزمة التنظيمية

  3.ورسالتها أهدافها لىإ الوصول  باتجاه الاستراتيجي النجاح تحقيق

 :الاستراتيجي التسيير أهمية :الثاني املطلب

 الفرص استغالل في تساهم التي ألانظمة أهم احد باعتباره الاستراتيجي التسيير ةأهمي تزداد

 مستقبلية رؤية وضع من يمكنها انه كما مرضيه، اقتصاديه عوائد وتحقيق القوه نقاط من والاستفادة

 الاستفادة وكذا والبشرية، املادية مواردها استغالل في الفاعلية تحقيق خالل من متميزة تنافسية ملكانة

 أهدافها تحقيق من املؤسسة يمكن بما تهديداتها مواجهة وكذا التنافسية البيئة تتيحها التي الفرص من

 .إلاستراتيجية

  

                                                           
 43ص ذكره، سبق مرجع الخفاجي، عباس نعمة 1

 62 ص ،4004 الحامد، دار عمان، ألاولى، الطبعة ،(كلي منظور ) املنظمات إدارة حريم، حسين 2

 44 ص ذكره، سبق مرجع املغربي، الفتاح عبد الحميد عبد 3
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 :التالية املزايا يحقق الاستراتيجي التسيير لنظام املنظمات انتهاج نأ كما

 التي املؤسسات نأ العلمية الدراسات ثبتتأ ذإ إلاستراتيجية القرارات واتخاذ املستقبلية الرؤية وضوح -

 اتخاذ على لقدرتها يضاأ ولكن ة،مالي موارد تمتلك نهاأل فقط ليس ناجحة ةستراتيجيإ ةبصياغ تهتم

 .ةفسياالتن ةالبيئ بتحوالت التنبؤ ةوقدر  املعلومات ةدق بسبب ةفعال قرارات

 تمكنها وبالتالي ،داتيدهوالت املخاطر ةومعرف للبيئة لتحليلها بالنظر وذلك ةومالي يةاقتصاد نتائج تحقيق -

 .ثرهاأ بتخفيض ةكفيل جراءاتإ اتخاذ من

 بعض انهيار لىإ تؤدي قد البيئة مستوى  على تحدث التي السريعة تغيراتال نأل  التنافس ي املركز تدعيم -

 .الشديدة للمنافسة نظرا الاستراتيجي يريالتس على تعتمد ال التي املنظمات

 .املرونة صفه ألاخيرة هذه تكتسب حيث باملنظمة املحيطة الظروف مع والتكيف التغير على القدرة -

 .الضعف نقاط على والتغلب ةالقو  نقاط باستغالل وذلك ةفعال ةبطريق وإلامكانيات املوارد تخصيص -

 .البيئة ملتغيرات واستجابة اطالعا كثرأ تكون  نأ من املنظمة تمكن -

 :يلي ما في الاستراتيجي التسيير هميهأ توضيح ويمكن

 .املستقبل وفرص بمشكالت التوقع في املؤسسات يساعد -

 .تطورها فاقآو  املؤسسة بمستقبل املرتبطة والتوجهات ألاهداف عوض ييهئ -

 البشرية املوارد وباقي للمديرين ومساعدا للمؤسسة مرشدا دليال باعتباره وذلك الفوائد تحقيق في ساهمي -

 .التغيير على

 والتي املهمة هدافلل  املوارد توجيه ثم ومن واملتداخلة، املتعددة وألاهداف ولوياتألا  تحديد على يساعد -

  1 املؤسسة بمستقبل عالقة لها

 ةالقو  عناصر مع ةباملوازا استغاللها على والعمل املحيط يفرزها التي املختلفة الفرص تحديد من يمكن -

 .للمؤسسة الداخلية الضعف ونقاط املحيط تهديدات ثارآ وتقليل املؤسسة تمتلكها التي

 .ةوالجدي التعاون  ،التكامل ،التفاعل خالل من ألافضل وألاداء الفعالية تحقيق إلى يؤدي -

 :الاستراتيجي التسيير مراحل :الثالث املطلب

  :التالي النحو على نعرضها مراحل بأربعة الاستراتيجي التسيير مر لقد

 :املدى طويل بالتخطيط التوجه مرحلة -9

 وضوح لعدم الاستراتيجي التسيير وممارسات دراسات في الخافتة الفترة املرحلة هذه على ويطلق

 والتي املؤسسات، على الواسع التأثير ذات قرارات اتخاذ على السابق في التركيز كان إذ الرئيسية، معامله

 في إلاستراتيجية الجهود برزت كما الوظيفية، املستويات تدخل دون  العليا إلادارة طرف من تتخذ كانت

 استجابة بدأت ثم ومن الخ،......املنتجات تنويع وكذا الداخلي النمو تحقيق على العمل في املرحلة هذه

 .التنظيمية للموارد تخصيص عملية إجراء وبالتالي تواجهها التي املواقف ملتغيرات املؤسسات

  

                                                           
 46 ص ذكره، سبق مرجع الخفاجي، عباس ةنعم  1
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 :املحدود الاستراتيجي التوجه ةمرحل -4

 الفرص النتهاز املناسب الاستراتيجي البديل واختيار البيئي التحليل بظهور  املرحلة هذه تميزت

 هذه شهدت كما وتقييمها، الخطوات تلك رقابه مع الاستراتيجي التطبيق إلى إضافة املخاطر وتجنب

 .البعيد املدى على بنائها ومزايا الرئيسية خطواتها تحديد مع أالستراتيجيه ملاهية الرؤية وضوحا املرحلة

 :البيئي التوجه ةمرحل -4

 خاصة خارجية، أو داخلية سواء املحيطة البيئة عناصر تحليل على الاهتمام تركز املرحلة هذه في

 البيئة تميزت بحيث املؤسسة، إستراتيجية وضع في املؤثرة العوامل أهم تعد إذ التنافسية، البيئة

 ديناميكية أكثر أصبحت أن لبثت ما أنه إال تغيراتها، في نسبي واستقرار عناصرها وبساطة بمحدودية

 دقيقا تحليال ألامر تطلب البيئة، استقرار وعدم واملتغيرات العوامل تعقد درجة زيادة ومع وتعقدا،

 يساعد ما وهذا وضعفهم، قواتهم نقاط لتحديد املنافسين تحليل مع املؤسسة إليها تنتمي التي للصناعة

 التسيير نطاق ضمن املختلفة املتغيرات تلك مع التعامل من املؤسسة تمكن إستراتيجية بناء على

 .الاستراتيجي

 :(ستراتيجيإلا  التسيير) املتكامل إلاستراتيجي التوجه مرحلة -3

 ميزة تحقيق بهدف وفعالية بكفاءة مواردها واستغالل تسيير على املؤسسة ركزت املرحلة هذه ضمن

 :يلي ما التوجه هذا به يتصف ما وأهم تنافسية

 من لتحقيقه وتسعى املؤسسة عليه تكون  أن يجب الذي العام التصور  عن تعبر إلاستراتيجية أصبحت -

 التأثير لعناصر وإدراك بوعي، وأهدافها غاياتها وبناء رسالتها وتحديد املستقبلية رؤيتها وضوح خالل

 .املتعددة

 .التفاصيل في الدخول  دون  إلاستراتيجية مبدأ مقومات على التركيز -

 .خارجيا وجهته وتحديد داخليا التنظيم تماسك تحقق وسيلة إلاستراتيجية إن -

 أن إلى إضافة واملخاطر، والفرص والضعف، القوه عناصر بتحديد الاستراتيجي التسيير أهمية زيادة -

 أملتوسطه املؤسسات في أيضا يمارس بل الحجم، كبيرة املؤسسة على يختصر ال الاستراتيجي التسيير

 .والصغيرة

 الرئيسية العوامل أحد يعد التسيير في الاستراتيجي البعد أن يعتبر اليوم الباحثين من العديد إن

 أن إلى بالنظر الجديدة العاملية التنافسية البيئة ظل في تنافسية ميزة تحقيق على املؤسسات ساعدت التي

 مسائل إلى العشرين القرن  من التسعينات عقد في دقيق بشكل اتجه إلاستراتيجية ميدان في البحث

 فان ألاساس هذا على ،"الافتراضية" التخيلية املؤسسات وإلى الاستراتيجي، والاهتمام إلاستشرافي التسيير

 التسييرية بالقدرة تتعلق وإنما ضبابية، مستقبلية فكره خالل من تترجم ال للمؤسسة إلاستراتيجية الرؤية

 ستكون  ما حول  بالتفكير وكذا للمؤسسة، املستقبلية الاستراتيجيات وبناء املوارد تجنيد على للمسيرين

  1 .املستقبل في التنافسية البيئة علية

                                                           
 43 ص ذكره، سبق مرجع املغربي، الفتاح عبد الحميد عبد  1
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  :إلاستراتيجي التسيير تطبيق أسس :الثاني املبحث

 نفسها باملؤسسات يتعلق ما منها الشروط من مجموعة توفر على الاستراتيجي التسيير تطبيق يعتمد

 :التالية إلابعاد في الشروط هذه تلخيص ويمكن باملحيط، يتعلق ما ومنها

 :والسياس ي الاقتصادي البعد :املطلب الاول 

 بتحليل تقوم فهي ولذلك التنافس ي املحيط ظل في الاقتصادية أهدافها تحقيق إلى املؤسسة تسعى

  1 فوالضع القوة نقاط ملعرفه الاقتصادية العوامل

 أهمها من والتي املتعددة ألاسئلة من ملجموعة إلاجابة على املحاولة خالل من التحليل هذا ويتضح

          2 ستفعل؟ ماذا تفعل؟ أن تريد ماذا هي؟ من املؤسسة؟ تصبح أن تريد ماذا

 نأ تريد ماذا ةملعرف نشطتهاأ ةومحفظ أهدافها رسالتها، من كل بتحديد تقوم املؤسسة فإن ولذلك

 وبعدها مواردها مختلف وتقييم فيه تنشط الذي املحيط تحليل على تعمل ثم ،مستقبال عليه تصبح

 مختلف على بالتعرف املؤسسة تقوم وبعدها ،تكون  من تعرف كي التخطيط انحرافات تحديد

 تقوم ثم ،تفعل نأ تريد ماذا ملعرفه وذلك الاستراتيجيات هذه تقيم ثم ،تطبيقها املمكن الاستراتيجيات

 .إلاستراتيجية لهذه امليزانية وتحديد ،الخطط وتصميم البرامج ووضع لها املناسبة إلاستراتيجية باختيار

  :السياس ي البعد

 إلاطراف بين املعلنة وغير املعلنة التحالفات من مجموعة يضم سياسيا وجودا املؤسسة باعتبار

 وتتأثر رثتؤ  نهاإف 3ةاملتاح املوارد على البعض بعضها مع وتتنافس ة،ذاتيال امصالحه تحقيق على تعمل التي

 جلأ ومن املصلحة، ذات طرافاأل ب تعرف والتي ،نشطتهاأ تجاه مصالح لها التي الجماعات من بالعديد

 لهذه املتعارضة املصالح بين بالتوفيق تقوم نأ املؤسسة على البد املالئم الاستراتيجي القرار اتخاذ

 ألاسئلة من ةمجموع طرح املؤسسة تحاول  السياس ي البعد وفق إلاستراتيجية صياغة جلأ من، و 4فطراألا 

  5 :عنها إلاجابة ةومحاول

 املؤسسة؟ محيط في املوجودة املصلحة ذات طرافألا  هي ما -

 ؟الجماعات هذه تفعله نأ يمكن ماذا -

 ؟الجماعات هذه ضد وأ مع فعله يمكن ماذا -

  ؟فعله املؤسسات ستقرر  الذي ما -

 مختلف بتحديد ألاخيرة هذه تقوم املؤسسة، محيط في املوجودة املصلحة ذات طرافألا  ةمعرففل

 عن البحث مع ،الجماعات بهذه تربطها التي للعالقات ديناميكي بتحليل ثم ها،مع املصلحة ذات الجماعات

 الجماعات هذه تفعله نأ يمكن ماذا يخص فيما ماأ املعارضة، ألاطراف مكانياتإ وتقييم السياس ي الدعم

                                                           
1 Alain Charles MARTINET, management stratégique(organisation et politique), ediscience, 
Paris,1994 , P34. 

 العلوم في دولة دكتوراه أطروحة الجزائر، في الاسمنت ملؤسسات بالكفاءة فعال استراتيجي تسيير نحو الشيخ، الداوي   2

 33-34 ص ،9111 الجزائر جامعة التسيير، وعلوم الاقتصادية العلوم كلية التسيير، علوم تخصص الاقتصادية،

 943 ص ،4004 النشر، بلد ذكر بدون  ألاولى، الطبعة الحديث، الكتاب عالم دار املنظمات، تنظيم السالم، سعيد مؤيد  3

 44ص 4000 عمان ألاولى، الطبعة الحامد دار ،إستراتيجية إدارة جواد، ناجي شوقي  4

5 Raymond –Alian THIETART, la stratégie d’entreprise, ediscience, 2eme édition, Paris, 1993, 

P21- 24. 
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 لهذه والخارجية الداخلية السياسية التأثيرات بتحليل املؤسسة تقوم ،(املصلحة ذات ألاطراف)

 ضد وأ مع فعله يمكن ما على ولإلجابة ،فعالهمأ بردود التوقع مع السياس ي نظامهم وتقييم ات،الجماع

 ومفاوضات ،الحلفاء واختيار إلاستراتيجية الاستقاللية عن بالبحث تقوم فهي ،الجماعات هذه

 املناسبة، إلاستراتيجية بصياغة تقوم فإنها ،فعله املؤسسة ستقرر  الذي ما عن لإلجابة بينما ،الائتالفات

 .املعارضين فعالأ بردود والتوقع

  (التنظيمي) البيروقراطي البعد :املطلب الثاني

 ويلعب ،بالوعي املنسقة الشخصية ى لقو ا وأ ألانشطة مجموعة في التنظيمية العملية تتمثل

 بتطبيق تتبناه الذي التنظيم نوع يسمح حيث املؤسسة، استراتيجيات تحديد في هاما دورا التنظيم

  1 ةالتنافسي املزايا وتعزيز نشاءإ إلى يؤدي مما فعال بشكل استراتيجياتها

 املرغوب كالسلوكيات ممتازة، متغيرات على بالحصول  للمؤسسة يسمح التنظيم نأ "مارتيني" ويرى 

 .التغير شديد محيط وفق وهذا ككل التنظيم ةفعالي وأ عليها الحصول 

 هو ما :همهاأ والتي ألاسئلة من العديد على إلاجابة ةمحاول املؤسسة على ينبغي البعد هذا ولتفعيل

 هي وما ؟داري إلا  النشاط نمط هو ما ؟القرارات اتخاذ ةطريق هي ما املؤسسة؟ تتبناه الذي التنظيم نوع

   2 الرقابة؟ جراءاتإ

  ةدرج باختيار تقوم فهي ولذلك ،بها خاصا معينا تنظيما املؤسسة نىبتت
ّ

 حجم وتحديد ة،مركزيالال

 لنوع املؤسسة ةمعرف جلأ من هذا كل ،العمل تقسيم ونوع ،التنسيق وسائل واختيار العملية، الوحدات

 .تتبناه الذي التنظيم

 وتحديد املخططات نوع باختيار القيام املؤسسة فعلى القرار اتخاذ ةطريق ةمعرف يخص فيما ماأ

 عدادإو  ،القرار اتخاذ فاقآ وتحديد املخططات محتوى  وتفسير وشرح ،القرار التخاذ ألاساسية املراحل

 .القرار اتخاذ ةطريق

 اتخاذ في ألافراد ةمشارك مستوى  بتحديد تقوم املؤسسة، تتبعه الذي إلاداري  النشاط نمط نيولتبي

 لكل العمليات ةمتابع ةحد وتحديد الاستقاللية، درجه واختيار واملكافآت، للتقييم نظام عدادإو  ،القرار

 ةعملي كل في املركزية ةدرج بتحديد املؤسسة فتقوم املتبعة، ألرقابه جراءاتإ يخص ما في بينما، فرد

 اتجاه واختيار الرقابة، ةعملي في التفصيل درجه واختيار الرقابة، ومستويات ةير تو  وتحديد الرقابة،

  .الرقابة

                                                           
 دار ،(متكامل مدخل) إلاستراتيجية إلادارة املتعال، عبد أحمد السيد دمحم رفاعي، دمحم رفاعي ترجمه ،"جونس وجاريت شارلز" 1

  333-334 ص ،4009 الرياض، ألاول، الجزء املريخ،

2 Alain Charles Martinet, Management stratégique ( organisation et politique), op.cit, P25, 26. 
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  املعلوماتي البعد: املطلب الثالث

 زيادة إلى دىأ الذي ألامر السريعة والتقلبات التغيرات بكثرة يتميز دمعق محيط في املؤسسة تعيش

 هذه ،للمؤسسات ةالتنافسي ةقدر ال دىبم مرهون  السوق  في البقاء صبحأو  ،املؤسسات بين املنافسة ةحد

 .املؤسسة عليها تتحصل التي املعلومات وتوقيت بنوعيه تتأثر ألقدره

 ،معين ملستخدم بالنسبة وفائدة معنى له سياق في ووضعها تشغيلها تم بيانات عن املعلومات تعبرو 

   1.عليها تمت التي التشغيل وأ التحويل ةلعملي نتيجة ،البيانات فوق  مضافة ةقيم تحمل نهاإف لذلك

 نظام هو املؤسسة، في القرارات اتخاذ في ةر ثواملؤ  املفيدة املعلومات لتوفير ألاساس ي واملصدر

 وتشغيل واسترجاع بجمع تقوم التي جراءاتإلا  ةمجموع هي املعلومات فنظم ،بها الخاص املعلومات

  2 .ةاملؤسس داخل ةوالرقاب القرارات اتخاذ عمليات لتدعيم ،املعلومات وتوزيع وتخزين

 ومصدر استراتيجي كمورد املعلومات لىإ ينظر صبحأ املؤسسات بين املنافسة ةحد زيادة ومع

 لضمان الفعالة إلاستراتيجية القرارات التخاذ ودعامة دائمة تنافسيه مزايا على املؤسسة لحصول 

 "الاستراتيجي املعلوماتي النظام" SIS إلاستراتيجية املعلومات بنظم يسمى ما ظهر وبذلك ،3ااستمراريته

 الفرص الجتذاب وتقييمها ومتابعتها املختلفة، املحيط متغيرات استشعار نظام بمثابة يعتبر والذي

 التغيرات، لهذه بسرعة الاستجابة من وتمكينها املؤسسة، لها تتعرض قد التي التهديدات وتشخيص

  4.ةدائم تنافسيه مزايا واكتساب املنافسة، بمواجهه لها تسمح وضعيه في وجعلها

 تحقيقها ومدى املؤسسة، إستراتيجية تحديد في وحيويا هاما دورا إلاستراتيجية املعلومات نظم وتلعب

 :التالية ألاسئلة عن إلاجابة املؤسسة تحاول  وبذلك ذلك، عن املترتبة نتائج تقييم وفي إلاستراتيجية لهذه

 املؤسسة؟ فيه تعمل أن يجب الذي املجال هو ما 

 فيها؟ تتنافس أن يمكن التي السوق  من املناطق هي ما 

 السوق؟ في تعرضها أن يجب التي املنتجات هي ما 

 عليها؟ الحصول  املطلوب واملوارد أمامها املتاحة املوارد هي ما 

 5 املوارد؟ استخدام سيتم كيف  

 عن واملتجددة املفيدة املعلومات من غزير تدفق لىإ يحتاج املناسبة إلاستراتيجية القرارات اتخاذ

 املؤسسات مستوى  على ليس ةستراتيجيإ معلومات نظام توفير يتطلب ما وهو ،غيرةتامل املحيط ظروف

 يتكون  الذي ألاخير هذا ،الوطني املعلومات نظام إطار في الوطني املستوى  ليشمل ىيتعد وإنما ،بسفح

 املعلومات ةمعالج ومراكز الخارجي والعالم الحكومية وغير الحكومية املعلومات مصادر مختلف من

                                                           
 الجامعة دار ،(والتطبيقات ألاساسية املفاهيم) إلادارية املعلومات نظم في مقدمة العيد، ابراهيم جالل الكردي، دمحم منال 1

 94 ص ،4004 إلاسكندرية، الجديدة،

 93 ص ،9111 إلاسكندرية، الجامعية، الدار ،(ألاساسية املفاهيم) إلادارية املعلومات نظم البكري، دمحم سونيا 2

 كليه ألاعمال، إدارة فرع الاقتصادية، العلوم في ماجستير رسالة املؤسسة، استراتيجية توجيه في املعلومات دور  اللوش، غنية 3

 93 ص ،4004-4009 الجزائر، جامعة التسيير، وعلوم الاقتصادية العلوم

 التسيير فرع الاقتصادية، العلوم في ماجستير رسالة للمؤسسة، التنافسية القدرة تنمية في املعلومات أنظمة دور  كاريش، صليحه 4

 66 ص ،4000-9111 الجزائر، جامعة التسيير، وعلوم الاقتصادية العلوم كليه

 43-42 ص ،4004-4004 إلاسكندرية، الجامعية، الدار النظم، وتصميم تحليل علي، حسين احمد 5
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 مصادر معظم نأ كون  الوطني املعلومات نظام ةهميأ وتتجلى ،..... واملؤسسات البحث ومراكز والجامعات

  1 .ةاملؤسس بمحيط تتعلق أنها يأ خارجية مصادر هي املؤسسة في القرار نظام ليهاإ يحتاج التي املعلومات

 لتطلعاتها تستجيب إستراتيجية وصياغة الاستراتيجي، التسيير تطبيق من املؤسسة تتمكن وحتى

 .متكاملة تصبح كي ألابعاد هذه بين التوازن  تحقيق عليها ينبغي وأهدافها،

  

                                                           

 الشفافية أهمية حول  ألاول  الدولي العلمي امللتقى القرار، وترشيد الشفافية لدعم كأداة الوطني املعلومات نظام رحيم، حسين 1

 3 ص ،4004 جوان 04-09 ماي، 49 العالمي، الاقتصاد في الفعلي لالندماج ألاداء ونجاعة
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  :الاستراتيجي التسيير ومستويات نماذج :الثالث املبحث

 ألاهداف اختيار عمليات تسلسل تضم منطقيا مهيكلة عملية أنه على الاستراتيجي التسيير إدراك إن

 من لنوع يخضعه وتنفيذها، إلاستراتيجية إعداد واملستقبلية، الحالية إلاستراتيجية وتقييم إلاستراتيجية

 .به خاصة ومستويات نماذج الاستراتيجي وللتسيير ألاساسية، أبعاده مع التعامل في املعيارية

 :الاستراتيجي التسيير نماذج :ألاول  املطلب

 الكفاءات تسيير نموذج -1

 وخاصة الكفاءات بتسيير أساس ي بشكل مرتبط البشرية للموارد الاستراتيجي التسيير أصبح

 التوظيف ومسار البشرية للموارد الاستراتيجي التخطيط فإن وبالتالي والجماعية، الفردية الكفاءات

 يمثل كما املؤسسة، بكفاءات يختص الذي التسيير لذلك نماذج تعد ألاداء وتقييم والتكوين والتنمية

 والكفاءات البشرية املوارد وتنمية استقطاب في التنظيمية ساهمةامل أيضا

 املعرفة تسيير نموذج -2

 التي التسييرية والدراسات املمارسات ضمن واسع بشكل مستعمال املعرفة مفهوم أصبح لقد

 املعرفة مفهوم تحليل إن البشرية، للموارد الاستراتيجي للتسيير كنموذج املعرفة تيسير تطوير في ساهمت

 عملية تتعلق كما البشرية، للموارد الاستراتيجي التسيير نظام ضمن الكفاءات تسيير مع تكامله مدى بّين

 .ناجحة بطريقه املعرفة تسيير على بالقدرة الفردية والكفاءات البشرية املوارد تثمين

 الشاملة الجودة تسيير نموذج -3

 فهو البشرية، للموارد الاستراتيجي التسيير ونماذج مداخل أهم أحد الشاملة الجودة تسيير يعتبر

 في ومشاركتهم والكفاءات البشرية املوارد توجهات في تغيير بإحداث العميل رضا لتحقيق تسيير نظام

 فتسيير للمؤسسة، بانتمائهم الشعور  وزيادة والتشغيلية، الوظيفية أو ةستراتيجيإلا  القرارات اتخاذ

  1 .واحد فريق ضمن ألاداء تحسين على والكفاءات البشرية املوارد يشجع الشاملة الجودة

 :الاستراتيجي التسيير مستويات :الثاني املطلب

 يهدف فهو ووحداتها، وظائفها بمختلف للمؤسسة شامل تسيير نظام الاستراتيجي التسيير نظام يعد

 مستويات ثالث وله واملنافسة، البيئة تتيحها التي الفرص واغتنام الداخلية املوارد مختلف توظيف إلى

 :وهي

 املؤسسة مستوى  على التسيير -1

 املؤسسات باقي عن للمنظمة املميزة الخصائص تحدد التي ألانشطة بتسيير املستوى  هذا يعرف

 الالزمة املوارد وتخفيض تحقيقها إلى تسعى التي املؤسسة رسالة تحديد املستوى  هذا في ويتم املنافسة،

 أهداف املستوى  هذا على الاستراتيجي وللتسيير ألاعمال، وحدات بين التنسيق محاولة إلى إضافة لبلوغها،

 :يلي ما في تتمثل

 -إلاستراتيجية وألاهداف والرسالة الرؤية خاصة وبصفه للمنظمة املميزة الخصائص تحديد 

 املنظمة معه ستتعامل الذي السوق  تحديد 

 املتاحة املوارد وتخفيض تحديد 

                                                           
 903 ص ،4003 الجزائر، جامعة دكتوراه، أطروحة الاستراتيجي، والتشخيص التسيير وفعالية التنافسية امليزة قدي، املجيد عبد 1
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  املنظمة وحدات بين التعاون  روح خلق -

 ألاعمال وحدات مستوى  على التسيير -2

 معين مجال في فعالة منافسة تحقيق من للتمكن إلاستراتيجية ألاعمال وحده تسيير عن عبارة هو

 لوضع مخصص املستوى  هذا على التسيير إن املؤسسة، أهداف تحقيق في واملساهمة معينة منتجات أو

 :أهمها ألاسئلة من لعدد أجوبه

 لها؟ املحتملين العمالء هم ومن السوق  وحده تقدمها سوف التي الخدمة أو املنتج ما 

 ؟القطاع نفس في هايمنافس مع بكفاءة تنافس أن للوحدة يمكن كيف 

 املؤسسة؟ هدافأ تحقيق في الوحدة تساهم كيف 

 الوظيفي املستوى  على الاستراتيجي التسيير -3

 حيث ،والتمويل نتاجإلا  كوظيفة املؤسسة وظائف مختلف مستوى  على الاستراتيجي التسيير يمارس

 مواردها باستغالل وظيفة كل تهتم بحيث الوظيفي الاستراتيجي بالتسيير يعرف ما املستوى  هذا على نجد

 1 .الستمرارها وضروريا اامه يعد والذي ،استراتيجي منظور  وفق نظمتهاأ وتسيير

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

  46 ص ،9114 الحديث، العربي مكتب إلاسكندرية، تطبيقيه، وحاالت مفاهيم إلاستراتيجية، إلادارة السيد، دمحم اسماعيل 11
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 :ةخالص

 لنظام النظري  وإلاطار الاستراتيجي التسيير مفهوم وتحليل بالدراسة الفصل هذا في اشتغلنا

التثمين الفعال للمعرفة  من املؤسسة يمكن كنظام هتطبيق نأ إلى خلصنا وبذلك ،الاستراتيجي التشغيل

كما يمكن املؤسسة من تحديد صورتها املستقبلية وبناء أهدافها  والسير الحسن للمهام وألاعمال،

 .إلاستراتيجية مع ضمان ألاداء الفعال، من خالل الدقة في التنفيذ واملتابعة املستمرة الستراتيجياتها



 

 

ـــــالفص ــ ــ ـــ ــ ـ ــ ــ ــ ــالثانل ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـ ــ  يــ

 إستراتيجية تسيير املوارد البشرية
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 : تمهيد 

للمنظمات ، إنطالقا من مفهومه لقد تطرقنا في الفصل ألاول إلى نظرة عامة حول التسيير إلاستراتيجي  

وهذا ما سوف يساعدنا الحقا في تسيير املوارد البشرية  في املنظمة ، بإعتبارها  وعمومياته وأسس تطبيقه ،

 .عنصرا حيويا فيها 

وعليه فإن التسيير الاستراتيجي للموارد البشرية أصبح ضروريا وحتميا في أي مؤسسة طاملا أن هذه ألاخيرة 

لة في مختلف املجاالت تحرص على ضمان بقائها في املستقبل نتيجة التغيرات املتسارعة الحاص

 .التكنولوجية والفكرية

وذلك من خالل املباحث   للموارد البشرية وسنتناول في هذا الفصل مفاهيم عامة حول التسيير الاستراتجي

 :التالية 

 .استراتجية املوارد البشرية  : املبحث ألاول 

 .خطوات التسيير الاستراتيجي للموارد البشرية:  املبحث الثاني 

 .اعتبارات الوضع الاستراتيجي للموارد البشرية : املبحث الثالث 
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 :البشرية املوارد إستراتيجية :ألاول  املبحث

 فقط ليس قادرا يكون  أن البشرية املوارد خبير وعلى والتوسع، التغيير دائم البشرية املوارد حقل إن

 البشرية للموارد الشاملة إلاستراتيجية أن بحيث حدوثه، توقع ما حد والى أيضا ولكن التغيير إدارة على

 العمالة، مستويات أدنى إلى تصل حتى أسفل إلى تمتد التي البشرية املوارد نظم طريق عن تدعم أن يجب

 أي ففي ترغيبهم، أو ألافراد تحفيز بين ما املنظمة تتخبط البشرية للموارد إستراتيجية غياب حالة ففي

 .الخطط من أهمية أكثر الاستراتيجيين ألافراد يعتبر منظمة

 :البشرية املوارد تسيير :ألاول  املطلب

 :البشري  املورد مفهوم -1

 والسياس ي والاقتصادي الاجتماعي التطور  بحكم البشري  املورد مفاهيم واختلفت تعددت لقد

 باملؤسسة املتواجدة البشرية العناصر كل هي البشرية املوارد أن نقول  أن يمكن بحيث للبشرية، والثقافي

 القصير، املدى على محددة أهداف تحقيق اجل من تعمل وهي واملناصب، املصالح مختلف عبر واملوزعة

 .1د والبعي املتوسط

 املحركة والوسيلة املستويات، كل في التنمية حول  يدور  الذي ألاساس ي املحور  هو البشري  فاملورد

 وتنمية استخدام تستطيع ولكي ملؤسسة، بالنسبة استثمار هو البشري  فاملورد أهدافها، تحقق التي

 وتقييم وتوجيه وتنظيم تخطيط يتطلب أن بمعنى املورد، لهذا التسيير فعليه الاستثمار هذا واستغالل

 .لإلنتاج املادية العوامل استخدام ذلك يتطلب مثلما

 في فعالة بطريقة يسهمون  الذين ألافراد من مجموعة هم البشرية املوارد أن القول  يمكن كذلك

 .وجه أحسن على أعمالهم وأداء مختلفة، مسؤوليات استالم ويمكنهم املجتمع تنمية

 :البشرية املوارد تسيير -2

 لهذه ويشار إلاداري  للتنظيم الكلي التسيير عملية من جزئية عملية وه البشرية املوارد تسيير

 التنظيمات في ونجد ،"البشرية املوارد إدارة "أو "داألافر  كإدارة" املختلفة املفاهيم من جملة أنها العملية

 عن الدالة املفاهيم بنفس إليها ويشار ،املهمة لهذه تضطلع متخصصة وفروعا أقساما الحديثة إلادارية

 يذهب حين في ،"البشرية املوارد دارةإ قسم" أو "البشرية املوارد تسيير قسم" :أن فيقال العملية، هذه

 إدارة على تدل ألفاظ وكلها ف،اشر إلا  أو التوجيه أو إلادارة مفهوم يأخذ املوارد تسيير أن "هلسنكي جورج"

 تحقيقه، إلى تسعى وغرض عليها تقوم وكيفية ماهيتها لها حيوية عملية داألافر  دارةإ نأب ويرى  د،األافر 

 عمله، نحو فرد كل في الاهتمام وإثارة للوظيفة الصالح الشخص اختيار أنها مفاده تعريف لها ويعطي

 وإلاثابة واملدح إلاصالح يجديه ال من فصل أو له صالحية أكثر عمل إلى ونقله أخطائه، بتصويب والقيام

 العمليات هذه وكل اجتماعية وحدة في املرؤوسين بين الوئام إشاعة وأخيرا لكفاية، ذلك يستحق من لكل

 املهارة خلق هو البشرية املوارد تسيير عملية من والغرض البشرية، املوارد تسيير ماهية ضمن تدخل

                                                           
، 2002محمود عبود، دروس ومحاضرات حول تسيير الموارد البشرية، معهد تكوين المكونين، بئر خادم، الجزائر،  1

 01ص 
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 أحسن على بهم املنوطة أعمالهم تأدية بغرض البشرية املوارد لدى والشمول  والحماس والذكاء والدقة

  1. وجه

 الخاصة والتنمية والاحتفاظ الاكتساب على أساسا تشتمل التنظيم في وظيفة هو نهأ يعرف أيضا

 .2.....  التقييم التحفيز، التكوين، التوظيف، :مثل نشاطات على وتحتوي  التنظيم داخل البشرية باملوارد

 جهودهم واستثمار العاملين اختيار عن مسؤولة إلادارية العملية من جزءا الوظيفة هذه تعدو 

  3. زمالئهم وبين بينهم التعاون  وتقوية مشاكلهم وبحث وتحفيزهم تهمامسار  وتنمية طاقاتهم وتوجيه

 إلاداري، التنظيم في متخصص قسم هو البشرية املوارد تسيير أن القول  يمكن التعريفات خالل من

 وتعيينهم العاملين باجتذاب املتعلقة ءاتاوإلاجر  وألاساليب القواعد من جملة على يقوم نظام انه كما

 .التنظيم قبل من لهم املوكلة ألادوار أداء لهم يتسنى لكي ورعايتهم، تهماقدر  وتنمية وتدريبهم

 :البشرية للموارد إلاستراتيجي التسيير :الثاني املطلب

 التسيير تعريف ويمكن البشرية، للموارد الاستراتيجي التسيير نجد الاستراتيجي للتسيير فرعي كنظام

 البشرية، واملهارات للقدرات الفعال الاستثمار تحقيق إلى يهدف نظام" بأنه البشرية للموارد الاستراتيجي

 أداء تحسين على تعمل برامج الخطط، وتنفيذ أنظمة تطبيق مالئمة، استراتيجيات اعتماد خالل من

  4. الطويل املدى على تطور  تحقيق من املؤسسة وتمكين البشرية، املوارد

 للموارد الاستراتيجي التسيير ألهمية املؤسسات إدراك في الدراسات من الكثير ساهمت ولقد

 البشرية املوارد فوظيفة الجيد، ألاداء تحقيق في املساهمة والثانوية الرئيسية ألانشطة تعزيز في البشرية

 فتحقيق للمؤسسة الكفاءات لتنمية مصدرا اعتبارها إلى ومستقلة متخصصة وظيفة مجرد من تحولت

 التكنولوجية، أو املالية أو املادية املوارد امتالك على يتوقف ال تحديات ظل في املؤسسات أداء في التميز

 فعالة، بطريقة إدارتها كيفية و واستثمارها البشرية والكفاءات املوارد استقطاب على القدرة بل

  5: خالل من وذلك عليها، واملحافظة

 .الجيد باألداء تتصف والتي والتطوير الابتكار على القادرة الكفاءات اختيار -

 .والفني إلانتاجي ألاداء تكنولوجية على العاملين تدريب -

 .املالئمة العمل بيئة تحسين خالل من للمؤسسة وانتمائهم العاملين والء تنمية -

 .العمل في والرغبة القدرة تنمية خالل من إلانتاجية زيادة -

 الذهنية والقدرات الطاقات مجمل على التأكيد مرده البشرية املوارد بتنمية التسيير هذا فاهتمام

 تملكه ما لتحويل أداة الحديث ألتسييري  املنظور  من التنمية عملية تعد كما املستغلة، وغير فيها الكامنة

 املستمرة والتنمية وإلاعداد (GSRH) والتوجيه التخطيط بفضل تنافسية قدرات إلى موارد من املؤسسات

                                                           
 00-01، ص 1991طبعة ثانية،  إدارة الناس فن، ترجمة احمد زكي، دار املعارف، مصر، :جورج هلسنكي 1

 92، ص 1991إدارة املوارد البشرية، دار غريب للنشر، القاهرة ،  :دمحم نظمي عايش 2

 10إلادارة العامة والتنظيم إلاداري، دار النشر، الجزائر، ص :خميس السيد إسماعيل 3

مدخل )لى امليزة التنافسیة للمؤسسة الاقتصادیة، سماللي یحیضه، أثر التسیير الاستراتیجي للموارد البشریة تنمیة الكفاءات ع 4

 83، جامعة الجزائر، ص 9112-9112، أطروحة دكتوراه دولة في العلوم الاقتصادیة، تخصص تسیير، (الجودة واملعرفة

في  املاجستيرنيل شهادة مذكرة ل -عامل الكفاءات في املؤسسة  –دور تسیير املوارد في تحقیق امليزة التنافسیة  –سلیمان عائشة  5

 66، ص 9100-9101تلمسان،  – لقايدجامعة أبي بكر ب–تخصص تسیير املوارد البشریة  -علوم التسیير



 إستراتيجية تسيير املوارد البشرية                                                                     الفصل الثاني

~ 27 ~ 

 املوارد تلك واستغالل استثمار أن ىعل أكدت وبالتالي، البشرية للموارد الاستراتيجي التسيير نظام إطار في

  1: بسبب الكفاءات وتحسين القيمة لخلق مصدرا يعد البشرية

 غير خاصة الداخلية مواردها استغالل املؤسسات على فرضت التي الشديدة التنافسية التحوالت -

 .واملعرفي الفكري  املال بالرأس الصلة ذات امللموسة

 .املنافسون  يقدمه ما عن واملتميز للمستهلكين الدائم والوالء إلاشباع تحقق قيمة لتقديم املتزايد الاتجاه -

 التخطيط عمليات يحسن الذي فهو القدرات، لتكوين ألاساس ي املصدر أصبح البشري  املورد كون  -

 .الفكري  وإلابداع الاستراتيجي

 هو ألتسييري  الفكر في جذري  تأثير من الجديدة العاملية والتحوالت التغيرات أحدثته ما أهم من إن

  2: التالية ألاسس على بناءا استراتيجيا موردا باعتباره البشري  باملورد والعناية الاهتمام

 وعنصرا والابتكارات الاقتراحات، للمعلومات، ومصدرا فكرية، وقدرة ذهنية، طاقة البشري  املورد كون  -

 .الايجابية املشاركة على وقادرا فاعال

 من املحددة املهام من ملجموعة السلبي باألداء اقتناعه وعدم املسؤولية تحمل في البشري  املورد رغبة -

 .الانجاز لتطوير والسعي املبادرة عن يبحث هو بل العليا، إلادارة

 يعد ورغباته مهاراته حسب املناسب املكان في ووضعه البشري، للمورد الجيد والتدريب الاختيار إن -

 .املباشرة الرقابة دون  والعالي الجيد لألداء ضمانا

 .العمل مسؤوليات فيه تتنوع جماعي فريق ضمن عمل إذا البشري  العنصر أداء يرتفع -

 :البشرية للموارد إلاستراتيجي والتسيير البشرية املوارد تسيير بين الفرق  :الثالث املطلب

 ودورات طبي وتأمين وحوافز وإجازات رواتب من البشرية املوارد إدارة هو البشرية املوارد تسيير إن

 يوضع الذي الهدف فهو البشرية للموارد الاستراتيجي التسيير أما البشرية، املوارد بأمور  يتعلق مما وغيرها

 .ومدروسة ثابتة بخطى ويكون  معينة، زمنية فترة بعد تحقيقه ويراد البشرية للموارد

 البشري  املورد احترام ضرورة في يتمثل البشرية للموارد الاستراتيجي للتسيير ألاساس ي املنطق نأ كما

 التسيير مفاهيم جعل الذي ألامر أجير، ال العمل في شريكا واعتباره وتوظيفها، وطاقاته قدراته واستثمار

 البشرية، املوارد تسيير أو ألافراد تسيير مفاهيم عن جذري  بشكل تختلف البشرية للموارد الاستراتيجي

 :البشرية للموارد الاستراتيجي والتسيير البشرية املوارد تسيير بين الفروقات أهم سنوضح يلي وفيما

 

  

                                                           
 29، ص 2002علي السلمي، إدارة املوارد البشریة إلاستراتیجیة، دار غریب، القاهرة،  1

 29، ص فس املرجع أعالهعلي السلمي، ن 2
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 . البشرية للموارد الاستراتيجي والتسيير البشرية املوارد تسيير بين الفرق  (:21- 22)رقم جدول ال

 

 البشرية للموارد إلاستراتيجي التسيير البشرية املوارد تسيير

 البشري  للمورد املادي بالبناء هتمامالا  -

 (العضلية القوة)

 واملشاركة التفكير دون  للمهام آلالي ألاداء-

 القرار ذتخاا في

 واملعرفي والفكري  العقلي بالبناء الاهتمام -

 البشري  للمورد

 املسؤولية وتحمل القرار اتخاذ في الايجابية املشاركة -

 للعمل املادية الجوانب على التركيز -

 الحوافز ألاجور  بقضايا الاهتمام -

 املادية العمل بيئة تحسين -

 العمل بمحتوى  الاهتمام -

 القدرات استثمار آليات عن البحث -

 الفكرية

 املعنوية بالحوافز الاهتمام-

 إكساب ،املنهي التدريب على البشرية التنمية تركيز -

 يدوية مهارات الفرد

 الفردي ألاداء و العمل تنمية -

 وتنمية والابتكار، إلابداع تنمية على البشرية التنمية تركيز -

 واستثمارها الفكرية املهارات

 الجماعي ألاداء و العمل تنمية -

 

 45 ص ،2002 القاهرة، غريب، دار إلاستراتيجية، البشرية املوارد إدارة السلمي، علي :املصدر
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 :البشرية املوارد إستراتيجية خطوات :الثاني املبحث

 منها ةخطو  كل مخرجات تعتبر متتابعة تأتي خطوات ست خالل البشرية املوارد إستراتيجية توضع

 :يلي ما في الخطوات هذه وتتمثل ألاخرى، للخطوات ةمقي   مدخالت

 :البشرية املوارد رؤية بناء: املطلب ألاول 

 املهم من نهإف البشرية للموارد رؤية هناك يكن لم نإ إذ ،املنظمات في لألنشطة توجها الرؤية توفر

 في الرئيسيين واملنتفعين املصلحة أصحاب ووجود الطلباتو  حاجاتال إلى استنادا ةواحد اشتقاق

 املنظمة، وجود بسبب الخاص الجوهري  الغرض فقط اعتباره في جراءإلا  هذا خذأي ال سوف املنظمة،

 ةمجموع تطرح اختبار ةجماع ةممارس خالل ةالرؤي ةجاز إ يتم نأ يجب ألاساسية، الفلسفة يضاأ ولكن

  1. يقودها التي الرؤية جوده على إلاستراتيجية ةجود تعتمد ة،الرؤي ةصياغ حول  ةسئلألا  من

 :وهي خطوات خمس من البشرية املوارد رؤية وضع تطوير ةعملي وتتكون 

 املنظمة رؤية عن تفصيليا التحدث :ألاولى ةالخطو 

 املصلحة أصحاب تحديد :الثانية الخطوة

 البشرية املوارد وظيفة في املصلحة أصحاب تحديد :الثالثة الخطوة

 البشرية املوارد رؤية تعريف :الرابعة الخطوة

  2ة البشري املوارد رؤية ةبشرعي إلاقرار :الخامسة الخطوة

  

                                                           
ترجمة عبد الحكم أحمد الخزامي، إستراتيجية املوارد البشرية، القاهرة، دار الفجر للنشر والتوزيع،  أشوك شاندا شلبا كوبرا، 1

 22، ص9119

 62أشوك شاندا شلبا كوبرا، مرجع سبق ذكره، ص  2
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 .البشرية املوارد رؤية وضع تطوير عملية خطوات (:21 - 22) رقم الشكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البشرية، املوارد إستراتيجية الخزامي، أحمد الحكم عبد ترجمة كوبرا، شلبا شاندا أشوك :املصدر

 01 ص ،9119 ألاولى، الطبعة والتوزيع، للنشر الفجر دار

 

 و مراجعة الجدارة واملوارد التنظيمية البيئة مسح :املطلب الثاني 

 البيئة، في الحادثة والتغيرات املؤشرات وتقييم التحليل يبدأ أن يجب مناسبة رؤية تكون  أن بمجرد

 املوارد إستراتيجية لتطبيق تهديدا تحمل التي العوامل على يدها وضع على املنظمات هذا يساعد سوف

 أيضا املهم من للمنظمة مفيدة تكون  أن يمكن التي الفرص إلى أيضا يشير سوف ناجحا، تطبيقا البشرية

   1.القائمة البشرية املوارد ةستراتيجيإ من املهمة باملدخالت الاستفادة

 :وهي خطط ربعأ إلى العملية تقسمو 

 البشرية املوارد ةستراتيجيإ على تؤثر التي البيئية العوامل على التعرف :ألاولى الخطة

                                                           
 24أشوك شاندا شلبا كوبرا، مرجع سبق ذكره، ص  1

 رؤية الموارد البشرية بناء

 تطورها -إستراتيجية الموارد البشرية 
 

 التحدث تفصيليا بوضوح عن رؤية المنظمة
 

 الخطوة األولى 
 

 تحديد أصحاب المصلحة 
 

 الثانيةالخطوة 

 تحديد أصحاب المصلحة في وظيفة الموارد 
 

 الثالثةالخطوة 

 

 تعريف رؤية الموارد البشرية
 

 الرابعةالخطوة 

 

 اإلقرار بشرعية رؤية الموارد البشرية
 

 الخامسةالخطوة 

 

 تفحص البيئـة 
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 البيئي التقييم :الثانية الخطة

 التحاليل جراءإو  ألادوات استخدام :الثالثة الخطة

  البشرية للموارد ألاساسية إلاستراتيجية داخل التكامل :الرابعة الخطة

 

 .خطط ربعأ لىإ البيئي الفحص ةعملي تقسيم (:22 - 22) رقم الشكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البشرية، املوارد إستراتيجية الخزامي، أحمد الحكم عبد ترجمة كوبرا، شلبا شاندا أشوك :املصدر

 24 ص ،9119 ألاولى، الطبعة والتوزيع، للنشر الفجر دار

 نقاط عن للكشف الداخلية ةالجدار  تحاال  ةمراجع يجب الرئيسية املعالم تحديد بمجردو 

 مسالة ألاخرى  واملجاالت املادية املوارد ةمراجع نإ ة،ترقي إلى تحتاج التي املهارات على والتعرف الضعف

  1. البشرية املوارد ةستراتيجيإ نجاح في ةرجح

 :وهي خطوات ثالث لىإ العملية هذه تقسمو 

 املراجعة جراءإ :ألاولى الخطوة

  التقييم تنفيذ :الثانية الخطوة

 ألاساسية البشرية املوارد ةستراتيجيإ لىإ النتائج تكامل :الثالثة الخطوة

  

  

                                                           
 24أشوك شاندا شلبا كوبرا، مرجع سبق ذكره، ص  1

 الفحص البيئي

 رؤية الموارد البشرية بناء

 
 

 التعرف على العوامل البيئية المؤثرة على الموارد البشرية
 

 األولى  الخطة
 

 التقييم البيئي 
 

 الخطة الثانية

جراء التحاليل   استخدام األدوات وا 
 

 الخطة الثالثة

 

 التكامل داخل اإلستراتيجية األساسية للموارد
 

 الخطة الرابعة

 

 مراجعة مستوى الكفاءة والموارد 
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 .واملوارد الجدارة ةمراجع ةعملي خطوات (:20 - 22) رقم الشكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البشرية، املوارد إستراتيجية الخزامي، أحمد الحكم عبد ترجمة كوبرا، شلبا شاندا أشوك :املصدر

 020 ص ،9119 ألاولى، الطبعة والتوزيع، للنشر الفجر دار

 

 

 :ألاخرى  إلاستراتيجية العمل خطط على إلاطالع :املطلب الثالث

 يكون  ثم ومن املنظمة، في إلانسانية ألاوجه اعتبارها في إلاستراتيجية العمل خطط تأخذ الغالبا ما 

 تحليل هذا يعني ألاخرى، إلاستراتيجية العمل خطط مع البشرية املوارد إستراتيجية تكامل املهم من

 هذه كل وتكامل توحيد يجب إلاستراتيجية، الخطط كل من البشرية املوارد أبعاد وعزل  ألاخيرة الخطط

 والتعيين الاستقطاب مثل ة،الحرج النجاح مجاالت على بالتركيز البشرية املوارد ةستراتيجيإ داخل وجهألا 

    1الجغرافي واملتطلبات التدريب

 :وهي خطوات ثالث من الخطوة هذه وتتكون 

 للعمل إلاستراتيجية الخطوط في البشرية املوارد بعادأ تحديد :ألاولى الخطوة

 للعمل إلاستراتيجية للخطط البشرية املوارد بعادأ وتكامل تعزيز :الثانية الخطوة

 . الرئيسية البشرية املوارد ةستراتيجيإ في الاندماج :الثالثة الخطوة

  

                                                           
 26كوبرا، مرجع سبق ذكره، ص  أشوك شاندا شلبا 1

رؤية خطط العمل اإلستراتيجية األخرى 
 األخرى 

 فحص كفاءاتك ومواردك

 
 

 إجراء المراجعـة 
 

 األولى  الخطوة
 

 تنفيذ التقييم 
 

 الخطوة الثانية

 تكامل النتائج إلى إستراتيجية الموارد البشرية األساسية
 

 الخطوة الثالثة

 

 تحديد األهداف 
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 ألاخرى  ةستراتيجيإلا  العمل خطط على الاطالع ةعملي خطوات (:20 - 22) رقم الشكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أشوك شاندا شلبا كوبرا، ترجمة عبد الحكم أحمد الخزامي، إستراتيجية املوارد البشرية، : املصدر

 022، ص 9119والتوزيع، الطبعة ألاولى، دار الفجر للنشر 

 

 

 :ألاهداف تحديد -1

 يقف ينأ تعرف نأ السهل من يصبح ،بها ومعترف ةمعروف الفجواتو  مناسبة املوارد تكون  أن بعد

 صحابأ ومتطلبات ةالجدار  ملستويات ةشامل ةصور  تحديد يتم نأ يجب ،يذهب نأ يريد ينأ لىإو  ءاملر

 الزمني الاطالع لىإ يشار نأ يجب البشرية، املوارد ةوظيف ومقاصد ألاهداف مع نبج لىإ جنبا املصلحة

  1. لنموها بالنسبة الحساسة ألاهداف ماهية املنظمة تقرر  نأو  هدف كل النجاز

 :وهي ةتنفيذي خطط ربعأ على ألاهداف تحديد عمليه وتشمل

  إلاستراتيجية العمل طوخط ةواملراجع البيئي الفحص هدافأ دمج :ولىألا  ةالخط

  البشرية املوارد رؤية انجاز لىإ تؤدي التي املهمة العوامل تحديد :الثانية الخطة

 املهمة العوامل من ألاهداف تبيين :الثالثة الخطة

  ألاهداف تكامل :الرابعة الخطة

 

                                                           
 26أشوك شاندا شلبا كوبرا، مرجع سبق ذكره، ص  1

رؤية خطط العمل اإلستراتيجية 
 األخرى 

 فحص كفاءاتك ومواردك

 
 

 تحديد أبعاد الموارد البشرية في خطط العمل اإلستراتيجية
 

 األولى  الخطوة
 

 العمل اإلستراتيجيةتعزيز أبعاد الموارد البشرية لخطط 
 

 الخطوة الثانية

 دمج داخل إستراتيجية الموارد البشرية الرئيسية 
 

 الخطوة الثالثة

 

 تحديد األهداف 
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 .خطط لىإ ألاهداف تحديد ةعملي تقسيم (:20 - 22) رقم الشكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البشرية، املوارد إستراتيجية الخزامي، أحمد الحكم عبد ترجمة كوبرا، شلبا شاندا أشوك :ملصدرا

 042 ص ،9119 ألاولى، الطبعة والتوزيع، للنشر الفجر دار

 

  :التنفيذية الخطط تكامل -2

 الخطط صياغة يجب املناسبة، ألاهداف وتوضع انجازه يجب ما كل على التعرف يتم عندما

 التي البشرية املوارد نظم ومستوى  نمط شكل التنفيذية الخطط تأخذ حيث البشرية، للموارد التنفيذية

 تتوحد وأن نظام لكل زمني جدول  وضع ويجب تطبيقها، يراد التي النظم تعريف بعد تطبيقها يعرض

  1.العام من املحددة املرحلة في النظم كل وتندمج

 :خطوات أربع من التنفيذ خطط وضع عملية وتتألف

 ألاهداف تحقيق أجل من البشرية املوارد نظم تحديد :ألاولى الخطة

 نظام لكل املدى بعيد الزمني الجدول  رسم :الثانية الخطة

 العام لهذا املحددة ألانظمة تماسك :الثالثة الخطة

 نظام لكل مفصلة تنفيذ خطط وضع :الرابعة الخطة

 

 

                                                           
 20أشوك شاندا شلبا كوبرا، مرجع سبق ذكره، ص  1

 تحديد األهداف

 رؤية خطط العمل اإلستراتيجية األخرى 

 
 

 دمج األهداف 
 

 األولى  الخطة
 

 تحديد العوامل المهمة 
 

 الخطة الثانية

 تحديد األهداف
 

 الخطة الثالثة

 

 تكامل األهداف 
 

 الخطة الرابعة

 

 تكامل خطط العمل التنفيذية
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 خطط إلى التنفيذية الخطط تكامل عمليه تقسيم (:20 - 22) رقم الشكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البشرية، املوارد إستراتيجية الخزامي، أحمد الحكم عبد ترجمة كوبرا، شلبا شاندا أشوك :املصدر

 021 ص ،9119 ألاولى، الطبعة والتوزيع، للنشر الفجر دار

 

  

 تكامل خطط التنفيذ

 تحديد األهداف

 
 

 تحديد أهداف الموارد البشرية التي تحقق األهداف
 

 األولى  الخطة
 

 رسم جدول زمني طويل األجل بكل نظام 
 

 الخطة الثانية

 تماسك األنظمة المحددة للعام 
 

 الخطة الثالثة

 

 وضع خطة مفصلة لكل نظام 
 

 الرابعة الخطة

 

 إعادة معايرة إستراتيجية الموارد
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 :البشرية املوارد إستراتيجية وضع اعتبارات :الثالث املبحث

 تأخذ أن تتطلب التي املعقدة ألانشطة من سلسلة البشرية املوارد إستراتيجية وضع عملية تتضمن

 :يلي ما في نتناولها التي ألاوجه من العديد الاعتبار بعين

 املصلحة أصحاب توقعات:املطلب الاول 

 وضع عند يجب املصلحة، أصحاب وتطلعات اهتمام السلوكي والتفكير املنظمة تفكير يعكس

 سواء إلاستراتيجية تعنيهم الذين املختلفة ألاطراف توقعات الاعتبار في ألاخذ البشرية املوارد إستراتيجية

 .ضمنية أو صريحة كانت

 آراء على فقط تركز أن ينبغي الف ألاجل، طويلة توجيه فتره تغطي البشرية املوارد إستراتيجية أن بما 

 من شخص كل نمو على لجألا  طويل ثيرأت تعالج ولكن ألاجل، قصيرة املصلحة أصحاب واهتمامات

 يتم فعندما ،فرادهاأ على "سامسونج" شركه في النجاح يعتمد املثال سبيل على باملنظمة، املعنية إلاطراف

 للشركة املتواصل والنمو العميل رضا يتحقق بالشركة العاملين رضاءإ وأ تدعيم

 :العلمي النظامي املنهج :املطلب الثاني

 إلاستراتيجية، مخرجات ةجود البشرية املوارد ةستراتيجيإ لوضع واملنطقي التحليلي املنهج يحدد

 للمنظمة، بالنسبة العلمية تطبيقاتها على التركيز مع منطقيا تقيم نأ يجب املختلفة البدائل نأ هذا يعني

 الخ .... ذلك على املترتبة النتائج مالئمة، بدائل على الحصول  وإمكانية للنجاح مقاييس يأ

 ةمحدد بأوقات املرتبطة املستهدفات بسبب أتنش التي املشكالت الاعتبار في خذألا  بفضل أيضا

 .املنظمة مع تتناسب التي النهائية نجازاتوإلا 

 ":إلالهام" الحدس ي املنهج: املطلب الثالث

 عند يس الحد املنهج تجاهل ينبغي ال فانه العملية، املتعددة للبدائل الكبيرة التهميه من الرغم على

 تبرز الاعتبار في ةاملحسوس غير البشرية املوارد عوامل تدخل فعندما البشرية، املوارد ةستراتيجيإ وضع

 من العديد وعواطف اهتمام املنهج هذا يجذب إلاستراتيجية، لكل النجاح تحديد في والعادة الخبرة ةهميأ

 1.املعنية ألاطراف

 

 

 

 

  

                                                           
 41أشوك شاندا شلبا كوبرا، مرجع سبق ذكره، ص  1
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 :   خالصة

 ألنشطة والشمولية التكاملية الرؤية بناء على بتركيزه ينص عمالألا  ميدان في املعاصر الاتجاه إن

 واحدة كتلة املؤسسة تكون  بحيث املؤسسة، أنشطه بين والتفاعل الترابط لتحقيق والسعي املؤسسات

 نحو املؤسسة حركة يضبط حيث والتفاعالت، املتكامالت هذه لتحقيق كفيل الاستراتيجي والتسيير

 .ألاعمال ميدان في إلاستراتيجي املستقبل ضمان

 تدار أن إال املؤسسات من مقبوال يعد لم باملؤسسة، املحيطة الظروف مع أكبر بشكل وللتكيف

 وتحليل دراسة على قادرة وإستراتيجية فكرية وكفاءات قدرا يتطلب النجاح وأصبح إستراتيجي، بعقل

 تتابعية عمليه تعتبر والتي البشرية املوارد إستراتيجية عملية وضع ضرورة تطلب ما وهذا املستقبل، وقراءة

 .املنظمة أهداف تحقيق إلى وصوال املنظمة عمليات مع البشرية للموارد البديلة املمارسات تكامل إلى تهدف

 



 

 

ـــالفص ـــ ــ ـــ ــ ــ ــالثالـل ــ ـــ ــ ـــ ــ ـ  ثــ

 دراسة ميدانية ملؤسسة ميناء مستغــانم
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 : تمهيد 

في تطوير املوارد لقد حاولنا في الفصلين السابقين تقديم دراسة عامة حول دور التسيير الاستراتيجي  

وارتأينا في هذا الفصل إلى اسقاط هذه الدراسة على واقع املؤسسات  البشرية في مؤسسة اقتصادية ،

الاقتصادية للوقوف على الحقائق امليدانية امللموسة من أجل معرفة دور التسيير الاستراتيجي في تطوير 

 . املوارد البشرية

 .ذه الدراسة ولقد تم تحديد مؤسسة ميناء مستغانم  والتي تم من خاللها إجراء تربص تطبيقي ملوضوع ه

بحيث تناولنا في هذا الفصل نظرة عامة  عن هذه املؤسسة من خالل الوقوف على التعريف بها من 

مختلف ألاهداف واملهام التي تتعلق بها ، باالضافة إلى معرفة الهيكل التنظيمي لهذه املؤسسة  وأهم 

التقسيمات املتعلقة بها والتطرق مصالحه التي يضمها ، كما تعرفنا أيضا على إلامكانيات البشرية وأهم 

 بشكل مختصر إلى بعض إلامكانيات  التي تتربع عليها املؤسسة 
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 ء مستغــانمميناتقديم عام ملؤسسة : ول ألاملبحث ا

ت لصناعااللعديد من وري فهو ضر ،لنقلالخاصة بالتحتية البنية اساسي من ء أجزء مستغــانم يعد مينا

ية رلتجاالخدمات كالخدمات العديد من ل تقديم الية من خالولدرة التجارك في اتشاالكبرى التي 

 .يلبحرالصيد ت اخدماو

 ء مستغــانمميناملحة تاريخية ملؤسسة :  ول ألاملطلب ا

ساسيا من ء أجزم ليوا صبح يشكلأحيث ت املنطقة يتماشى مع متطلباء مستغــانم بما يتم تطوير مينا

مقربة من الخدمات من اث مجموعة ستحدانه يشجع الخاصة بالنقل في املنطقة، إذ ألتحتية البنية ا

 .دة ألانماطقة نقل متعداملستلمين النهائيين عبر أرو 

 : نشأة امليناء -1

خروبة، كان ميناء مستغـانم خليجا صخريا حادا يمتد بين الرأس البحري لصالمندر والرأس البحري ل

ومن هنا كان منطلق " مرس ى الغنائم"بـــ  1311استخدمه القراصنة القتسام الغنائم، إذ أنه سّمي فيما قبل 

 ".مستغـــانم"اسم املدينة 

 1881سنة متر بحلول  325امتداده إلى ليصل متر    80ل بطو، أنش ئ أول رصيف للميناء 1383في سنة 

منفعة ذا عا وعلن عنه مشرألك ذمن ات سنوث بعد ثال، و1882ة سنامليناء في لتهيئة وع مشرانطلق أول 

 .عامة

ة كاسرء بعد بناء، للميناض حوبميالد أول نتهت ا 1904و 1890بين ضخمة ل تهيئة عماألك ذتلت 

بين فيما متر  430برصيف طوله ء الحوض الثاني نشا، تم إ1941سنة ء لغربية للميناابية ألامواج الجنو

 . 1959 يةابدو 1955نهاية 

 :ء مستغــانممؤسسة ميناة نشأ -2

ي، وخدمات النقل لبحرالصيد ت اخدماوية رلتجاالخدمات ا :الخدماتمن عين نوء مستغــانم مينام يقد 

شركة "ية دقتصااهي مؤسسة عمومية و" EPM"ء مستغــانم مؤسسة ميناتسييره على ف تشرالبحري، و

 ".SPA  -سهمذات أ

EPE/ EPM/ Spa،  38أنشئت في إطار إصالح النظام املينائي الجزائري، بمقتض ى املرسوم التنفيذي رقم- 

 1982أوت 14يخ ربتادر لصاا 832

ار املؤسسات التي على غرنحو الاستقاللية طريقها ء مستغــانم شّقت مؤسسة مينا 1989ي فيفر 29في 

ذات قد موثق من شركة عمومية جب عبمويلها ث تم تحوحياملالية، ضعيتها ار في وستقراكشفت عن 

دج تحت  80.222.222ل يقدر بـ مابرأس سهم ذات أشركة /ية دقتصااشركة عمومية إلى جتماعي اطابع 

 .لكاملةالحيازة ا

سند إلى 
ُ
 :لتاليةء مستغــانم إنجاز املهام امؤسسة ميناأ

 ء مستغــانمتطوير مينااستثمار و -

 ت وإلانشاءات املينائيةآلالاستغالل ا -

 لفوقيةنى املينائية اللبوتهيئة وتحديث صيانة ل عماإنجاز أ  -

 ء آلاخرينلشركاامع بالتعاون لتحتية نى املينائية اللبوتهيئة صيانة ء ومج بناابراد عدإ -
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 املينائيةلتفريغ والشحن ت اعملياة مباشر  -

 دة، إلارساء وغيرهالقيا، القطرت الة عمليااومز  -

املباشرة أو غير لصلة ذات اية رلعقا، والصناعية، املالية، ايةرلتجاات لعملياابكل م لقياا  -

 .ء مستغــانممؤسسة مينااملباشرة بموضوع 

 .دج 022.222.222إلى  لشركة رأسمال افع ، تم ر2008ي فيفر 27يخ ربتاو

 :تصميمهاملوقع الجغرافي مليناء مستغــانم و: املطلب الثاني

 00°لخطي طووال شما 56°و 35°ض خطي عرين يو بلخليج أرز لشرقية في الجهة ا ء مستغــانميقع مينا

 :على، ويحتوي ° شرقا05و

 م 1830ل بطو: ة ألامواجكاسر. 

 م 12عمق م و 100ض بعرشمالي غربي : ءللميناي لبحراخل املد. 

 ضينمن حون تتكوو: ألاحواض: 

 .م 8,17م و 6,77بين  يتراوحعمق ر وهكتا 14ر ب حة مائية تقدبمسا: ول ألالحوض ا  -

 .م 8,22م و 6,95يتراوح بين عمق ر وهكتا 16ر ب مائية تقدبمساحة : الحوض الثاني  -

 خطي مقسمة كما يليمتر    1821إلى  كلّي يصل ل بطومحطات رسو  10تحوي : ألارصفة: 

 )2املحطة (خطي متر    117:  لشرقيالشمالي الرصيف ا  -

 (3و. 2. 1املحطة )خطي متر   412:  بملغراصيف ر  -

 ( 2و 3املحطة الجديدة )خطي متر    217:  الجديدلرصيف ا  -

 ( 5و 4املحطة )خطي متر    270:  الاستقاللصيف ر  -

 (7و 6املحطة )خطي متر    280:  يبلغرا يبنوجلالرصيف ا  -
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 الخصائص البحرية والتجارية ملحطات الرسو( 30 - 30)جدول رقم 

 اوحوا ألا  ألارصفة أسماء
محطات 

 الرسو

طول محطات 

 الرسو

 (متر)

عمق محطات 

 الرسو

 (متر)

 التخصص

الرصيف الشمالي 

 الشرقي

ل  و
ألا

ض 
حو

ال
 

Y 

O 

80 

117 

4.50 

6.77 

 سفن خدمة املرافئ

 بضائع مختلفة+ زفت 

 رصيف املغرب

1 

2 

3 

139 

139 

134 

7.62 

7.62 

7.62 

بضائع + سكر أصهب 

 مختلفة

 الاستقالل رصيف

4 

5 

X 

135 

135 

80 

7.62 

8.17 

5.00 

 بضائع مختلفة+ اوحبوب 

 سفن خدمة املرافئ

 الرصيف الجديد

ني
لثا

ض ا
حو

ال
 

NP 1 

NP 2 

108 

109 

7.98 

7.18 

بضائع + سفن إلابداء 

 مختلفة

 سفن إلابداء NP 69 6.20 رصيف سفن إلابداء

الرصيف الجنوبي 

 الغربي

6 

7 

140 

140 

6.95 

8.22 

+ خمر غير موضب 

 بضائع مختلفة

 سفن الصيد En Activité 430 4.50 رصيف الصيد

 

 

 .وثائق مؤسسة ميناء مستغــانم: املصدر

 

 8م 44.430بمساحة    : لتخزيناضية أر. 

 8م 24.000بمساحة    : راتلسيامرأب ا. 

 سنوياية وحا15000ة جلمعارة قدو 8م10222بمساحة    : أب الحاوياتمر 

 زن ألغراض تجاريةاخم( 23)م ثمانية تستخد، 8م7455مخزن بمساحة    16ها دعد :زن ملخاا. 

 منن تتكوو: ق املواصالتطر : 

 .خطيمتر    1282: الحديديةلسكة ، اخطيمتر    8330 :ضيرألالطريق ا
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 :ء مستغــانمميناملؤسسة لتنظيمي الهيكل ا: لثالثاملطلب ا

إن التقسيم إلاداري والوظيفي للمديريات والدوائر واملصالح والخاليا يساعد في التواصل بينها، ويؤدي 

أيضا إلى  حسن سير العمل، فالهيكل التنظيمي والوظيفي ألي مؤسسة يساعدنا في معرفة مدى الترابط 

 .املؤسسةوالتكامل بين الوظائف وألاقسام، ويظهر لنا إلاستراتيجية املتبعة في تسيير 

I-  ء مستغــانمميناالهيكل التنظيمي العام ملؤسسة : 

 وظيفتها السهر على التسيير، املراقبة والتنظيم الحسن للمؤسسة، بحيث : املديرية العامة

 :منن تتكو، وسلطتها عليهمض تفرترتب وتراقب جميع مديريات املؤسسة و

ول في الهرم القانوني ألواملسؤول اللمؤسسة القانوني لوحيد املمثل اهو : مئيس مدير عار -

م بها املؤسسة بمشاركة املدراء التنفيذيين تقول التي ألعماجميع اعلى ف للمؤسسة حيث يشر

 .املؤسسةهيكل في جة درنه ولذين يصغروا

ويعتبر املستشار القانوني للمدير العام حيث يساعده في اتخاذ القرارات : ممدير عامساعد  -

 .مال التي لها صلة باملؤسسةاملناسبة وفي كل ألاع

الحرم خل والسالمة داألمن املخول قانونا بحفظ الشخص اهو و: مساعد ألامن الداخلي -

ألاخطار لكل ي تصدولبشرية ألاخطار املادية وامن الحفظ على ن نيه يشرفوومعااملؤسساتي و

 .املحتملة

ا املدير العام إليه، واملتمثلة في الذي يتولى جميع ألاعمال التي يسديههو و: مكتب التنسيق العام -

لسكينة للمديرية التسيير الحسن واعلى جميع املديريات والحفاظ خلية مع الدتبليغ املراسالت ا

 .ألجانبل اخودمنع و

في تتمثل مهامها ، ولعامةة باإلدارة امباشرعالقة على الخلية هذه الذي هو و: خلية التدقيق -

ت وألانشطة املختلفة لعملياافحص وكذلك تدقيق ير، واءات التسيجراحترام إلتأكد من ا

 .للمؤسسة

 تهتم مديرية املوارد البشرية بتنظيم وتنسيق ومراقبة جميع الشؤون : مديرية املوارد البشرية

 .لعامة للمؤسسةالوسائل والتكوين املرتبطة بتسيير املستخدمين وا

 :لتاليةوع الفرامن املديرية هذه ن تتكو

يقوم هذا القسم باإلشراف ومراقبة تطبيق سياسة املؤسسة في : مين والتكوينقسم املستخد -1

، باإلضافة إلى  على تطبيقهاوالحرص لتكوين امج ابرم بإعداد كما يقوإطار تسيير املستخدمين، 

 :لتاليةاملصالح امن ن يتكواملستخدمين، ويف رمصار طااد امليزانية في إعدفي إكته رمشا

ارات املتعلقة بتسيير لقراملصلحة بإعداد اهذه تهتم : لتكوينوا املستخدمينمصلحة  -أ

م بإعداد تقواملستخدمين، وتصنيف ، ولتوظيفاءات اجرإكما تسهر على تطبيق املستخدمين، 

 .لسهر على تطبيقهاوالتكوين امج اتنظيم برو
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تكاليف ر املستخدمين وجوأفع دعلى ف تشراملصلحة التي هي و :لتكاليفر واألجوامصلحة   -ب

الذي يقوم به العامل خالل الشهر الواحد وطوال مدة لعمل ت نظير امكافئاولعمل من منح ا

 .باقي ألارباح التي تحققها املؤسسةكذلك من تواجده في املؤسسة، والاستفادة 

وادث العمل، التوقف عن العمل بسبب تهتم هذه املصلحة بملفات ح: املصلحة الاجتماعية -ج

 .املرض، تعويضات املصاريف الطيبة وطب العمل

من ن يتكو، ولعامةالوسائل بتسيير العامة الوسائل ايهتم قسم : لعامةالوسائل اقسم   -2

 :مصلحتين

تنفيذ في تدخل ت التي لعملياجميع اعلى ف تشراملصلحة التي هي و:  لعامةالوسائل امصلحة  -أ

على تنفيذ د وآلاالت املساعدة ية كالعتاور لضرات التجهيزاء امن شراملؤسسة خل دالعمل ا

أجهزة )ر مختلف املركبات وقطاع الغيار الخاصة بالقاطرات ومختلف العتاد من غياع قطاولعمل ا

 ...(الخ.... إعالم آلي، آالت نسخ، مكاتب وكراس ي باإلضافة إلى مستلزمات املكتب من أقالم وأوراق 

تشرف مباشرة على جميع املهام التي يقوم بها أعوان املؤسسة أثناء تنفيذ أعمالهم في املهام  كما

 .الخاصة بداخل وخارج الوطن

د بعملية جرم تقوتسيير املخزون بتسيير املخزون، ومصلحة م تقو: تسيير املخزونمصلحة  -ب

 .لهذه املخزونات

الاجتماعية و ألنشطة جتماعية بتسيير اون الا لشؤايهتم قسم : ون الاجتماعيةلشؤاقسم   -0

 في املؤسسةلثقافية ا

 :مصلحتينمن ن يتكوو

ف وتعالج الجانب الاجتماعي للعامل من تشراملصلحة التي هي و:  الخدمات الاجتماعيةمصلحة  -أ

هو مؤمن من وهامه مبم لقياالكي يتمكن من ن الاجتماعي لضماى مصالح ابتأمينه لدم لقياخالل ا

ته من منح دستفا، وامهنيةاض مرأو أعمل ادث كانت حواء قد تصيبه سوألاخطار التي كل 

املنح املدرسية، فترة مثل جميع املنح الاجتماعية من أو املرض ولعجز ة اكامل مدء ثنات أتعويضاو

 .الخ....... ء للنساألامومة بالنسبة 

وهي املصلحة التي تشرف مباشرة على جميع ألانشطة :  النشاط الرياض ي والثقافيمصلحة  -ب

الرياضية والترفيهية التي تتم طوال السنة الواحدة لصالح العمال وأبنائهم كمكافأة لهم على 

ل ألاعياد املوسمية واملوسم سياحية خالت حالفي برمجة رتتمثل املجهودات املبذولة طوال السنة و

ل املؤسسة عمام بين لقدة اكرءات في لقافي برمجة فتتمثل الرياضية ألنشطة اما في، أإلصطياا

 .ت الاقتصادية ألاخرى لقطاعال التابعين ملختلف العماوا

لك عن املالية للمؤسسة وذلوضعية املديرية املكلفة بتسيير اهي و: املالية واملحاسبةمديرية  -ج

كل العمليات ت محددة لكل سنة ومدى مطابقتها لألهداف املسطرة وإحصاء نيااضع ميزوطريق 

ري، لتجاط اللنشااملبينة ية رلتجاالدفاتر ك امسااملالية التي نفذت خالل السنة الواحدة، وإ

 :منن تتكوو



 دراسة ميدانية ملؤسسة ميناء مستغــانم                                                      الفصل الثالث

~ 45 ~  

يشرف قسم املحاسبة على جميع العمليات الحسابية وفقا للنظام املحاسبي : قسم املحاسبة -4

 :املالي ويتكون من مصلحتين

ضع م بها املؤسسة وو تقوت التي ليومية للعملياعة اباملتابتسمح : لعامةاملحاسبة امصلحة  -أ

امليزانية ضع للحسابات وو ليومي التنفيذ الك عن طريق وذبنشاطها املالحظات الالزمة الخاصة 

 .لنتائجول حسابات اجدو

 .لتكاليفتحليل جميع اعلى ة مباشرف تشراملصلحة التي هي و: لتحليليةاملحاسبة امصلحة  -ب

ن يتكوامليزانية ومتابعة اد وعدوإللمؤسسة التسيير املالي  على املالية قسم ف يشر :املاليةقسم  -5

 :مصلحتينمن 

 .للمؤسسةع املالية ضاوألاعلى متابعة ة مباشرف تشراملصلحة التي هي و: املصلحة املالية -أ

مع ري لتجاط النشااعن ال الناتجة ألموجميع ابتحصيل م تقوو: التحصيالتمصلحة  -ب

ئية مالية اجزض عقوبات مع فرك لبنوال بين األمول انتقااتتبع حركة ين الاقتصاديين واملتعامل

( الزبائن)تهديد هؤالء املتعاملين مع تأخير بالوفاء بالدين أو الالتزامات تجاه املؤسسة عن كل 

 .مستحقاتهمفضهم تسديد رحالة ء في لقضاباللجوء إلى  ا

  ملديرية بـــاهذه م تقوو: ري لتجاالاستثمار امديرية: 

 (.لتخزين، والتفريغ، الشحنا)لبضائع ر ابعبوت املرتبطة لعملياتسيير ا -

 .املينائيةلة ولدك امالتسيير أ -

 .تسيير إلانشاءات املتخصصة -

خل دابفعالية إلدماجها ملناسبة الوسائل البحث عن ت الاستثمار املينائي واتقنيار متابعة تطو -

 .املؤسسة

 :ة إلى املديريهذه ع تتفرو

ثالثة من ن يتكو، ولتخزينوالتفريغ والشحن اعلى تقتصر مهامه : قسم الشحن والتفريغ -0

 :مصالح

هي املصلحة املختصة واملشرفة على جميع عمليات الشحن والتفريغ : مصلحة الشحن والتفريغ -أ

تفريغ يد لوالشحن اتتطلب عملية ، وها للرسودور تنتظر بمرفأ امليناء أو التي سية الرللسفن ا

 .املنشودلعمل التنفيذ ت فعات وراالآكما تتطلب ، مؤهلةوغير عاملة مؤهلة 

لسلع ري كونها تمثل مجموعة التجاط النشام امفهوفي هم عملية ألتفريغ هي والشحن اعملية و

، لعمليةء اثناوالاحتراز أمة الصروالعناية امن بذل الكثير تفريغها ويتطلب شحنها التي لبضائع وا

 .لثمنأو باهظة التلف اسريعة خطيرة أو بضاعة وهذا ألنها ها رمصدع تميز بتنوكما ت

املعدة كذلك تلك وخر البوامن املفرغة لبضائع اعلى عاتقها تأخذ : لتخزينامصلحة  -ب

ترسل وقب اتر، وللتخزينت املعدة للمساحاالاستخدام العقالني كما تسهر على ، للتسليم

 .الفواتيرمصلحة إلى  لتخزين ات امستند

تقوم هذه املصلحة باإلشراف الكامل على الحاويات املوجودة داخل امليناء، : الحاوياتمصلحة  -ج

 .وفرزها ومعرفة محتوياتها
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ينظم هذا القسم مهام مصلحة الفواتير، ألامالك وإلانشاءات املتخصصة، : القسم التجاري  -2

 :إلى مصلحتينقسم ين، وبهويسهر على ترجمة وتطبيق سلم ألاثمان املعمول 

هي تلك ألامالك وإلانشاءات املتخصصة ومكلفة بمتابعة : الفوترة وأمالك الدولةمصلحة  -أ

 .هاادعدفي إتساهم املستندات التي قبة امرء الفواتير ونشادخول السفن، إ

 .م بإعداد الدوريات إلاحصائيةتقو: إلااوحصائياتمصلحة  -ب

 : لتاليةري الخاليا التجاالاستثمار اتضم مديرية  :ري لتجاالاستثمار امديرية خاليا  -0

سنوية توضح وشهرية م بإعداد مخططات تقوالخلية التي هي و: لتخطيطت واسارالداخلية  -أ

ري لكل شهر مع إحصاء عدد السفن الراسية خالل الشهر الواحد لتجاط النشاافيها نسبة 

نة رلكل شهر مقاط لنشاانسبة ل نة حورضع مقاوتحديد نوعية حمولة كل سفينة على حدى وو 

النشاط التجاري بالنسبة للسنة الواحدة نسبة مخططات تبين كما توضع ، يليهي لذالشهر امع 

ضعية املخططات وتوضح ومقارنتها بالسنة التي قبلها لتحديد نسبة التطور الحاصل إن وجد، و

عن طريق ا هذوليها ل إوصوللاف وألارقام التي تهدف املؤسسة ألهدافيها املقبلة وتحدد لسنة ا

 .تقريبيةاحتماالت ضع و

الجيو ه بامليناء ودور لتعريف ول في األاها ر دور يتمحوالخلية التي هي و: لتسويقاخلية  -ب

لوسط امنطقة ب الجزائري ولغربين اصل يعتبر همزة وكونه ب الجزائري لغراستراتيجي بمنطقة ا

له امليناء ألامثل لعملية التصدير والاستيراد، إذ زات تجعمتيااما يوفره من والجنوب الجزائري، و

تتمثل هذه الامتيازات في املوقع الجغرافي، التسهيالت إلادارية، التحفظات الجمركية، انخفاض 

 .سعةتخزين واماكن املتطورة، ألعمل اسائل ، ولتفريغوالشحن ت انفقا

 .نائيينلين امليللمتعامالاستيراد مج اسة بروط التي تجلب درالشراهي و

فهي قد ، لعملاتنفيذ ء ثناأقد تنشأ الخلية املختصة في املنازعات التي هي و: املنازعاتخلية  -ج

أو نتيجة اعتراض هذا  ت ناتجة عن إخالء أحد املتعاملين بااللتزامات مع املؤسسة،عازمنان تكو

يؤثر على صحة أن من شأنه ل شكاأي أعلى املتعامل على ظروف العمل أو الزيادات املالية أو 

 .يةرلتجاالتعامالت ا

ت عاانزر طاإضمن رج يندي لذاع النزاهو ل ولعمااحد اع بين املؤسسة وألنزن ايكوأن كن ميكما 

م يلتزا لذ، لعملم فصله عن استلزاثالثة لاجة رلداطأ من خللعامل ب اتكارية كادلفرل العماا

املحكمة لنظر فيه اع تتولى انزاملؤسسة في مع ل لدخوواعن حقوقه بالدفاع لعامل ا اهذ

 .الاجتماعية

جميع حيث يدخل الجماعية، لعمل ت اعاابنزف هو ما يعراع جماعي ولنزن ايكوكما يمكن أن 

الالتزام كمثال تنفيذ املؤسسة فض رنتيجة ابي املؤسسة ممثلين في ممثلهم النقمع اع نزل في لعماا

 (.الزيادة في ألاجور )

  دخول السفن وخروجها، تحويلها من مكان )م بتأمين حركة املالحة تقوو: قيادة امليناءمديرية

 :قسمينمن ن تتكو، وتأمين الحدود املينائية، و(رسوها إلى مكان آخر
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درة لصاألاوامر ابتنفيذ ة النائبين لها وامللزمون ر لبحاجميع اعلى ة مباشرف يشرو: املالاوحةقسم  -0

ف مسؤوليهم املباشرين، ويلزم أن يكون هؤالء البحارة متمتعين بشهادات تبرز كفاءة من طرلهم 

كل بحار على حدة ودرجة التصنيف، حيث بدون هذه الشهادة ال يمكن لهؤالء البحارة أن يتولوا 

 : ى والتي هيعلى حدبحار كل هالت مهامهم في املؤسسة، وهي تتنوع بتنوع مؤ 

له لتنفيذ مغادرتها عند اء سوة لقاطرف افعليا لوقواملكان املخصص هو و: ةلقاطرمحطة ا -أ

أي على باتا منعا ل يمنع بال يجوز حيث املهام، من تنفيذ هذه دة لعوء اثنااملهام املنوطة بها أو أ

ق يحول يشكل عائة ألنه للقاطرخصص في املكان املتتوقف أن نوعها ن مهما كاى خرأسفينة 

 .بطريقة سليمةأعمالها عليها تنفيذ 

لنقل إلارشاد املخصصة سفينة ف فعليا لوقواملكان املخصص هو و: دشارإلاسفينة محطة  -ب

ول ألامليناء، باعتباره املسؤول اجها من اخرأو إلسفن ل اخاإدلك عند ن ذكااء كل مهمة سوء ثناأ

 .لعمليةيستحيل تتمة انه وبدولسفن ااج خرل وإخاإدعلى عملية 

ويختص في حفظ ألامن من كل ألاخطار التي من شأنها أن تشكل تهديد مباشر على : ألامنقسم  -2

بذلك دي تفا، وللعملاملحيط املخصص على نظافة بالحرص لك وذلصحة احفظ حياة العمال، و

 :إلى لقسم ا اهذع تفري، ولعملاتوليه ء ثناألعامل ب بها ايصااض التي ألمراع انوأكل 

بالبضائع ملة حملة الباخرل اخودتسبق التي لعملية اعلى ة مباشرف يشرو: امليناءقسم ضابط  -أ

من حيث جميع املعلومات الخاصة بالسفينة لسفينة ألخذ الاتصال بربان اعن طريق ء للمينا

 .لتوقفالخاص بالرصيف يمكنه تحديد الكي ، (، طولهالسفينةاحجم )ملة حملاد املوانوعية 

 .امليناءسة احرفي تتمثل مهامه و: اس امليناءقسم اوحر -ب

  كل باألشغال يقصد ولصيانة املديرية املختصة باألشغال واهي و: لصيانةل واألشغاامديرية

واملتمثلة في توفير إلانارة، للعمل شأنها  توفير إلاجراءات املالئمة للسير الحسن من ل التي ألعماا

 .ألاخطار التي تهدد سالمة العماللة ، وإزالنظافةكل، اء الهيابناق، لطراتعبيد 

ن مؤهلول عمام فيقو، حالة تعرضها لعطبإصالح العتاد وآلاالت في عملية بها لصيانة يقصد اما أ

 :مناملديرية هذه ن تتكوت، وآلالالتلك بهذه العملية 

وصيانة  يقوم قسم الصيانة بتنسيق وتصميم ومراقبة جميع أنشطة حفظ: قسم الصيانة -0

 : وإصالح املعدات باإلضافة إلى استبدال املعدات وقطع الغيار، ويتكون من مصلحتين

وهي املسؤولة عن صيانة وإصالح معدات رفع ومناولة البضائع موقف : مصلحة الصيانة -أ

 .السيارات، واملعدات امليكانيكية

ات قبة معدامروتوفير و ت،آلالابتنظيم عمل مشغلي د لعتاامصلحة تهتم : دلعتاامصلحة  -ب

 .املناولة

وتهيئة امليناء يع تطوير رقبة مشاامروبتنفيذ ل ألشغاايهتم قسم : لألشغااقسم  -8

على املصلحة هذه ف تشربحيث لصيانة ل واألشغاامن مصلحة ن يتكو، ولصيانةل اعماوأ

 .  ل صيانة أصول املؤسسةعماأتنفيذ 

 



 دراسة ميدانية ملؤسسة ميناء مستغــانم                                                      الفصل الثالث

~ 48 ~  

         .ؤسسة ميناء مستغــانم الهيكل التنظيمي مل( : 30 – 30) الشكل رقم    

                         .
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II- الهيكل التنظيمي ملديرية املوارد البشرية : 

تشكل مديرية املوارد البشرية والتكوين وإلامكانيات املحور ألاساس ي في تسيير العالقات إلادارية والاجتماعية 

للميناء، حيث أنها مكلفة بالتـنبؤ، التنظـيم، التنسـيق واملراقبة لكل ألاعمال التي تقوم بها مصلحة املستخدمين 

 : لف املصالح التابعة لها واملتمثلة فيومخت

 السهر على تنفيذ القوانين وكذلك النظام الداخلي والاتفاقية الجماعية. 

 تطبيق الهيكل التنظيمي للمؤسسة. 

 ترتيب مختلف الوثائق وألارشيف والحفاظ عليها. 

 نشر كل الوثائق املستعملة في مختلف املصالح. 

 مصلحة الشؤون الاجتماعية وطب العمل من الناحية القانونية، وتنقسم  تتبع كل ألاعمال التي تقوم بها

 :إدارة املوارد البشرية إلى ثالث أقسام وهي كالتالي

 قسم املستخدمين و التكوين. 

 قسم ألاعمال العامة. 

 قسم الشؤون الاجتماعية والثقافية. 
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 :و يمكن توضيحها في الشكل التالي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .الهيكل التنظيمي للمديرية املوارد البشرية( : 32 – 30) الشكل رقم 

 

 

 

  

 التكوين و املستخدمني قسم والثقافية االجتماعية الشؤون قسم

 والوسائل التكوين و البشرية املوارد مديرية

مصلحة
 

التموين
 

مصلحة
 

تسيري
 

املخزون
 

مصلحة
 

الشؤون
 

العامة
 

مصلحة
 

التنشيط
 و 

الثقافة
 

والرايض
 ة

مصلحة
 

األجور
 

ف
والتكالي

 

املصلحة
 

االجتماعية
 

مصلحة
 

املستخدمني
 

والتكوين
 

 العامة األعمال قسم
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  :أهداف ومميزات وخصائص مؤسسة ميناء مستغــانم:  املبحث الثاني

مديرية قيادة سا /24سا24د سفن التي تؤمنه شامن إر زيادة عن التسهيالت التي تقدمها مؤسسة ميناء مستغـانم

ة قاطرونهارا باستخدام ليال ( سفن تجارية، سفن مسافرين)ء وكذا قطرها سادة و زْورقي إرسفن قياامليناء بثالثة 

"2 ISSER " ن هناك أيضا ما تخصصت به هذه ألاخيرة من منشآت بأهداف وخصائص حصا 7100ة قوذات

 .مميزة لها

 : إلانشاءات املتخصصة ملؤسسة ميناء مستغــانم: ألاول املطلب 

 :هذا املنشآتتشمل و

 وهي  8م 2524لشرقي على مساحة بالرصيف الشمالي ا 1282سنة ت نشأأ: للزفت نفطامحطة ا

 .طن 8822ذات سعة إجمالية تقدر بـ( أحواض)مجهزة بثالث أوعية 

  ب للحبو ينملهان الجزائري التابعة للديوالحبوب اصومعة(UCA O.A.I.C  :)على  1986سنة ت نشأأ

طن من  300ضخ متحركتين بمعدل  نيضختمبة هزجمهي ، وطن 12222سعتها  8م8182مساحة 

 .ساعة لكل منهما/الحبوب

 من طرف شركة التسيير والتوزيع الغذائي  8م0122على مساحة  1221أنشأت سنة : صومعة السكر

طن من السكر  11222تصل سعة الاستقبال بها  ،(SOGEDIAبعد ذلك أصبحت شركة تكرير السكر  )

 .طن سنويا 102222غير املوضب وقدرة العبور إلى 

 .8221يشار إلى أن نشاط هذه املنشأة متوقف منذ سنة 

 ب جنووسبانيا ب إجنوء مستغــانم ومينابين للمسافرين بحري عن خط رة هو عبا: املحطة البحرية

حطة البحرية بميناء مستغانم خالل ثمانية أشهر ألاولى من سنة ، حيث بلغ عدد املسافرين عبر املفرنسا

ألف مسافر ذهابا وإيابا، حسب حصيلة للمديرية التجارية  32زهاء ( أوت 11جانفي إلى 21من ) 8212

 .1لهذه املؤسسة املينائية 

 :ء مستغــانممؤسسة مينااف هدأ: املطلب الثاني

الخصائص التي ظل اف في ألهدامن إلى  تحقيق مجموعة تسعى ات املؤسسمن ء مستغــانم كغيرها مؤسسة مينا

 :تميزها نذكر منها

 املينائيةلتفريغ والشحن ت اتنفيذ عمليا. 

 خلا...لرسووإلارشاد والقطر ت اتنفيذ عمليا. 

 لسعر، الحماية والنوعية، الزمنيةاملدة البضائع من حيث ظروف عبور احسن تأمين أ. 

  عاليةءة كفاالعبور ومعالجة وتخزين ذات سائل من خالل و حقيقيةت تسهيالتقديم. 

 نها آذان صاغية الهتمامات املتعاملين الاقتصاديينكو. 

 (.املينائية)لة ولدك امالتسير أ 

 ء مستغــانمتطوير ميناتسيير الاستثمار و. 

                                                           

1
  

  1122 سبتمرب 12 بتاريخ مقال اجلزائر،، مستقلة وطنية يومية اإللكرتوين، السالم جريدة موقع
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 ات املينائيةلتجهيزالاستغالل ألامثل للوسائل وا. 

  ءلفوقية للمينات البنياوتجديد التهيئة والصيانة ل اشغاأتنفيذ. 

 خرين متعاملين آمع بالتنسيق مينائية ت خلق بنياولتهيئة والصيانة ل اشغاار برنامج أصدإ

 .متخصصين

  ة مباشرة وغير بصفة مباشراملرتبطة ية رلعقاوالصناعية ، املالية، ايةرلتجات العمليااتنفيذ كل

 .بالهدف الاجتماعي

 : التالية ISOـانم حازت بتسطيرها لهذه ألاهداف على شهادات بذلك فإن مؤسسة ميناء مستغـ

  شهادة"ISO 9001-2015 " الذي يركز على تعزيز مبدأ القيادة، إدارة املخاطر واستمرارية ألاعمال، مما

 .يسمح للمؤسسة بمواءمة توجهاتها إلاستراتيجية مع نظام إلادارة املطبق بهدف تحسين ألاداء

  شهادة"ISO 45001-2018 " الخاصة بالنظام املعتمد إلدارة الصحة والسالمة املهنية الفعال الذي

يعمل على تعزيز بيئة عمل آمنة وصحية، من خالل توفير إطار يسمح للمؤسسة بتحديد نظام إدارة 

 .الصحة والسالمة والتحكم فيه وتحسين ألاداء العام

  شهادة"ISO 14001-2015 "ع نظام إدارة بيئية فعال، وقد تم وتختص بتحديد الطريقة املثلى لوض

 .لتساعد املؤسسات على استدامة نجاحها التجاري مع أخذ الحفاظ على البيئة بعين الاعتبار تطويرها 

 : ء مستغــانمخصائص مؤسسة مينامميزات و: املطلب الثالث

ــتتميز مؤسسة مينا ــ  :ء مستغــانم بـ

  مهاجيو استراتيجي موقع. 

 والية 12منطقة خلفية تتألف من نحو  ق مواصالتطرة فرو. 

 داء لتأمين الخطوط البحرية املنتظمةألاسو متخصصة لسفن محطات ر. 

 لزفت، الخمور وناقالت السكرملعالجة ناقالت الحبوب، امتخصصة ءات نشاإ. 

 ةمغطاة وغير مغطارات تخزين قد. 

  للبضائعة جيدحماية. 

 عبر التراب الوطني( ضيرألالطريق ا الحديدية،لسكة ا)لبضائع اتسليم ق طرع تنو. 

  ح املتعاملين الاقتصاديينفق طمووتجهيزات وفوقية بنى. 

 لتفريغوالشحن ت اعلى عمليان بورمدن ومهيئول عمارات وطاإ. 

 أيام /7أيام  7وسا /24سا 24صلة اعمل متوت ساعا. 

دية الوطنية، فمن مؤسسة ميناء مستغانم، هي إحدى املؤسسات الرائدة في مجال التنمية الاقتصا

اختصاصاتها نقل السلع والبضائع محليا ودوليا وعامليا، وكذا تشمل نقل املسافرين، هذا ما يجعلها تقدم 

خدمات ترض ي العمالء بخبرتها الكبيرة وتاريخها العريق والطويل وكذا مواكبتها للتطور والتكنولوجيا واعتمادها 

أحدث الوسائل التي تسهل نقل السلع والبضائع وضمان إيصالها  على تحسين املستوى وألاداء والتكوين، وكذا

 .بأمن وسالم
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 كما أنها تمتاز بعدة خصائص تشمل ألانشطة والخدمات وله عدة مهام يقوم بها وأهداف يسعى إلى تحقيقها،

تشهد هذه املؤسسة حركة تجارية مكونة من حركة البضائع والسفن حيث يتم دراسة هذه الحركة على حسب 

وعية البضاعة وحجمها وحسب سنوات التبادل أما بالنسبة للسفن فالتعرف عليها يشمل دراسة نوعها وعددها ن

 (.خروج/دخول )ومدة مكوثها في امليناء ووصف حالتها 

رغم كل هذا إال أنه ال يخلو من عدة نقائص كطول مدة املكوث في امليناء بسبب نقص الهياكل كاألرصفة رغم فتح 

البحري ملستغــانم وسيدي لخضر، وتسعى املؤسسة في املستقبل القريب إلى وضع خطط ومشاريع ميناء الصيد 

 .ملكافحة هذه املشاكل والسعي إلى رفع مستوى امليناء إلى ألافق
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  :واقع التسيير إلاستراتيجي للموارد البشرية في مؤسسة ميناء مستغـانم: املبحث الثالث

حتى نتعرف على مدى تطبيق التسيير الاستراتيجي للموارد البشرية في مؤسسة ميناء مستغــانم كان علينا معرفة 

كيفية توظيف املوارد البشرية باملؤسسة وذلك من خالل تخطيط الاحتياجات من املوارد البشرية ثم استقطابها 

 .وتوظيفها

 إدارة املوارد البشرية باملؤسسة :املطلب ألاول 

 : تنظيم إدارة املوارد البشرية باملؤسسة -1

تحظى املوارد البشرية بأهمية بالغة في السياسة العامة ملؤسسة ميناء مستغـانم وقد سخرت مديرية فرعية 

خاصة باملوارد البشرية على مستوى املديرية العامة، لتسهر على حسن تسيير واستغالل هذا املورد والذي يعتبر 

 .الرئيسية لتحقيق امليزة التنافسية في ظل التحديات التي تفرضها املؤسسات املنافسة إستراتيجية املؤسسة

 : نظام معلومات املوارد البشرية -8

تحتوي الشركة على نظام معلومات آلي خاص بتسيير املوارد البشرية لألفراد، هذا ألاخير مقسم بدوره إلى نظامين 

ات ومتخصص في متابعة املسارات املهنية لألفراد ونجد فيه كل رئيسين، ألاول نظام مساند إلدخال املعلوم

املعلومات املتعلقة بجميع ألافراد العاملين باملؤسسة، والثاني لتسيير العناصر املتغيرة للنشاط، وهو نظام 

 .مخصص إلعداد وحساب ألاجور الشهرية لجميع عمال املؤسسة

 نبذة عن كيفية التوظيف باملؤسسة :املطلب الثاني

يخضع شغل املناصب الجديدة أو التي أصبحت شاغرة، داخل مؤسسة ما، إلى النصوص التشريعية وخاصة 

 :املعدل واملتمم، وعلى أساس املبادئ العامة التالية 1990أفريل  21املؤرخ في :  22/11القانون رقم 

 ،يتم باللجوء أوال إلى العمال الذين تم تثبيتهم، سواء من  شغل املناصب الشاغرة أو التي تم إحداثها

نفس الرتبة أو من رتبة أسفل، قياسا برتبة املناصب التي يراد تشغيلها، والذين تتوفر فيهم الشروط 

 املطلوبة لشغل املنصب 

  يمنع أي توظيف ال يستهدف شغل وظيفة عمل شاغرة أو إحداث عمل 

 أو التي تم إحداثها، ما لم تكن واردة في تقديرات التوظيف السنوية  ال يمكن تشغيل املناصب الشاغرة

 واملتعددة السنوات

  ال يمكن شغل منصب عمل إال عن طريق وكالة التشغيل، وفي حالة عدم الرد من طرف هذه ألاخيرة في

 وغيرها يتم اللجوء إلى املصادر ألاخرى كاإلعالنات عن طريق الصحافة( يوما 21)الوقت املحدد قانونا 

 عمليات التوظيف في مؤسسة ميناء مستغــانم :املطلب الثالث

 :إعداد امليزانية السنوية والتعداد -1

كما أشير في املبادئ املذكورة أعاله فإنه ال يمكن شغل منصب عمل إال إذا كان مدمجا ضمن امليزانية السنوية أو 

البشرية ملزمين بإعداد امليزانية، ولكي يتم ذلك في أحسن املتعددة السنوات، وعليه فإن املكلفين بتسيير املوارد 

 :الظروف يجب أن تتوفر ألادوات التالية

معرفة دقيقة ملناصب الشغل الشاغرة واملؤهالت التي يتطلبها كل ( Organigramme)هيكلة املؤسسة  -

 منصب



 دراسة ميدانية ملؤسسة ميناء مستغــانم                                                      الفصل الثالث

~ 55 ~  

من حيث كفاءة عملهم،  (كما وكيفا)معرفة العمال الحاليين  (Tableaux de bord: )لوحات التحكم -

 ...مستواهم التعليمي، تكوينهم، السن، الخبرة املهنية، ألاقدمية 

التي من خاللها يمكن تحديد عدد العمال املمكنة تشغيلها خاصة في النشاطات : املعايير التقنية -

يجب أن  الرئيسية للمؤسسة،كل هذه املعلومات تدخل في إطار برمجة املوارد البشرية بشكل عام والتي

تتم في آخر السنة التي تسبق السنة املراد إنجاز امليزانية فيها بعد هذه إلاجراءات وقبل اللجوء إلى 

التوظيف الخارجي يتم إلاعالن على مستوى املؤسسة عن املناصب الشاغرة التي يمكن أن يرقى إليها 

 .املوظفون وذلك في إطار الترقية ا ملحلية

 :ظيفاملبادئ ألاساسية للتو  -8

 :هناك مجموعة من املبادئ وألاوليات تتوقف عليها املؤسسة وهي

 املبادئ: 

الغنى، )ال يجب التفريق بين ألاشخاص على أساس املعرفة، السن، الجنس، الوضعية الاجتماعية  -

 ...، القرابات العائلية، الانتماء الحزبي، الانتماء النقابي(الفقر

غادرة العامل للمنصب الذي كان يشغله أو بإنشاء منصب جديد أ وجود منصب شاغر وذلك يكون إما بم -

 و نشاط جديد

 البد من إعداد التوقعات سواء كانت قصيرة، متوسطة أو طويلة املدى  -

حيث تقوم املؤسسة بإبالغ هذه  يجب أن يكون كل املترشحين مسجلين لدى الوكالة ا ملحلية للتشغيل، -

الوكالة عن مناصب التي تحتاج إلى شغلها مع ذكر الاختصاصات التي يطلبها كل منصب، حينها وفي أجل 

يوما تمد الوكالة الشركة بقوائم املترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط، وفي حالة عدم تلبية  21أقصاه 

 .هدفها في الوقت املنشودالطلب تلجأ الشركة إلى خيارات أخرى كي تنجز 

 يتم فرز امللفات التي قدمتها وكالة التشغيل على مستوى قسم املوارد البشرية باملؤسسة -

 ألاولويات: 

الفرصة ألاولى في التوظيف تكون ملوظفي املؤسسة أي للتوظيف الداخلي في إطار الترقية الداخلية، وكذا 

مع إلاشارة إلى أن املؤسسة لم تعرف عملية )العمال املوظفين املسرحين من املؤسسة في إطار تقليص 

، )تسريح العمال نظرا الستراتيجياتها الناجعة في إدارة ألازمات بالحفاظ على تعداد العمال املوظفين

 .وألرامل ويتامى العمال الذين كانوا يعملون باملؤسسة طبعا دائما بنفس الشرط السابق

 :شروط التوظيف -1

 شروط املترشح: 

 .يجب أن يكون حامل للجنسية الجزائرية -

 سنة 13يجب أال يقل على  -

 أن ال يكون املترشح عامل في جهة أخرى  -

 ( معفى، مؤجل، مؤدي)تسوية وضعية املترشحين الذكور إزاء الخدمة الوطنية  -

 أن ال يكون متقاعد -

 ها ال يمكن إعادة توظيفهفي حالة ما إذا مر العامل على املجلس التأديبي في املؤسسة وسرح من -
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 بجب أن يكون للمترشح املستوى الذي يتطلبه منصب العمل -

 شروط منصب العمل: 

 إنشاء نشاط جديد -أ

 :توفير منصب شاغر وذلك لألسباب التالية -ب

 أن يكون صاحب املنصب ذهب إلى الخدمة الوطنية -

 ( أي عطلة بدون أجر)أحيل صاحب املنصب على الاستيداع  -

 سجن صاحب املنصب  -

 عامل انتدب أكثر من ستة أشهر -

 الوفاة، التقاعد، موظف لم يثبت ألنه لم يعمل بشكل جيد، استقالة،)الذهاب الدائم للعامل  -

 ( إقالة، انتقال عامل إلى مؤسسة أخرى 

 : إجراءات تنفيذ عملية التوظيف -8

 استجالب العمال : 

في هذه املرحلة البد من البحث عن املوظفين حيث يجب املرور حتميا على وكالة التشغيل، يتكفل قسم 

تسيير املوارد البشرية باالنتقاء ألاولي للملفات من القائمة التي تم الحصول عليها من وكالة التشغيل وهذا 

ي حالة ما إذا لم تتلق الشركة من أجل الحصول على املوظفين وفق الشروط التي وضعتها املؤسسة، أما ف

يوم من تاريخ إرسال الطلب فإنه يتعين على املؤسسة القيام  21إجابة من طرف وكالة التشغيل في حدود 

 .بإجراء آخر وهو إلاعالن على مستوى الجرائد وكذا فرز امللفات التي تصل يوميا إلى الشركة كطلبات عمل

 الفرز ألالي وإجراء الفحوصات: 

الاستجالب يستدعى قسم تسيير املوارد البشرية املترشحين إلجراء الفحوصات، طالبا منهم  بعد عملية

 :إحضار الوثائق التالية، حتى يقوم باالنتقاء ألاولي

 السيرة الذاتية -

 الوضعية إزاء الخدمة الوطنية -

 الشهادات املحصل عليها -

 شهادة طالب عمل مسلمة من طرف وكالة الشغل -

 مةشهادة إقا -

وبعد فرز امللفات ال يخضع للفحوصات وللتقييم أمام لجنة التوظيف إال املترشحون الذين تتوفر فيهم 

 .الشروط املطلوبة للتوظيف

كما يمكن إجراء مسابقة كتابية في حالة وجود عدد كبير من املترشحين يفوق العدد املطلوب قانونا من 

 (مترشحين عن كل منصب عمل 20)طرف لجنة التقييم 

 قبول املترشح وتوظيفه: 

بعد ما يتخطى وبنجاح املراحل ألاولى املذكورة أعاله، يستدعى لتنصيبه في منصب عمله وذلك بعد ما  

 .يقدم امللف النهائي للتوظيف وإمضاء عقد العمل
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 فترة تجريبية: 

 :يوضع املترشح الذي تم توظيفه في فترة تجريبية غير قابلة للتمديد مدتها

 النسبة ألعوان التنفيذثالثة أشهر ب

 ستة أشهر بالنسبة ألعوان التنسيق

 اثني عشر شهرا بالنسبة لإلطارات

بعد تقييم الفترة التجريبية إذا كانت النتائج مرضية فإن العامل يثبت في منصب عمله وفي حالة العكس 

 .يحرر للعامل قرار رفض التثبيت( نتائج غير مرضية)

خالل كل هذه املرحلة يكون العامل الجديد مؤطرا من طرف عامل آخر ذا أقدمية وتأهيل عالي وذلك من 

أجل إدماجه في منظومة املؤسسة بشكل عادي، كما تخصص له فترة تقدر بأسبوعين على ألاكثر يتلقى 

قات مع الهيئات العالقات بين املصالح وكذا العال )نشأتها وهيكلتها  (خاللها معلومات حول املؤسسة 

 ....الخارجية كالضمان الاجتماعي، الضرائب الخ  

 :التدريب والتكوين وأثره على املؤسسة: املطلب الرابع

يعد كل من التدريب والتكوين استثمارا هاما يحتل ألاولوية في املؤسسة فهو الوسيلة املستخدمة لتلبية حاجيات 

البشرية لالرتقاء بمستواهم التأهيلي وتحقيق احترافهم الذي تفرضه  املستخدمين املؤهلين لتثمين وتنمية املوارد

التطورات التقنية والتكنولوجية والتسيير، وكذا محاولة ترسيخ مبدأ امليزة التنافسية من خالل ما يقدم للعمال 

تكوينية من فرصة للرفع من مستواهم ألادائي والوظيفي، وتهدف مديرية املوارد البشرية من خالل الدورات ال

 :والتدريب إلى

 تلبية حاجيات اليد العاملة املؤهلة حسب مهن املؤسسة 

 ضمان توسيع دائرة املعارف القاعدية للعمال 

 تحسين مستوى العمال إلكسابهم املعارف واملهارات الضرورية لتحديث تقنيات ومناهج التسيير 

 نولوجيا التسيير والتحكم العقالنييمنح التدريب والتكوين باكتساب الطرق الحديثة في استخدام التك 

يتم إعداد برنامج التدريب وفق توصيات الرئيس املباشر للعمال ويتم ذلك بعد مالحظة النقاط التي يحتاجها 

 .لتطوير مهاراته ويتم داخل العمل مع أفراد وحدته

تكوين بما يتماش ى ونظرا لألهمية البالغة التي توليها املؤسسة لهذا الجانب البد من وضع مخطط تدريب و 

 .والحاجيات املعبر عنها من طرف هياكل املؤسسة
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 : خاتمة

نظرا لألهمية التي توليها مؤسسة ميناء مستغانم للمورد البشري التابع لها بتدريب وتكوين لتنمية قدراته   

ة في مجال النقل الفكرية والعلمية من خالل وضع استراتجية مستقبلية تمكنها  من مواكبة التطورات الحاصل

 .البحري عموما ، والرفع من مستواهم ألادائي والعلمي في نفس املجال

كما تضع مخططا سنويا يعتم بتدريب وتكوين املوارد البشرية التابعة لها ، وبتخصيص ميزانية سنوية لتغطية 

 .كافة نفقات التكوين والتدريب في جميع املصالح 

 

 

 



 

 

 ةـــــــــخاتم
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إن إدارة املوارد البشرية في شكلها الحديث ليست وليدة الساعة، وإنما هي نتيجة لتطورات متداخلة  

والتي مكنت تدريجيا من  ومتعاقبة مست جميع امليادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية،

إبراز حاجة فعلية إلى إدارة متخصصة في التنظيم ترعى شؤون القوى العاملة املستخدمة باملؤسسة، مما 

 .مكن من الارتقاء بوظيفة تسيير ألافراد إلى وظيفة تسيير املوارد البشرية

ورها في إدارة املؤسسات، إن املقاربات الحديثة في تسيير املوارد البشرية تتجه نحو توسيع وتفعيل د 

حيث أصبح من الضروري وضع إستراتيجية متكاملة لتسيير املوارد البشرية تضمن التكيف مع التغيرات 

ي  السريعة للبيئة، مع ضرورة تبني نظام معلومات متكامل يضمن التدفق النوعي للمعلومات التي تفيد ف

نوي لتسيير املوارد البشرية الركيزة ألاساسية التي ترشيد عمليات اتخاذ القرار، وبهذا يعتبر املخطط الس

توجه تسيير املوارد البشرية في مؤسسة ميناء مستغــانم، ويعد هذا املخطط في شكل جداول في بداية 

السنة بعد حصولها على مدونة املناصب املالية، ويجسد بذلك مفهوم التسيير التقديري للموارد البشرية 

يف والتكوين قصد تحسين تأهيل املوظفين، تقوم املؤسسة بضمان تكوين خاصة فيما يتعلق بالتوظ

موظفيها بإتباع برامج للتكوين املتخصص وتحسين املستوى وتجديد املعلومات، وتعتبر مخططات التكوين 

ألاداة القانونية التسييرية التي تسمح للمؤسسة بتخطيط احتياجاتها في مجال التكوين بناءا على معطيات 

 .مدروسة عملية

 : في كل ما سبق نستخلص النتائج التالية  :نتائج الدراسة 

حتمية على املؤسسات في عصرنا الحالي العامل ألانجع في  التسيير الاستراتيجي الفعال الذي هو ضرورة 

ونستخلص كذلك كونه نظاما يمكن املؤسسة من تحديد .  وارد البشرية وكفاءاتها باملؤسسةتطوير امل

صورتها املستقبلية وبناء أهدافها الاستراتجية مع ضمان ألاداء الفعال من خالل الدقة في التنفيذ واملتابعة 

املستمرة إلستراتجياتها  ، ويحقق للمؤسسة  وضوح الرؤية املستقبلية والقدرة على اتخاذ القرارات 

عالة  ، كما يمكنها من تدعيم مركزها التنافس ي وتحسين من قدرتها على إحداث التغيير الاستراتجية الف

 .والتكيف مع الظروف املحيطة باملؤسسة ، وهذا ما يثبت صحة الفرضية ألاولى 

فيما يتعلق بتطوير املوارد البشرية من خالل الرفع من مستوى الكفاءات واملهارات وبلوغ مستوى  

 .النظر في أسلوب الذي تمارس به تسيير املوارد البشرية ، وتسيير الحياة املهنية  التنافسية واعادة 

التسيير الاستراتيجي الفعال الذي أضحى باهتمام املؤسسات نتيجة الوعي بأهمية املوارد البشرية كأصل  

تنافسية استراتيجي من أصول املؤسسة من جهة ، فاملؤسسات بحاجة إلى ابتكارات وإبداعات توفر ميزة 

 .وهو ما تمتلكه وتصنعه الكفاءات ، وهذا مايثبت صحة الفرضية الثانية 

إن  تنمية الكفاءات واملهارات يهدف إلى ضمان مخزون رأس مال بشري له القدرة على تثمين وتسيير  

 موارد مؤسسة ميناء مستغانم وذلك من خالل وضع نظم مرنة تساعد في ترقية وتنمية الكفاءات  ،

 .وبالتالي تحقيق ألاهداف املسطرة 
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وهذا ما نستخلصه أن التسيير الاستراتيجي الفعال في مؤسسة  ميناء مستغانم يعكس كفاءة  املوارد  

 .البشرية التي تملكها املؤسسة  ، وهذا ما يثبت صحة الفرضية الثالثة 

 :التوصيات 

جية طويلة املدى ، واعتماد ضرورة اعتماد نظام استراتيجي الذي يضمن وضع أهداف استرات -

 .استراتجيات املحققة لها بفعالية 

ضرورة تسيير املوارد البشرية وكفاءتها الفردية استراتجيا من خالل نظم املداخل الحديثة  -

 .للتسيير الاستراتجي للموارد البشرية ، كتسيير رأس املال الفكري والكفاءات 

ارات البشرية ، من خالل اعتماد استراتجيات مالئمة اعطاء ألاولوية لإلستثمار في القدرات وامله -

 .وتطوير أنظمة التدريب ، والتحفيز ، والاتصال وتقييم آلاداء ، ووضع الخطط 

 



 

 

 عــــــة املراجـــــقائم
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 :امللخص  

تهدف هذه الدراسة إلى البحث في موضوع دور التسيير الاستراتيجي في تطوير املوارد البشرية في املؤسسات  

الاقتصادية ، والذي يجسد ضرورة وضع استراتجية متكاملة  لتسيير املوارد البشرية والتي تضمن التكيف 

 .مع املتغيرات السريعة للبيئة املحيطة باملؤسسة 

ولقد تطرقنا  خالل دراستنا امليدانية إلى ألاهمية البالغة التي توليها مؤسسة ميناء مستغانم لتنمية وتطوير 

الكفاءات واملهارات ملواردها البشرية من خالل وضع مخطط سنوي لجميع  التكوينات والتربصات الخاصة 

 .بجميع الفئات العمالية 

سيير الاستراتيجي الفعال هو ضرورة حتمية على املؤسسات في وتشير النتائج املتوصل إليها إلى أن الت

عصرنا الحالي لرفع من كفاءة املورد البشري  ، واهتمام املؤسسات بمواردها البشرية نتيجة لوعي بأهمية 

، وكذلك بالنسبة ملؤسسة ميناء مستغانم فهي تؤكد على ضرورة الرفع من املورد كأصل استراتيجي 

وردها البشري لتكون له القدرة على تثمين وتسيير املؤسسة وللوصول إلى أهدافها كفاءات ومهارات  مل

 .املستقبلية 

 .التسيير الاستراتيجي ، التخطيط الاستراتيجي ، التسيير ، املوارد البشرية  :كلمات مفتاحية 

 

Abstract: 

This study aims to research the topic of the role of strategic management in the 

development of human resources in economic institutions, which embodies the need to 

develop an integrated strategy for the management of human resources that includes 

adaptation to the rapid changes in the environment surrounding the institution. 

During our field study, we discussed the great importance that the Mostaganem Port 

Corporation attaches to the development and development of competencies and skills 

for its human resources by setting an annual plan for all formations and training for all 

workers groups. 

The results indicated that effective strategic management is an imperative necessity for 

the institutions of our time to raise the efficiency of the human resource, and the interest 

of institutions in their human resources as a result of awareness of the importance of the 

resource as a strategic asset, as well as for the Port of Mostaganem Foundation, it 

emphasizes the need to raise the competencies and skills of its human resource to be He 

has the ability to value and run the institution and to reach its future goals. 

 

Key words: strategic management, strategic planning, management, human resources 


