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ــــه العلي القدًس على وعمه التي ال تعد وال تحص ى وأشكسه على أن وفقني وأمدوي 
ّ
قبل كل ش ًي أحمد الل

 .باإلزادة والصبر على إهجاش هرا العمل املتىاضع 

التي لم تبخل علّي " شاب ذزاع خيرة " أتقدم بالشكس الجصيل والامتىان العظيم إلى ألاستاذة املشسفت 

 .بتىجيهاتها وإزشاداتها وهصائحها القّيمت

، وإلى كل من " حمدي شسيف امليلىد " كما أتقدم بالشكس إلى كل عمال بلدًت عشعاشت ، وأخص بالركس 

 .ساعدوي من قسيب أو من بعيد ولى بكلمت تشجيعيت على إهجاش هرا البحث 

ـــه خيرا 
ّ
 .إلى كل هؤالء أقىل شكسا وجصاكم الل

 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

ــه وأشكسه على ثىفيقي في إهجاش هرا العمل املحىاضع 
ّ
 .أوال أحمد الل

أهدي هرا العمل إلى أعص ما أملك في الىجىد إلى الىالدًن الكسيمين، إلى التي أعطت ولم ثدخس إلى التي 

 .جادت ولم ثبخل إلى التي عاهت ولم ثيأض إلى طس الىجدان مىبع العطف والحىان ، أمــي الغالية 

إلــى من علمني معنى الكفاح والىضال وكان قىجي في الحياة والري ًفني عمسه وجهد هفظه من أجل ثسبيتي 

 .وجعليمي، أبــي العصيص

 إلى دفًى البيت وطعادثه ، إلى إخىجي وأخىاجي كل باطمه 

 إلى كل الصميالت اللىاجي زافقىوي طيلة املشىاز الدزاس ي

 إلى كل من عسفت وأحببت 

 إلى كل الرًن طعحـــهم ذاكسثـــــــي ولم جظعهم مركــــــسجي

 

 

 

       



 قائمة املححويات

 

I 

 

 الصفحة البيــــــــــــــــــــــــــــــان

  إلاهداء

  الشكر

 I-III قائمة املححويات

 IV قائمة ألاشكال

 3 - 1 مــقدمــة عــامــة

 لإلاطارل اـملاهيميلالمو ردل ابشرية:ل الفصل ألاول

 5 ثمهيد الفــصـل

 6 ماهية املوارد البشرية: املبحح ألاألال 

 6 مفهوم املوارد البشرية: اململطل ألاألال 

 8 أهداف ألاألاظائف املوارد البشرية: اململطل الثاني

 10 الححديات التي ثواجهها املوارد البشرية: اململطل الثالح

 11 ألاظيفة ألاإدارة املوارد البشرية: املبحح الثاني

 11 ألاظيفة جسيير املوارد البشرية: اململطل ألاألال 

 14 إدارة املوارد البشرية: اململطل الثاني

 17 أهمية ألاأهداف إدارة املوارد البشرية: اململطل الثالح

 19 ثنمية املوارد البشرية: املبحح الثالح

 19 مفهوم ثنمية املوارد البشرية : اململطل ألاألال 

 22 ثحول ثنمية املوارد البشرية من سياسة إلى إستراثيجية: اململطل الثاني

 23 دألاافع ثنمية املوارد البشرية ألاأهميتها: اململطل الثالح



 قائمة املححويات

 

II 
 

 25 خالصة الفصـــل

 ل ملو ردل ابشريةلمدخصلاتحقيقل اتسييرلإلاستر تيجي:ل الفصل اثاني

 27 ثمهيد الفصـــل

 28 مدخل في الخسيير إلاستراثيجي: املبحح ألاألال 

 28 مفهوم الخسيير إلاستراثيجي: اململطل ألاألال 

 32 أهمية الخسيير إلاستراثيجي: اململطل الثاني

 33 مراحل الخسيير إلاستراثيجي: اململطل الثالح

 35 نماذج ألامسحويات الخسيير إلاستراثيجي ألامعوقات ثملبيقه: املبحح الثاني

 35 نماذج الخسيير إلاستراثيجي: اململطل ألاألال 

 36 مسحويات الخسيير إلاستراثيجي: اململطل الثاني

 37 معوقات ثملبيق الخسيير إلاستراثيجي: اململطل الثالح

 38 إستراثيجية املوارد البشرية: املبحح الثالح

 38 مفهوم إستراثيجية املوارد البشرية: اململطل ألاألال 

 40 خملوات إستراثيجية املوارد البشرية: اململطل الثاني

 47 اعحبارات ألاضع إستراثيجية املوارد البشرية: اململطل الثالح

 48 خــالصة الفصــل

 لأهميةل ملو ردل ابشريةلفيلتحقيقل اتسييرلإلاستر تيجيلالبلدية:ل الفصل اثااث

 50 ثمهيد الفصــل

 51 ملحة عن بطدية عشعاشة: املبحح ألاألال 

 51 الحعريف ببطدية عشعاشة: اململطل ألاألال 



 قائمة املححويات

 

III 
 

 

 

 

 

 51 مصالح البطدية: اململطل الثاني

 53 الهيكل الحنظيمي لبطدية عشعاشة: اململطل الثالح

 55 أهمية املوارد البشرية في البطدية: املبحح الثاني

 55 املوارد البشرية شريك إستراثيجي: اململطل ألاألال 

 57 دألار الخسيير إلاستراثيجي في ثملوير أداء البطدية: اململطل الثاني

 59 ألااقع الخسيير إلاستراثيجي لطبطدية: اململطل الثالح

 61 خالصة الفصــل

 64- 62 خاثمة عـــــامة

 66- 65 قائمة املراجع

  مالحق



 قائمة ألاشكال

 

IV 

 

الصفحة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانالبيرقم الشكل 

 (I - 01)  9 ملخص لخصائص وظيفة املوارد البشزية 

 (II  - 02)   30خطوات التخطيط إلاستراثيجي 

 (II - 03)   41خطوات عملية ثطويز وضع رؤية املوارد البشزية 

 (II  - 04)   42ثقسيم عملية الفحص البيئي إلى أربع خطط 

 (II  - 05)   43خطوات عملية مزاجعة الجدارة واملوارد 

 (II  - 06)   44خطوات عملية إلاطالع على خطط العمل إلاستراثيجية ألاخزى 

 (II  - 07)   45ثقسيم عملية ثحديد ألاهداف إلى خطط 

 (II  - 08)   46ثقسيم عملية ثكامل الخطط التنفيذية إلى خطط 

 (III  - 09)   52الهيكل التنظيمي ملصالح البلدية 

 

 

 

 

 

 

 

 



 قدمة عامةم

 

1 

 

 :مقدمة عامة 

حعِش املىظماث الُىم طىاء واهذ عمىمُت أو خاصت في بِئت مخغيرة جدظم بدزحت هبيرة مً الخعلُد   

وكد شملذ هره الخغيراث حمُع املجاالث ووحىد مثل هرا الىىع مً البِئت العاصفت باألحدار ًجعل مهمت 

ظخىحب على املىظماث اللدزة على الخىُف والخأكلم مع بِئتها  إلادازة أصعب في جحلُم أهداف املىظمت،َو

ت في املىظماث جمثل مىزدا مً أهم  الخازحُت حتى حظخعُع الاطخمساز والىمى والبلاء،لرلً فئن املىازد البشٍس

مً أهم ألاصٌى التي جمخلىها فال ًمىً ملىظمت ما أن جحلم أهدافها بدون هره املىازد لرلً      املىازد وأصال 

مً الضسوزي الاهخمام بهره املىازد والاطدثماز في جىمُت مهازاتها حتى جيىن كادزة على جحلُم أهداف املىظمت 

. بفعالُت،وحتى جخمىً مً مىاهبت الخغيراث التي جىاحهها املىظماث

ت الحدًثت التي حظاعد املىظماث  ظُيًر
ّ
ت أو الد عخبر الدظُير الاطتراجُجي أحد املفاهُم إلاداٍز              َو

عت للمخغيراث في بِئتها الخازحُت والداخلُت ، فالدظُير إلاطتراجُجي ًمىً  على الخأكلم والاطخجابت الظَس

املىظماث مً جحدًد كدزاتها الحالُت واملظخلبلُت مما ٌظاعد على اجخاذ اللسازاث املىاطبت بما ًضمً لها 

. الىجاح في جحلُم أهدافها ضمً اعخبازاث البِئت الخازحُت املخغيرة 

ومً هىا جأحي هره الدزاطت همحاولت للىكىف على أهمُت العىصس البشسي في املىظمت والخعسف على عملُت 

. الدظُير إلاطتراجُجي الري ٌظعى لخحلُله

. وطىف جيىن دزاطت الحالت مسهصة على مؤطظت عمىمُت وهي البلدًت

ضمً هرا الظُاق ًمىً إبساش معالم إشيالُت الدزاطت التي هحاٌو جىاولها وفم طُاق هظسي جحلُلي مً خالٌ 

: إلاحابت على الظؤاٌ السئِس ي الخالي 

كيف جساهم املوارد البشرية في ثحقيق الخسيير إلاستراثيجي في املؤسسة ؟ 

 :ألاسئلة الفرعية 

: وعلى ضىء إلاشيالُت السئِظُت ًمىً صُاغت ألاطئلت الفسعُت الخالُت 

ت وما هي الخحدًاث التي جىاحهه ؟  ما هي أهم وظائف املىازد البشٍس

ما هى مفهىم الدظُير إلاطتراجُجي ؟ 

ت ؟  ما هي أهم الخعىاث إطتراجُجُت املىازد البشٍس
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ت في بلدًت عشعاشت ؟  هل هىان ممازطت فعلُت للدظُير إلاطتراجُجي مً ظسف املىازد البشٍس

: فرضيات الدراسة 

  ت املحدد السئِس ي لىفاءة وفعالُت أداء  لرا وحب عليها جبني إدازة كادزة املؤطظت،حعخبر املىازد البشٍس

ت   .باملؤطظت على حظُير شؤون املىازد البشٍس

  ت دوز في جحلُم الدظُير إلاطتراجُجي في املؤطظاث العمىمُت  .إلطتراجُجُت املىازد البشٍس

  ت الدظُير إلاطتراجُجي لخيىن كائدا لعملُاث الخغُير في املؤطظاث  .جمازض املىازد البشٍس

  الدظُير إلاطتراجُجي أداة فعالت لخحلُم املؤطظت أهدافها .

 :أهداف البحث 

  اعخباز املىزد البشسي أصال إطتراجُجُا مً أصٌى املؤطظت واملحسن ألاطاس ي لباقي مىازدها واملىحه

 .ألاٌو ألدائها

  ت وضسوزة الخىحه لخىمُنها باعخبازها أحد السوائص ألاطاطُت لخحلُم  الخأهُد على أهمُت املىازد البشٍس

 .الخميز 

  ت  . جلدًم إظاز مفاهُمي حٌى إطتراجُجُت املىازد البشٍس

  الىشف عً واكع الدظُير إلاطتراجُجي في البلدًت وإلاطتراجُجُاث املعخمدة فيها،أًضا جحدًد

ت  اث أداء هُئاتها إلاداٍز  .مظخٍى

: أهمية البحث 

ت الحدًثت وهى الدظُير  جيبع أهمُت هره الدزاطت مً وىنها جبحث في أحد أهم املىاضُع واملفاهُم الدظُيًر

عخبر هرا املفهىم حدًث العهد في الدٌو الىامُت عمىما،لرلً فئن إخضاعه للدزاطت املُداهُت  إلاطتراجُجي َو

 والخىىىلىحُت التي حشهدها املىظماث الاكخصادًتٌععُه أهمُت واضحت خاصت في ظل الظسوف والخغيراث 

. بصفت عامت ، والتي ٌظخىحب منها جبني هرا املفهىم ملىاهبت الخغيراث البُئُت املخخلفت 

: دوافع اخحيار املوضوع 

 : (شخصية  )أسباب ذاثية 

  ظبُعت الخخصص الري أدزض فُه،حُث أن هرا املىضىع ًدخل في إظازه. 
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  شعىزي بأهمُت املىضىع،خاصت مع الخحىالث املظخجدة والخىحهاث الحدًثت هحى الاهخمام أهثر

ت . باملىازد البشٍس

. وجخمثل في ما ًلي  : أسباب موضوعية

  ت ضمً مىازد املؤطظت  .اللىاعت الخاصت باألهمُت إلاطتراجُجُت التي جىدظبها املىازد البشٍس

  السغبت في البحث والاظالع على بعض املفاهُم ألاطاطُت للدظُير إلاطتراجُجي . 

  ٌعد مىضىع هرا البحث مً املىاضُع التي لم حظخىفي حلها مً الدزاطت  .

 :منهجية البحث 

لإلحابت على إشيالُت هرا البحث اطخخدمىا املىهج الىصفي في الجاهب الىظسي وهرا مً خالٌ إبساش 

مخخلف الخعازف واملفاهُم والخعىزاث،أما في الجاهب الخعبُلي جم الاعخماد على املىهج الخحلُلي مً خالٌ 

دزاطت الحالت وهرا مً أحل إطلاط الدزاطت الىظسة على واكع املؤطظاث العمىمُت وللد اخترث البلدًت التي 

. جدىاطب مع ظبُعت املىضىع 

: صعوبات الدراسة 

 جمسهصث الصعىباث أطاطا في دزاطت الحالت،صعىبت إحساء التربص لفترة ملبىلت وصعىبت الحصٌى على 

. بعض املعلىماث وهرا جىاكض بعض املعلىماث مع بعضها البعض 

: ثقسيمات البحث 

ت في جحلُم الدظُير إلاطتراجُجي للمؤطظت "       للخفصُل في مىضىع  جم جلظُم البحث      " أهمُت املىازد البشٍس

ين  :  إلى فصلين هظٍس

ت همدخل لخحلُم  ت،أما الفصل الثاوي ًدوز حٌى املىازد البشٍس الفصل ألاٌو ًخمحىز حٌى املىازد البشٍس

. الدظُير إلاطتراجُجي 

  أما الفصل الثالث فهى الفصل الخعبُلي جعسكذ فُه إلى واكع الدظُير إلاطتراجُجي في البلدًت وهُفُت جحلُله 

ت  . مً كبل املىازد البشٍس

ت واملُداهُت  . وأخيرا طِخم الخسوج بخالصت عامت ججمع بين ما جم الخعسق إلُه في الدزاطت الىظٍس
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  :ثمهيد الفصل 

ت في مفاَُم الدظُحر الحدًثل للللللللللللبّن ؤبسش ما ؤخدزخه املخغحراث ألاالخوحهاث الِاملُت مً جإزحراث حرٍز

ت، ا حجس  طاض ألااملوزد  َم الري حِخمد لَو ذلً الاهخلاٌ الخام ألاالِىاًت الفائلت باملوازد البؼٍس باُخباَز

ت ألاجىمُتها في الوكذ الحالي مً ؤَم .ُلُه بدازة املاطظت في جدلُم ؤَدافها ِد الاَخمام باملوازد البؼٍس ألَا

الاججاَاث الحدًثت للماطظاث املِاؿسة،لرلً فاملاطظت جخإزس بؼيص ألااضح بالظُاطت املظوسة للخِامص مّ 

ت،ألاذلً مً زالٌ الخسوُى ألااطخلواب ؤهبر ُدد ممىً مً اللوى الِاملت ألاازخُاز ؤهفإَم  موازدَا البؼٍس

ب ألاجسوُى مظاٍز  ُفه ألاحُِِىه،زم الِمص ُلى جىمُت مهازاجه مً زالٌ الخدٍز بِد ذلً جإحي ُملُت جًو

س املاطظت ألاجدلُم ؤَدافها ُفي،ألافي  زحر جإحي ُملُت جلُُم ؤدائه ملِسفت مدى مظاَمخه في جوٍو  .لالًو

ت مظاألالُت وص مدًس باملاطظت،ألن الحاحت لبىاء  ألامً َىا فلد ؤؿبدذ مظاألالُت بدازة املوازد البؼٍس

ت كادزة ُلى حِص املاطظت  ت كادزة ُلى الاطخمساز ًخولب ؤن جيون بسامج جىمُت املوازد البؼٍس لللللللللماطظت كٍو

.لللهي  طَس ألا فلص ُلى الِمص بىفاءة
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ماهية ااوارد البشزية ل: ااملبح  ألاو 

ًفنى للماطظاث ألاكد زحّ الخووز امللفذ لألهٌاز بسـوؾ لٌؼيص الِىـس البؼسي الىجز الري الللل

ماز، فهو مـدز لالاَخمام الىبحر الري خٌي به َرا  زحر ووهه َو املظاألاٌ  ألٌا ًُ ُملُت البىاء ألاإلُا

ت ألااُخماد املاطظاث .إلابداَ ألاالسقي ألاالىمو في هثحر مً ماطظاث الدألٌا املخلدمت ألاهٌسا ألَمُت املوازد البؼٍس

تراف بدألازَا ألاؤَمُتها للالِمومُت ُليها   في جدلُم ؤَدافها فم طِذ هثحر مً املاطظاث املِاؿسة الُا

.للألاؤألاحدث غالبُتها بدازة زاؿت بها

مفهوم ااوارد البشزية  : ااملطل  ألاو 

مفهوم ااوارد البشزية  .1

في كوء ؤَمُت الِىـس البؼسي في الِمص لم ٌِد ٌظخسدم مـولح الِاملحن ؤألا اللوة الِاملت ؤألا للل

الِماٌ      ؤألا  فساد بص ؤؿبذ ٌظخسدم مـولح املوزد البؼسي للداللت ُلى ؤَمُخه باُخباٍز ؤخد ؤَم ُىاؿس 

ت را ؤخد  طباب التي ؤدث بلى حغُحر مـولح غدازة  فساد بلى بدازة املوازد البؼٍس .للمدزالث الِمص ألَا

ت بإنهالألاجإطِظا ُلى ما :لطبم ًمىً حٍِسف املوازد البؼٍس

ت ؤَم ُىـس مً ُىاؿس لل حِسف ُلى ؤنها مـولح ًولم ُلى كوة الِمص في املىٌمت، ألااملوازد البؼٍس

إلاهخاج  زسى  مواٌ ألاالخىىولوحُا ألاالدظهُالث  زسى ألاهي ججِص مً جلً الِىاؿس ذاث مِنى ألافائدة 

ا فِالُت ألاجإزحرا ُلى جدلُم ؤَداف الِمص ل1.لللمىٌمت ألاحِخبر ؤهثَر

ائفها  ُفهم فيها ألداء وافت ألًا هي حمُّ الىاض الرًً ٌِملون في املىٌمت زئطاء ألامسئألاطحن،ألاالرًً حسى جًو

ت مً الخوى  للللألاؤُمالها جدذ مٌلت زلافتها الخىٌُمُت التي جوضح ألاجلبى ألاجوخد ؤهماههم الظلوهُت،ألامجمُو

ائف املىٌمت كـد جدلُم زطالتها  ألا  هٌمت ألاالظُاطاث ألاإلاحساءاث التي جىٌم ؤداء مهامهم،ألاجىفُرَم لًو

ت مً املىٌمت في ُملُت جبادٌ  ألاؤَدافها ألااطتراجُجُاتها املظخلبلُت ملابص ذلً ؤن جخلاض ى املوازد البؼٍس

ت ألاهي لاث مخىُو ُفُت:للمىفِت جخم بُنهم ألابُنها جخمثص في حٍِو ل2.السألااجب ألا حوز ألااملصاًا الًو

ل

ل

                                                           
ت ، ل-ل1 لل.15 ، ؾ 2008الوبِت  ألالى ، ُمان ،  زدن ، داز ُالم الثلافت لليؼس ألاالخوشَّ ، مدمود الىاللدٍ ، جىمُت ألابدازة املوازد البؼٍس

ت ،  زدن ، ُمان ، داز الُاشألازي الِلمُت لليؼس ألاالخوشَّ ، الوبِت الِسبُت ُىتر ُبد السخمانبً ل- 2 ل.19 ، ؾ 2010 ، بدازة املوازد البؼٍس
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اث ألاالخســاث الرًً  ت بإنها مجمَو الِاملحن مً مسخلف الفئاث، املظخٍو مىً حٍِسف املوازد البؼٍس ألٍا

 ًاهد ُلى بهالق مـولح  للGean.Marie.Perettiؤّن ُليهم املاطظت الحدًثت في جدلُم ؤَدافها غحر  حِخمد

ت ُلى  فساد ال ٌِني ؤنهم موازد بص ألنهم ًمليون املوازد  ل1.(...املهازاث، ألااملواَبل)املوازد البؼٍس

خصائص ااوارد البشزية . 2

ت مً ماطظت بلى ؤزسى ألاذلً خظب جووز مظخوى مِازفهم ألاهفاءاتهم  جسخلف زـائف املوازد البؼٍس

.لألاكدزاتهم ألاملداز جوافس َرٍ الِىاؿس املِازف لدى  فساد

ت مِلوماث مخدـص ُليها ألاالتي حظاُد ُلى فهم ما ًدُى باإلوظان مً ؤػُاء ل:ااعارف .1 ألاهي مجمُو

ت ألاجوبُلُت .لألاجىلظم بلى مِازف هٌٍس

ت هي املِسفت الِلمُت ألاالخلىُت التي جوبم ُلى ػيص بحساءاث ؤألا كسازاث ؤألا ؤألاامس زطمُت جـدز ل:املِازف الىٌٍس

.للدظُحر املاطظت

ً املباػس في ميان   :املِسفت الخوبُلُت ألاهي الخبرة املخدـص ُليها ألاال ًمىً الحـٌو ُليها بال مً زالٌ الخيٍو

 .الاطدُِاب الِمص فهي مسجبوت بشخـُت الِامص ألامدى كدزجه ُلى 

 ل: Savoir faireااهارات  .2

املهازة هي ملدزة ذَىُت ؤألا ُللُت مىدظبت ؤألا هبُُِت في الفسد،فهي كدزة الفسد ُلى الخـسف بؼيص 

.للمِحن ذلً لللُام بِمص مولب مىه

 ل: الكفاءة .3

ت ألاالخوبُلُت ألااملهازاث ألاالخبراث املتراهمت لألشخاؾ املدـلحن  ججمّ الىفاءة بحن املِازف الىٌٍس

.ل ُليها خُث جىمو ألاجخووز ؤفياز الشخف مّ الوكذ

 ل: ااواقف،الحصزفات،القيم .4

املظخمدة مً الخجازب  ًمىً حٍِسف املواكف ُلى ؤنها مسخلف الاُخلاداث، خاطِع ألا فياز املظبلت

الظابلت فهي جمثص ؤخاطِع حِبر ًُ شخـُت الفسد بدُث جازس ُلى طلوهه ألاجـسفه ألااللُم جخمحز بالراجُت 

ً الثلافت الخىٌُمُت للماطظت بدُث جوحه وؼاهه ُت فهي جدزص في جيٍو .في الِمصلألااملوكُو ل1  

                                                           
ت مً زالٌ املهازاث ل-ل 1  ، ؾ 2013الوبِت  ألالى،  زدن ،ُمان، داز ؤطامت لليؼس ألاالخوشَّ، ل،بطماُُص حجاشي ألامِالُم طِاد، حظُحر املوازد البؼٍس

ل.21
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لأهداف ألاألاظائف ااوارد البشزية ل:ااملطل الثاني

 :أهداف ااوارد البشزية .1

جيبّ ؤَمُت دألاز الفسد في امليؼإة مً زالٌ الدألاز الري ًىان له ألااملهام التي ًلوم بها خُث جلوم بدازة  فساد 

ُف َرٍ الواكاث اليامىت في الفسد مً ؤحص جوحيهها في بهاز زدمت ألامـلحت ألابهخاحُت امليؼإة ألاؿوال لللللل    بخًو

:لبلى  َداف النهائُت املسحوة لرلً ًجب في امليؼإة جدلُم  َداف الخالُت

  بُت َادفت حغري وافت فئاث الِاملحن بؼتى بجباَ مىهجُت زفّ كدزاث الِاملحن مً زالٌ بسامج جدٍز

ُت ختى جدلم الغسق امللـود  لللمواكِهم ألامهامهم خُث جمخاش َرٍ البرامج الهادفت بالدكت ألااملوكُو

ادة بهخاحهم مّ زلم ألاتهُئت  و زفّ بمياهاث ألاكدزاث الِاملحن ألابالخالي ٍش مً ُلد َرٍ الدألازاث ألَا

دت سألاف الِمص املٍس  .ل حواء املىاطبت لإلهخاحُت ألًا

  ت بدُث ًخم جإَُلها ألاشٍادة كدزاتها ختى ًدظنى لها جدلُم مبدؤ إلادازة باألَداف في اللُاداث إلاداٍز

 .لؿىّ اللسازاث املىاطبت

  الِمص ُلى جدلُم دألازاث الِمص ألااملدافٌت ُلى هاكم الِاملحن لالطخفادة مً ؤدائهم ألااهخمائهم

 .للِملهم ألاذلً بةكامت الِالكاث إلاوظاهُت ألاالاحخماُُت املىاطبت مِهم

 ٍلافها ألابهخاحُتها بيص ٌظس ألاطهولتدجدلُم الغسق ألاالهدف السئِس ي للميؼإة ألاؿوال بلى ؤ. 

 لألاكّ هٌام ميافأث ألازألااجب ألاخوافص ألاكُاض ؤداء ًلمً للجمُّ الِدالت ألاخظً  داء. 

  دم الاطخلساز في اللوى الِاملت ًازس طلبا لللللللللألاكّ هٌام ًدفٍ اللوى الِاملت،خُث ؤن الخغُحر ألُا

امليؼإة ألابالخالي الحفاي ُلى الِاملحن مً وافت الىواحي ػسألان ُمله، حواهب  ُلى بهخاحُت

ل2.الخ...ػُسوزت ،صحُت

  :ألاظائف ااوارد البشزية. 2

ت بإنها  ُفت املوازد البؼٍس  الاحخماُُت ألاجوبُم ، الِالكاثالوخدة الخىٌُمُت امليلفت بدظُحر  فساد:حِسف ألًا

ت ً ، ألاذلًطُاطاث املوازد البؼٍس حن بالخِاألان مّ املظحًر  ل.الحواٍز

ت طيخوسق لهرٍ  زحرة مً زالٌ الىلوت الخالُت ُفت املوازد البؼٍس :للألالإلخاهت ألالو بؼيص موحص بمفهوم ألًا

:   خصائص ألاظيفة ااوارد البشزية

                                                                                                                                                                                     
ت اليؼس لجامِت كاملت ، ل-ل1ل ت ، مدًٍس لل.25 ، ؾ 2004خمداألاي ألاطُلت ، بدازة املوازد البؼٍس

ل.21بً ُىتر ُبد السخمان ، مسحّ طبم ذهٍس ، ؾ -للل 2  
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ت في حملت الىلان الخالُت ُفت املوازد البؼٍس :لل جخمثص زـائف ألًا

ل.بطتراجُجُت -ل

ل.ملظمت ل-ل

ل.مبدُت -ل

ل.حظُحر فسدي ألاحماعي -ل

ُت-ل لل.حظُحر الِىاؿس الىمُت ألاالىُو

ل.جفىحر كـحر ألابُِد املدى -ل

ل.حظُحر زطمي ألاغحر زطمي -ل

ل1ل.خافٍ لللُم الثلافُت-ل

ل.ملخص لخصائص ألاظيفة ااوارد البشزية : ( I01-  ) الشكل رقم

 

 

 

 

 

  

ل

ل

ت مً زالٌ املهازاث ، داز ؤطامت لليؼس ألاالخوشَّ ،  زدن ،  :املـدز ل.ل27 ، ؾ 2013بطماُُص حجاشي ألامِالُم طِاد ،حظُحر املوازد البؼٍس

                                                           
ل.ل21بطماُُص حجاشي ألامِالُم طِاد ، مسحّ طبم ذهٍس ، ؾ ل-ل 1

 ملظمت

 

ُفت املوازد  ألًا

ت  البؼٍس

حظُحر زطمي ألاغحر 

يزطم  

 مبدُت

حظُحر فسدي 

 ألاحماعي

خافٍ لللُم 

 الثلافُت

جفىحر كـحر 

 ألابُِد املدى

حظُحر الِىاؿس 

ُت  الىمُت ألاالىُو

 بطتراجُجُت
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الحبديات التي ثواجهها ااوارد البشزية   :ااملطل الثالح

ا مً إلادازاث جواحه جددًاث،ألااملهمت املللاة ُلى ُاجلها لِظذ طهلت هما  ت مثلها مثص غحَر املوازد البؼٍس

ت،ليظخِسق ؤزبِت هلان مهمت حِخبر مً ؤهبر  ىا ؤكـد إلادازة املبدُت للموازد البؼٍس ٌِخلد البِم ألَا

.لالتي جواحههالللللالخددًاث 

لل: ثبديات العواة .1

را ًدخاج بدازة  ت ممحزةجوفس الِمالت  حىبُت في الظوق املدلي خُث َىان جىَو زلافي ألادًني ألَا را كٍو  ألَا

ت ُلى بًجاد ألاخدة ُمص بحن َاالء الِاملحن .للُمص املوازد البؼٍس

:ل ثبديات الجودة .2

ت ألازالٌ املوازد املخوفسة لديها للوؿٌو ألفلص دزحت مً الجودة لرلً ًجب ل لللخُث حظعى املوازد البؼٍس

ؤن جيون بدازة املوازد بدازة ألااُُت ًيون لديها ابخياز ألاببداَ في ؤطالُب لخىفُر جلً  طع املخِللت 

ل.بالجودة
لل: ثبديات اجحماعية .3

ادة السألااجب ألاالحوافص ادة  طِاز ًيون لصام ُلى املاطظت ٍش ؤن   كـوز في املحزاهُت ًمىً، ألابظببٍش

ت ُمص احخماعي مثص طوق زحري ؤألا حمُِت ؤألا ؿىدألاق زحريل .للللموازد البؼٍس

 :ثبديات أسطوب  داء  مثلل .4

وائها ، الوموخاثَو مسجبى بالجودة ت ؤن حِمص لرلً ُلى ؤؿبدذ ؤهبر مً بمياهُاتها ألُا  املوازد البؼٍس

.لُلى اطخسالؾ ما َو ؤفلص ؤداء لدى الِمالت

را ٌِخمد ُلى  ت ؤن ٌِمص جواشن بحن هموح الِامص ألازغبت إلادازة ألَا ف املوازد البؼٍس لُه ًجب ُلى مًو ألُا

ل1.مهازاجه ألاطماجه الشخـُت

   

 

 

                                                           
  .23بطماُُص حجاشي ألامِالُم طِاد ، مسحّ طبم ذهٍس ، ؾ ل-ل 1
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 وظيفة وإدارة تسيير الموارد البشرية :المبحث الثاني

ت هبدًص إلدازة  فساد ألاحِخبر بدازة املوازد  مىر بداًت الظبُِىاث بسش مفهوم بدازة املوازد البؼٍس

ت  فحن،ألاالتي حِوي في مدـلتها الهدف لللالبؼٍس مً ؤَم بدازاث املاطظت التي ٌِخمد ُليها في بدازة ػاألان املًو

مً َرٍ إلادازة للوؿٌو بلى  َداف التي ألاكِذ مً ؤحص جدلُلها،ألاتهخم َرٍ إلادازة باألموز لللللامليؼود 

فحن ألابمفهوم ؤهثر خدازت ألاػموال يهخم باملوزد البؼسيل .لللإلاحسائُت في حظُحر ػاألان املًو

ألاظيفة جسيير ااوارد البشزية  ل:ااملطل  ألاو 

ماٌ ُملُت الدظُحر ُلى ؤنها جدلُص، ت الىالطُىُت إلدازة ُ   ألامساكبت ، جىفُرجىٌُمل،نجسويلحِسف الىٌٍس

.لاملسوواث مً ؤحص جدلُم  َداف املظوسة مً كبص املىٌمت

ت َو جدلُم الخيظُم ألاالاهدماج ملسخلف املجهوداث التي ًلوم بها الِماٌ  ائف إلاداٍز لللللللللألاالدألاز  طاس ي للًو

ائف،مما ٌظاُد ُلى جدلُم  َداف الخىٌُمُت للمىٌمت .لفي مسخلف الًو

ت للبلاء ألاهي  ائف اللسألاٍز ماٌ بإن املىٌمت ًجب ؤن تهخم بِدد مً الًو ألاكد ؤهد املسخـون في بدازة ُ 

ائف  ت ألاإلادازة ألاجم جـيُف َرٍ الًو للللللللللللللللللللالِملُاث ألااملوازد املالُت، املِلوماث ألاالاجـاالث،املوازد البؼٍس

خحن :للبلى مجمُو

ائف املخِللت بيؼان املىٌمت ألاالتي جمثص الظبب  طاس ي لوحود ل:الوظائف  ساسية .1 هي جلً الًو

.للَرٍ املىٌمت

ائفها  طاطُت ألاجخمثص في ل:الوظائف ااساندة .2 ائف الني حظاُد املىٌمت في ؤداء ألًا ألاحؼمص الًو

ت مً ؤُلد ألاؤَم  ِخبر حظُحر املوازد البؼٍس ت ألَا ص  املِلوماث ن إلادازة ألااملوازد البؼٍس ُفت الخمٍو ألًا

ت ألهه ًخِلم بدظُحر  فساد املسخلفحن ألااملخووزًٍ باطخمساز،ألاجسخاز املىٌمت مظحري  ائف إلاداٍز الًو

ت ُلى ؤطاض املِسفت ألاالخبرة ألاالىفاءة املخوفسة في َرا املجاٌ ألاالظُوسة ُلى جلىُاث  املوازد البؼٍس

ت .لحظُحر املوازد البؼٍس

ت في جدلُم الخيامص بحن ؤَداف املىٌمت ألاؤَداف الِاملحن في ًص بِئت  ُفت املوازد البؼٍس ألاللد طاَمذ ألًا

جىافظُت ػدًدة الخغحر،ألاالتي دفِذ باملىٌماث بلى البدث ًُ املوازد إلاطتراجُجُت التي ًمىً بواطوتها 

ت بظبب :للجدلُم الخىُف إلاًجابي ألاالفِاٌ مِها، ألالم شاد الاَخمام بدظُحر املوازد البؼٍس
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  َحغحر اخخُاحاث الِاملحن ألاازجفاَ مظخواَم الثلافي ألااملِِص ي ألاجإزحر ذلً ُلى جفلُالتهم ألابػبا

 .زغباتهم

 للللللللللد ؤدى بسألاش املىافظت ُلى املظخوى الِالمي،ألاالخووز الخىىولوجي زاؿت لل:جعقد ااهام الخسييرية

ادة مِدالث الابخياز ألاالخووز بلى حِلد املهام  ما حِلم بلواَ الاجـاالث ألااملِلوماث،بكافت بلى ٍش

ت ألاحؼابىها،مما دعي املىٌماث بلى اجساذ بطتراجُجُت ألاجىمُت اللدزاث الخىافظُت مً زالٌ  الدظُحًر

 .جـمُم بسامج فِالت الطخلواب ألاجىمُت الىفاءاث ألاجدظحن ؤدائها

 ِاث الِمص املِاؿسة ُلى املىٌماث اطخلواب ل:سيادة درجة الحدخل الحكومي فسكذ كواهحن ألاحؼَس

ِاث  حوز ألااللمان الاحخماعي، مس الري ًازس ُلى طلون  هفاءاث دألان جمُحز،ألاالالتزام بدؼَس

 .املىٌمت ألااطتراجُجُاتها الخىافظُت

 ائف املِاؿسة بالخِلد الفني الري ًخولب ل:جغير طمليعة الوظيفة ألامحملطملات  داء احظمذ الًو

م  ائف بلى جإزحر ُلى ؤداء الفسد لِمله كمً فٍس مهازاث مخمحزة بِىما ؤدى انهُاز الفواؿص بحن الًو

ت في جلُُم ألاجىفُر البرامج ألاطُاطاث  ُفت املوازد البؼٍس د  مً ؤَمُت ألادألاز ألًا الِمص الجماعي،مما ًٍص

 .ل فساد

 ادة اللغون ل: شدة اانافسة س الخجازة الخازحُت ألافخذ  طواق بلى ٍش طاَم الاججاٍ املتزاًد لخدٍس

ت  الخىافظُت ُلى املىٌماث، ألابهدف جدظً املصاًا الخىافظُت ًخولب  مس اطخلواب الىفاءاث البؼٍس

 .لألاجىمُتها بهدف زلم اللُمت املالئمت الخخُاحاث الِماٌ

 ًخولب ؿُاغت ألاجىفُر اطتراجُجُاث فِالت للموازد ل:الحاجة إلى نظام معطومات ااوارد البشزية

ت،ٌظاَم في الخِسف ُلى اللدزاث ألااملهازاث  ت كسألازة ألاحود هٌام مِلوماث للموازد البؼٍس البؼٍس

ائف املىاطبت ا في الًو  .لاملخاخت ألااطدثماَز

  ت ازجفاَ كُمت ل:  رثفاا ااملتايد  ف ثكطفة العنصز البشزر مما شاد مً ؤَمُت حظُحر املوازد البؼٍس

الاطدثمازاث في الِىـس البؼسي هما ؤن جسػُد جلً الاطدثمازاث ٌظخلصم مِسفت آلُاث الدظُحر املالئمت 

ت .لللموازد البؼٍس

 : الدألار الحنظيمي لوظيفة جسيير ااوارد البشزية

ت في امخالن املىٌمت للمحزة الخىافظُت ألااطخدامتها ؤؿبذ  جصامىا مّ الخإهُد ُلى الدألاز املدوزي للموازد البؼٍس

ائف  طاطُت ، ألاحؼازن  ت موكِا ألامياهت بطتراجُجُت ال جلص ًُ مياهت بلُت الًو ُفت املوازد البؼٍس لًو

ت في جدُُم دألاز املدزاء كمً املجاالث الخالُت ُفت املوازد البؼٍس :لللألًا
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ً كمً مجاٌ املوازد ل:الدألار  سخشارر  .1 ًخمثص في جلدًم البُاهاث ألااملِلوماث ألاالاطدؼازة للمدًٍس

ت .للالبؼٍس

ب ل:الدألار الحنفيذر .2 ائف هخسوُى اللوى الِاملت،ألاالاطخلواب ألاالخدٍز مً زالٌ ما جلوم به مً ألًا

.لألاالخدفحز

تل:الدألار الوظيفي .3 .للمً زالٌ جوبُم الظُاطاث الخاؿت باملوازد البؼٍس

ت دألازا َاما في ؿىّ اجساذ اللسازاث إلاطتراجُجُت للمىٌمت زاؿت ل:الدألاز املؼازن ُفت املوازد البؼٍس للللللجلِب ألًا

خوكف َرا الدألاز ُلى ُوامص ُدًدة منها ت، ألٍا :لما حِلم باملوازد البؼٍس

 في اجساذ اللسازاث إلاطتراجُجُت ً ت هؼٍس ُفت املوازد البؼٍس  .لكىاُت إلادازة الِلُا بدألاز ألًا

  ت باملؼاوص إلاطتراجُجُت بدٌ مً الترهحز ُلى املؼىالث ُفت املوازد البؼٍس اَخمام مدًسي ألًا

 .الدؼغُلُت

  ت في اجساذ م الظلواث الالمسهٍص ت ألاجفٍو ُفت املوازد البؼٍس مسألاهت الهُيص الخىٌُمي لًو

 .الخ...اللسازاث

 ت مّ  َداف إلاطتراجُجُت للمىٌمت .لجيامص بسامج املوازد البؼٍس

ت ألاحودَا هوسف زئِس ي كمً ل:الدألار  سملراثيجف .4 ُفت املوازد البؼٍس ًخولب الدألاز الاطتراجُجي لًو

ُفي  إلادازة الِلُا املظاألالت ًُ اجساذ اللسازاث إلاطتراجُجُت ألامساكبت جىفُرَا ُلى املظخوى الًو

ل1.لألاالدؼغُلي

 
 
 

 

 

 

 

                                                           
1
ت ، الوبِت الثاهُت ، اللاَسة ، املىخباث الىبرى ، -ل   ل.16 ، ؾ 1991ُائدة طُدي زواب ، إلادازة إلاطتراجُجُت للموازد البؼٍس
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إدارة ااوارد البشزيةل:ااملطل الثاني  

مفهوم إدارة ااوارد البشزية   (1

ت التي جدخاحها  ت ُلى ؤنها ُملُت الاَخمام بيص ما ًخِلم باملوازد البؼٍس ًمىً حٍِسف بدازة املوازد البؼٍس

رااملىٌمت لخدلُم ؤَدافها  ٌؼمص اكخىاء َرٍ املوازد ألاإلاػساف ُلى اطخسدامها ألاؿُاهتها ألاالحفاي ُليها ، ألَا

ا َس .لألاجوحيهها لخدلُم ؤَداف املىٌمت ألاجوٍو

ت ًخمثص في الخوفُم بحن زـائف  فساد بما فيها مً ازخالفاث هثحرة ل   ألاؤَم دألاز جلوم به بدازة املوازد البؼٍس

ت ُلى ؤنها ُملُت جخيونل ىٌس إلدازة املوازد البؼٍس ائف بما فيها مً ازخالف ؤًلا ألٍا مً ؤزبّ لألابحن زـائف الًو

لل1.زوواث جخلمً البِد الري ًخِلم بالىاض في إلادازة،الحـٌو ُليهم،بُدادَم ألاجيؼُوهم ألاإلابلاء ُليهم

ت ُلى ؤنها إلادازة املِىُت بيص إلاحساءاث ألاالظُاطاث املخِللت  هما ًمىً جلُم حٍِسف إلدازة املوازد البؼٍس

بازخُاز ألاحُِحن ألاجىمُت الِاملحن،ألاالِمص ُلى جىٌُمهم ألاشٍادة زلتهم في إلادازة،ألاغسض زألاح الخِاألان  ألاالجماُت 

ت .لفبما بُنهم للوؿٌو بلى ؤزقى دزحاث حظُحر املوازد البؼٍس

ت فُما ًلي مىً جلخُف ؤَم ؤطباب ًهوز بدازة املوازد البؼٍس :للألٍا

ًهوز الخىٌُماث الِمالُت للمىٌمت التي جداألٌا بدألازَا اللغى ُلى املىٌماث لخدلُم ؤكص ى فائدة  .1

ت بجِلها بدازة مخســت في الاَخمام الري ؤحبر مٌِم املاطظاث ،  مسللِماٌ  بةدازة املوازد البؼٍس

ت في املاطظت اًت ألاخص مؼاوص املوازد البؼٍس .لُز

ادة الوعي لدى الِاملحن هدُجت ازجفاَ مظخواَم الثلافي، ألابالخالي ًهسث الحاحت بلى ألاحود مخســحن     .2 للللللٍش

ت ُاث الحدًثت مً املوازد البؼٍس ت ألاألاطائص خدًثت للخِامص مّ الىُو .لفي بدازة املوازد البؼٍس

ِاث ُمالُت للبى الِالكاث بحن الِماٌ ألاؤصحاب  .3 اللغى الحيومي مً زالٌ بؿداز كواهحن ألاحؼَس

الِمص  

 مما يؤدي إىل ضرورة وجود إدارة متخصصة حتافظ على تطبيق القوانني ولتجنب وقوع املؤسسة يف مشاكل      
 2.مع احلكومة

 
 

  

                                                           
لل.ل27خمداألاي ألاطُلت ، مسحّ طبم ذهٍس ، ؾ ل-ل 1
لل2009َُثم خمود الؼلبي، مسألاان مدمد اليظوز، بدازة امليؼأث املِاؿسة، الوبِت  ألالى، ُمان،  زدن، داز ؿفاء لليؼس ألاالخوشَّ، -ل 2

لل.152    ؾ 
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ألاظائف إدارة ااوارد البشزية   (2

ت خُث َىان       ماٌ التي ًجب ؤن جلوم بها بدازة املوازد البؼٍس ائف ألاُ  للازخلف الىخاب ألاالباخثحن خٌو الًو

ت ألاالبِم آلازس جســُت  ائف زئِظُت ألامظاُدة ألاآزسألان جىفُرًت ألااطدؼاٍز حن مً الًو ا هُو مً اُخبَر

ائف هي ت،بال ؤهىا ًمىً ؤن هلظمها بلى زالزت ؤهواَ مً الًو :للألابداٍز

 ل:Professional functions    الوظائف الحخصصية .1

ت في املىٌمت طواء واهذ َرٍ املىٌمت جابِت  ائف املخســت التي جصاألالها بدازة املوازد  البؼٍس ألاهي الًو

ائف مً مىٌمت ألزسى جبِا لفلظفت إلادازة لللواَ الدألالت ؤألا اللواَ الخاؾ، سخلف ُدد َرٍ الًو ألٍا

ائف  الخســُت باآلحي :لالِلُا ألاحجم املىٌمت ألاهَو الخىىولوحُا فيها ألاجخمثص ؤَم َرٍ الًو

 ائف م الًو  .لجدلُص ألاجوؿُف ألاجسجِب ألاجلٍو

 ت  .جسوُى املوازد البؼٍس

 ؼمص ُف ألَا ائف : الخًو ائف ، ازخُازاطخلواب املسشححن لؼغص الًو  ؤفلص املسشححن في كوء الًو

فحن ألاألاكّ الشخف املىاطب في امليان املىاطب.  .ل  الؼاغسة،حُِحن ألاجثبُذ املًو

 م طلون الِاملحن ألاؤدائهم  .ل جلٍو

 ُفت  .ل جددًد  حس ألاامليافئت التي جدىاطب مّ مخولباث الًو

 ب ألاالخووزل  .جددًد ألاجـمُم ألاجىفُر ألامخابِت بسامج الخدٍز

 ت للِاملحن .للمساكبت ألاجلُُم بِئت الِمص لغسق جدلُم الصحت ألاالظالمت املهىُت ألازفّ السألاح املِىٍو

 :Managerial functions    الوظائف إلادارية .2

ائف  ُفت مً الًو ما اللُام بِدد ل إلدازة املوازداملخســتجدخاج وص ألًا ت إلهجاَش للللللللإلدازة املوازد البؼٍس

ت  زسى الخالُت ائف إلاداٍز :للمً الًو

ماٌ في كوء الواكّ : الحخمليط .لألاكّ  َداف ألاالخوى ألاالخيبا باأُل

جددًد مهام ألاؤُماٌ  فساد ألاالِاملحن ألاجوشَِهم لللُام بدىفُر جلً الخوى ألاالظُاطاث ألاالبرامج ل:الحنظيم       

.للألاؿوال بلى جدلُم ؤَدافها

.لألاكّ زوون الاجـاٌ بحن الِاملحن ألاحشجُّ الخِاألان بُنهم لحلُم ؤَداف املىٌمتل: لحنسيقا
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اتهم ألاشٍادة دافُِتهم للِمص مً زالٌ الخدفحز  ل:القيادة جوحُه  فساد الِاملحن هدو الِمص ألازفّ مِىٍو

 .لألاالترغُب ألاحِص ؤَداف املىٌمت ألاؤَداف الِاملحن مؼترهت

ت لخدلُم :الزقابة الخإهد مً  داء الفِلي للِاملحن ًدىاطب ؤألا ًخماش ى ؤألا ًخوابم مّ امللاًِع املوكُو

.ل(الِالحُت ل)الهدف ألابذا وان َىان اهدسافاث ًُ ذلً اجساذ إلاحساءاث الوكائُت ؤألا الخصحُدُت 

ل ل:Staffing functionsالوظائف اإلستشارية  .3

ب ألاهلص  ت بدىم جســها في ؤُماٌ جسوُى ألاجىٌُم ألاازخُاز ألاحُِحن ألاجإَُص ألاجدٍز بّن بدازة املوازد البؼٍس

ألاجسكُت الِاملحن في املىٌمت حِد ؤكدز إلادازاث ُلى جلدًم املؼوزة لجمُّ إلادازاث بسـوؾ الِاملحن فيها 

س الخِلُماث ألا هٌمت املخِللت بالِاملحن مً  طواء مً الىاخُت اللاهوهُت ؤألا الفىُت،ألااكتراح الخدظِىاث ألاجوٍو

ت ؤهثر اجـاال  ظخلصم َرا ؤن جيون بدازة املوازد البؼٍس ا، ألَا سألاف ُمص ألاغحَر ؤحوز ألاخوافص ألازدماث ألًا

ت ختى  ألاالخـاكا باإلدازاث  زسى في املىٌمت ألاؤهثر اهالُها ُلى مؼاولها ألاؤُمم حِاألاها ألاجفهما لؼاألانها املخىُو

ت جدظم للللللجخمىً  مً ؤداء دألازَا الاطدؼازي بالؼيص املولوب ألاالواكّ الِملي ًجِص مهمتها الاطدؼاٍز

 1.باملددألادًت

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
ت ، 1  -  اػف ألاجـمُمها في املوازد البؼٍس ُمان،  زدن، داز الُاشألازي الِلمُت لليؼس ؿفوان مدمد املبُلحن ، ُائم بً ػافي  ولبي ، جدلُص الًو

ل43ؾ   2013 ألاالخوشَّ
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لأهمية ألاأهداف إدارة ااواردالبشزية ل:ااملطل الثالح

   أهمية إدارة ااوارد البشزية

ت الِىـس املهم للوؿٌو بلى جدلُم  َداف ألاالغاًاث املسحوةلل لللللللل جىمً ، فإَمُتهاحِخبر املوازد البؼٍس

 مدـلت نهائُت لىفاءة ألافِالُت ، بوؿفهفي دألازَا املازس في زفّ هفاءة بدازاث املاطظت ألافِالُتها في ؤداء مهامها

.لاملاطظت ذاتها ألامدى كدزتها ُلى الخمحز ألااملىافظت دازلُا ألازازحُا

ت زاؿت ألاالري غّحر مً  ت ؤَمُت ألاخٍُو ألاللخووز الِلمي ألاالخلني دألاز بازش في اهدظاب بدازة املوازد البؼٍس

الث غحر  ادة الولب ُلى املهً الفىُت مما جولب مَا ملُاتها،فخووز جلىُت املِلوماث ؤدى بلى ٍش هبُِتها ألُا

خماد ُليها  ائف اللُادًت في بدازة املِلوماث،هما دُذ الحاحت بلى بدزاٌ الخلىُت الحدًثت ألاالُا جللُدًت للًو

ت .لفي ؤوؼوت ألامهام بدازة املوازد البؼٍس

ت ؤَمُتها مً :لهما جىدظب بدازة املوازد البؼٍس

 ل:الدراسات ألاالملبوث .1

فلد ؤؿبدذ هخائج الِدًد مً الدزاطاث ألاالبدور ُلى ؤَمُت الِىاًت بالِىـس البؼسي باُخباٍز 

ون بالِىـس البؼسيل .لالِامص السئِس ي في املىٌمت،ألاألن فؼص ألاهجاح وافت املاطظت مَس

 : الحكطفة .2

لاث الِاملحن حصءا هبحرا مً ل خُث حؼيص الىفلاث التي جخدملها املاطظت لخغوُت ؤحوز ألاحٍِو

.لهفلاتها ألالهرا فإفلص اطدثماز ًجب ؤن لألفساد الِاملحن

 :الحاجة إلى الحخصص .3

ب في الجواهبل ت جإَُص ألاجدٍز الِدًدة  فلد ؤؿبذ مً اللسألازة ؤن ًخولب ُمص بدازة املوازد البؼٍس

ُفت  ُفت بذ لم ٌِد باإلميان ػغص َرٍ الًو ُفت،ألاذلً هدُجت الخوطّ الىبحر في َرٍ الًو لهرٍ الًو

 .مً ذألاي الخســاث الِامتلللبإفساد 

 :  سحفادة من ااوارد البشزية .4

فللد جصاًد بدزان كادة املاطظاث بإن الِماٌ موازد بوظاهُت هظائس املوازد  زسى التي جدسؾ 

ا اطدثمازا ؤفلص،مما ًخولب الاطخفادة منها ألاخظً اطخسدامها ألااملدافٌت  املاطظاث ُلى اطدثماَز

لللللللللللُليها ألاالِمص ُلى جدظحن ؤدائها باطخمساز ألاألن الوطُلت  هثر فِالُت لخدلُم ؤَداف املاطظت 

ت .للهي موازدَا البؼٍس
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م خظً  ت في ؤنها ألاطُلت لخدلُم املصاًا الخىافظُت للماطظت ًُ هٍس هما جىمً ؤَمُت بدازة املوازد البؼٍس

ل1.لمِاملتهم ألاالِمص ُلى ججظُد زألاح الِمص الجماعي

   أهداف إدارة ااوارد البشزية

س ًلبي  س  فساد جوٍو ت فِالت ألاجوٍو ت َو جصألاٍد املاطظت بموازد بؼٍس بّن الهدف  طاس ي إلدازة املوازد البؼٍس

ت مً  َداف ىبثم مً َرا الهدف مجمُو :للزغباتهم ألااخخُاحاث املاطظت ألٍا

 :ل هداف  جحماعيةل .1

ماٌ   خُث بن ألاكّ الفسد في املىـب الري ًخالءم ألااػغليهاحظعى بلى بًجاد هَو مً الخواشن ألاالخوابم بحن ُ 

.لمِه ًمىىه مً برٌ ؤكص ى حهد،ألاالحـٌو ُلى امللابص مّ جوفحر الحماًت ألااملدافٌت ُلى كوة الِمص

:لل  هداف الحنظيمية .2

ائفه بؼيص مترابى مً  حصاء ألاإلادازاث  ت هي حصء مً الىٌام املخيامص الري ًادي ألًا بن بدازة املوازد البؼٍس

ت مً زالٌ الدألاز الخىفُري ألاالاطدؼازي   زسى للماطظت،خُث جبرش  َداف الخىٌُمُت إلدازة املوازد البؼٍس

.لألاهرا السكابي ًادي بىفاءة ألافِالُت

:    هداف إلانسانية .3

جخمثص َرٍ  َداف مؼازهت  فساد الِاملحن في بػباَ زغباتهم ألاخاحاتهم إلاوظاهُت فلال ًُ وونهم ُىـسا 

ت  مهما مً ُىاؿس إلاهخاج بذ ًجب ُلى َرٍ إلادازة ؤن حِمص ُلى مىّ الاطخسدام غحر إلاوظاوي للموازد البؼٍس

 2.لألااملدافٌت ُلى طالمت ألاؤمً الِماٌ

 

 

 

 

  

                                                           
لل.28خمداألاي ألاطُلت ، مسحّ طبم ذهٍس ، ؾ ل-ل 1
ل.ل157َُثم خمود الؼبلي ، مسحّ طبم ذهٍس ، ؾ ل-ل 2
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ثنمية ااوارد البشزية ل:ااملبح الثالح

ت اَخمام الباخثحن ألااملسخـحن طواء ُلى املظخوى الىلي ؤألا الجصئي، خُث  ػغلذ جىمُت املوازد البؼٍس

ً ُلى ملوماث إلابداَ  ُفت ألاخائٍص ً ُلى جدلُم مخولباث الًو جلِب دألازا َاما في حِص  فساد كادٍز

 .مً مهازاث ألامِازف ألازبراث ُالُت املظخوىللللللللللللألاالابخياز  

مفهوم ثنمية ااوارد البشزية  ل:ااملطل  ألاو 

ب،بص ؤؿبذ ًسهص لل ت كد جووز ألالم ٌِد ًلخـس فلى ُلى الخِلُم ألاالّخدٍز لللللللللبّن مفهوم جىمُت املوازد البؼٍس

ت في اجساذ  ُت مؼازهت املوازد البؼٍس ب ألاهُو ُت الخِلُم ألاالخدٍز س ؤهمان الخفىحر ألاالظلون ألاهُو ُلى جوٍو

ادة كدزاتهم ُلى الخدىم في مهازاتهم ت بهدف ٍش ل1.لاللسازاث ألاهسق ألاؤطالُب الِمص،ؤي حِبئت املوازد البؼٍس

ت بإنها لللللللللبُداد الِىـس البؼسي بُدادا صحُدا بما ًخفم ألااخخُاحاث املجخمّ ل:ألاحِسف جىمُت املوازد البؼٍس

ادة  خووز اطخغالله للموازد الوبُُِت فلال ًُ ٍش ادة ألامِسفت ألاكدزة إلاوظان، ًصداد ألٍا ُلى ؤطاض ؤهه بٍص

.لهاكاجه ألاحهودٍ

ت بلى اطخسدام املوازد ؤفلص اطخسدام لخدلُم حغحر ملـود بهدف بػباَ  هما حؼحر جىمُت املوازد البؼٍس

خاحاث إلاوظان، ألامواحهت مؼىالجه ألاجىمُت اللدزاث الراجُت ألاجدُُم اللُم ألاالاججاَاث ألامىهجُت الخفىحر 

ا مً الجواهب املىاطبت مّ هبُِت املجخمّ  ل2.ألازلافخهألااملِاًحر ألاالظلوهُاث ألاغحَر

ت ألاالاَخمام بها ألامخابِتها، ألاذلً  ت حؼحر بلى بُداد املوازد البؼٍس مىىىا اللٌو ؤن جىمُت املوازد البؼٍس ألٍا

ُفي بهدف جىمُت كدزاتهم ألامهازاتهم ألاالحـٌو ُلى  م الًو بهم ألاجلُُم ؤدائهم ألاجسوُى مظاَز ُفهم ألاجدٍز بخًو

ت .لمحزة جىافظُت جمىنها مً البلاء ألاالاطخمساٍز

فحن  ت بلى الخددًاث الدازلُت ُلى زؤطها اججاَاث املًو ألاحِود ؤَم ؤطباب الحاحت بلى جىمُت املوازد البؼٍس

:للالظلبُت التي جدٌو دألان جدلُم املاطظت ألَدافها ألامنها

 فحن بللت املِلوماث لهم في بِئت الِمص ألاالالشمت لخىمُت مهازاتهم  .لػِوز املًو

  ُفي الىاجج ًُ هلف املهازاث بظبب اطخسدام جىىولوحُا الؼِوز املتزاًد بِدم  مان الًو

 .املِلوماث

 ٌُف كدزاتهم بؼيص وامص ألافِا فحن بِدم اطخغالٌ ألاجًو خلاد املتزاًد للمًو  .ل الُا
                                                           

تل-ل1 ت الىُص الِسبُت لليؼس، ؾ مدخذ ؤبو الىـس ، بدازة ألاجىمُت املوازد البؼٍس  ل.194، الوبِت  ألالى، اللاَسة، مـس، مجمُو
تل-ل 2 لل.لل87، ؾ 2001الوبِت  ألالى، ُمان،  زدن، داز ألاائص لليؼس ألاالخوشَّ، -لاملفاَُم،  طع، الخوبُلاث ل-للموس ى اللوشي ، الخىمُت إلاداٍز
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  دم ازجبان  داء املخمحز بالحوافص دالت جوبُم مِاًحر جلُُم  داء ألُا فحن بِدم ألاكوح ألُا ػِوز املًو

 .امليافئت

 فحن في املؼازهت في جلدًم اكتراخاث ألااجساذ كس زاث زاؿت بِملهم باإلكافت بلى  طباب ازغبت املًو

 :الخالُت

 ائف مً كواَ الـىاُت بلى كواَ الخدماث  .لمواهبت الخدٌو الحاؿص في اهخلاٌ الًو

 ائف املِواة لهم فهم بؼتى ؤهواَ اليؼاهاث ألاالًو فحن الجدد ألاحٍِس  .ل جوحُه املًو

  م ملواحهت وافت الخغحراث الخىىولوحُت ائف مظخلبلُت ؤألا جدلحَر فحن لخبوء ألًا  تهُئت املًو

لُت .للألااملِلوماجُت ألاالدظٍو

:لخصائص ثنمية ااوارد البشزية

ت مً الخـائف ًمىً جسحمتها في الىلان الخالُت ت بمجمُو ُفت جىمُت املوازد البؼٍس :لجخـف ألًا

        ت التي جدخاحها املاطظاث ُلى ازخالفها لللللللللُملُت بطتراجُجُت حِمص ُلى حؼىُص بيُت مً املهازاث البؼٍس

 .لفي الحاكس ألااملظخلبص

 س البؼسي هدو  فلص ألابما ًسدم ؤَداف ، ملـودةُملُت مسووت ت للخغُحر ألاالخوٍو  ألاكسألاٍز

 .املاطظت

  ّوؼان مظخمس باطخمساز املاطظاث هيائىاث دًىامُىُت مخفاُلت،تهدف بلى جللُص الفجوة بحن ألااك

لللاملاطظت بةمياهُاتها الحالُت ألاما ًجب ؤن جيون ُلُه في خدألاد ألاكمً كُود البِئت املدُوت ألاما جفسشٍ 

 .لمً حغحراث

  ادة فحن باملاطظت بداًت مً الخداكهم بها،ٌِمص ُلى كمان ٍش وؼاها ػامال ًمخد لِؼمص حمُّ املًو

ل1.ملدزتهم ُلى  داء املخمحز

ل

ل

ل

 ل

                                                           
ت ، ل-ل 1 لل.336، ؾ 2011الوبِت  ألالى، ُمان، داز الثلافت لليؼس ألاالخوشَّ، شاَد مدمد دًسي ، بدازة املوازد البؼٍس
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:للأهداف ثنمية ااوارد البشزية على مسحوى ااؤسسة

ت مً  ت طاُُت برلً بلى جدلُم مجمُو حِمص املاطظاث الُوم ُلى ازخالفها ُلى جىمُت املوازد البؼٍس

:ل َداف هبرشَا في الىلان الخالُت

  ت ؿفت املاطظاث الحدًثت التي جدسؾ ُلى مواهبت وص حغُحر في وص حِخبر جىمُت املوازد البؼٍس

ت مووزة ألاكادزة ُلى اطدُِاب الخغُحر لً حظخوُّ  املجاالث زاؿت الخىىولوحُت منها، دألان كوة بؼٍس

 .املاطظت جدلُم ؤَدافها

  را ٌِود ت ألَا للللللللللالسفّ مً هفاءة ألافِالُت  داء الىلي للماطظت هدُجت لخدظحن ؤداء موازدَا البؼٍس

ُفُت  .لبلى جىمُت مهازاتها ألامِازفها الًو

 اث املاطظت  ل.جدظحن مِازف ألامهازاث الِمص في وص مظخٍو

 فحن في املاطظت  .لجىمُت مىار مىاطب للىمو ألاالاجـاالث بحن املًو

  فون دازص املاطظت مً ُملُت  جسفُم الحوادر ألابؿاباث الِمص هدُجت للخبرة التي ًىدظبها املًو

 .لالخىمُت

 ت التي جدخاحها في الحاكس ألااملظخلبص  .لاهدظاب املاطظت ألاحؼىُلها لبيُت املهازاث البؼٍس

  ت مّ املخغحراث التي جدزلها املاطظت بلى ؤُمالها في املظخلبص ألاالخِاٌؽ مِها جىُُف املوازد البؼٍس

سكلتها ألابفؼالهابدال مً  . ملاألامتها ألُا

  ِها املسخلفت ألابما ًوفس الاطخلساز اطخلساز في دألازان الِمص بما ًلمً مخابِت بهخاج املاطظت ملؼاَز

ُفي  صلها ُلىالًو ل1.ل مدى هٍو

ل

ل

ل

ل

ل

  

                                                           
1
ت إلاطتراجُجُت-ل  د طُِد الظالم، ُادٌ خسخوغ ؿالح، بدازة املوازد البؼٍس  الوبِت الثاهُت، ُمان، ُالم الىخب الحدًث – مدزص بطتراجُجي –لمٍا

  ل.132لليؼس ألاالخوشَّ، ؾ 
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ثبوو ثنمية ااوارد البشزية من سياسة إلى إسملراثيجية  ل:ااملطل الثاني

ت في الوكذ املِاؿس بطتراجُجُت حِمص ُلى زدمت إلاطتراجُجُت اليلُت  حِد جىمُت املوازد البؼٍس

ت الحالُت ألااملظخلبلُت،ألابالخالي فلد ؤؿبدذ  ا الىفاءاث البؼٍس للماطظت،خُث جلّ في كوء مخولباث اهجاَش

ت،في ًص َرا الخوحه اطخلصم  مس الخدٌو مً  حصءا مىمال لها كمً بهاز بطتراجُجُت بدازة املوازد البؼٍس

را الخدٌو لِع مجسد حغُحر في  طُاطت بلى بطتراجُجُت جخيامص ألاجخوافم مّ إلاطتراجُجُت اليلُت للماطظت،ألَا

.للالدظمُت بص َو حغُحر في الهدف ألاالبِد الصمني ألااملادة الخِلُمُت ألاؤطالُب الخدٍزب

ت ُملُت بطتراجُجُت جإزر ػيص هٌام فسعي ميون مً ؤحصاء مخياملت، حِمص  حِخبر جىمُت املوازد البؼٍس

ت  لللللللللللللللكمً هٌام ألابطتراجُجُت ؤهبر هي بطتراجُجُت املاطظت خُث جخيون بطتراجُجُت  جىمُت املوازد البؼٍس

س  ت مسووت مً بسامج الخىمُت املظخمسة الخاؿت باملوزد البؼسي،التي تهدف ألاحظعى بلى جوٍو مً مجمُو

وص مً ٌِمص    في املاطظت ألاحِلُمه وص حدًد بؼيص مظخمس مً ؤحص مظاُدة الجمُّ لللللألاجدظحن مظخوى 

ُفي حُد  ُفُت ألامظخلبص ألًا .لُلى جدلُم مياطب ألًا

ت التي جدخاجـَازاث البؽـة جدخُت مً المـزاجُجُت بلى حؼىُص بنيـهما حظعى َرٍ إلاطذ لى ـئطظاث َـا المـٌـٍز

 ا ـٌـجالفـار
الحاكس ألااملظخلبص لسفّ الىفاءة ألاالفِالُت الخىٌُمُت باطخمساز ألاجدلُم السكا،هرلً الخإكلم ألاالخىُف مّ في 

ا ُلى وؼان املاطظت في املدى اللـحر ألاالبُِد خُث جدخاج َرٍ  ىِىع ؤزَس الخغحراث التي جددر في البِئت ألٍا

ت الخخوائها ألاالخِاٌؽ مِها،  ت املِازف ألااملهازاث الجدًدة ألااملخىُو الخغحراث بلى حِلُم ألابهظاب موازدَا البؼٍس

ت حظاُد بلى خد هبحر ُلى جسفُف اللغون  لللللللللللفهرٍ املِازف ألااملهازاث الجدًدة التي جسللها جىمُت املوازد البؼٍس

ت ل1.لالتي حؼيلها الخغُحراث ُلى املوازد البؼٍس

ل

ل

ل

ل

ل

                                                           
1
  . 440، ص 2005الطبعة األولى، عمان، األردن، دار وائل للنشر والتوزيع، -بعد إستراتيجي - عمر وصفي عقيلي، إدارة الموارد البشرية -  
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دألاافع ثنمية ااوارد البشزية ألاأهميتها  :ااملطل الثالح

دألاافع ثنمية ااوارد البشزية   .1

ت ما ًلي :للبن ؤبسش  طباب اليامىت ألازاء الحاحت بلى جىمُت املوازد البؼٍس

  ائف املِواة لهم، ألابزػادَم ألاحِلُمهم فهم بؼتى ؤهواَ اليؼاهاث ألاالًو جوحُه  فساد الجدد ألاحٍِس

ُت  داء املخوكّ منهم  .لهُفُت ألاهُو

 ائف مظخلبلُت ملواحهت وافت الخغحراث الخىىولوحُت ألااملِلوماجُت  . تهُئت  فساد لخللد ألًا

 تهُئت  فساد ملواحهت الخددًاث التي ًفسكها املدُى الخازجي ُلى املاطظاث في مجاالث ُدة . 

  ت حظعى ت دازص املاطظت الواخدة حِص بدازة املوازد البؼٍس  الخىَو ألاالخِداد الثلافي للموازد البؼٍس

بُت بهدف الاطخفادة اللـوى مً َرا الخىَو الثلافي داد بسامج ألاخللاث جدٍز  .لإُل

  ادة الخإَُص مً ؤحص ت دفّ باملاطظاث بلى حظوحر بسامج إُل  َسمُت ؤألا ػُسوزت املوازد البؼٍس

.للحظلُدهم مجددا بمهازاث ألاكدزاث ألامِازف

ت،فمسخلف  ت ؤؿبدذ حؼغص باٌ الىثحر مً مدزاء املوازد البؼٍس مما طبم ًخطح ؤن جىمُت املوازد البؼٍس

ت ؤدث بلى كسألازة بُادة الىٌس في وص ما ًخِلم باملوازد  الخووزاث الحاؿلت في وص ما ًخِلم باملوازد البؼٍس

ا  بها،جلُُم ؤدائها ألاجسوُى مظاَز ت،جدٍز ُف املوازد البؼٍس ت ؤدث  بلى كسألازة بُادة الىٌس في وص جًو البؼٍس

ُفي ل1.الًو

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

                                                           
1
ت مً مىٌوز بطتراجُجي، بحرألاث، لبىان، ميؼوزاث داز النهلت الِسبُت، -ل  لل.237، ؾ 2002خظً ببساَُم بلون، بدازة املوازد البؼٍس



ت ٌل  إلاهاز املفاَُمي للموازد البؼٍس  الفـص  ألا

 

25 
 

 أهمية ثنمية ااوارد البشزية .2

ت مً زالٌ ما ًلي :للجخطح ؤَمُت جىمُت املوازد البؼٍس

 ادة في إلاهخاج مً زالٌ  داء الىفا ألاالفِاٌ لألفساد  .الٍص

  الاكخـاد في الىفلاث التي ًمىً ؤن جخىبدَا املاطظت هدُجت الخغُحر ؤألا الهدز ؤألا الاطدبداٌ في مواد

 .(آالث، مِداث، مواد ل)مُِىت 

  م بمدادَم باملهازاث الالشمت لللُام باملهام جدفحز  فساد ألاجوفحر الدألاافّ الراجُت للِمص،ألاذلً ًُ هٍس

 .املوولت بليهم

 املاطظت ّ ُفي لخلبُت خاحاث ألاػسألان مسخلف مؼاَز لل1.ل جوفحر الاطخلساز الًو

ل

ل

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
، ؾ خعل-ل 1 لل.239ن ببساَُم بلون، مسحّ طبم ذهٍس
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  : خالصة الفصل

ت حِخبر مً ؤَم املوازد التي جملىها املىٌمت ألاالتي ًلّ ُلى  في  زحر ًمىً اللٌو ؤن املوازد البؼٍس

ا املوزد  هثر ؤَمُت .لُاجلها املظاَمت في جدلُم  َداف املظوسة باُخباَز

س اللوى الِاملت ؤنها  طاض  ألٌا لخوى الخىمُت الؼاملت،ألابرلً فةن مداألالت دزاطت  بن السغبت في جوٍو

را بموحب جواحد بدازاث ألاؤحهصة  ت ألَا ت ألاخٍُو ت الِاملت بىفاءة ؤؿبدذ كسألاٍز هُفُت بدازة املوازد البؼٍس

ا ، ألاجلدًم فسؾ الىمو  بها ألاجدفحَز ا ألاحُُِنها ألاجدٍز ت ألاازخُاَز ؤفساد مخســت في اطخلواب املهازاث البؼٍس

.للألاالترقي لها فهي ؤؿص   مً  ؿٌو التي جملىها املىٌمت

ت في املىٌمت ؤكص ى كسألازة جيامص ؤوؼوتها ألاطُاطاتها  خُث ؤن الدألاز املهم الري جلِبه بدازة املوازد البؼٍس

.للألااطتراجُجُاث املىٌمت هيص

ل
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:  الفصلثمهيد 

حظعى اإلاإطظاث ئلى جدلُم الىجاح في عملُاتها وأوشؼتها وجيافذ باطخمساز لبىاء مسهص ئطتراجُجي 

مخميز ًظمً لها الىمى والبلاء، وهرا لخدظين أدائها وفلا للمدُؽ الري جيشؽ فُه،ولرلً ًجب أن جملً 

هره اإلاإطظاث زؤٍت مظخلبلُت أي أن جيىن لها ئطتراجُجُت وهي لِظذ شِئا حدًدا، الاهخمام آلان لم ٌعد 

ت حىبا ئلى حىب مع خاحاث العمل، وحعخبر ئطتراجُجُت  ئطتراجُجُت العمل ولىً ئطتراجُجُت اإلاىازد البشٍس

ت باليظبت للمىـمت الىاجحت هي آلان عىصس عمل ال ًمىً جفادًه ًىؼبم علُه مظألت خُاة أو  اإلاىازد البشٍس

.  مىث
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مدخل في الخسيير إلاستراثيجي :اململحح  ألاو   

في ؿل الخدىالث والخؼيراث الساهىت أصبذ مً الظسوزي للمإطظت أن جإهل هـم الدظُير إلاخخلف   

وؿائفها   مً مىـىز ئطتراجُجي،وذلً باعخمادها على هـام الدظُير ؤلاطتراجُجي الري ًىحه عملُاث الدظُير 

م طعُا لخدلُم ػاًاث وأهداف اإلاإطظت
ّ
. وؤلادازة وفعالُتها بأطلىب مىـ

مفهوم الخسيير إلاستراثيجي  :اململطل  ألاو 

يهدف الدظُير ؤلاطتراجُجي ئلى اإلاىاءمت بين أهداف اإلاىـمت مً حهت ومخؼيراث البِئت الداخلُت 

ً على  والخىافظُت على أطاض ئمياهُاتها وػاكاتها مً حهت أخسي،بدُث اهصب اهخمام الباخثين واإلاظيًر

ت التي ًمىً اإلاىـمت مً خاللها جدلُم ميزة جىافظُت هما أصبذ اهخمامهم مىصبا على  ظُيًر
ّ
ألاهـمت الد

ألاطىاق والبدث عً أوظب الؼسق للىصٌى ئليها ألامس الري دفع باججاه جدلُل البِئت اإلادُؼت إلاعسفت اللُىد 

ما أصؼلح علُه بالخدلُل ؤلاطتراجُجي الري ٌعخبر عامال طاهم بشيل مباشس في  والفسص اإلاخاخت واػخىامها،وهى

الخدٌى هدى الدظُير ؤلاطتراجُجي  

خُا أدي ئلى بسوش ما ٌعسف  مً اإلافُد في البداًت حعٍسف الخخؼُؽ ؤلاطتراجُجي،ذلً أن جؼىزه مفاهُمُا وجاٍز

.  بالدظُير ؤلاطتراجُجي طىاء على مظخىي الدزاطاث والبدىر أو على مظخىي الخؼبُلاث في مجاٌ ألاعماٌ

جعسيف الحخمليط إلاستراثيجي  .1

            على أهه الىـام اإلاخيامل الري ًخم ( La planification Stratégique )ٌعسف الخخؼُؽ ؤلاطتراجُجي   

مً خالله جددًد زطالت اإلاإطظت في اإلاظخلبل، وأهدافه والخصسفاث الالشمت لخدلُم ذالً والجهىد اإلاىحهت 

  1.هدى جخصُص اإلاىازد

لت ألاحل وجىكع ما طُددر وجخصُص اإلاىازد في هؼاق الصمً الري جددده  أي ئهه ٌعخبر عملُت جيبإ لفترة ػٍى

عد الخخؼُؽ ؤلاطتراجُجي أخد مداخل ممازطت وؿُفت الخخؼُؽ .مً أحل بلىغ ألاهداف اإلاسطىمت الخؼت َو

      خُث ًخميز هرا الىىع مً مداخل الخخؼُؽ بأهه ًسبؽ البِئت الخازحُت بالبِئت الداخلُت ولِع العىع، أي 

 .أن هلؼت البداًت جيىن مً البِئت الخازحُت

                                                           
  .34، ص 1999، الؼبعت ألاولى، اللاهسة، مجمىعت الىُل العسبُت،  ؤلادازة ؤلاطتراجُجُتاإلاؼسبي،عبد الحمُد عبد الفخاح - 1
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عملُت جددًد للسطالت ألاطاطُت " أما على اإلاظخىي الدولي فُعسف الخخؼُؽ ؤلاطتراجُجي بأهه عبازة عً

لت ألاحل وهرلً خؼت أو أطلىب جدلُلها في ألاطىاق الّدولُت ". وألاهداف ػٍى

:  وجبرش أهمُت الخخؼُؽ ؤلاطتراجُجي في اإلاىـمت وىهه ٌظاعد على

 جددًد مجاالث أعماٌ وأوشؼت اإلاىـمت وحعُين مجاالث جميزها في اإلاظخلبل وفم ػبُعتها وأهدافها. 

 جىكع حؼيراث البِئت فظال على أهه ٌشيل هـام ئهراز مظبم للمىـمت. 

 اث اإلاىـمت  . جددًد وؿُفت ول مظخىي مً مظخٍى

 س وجىمُت مجاالث الخميز والخىافع اإلاظخلبلُت للمىـمت  1. جؼٍى

 :خؼىاث الخخؼُؽ الاطتراجُجي

: وللخخؼُؽ ؤلاطتراجُجي خؼىاث جخمثل في 

 . كم باإلعداد لىطع ؤلاطتراجُجُاث .1

 . كُم البِئت التي ٌعمل فيها اإلاشسوع .2

 .  كُم ألاداء الداخلي للمشسوع .3

 .  بخلُُم ألاداء الداخليبِئت ادمج جلُُم اٌ .4

 . حعسف على البدائل ؤلاطتراجُجُت  .5

 .اختر ؤلاطتراجُجُت اإلاىاطبت .6

 . ػبم ؤلاطتراجُجُت .7

  2. كُم ؤلاطتراجُجُت  .8

 

 

 

 

                                                           
  34،ص 2044، الؼبعت ألاولى، عمان، مىخبت داز الثلافت لليشس والخىشَع، وعمت عباض الخفاجي ، ؤلادازة ؤلاطتراجُجُت، اإلادخل واإلافاهُم والعملُاث -1

 
ت، الداز الجامعُت،  - 2    .13، ص 2006أخمد ماهس، الخخؼُؽ الخىفُري في خدمت ألاهداف ؤلاطتراجُجُت، ؤلاطىىدٍز
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خملوات الحخمليط إلاستراثيجي  : ( II  -02 ) الشكل زكم

 

 

  

 

 

 

 

 

 . 14 ، ص2006 الجامعُت ، الداز الخىفُري في خدمت ألاهداف ؤلاطتراجُجُت، الخخؼُؽأخمد ماهس :اإلاصدز

جعسيف الخسيير إلاستراثيجي  .2

ٌعد الدظُير ؤلاطتراجُجي امخدادا ػبُعُا لخؼىز هـام الخخؼُؽ ؤلاطتراجُجي،ئذ جخمثل ؤلاطتراجُجُت 

ل،وللد حعددث الّخعاٍزف اإلالدمت  هعملُت    في اجخاذ اللسازاث اإلاخعللت بىمى اإلاىـمت،وزبدُتها في ألاحل الؼٍى

بأهه عملُت جىمُت وصُاهت العالكت " كوثطس"للدظُير ؤلاطتراجُجي وجباًيذ خظب وحهاث هـس الباخثين،ئذ ٌعسفه

بين اإلاإطظت والبِئت التي حعمل فيها مً خالٌ جىمُت أو جددًد ػاًاث أو أهداف وئطتراجُجُاث همى،وخؼؽ 

. مدفـت ألاعماٌ ليل العملُاث أو ألاوشؼت التي جمازطها هره اإلاإطظت

بأهه جصىز اإلاإطظت عً عالكاتها مع اإلادُؽ خُث ًبرش هرا الخصىز العملُاث التي " أوظىف"بِىما ٌعسفه

مها على اإلادي البعُد .  ًجب أن جرهب ئليها والؼاًاث التي ًجب جدلُلها، والريًجب جلٍى

فُعسف الدظُير ؤلاطتراجُجي بأهه زطم الاججاه العام اإلاظخلبلي للمإطظت وػاًتها على اإلادي "جىمبظىن "أما

البعُد واخخُاز الىمؽ ؤلاطتراجُجي اإلاالئم في طىء مخؼيراث البِئت الداخلُت والخازحُت زم جىفُر ؤلاطتراجُجُت 

مها  1.وجلٍى

 

                                                           
 . 35وعمت عباض الخفاجي ، مسحع طبم ذهسه ، ص  -  1

 جدلُل البِئت

ؤلاعداد لىطع 

 ؤلاطتراجُجُاث

الخدلُل اإلاصدوج للبِئت 

 وألاداء الداخلي

ئطتراجُجُاث 

 بدًلت

 اخخُاز

ئطتراجُجُاث 

 مىاطبت

 جدلُل ألاداء الداخلي

 الخؼبُم

  واإلاخابعت
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مىً حعٍسف الدظُير ؤلاطتراجُجي بأهه عملُت جىُُف اإلاإطظت مع مدُؼها،بما ًظمً جدلُم أػساطها  ٍو

تها على اإلادي البعُد وذلً مً خالٌ العمل على زفع كُمت مىخجاتها وخدماتها  1.واطخمساٍز

فالدظُير ؤلاطتراجُجي عبازة عً عملُت اجخاذ كسازاث بىاءا على معلىماث ووطع ألاهداف وؤلاطتراجُجُاث 

والخؼؽ والبرامج الصمىُت والخأهد مً جىفُرها هما ًمثل أًظا عملُت اجخاذ اللسازاث اإلاخعللت بخخصُص 

وئدازة مىازد اإلاإطظت مً خالٌ جدلُل العىامل البُئُت بما ٌعين اإلاإطظت على جدلُم زطالتها والىصٌى ئلى 

. ػاًاتها وأهدافها اإلايشىدة

فهم للدظُير ؤلاطتراجُجي على عىاصس أطاطُت هي   :مً خالٌ الخعاٍزف الظابلت ًخطح جسهيز الباخثين في حعٍس

 جددًد زؤٍت اإلاىـمت وزطالتها وأهدافها ؤلاطتراجُجُت. 

 جدلُل البِئت الداخلُت والبِئت الخىافظُت والخيبإ باججاهاتها اإلاظخلبلُت. 

 اخخُاز البدًل ؤلاطتراجُجي اإلاىاطب لخدلُم ألاهداف ؤلاطتراجُجُت. 

 وطع ؤلاطتراجُجُاث الىؿُفُت ألوشؼت اإلاىـمت اإلاخخلفت . 

 ئعداد هـم السكابت وؤلاطتراجُجُت وجلُُم هـم ألاداء. 

         ومىه ًمىً اللٌى أن الدظُير ؤلاطتراجُجي هى مجمىع مهام ؤلادازة العلُا التي تهدف ئلى جثبُذ اإلاإطظت      

على اإلاظازاث اإلاظخلبلُت اإلاسطىمت لها خالٌ مخخلف جؼىزاتها اإلاظخلبلُت ، وجصوٍدها بالىطائل الخىـُمُت 

الالشمت كصد صُاػت ئطتراجُجُت واضحت للمإطظت حظاعدها بعد وطعها مىطع الخىفُر على جدلُم الىجاح 

 2.ؤلاطتراجُجي باججاه الىصٌى ئلى أهدافها وزطالتها
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أهمية الخسيير إلاستراثيجي  :اململطل الثاني

جصداد أهمُت الدظُير ؤلاطتراجُجي باعخبازه أخد أهم ألاهـمت التي حظاهم في اطخؼالٌ الفسص 

مً هلاغ اللىة وجدلُم عىائد اكخصادًت مسطُت،هما أهه ًمىنها مً وطع زؤٍت مظخلبلُت     والاطخفادة 

ت وهرا الاطخفادة مً  إلاياهت جىافظُت مخميزة مً خالٌ جدلُم الفاعلُت في اطخؼالٌ مىازدها اإلاادًت والبشٍس

الفسص التي جدُدها البِئت الخىافظُت وهرا مىاحهت تهدًداتها بما ًمىً اإلاإطظت مً جدلُم أهدافها 

. ؤلاطتراجُجُت 

: هما أن اهتهاج اإلاىـماث لىـام الدظُير ؤلاطتراجُجي ًدلم اإلاصاًا الخالُت

  وطىح السؤٍت اإلاظخلبلُت واجخاذ اللسازاث ؤلاطتراجُجُت،ئذ أزبدذ الدزاطاث العلمُت أن اإلاإطظاث  

            ئطتراجُجُت هاجحت لِع فلؽ ألنها جمخلً مىازد مالُت ولىً أًظا للدزاتها  بصُاػت التي تهخم

 .على اجخاذ كسازاث فّعالت بظبب دكت اإلاعلىماث وكدزة الخيبإ بخدىالث البِئت الخىافظُت

  جدلُم هخائج اكخصادًت ومالُت،وذلً بالىـس لخدلُلها للبِئت ومعسفت اإلاخاػس والتهدًداث وبالخالي

 .مً اجخاذ ئحساءاث هفُلت بخخفُع أزسها جمىنها

  عت التي جددر على مظخىي البِئت كد جإدي ئلى انهُاز  جدعُم اإلاسهص الخىافس ي ألن الخؼيراث الظَس

 .بعع اإلاىـماث التي ال حعخمد على الدظُير ؤلاطتراجُجي هـسا للمىافظت الشدًدة

  اللدزة على ئخدار الخؼير والخىُف مع الـسوف اإلادُؼت باإلاىـمت خُث جىدظب هره ألاخيرة صفت

 .اإلاسوهت

  لت فعالت ، وذلً باطخؼالٌ هلاغ اللىة والخؼلب على هلاغ جخصُص اإلاىازد وؤلامياهُاث بؼٍس

 .الظعف

 جمىً اإلاىـمت مً أن جيىن أهثر ئػالعا واطخجابت إلاخؼيراث البِئت .

: ألايمكن ثوضيح أهمية الخسيير إلاستراثيجي فيما يلي

 ٌظاعد اإلاإطظاث في الخىكع بمشىالث اإلاظخلبل والفسص. 

 وطىح ألاهداف والخىحهاث اإلاسجبؼت بمظخلبل اإلاإطظت،وآفاق جؼىزهاًيهئ . 

  وباقي اإلاىازد ً ٌظاهم في جدلُم الفىائد وذلً باعخبازه دلُال مسشدا للمإطظت، ومظاعدا للمدٍز

ت على الخؼُير  .البشٍس
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  اث وألاهداف اإلاخعددة واإلاخداخلت ومً،ومً زم جىحُه اإلاىازد لألهداف ٌظاعد على جدُد ألاولٍى

 1.اإلاهمت والتي لها عالكت بمظخلبل اإلاإطظت

  ًمىً مً جددًد الفسص اإلاخخلفت التي ًفسشها اإلادُؽ والعمل على اطخؼاللها باإلاىاشاة مع عىاصس

 .اللىة التي جمخلىها اإلاإطظت وجللُل آزاز تهدًداث اإلادُؽ وهلاغ الظعف الداخلُت للمإطظت

 ًإدي ئلى جدلُم الفعالُت وألاداء ألافظل مً خالٌ الخفاعل ، الخيامل ، الخعاون والجدًت .

مساحل الخسيير إلاستراثيجي  :اململطل الثالح

: للد مس الدظُير ؤلاطتراجُجي بأزبعت مساخل وعسطها على الىدى الخالي

: مسحطة الحوجه بالحخمليط طويل املدى .1

ؼلم على هره اإلاسخلت  في دزاطاث وممازطاث الدظُير ؤلاطتراجُجي لعدم وطىح معاإلاه " الفترة الخافخت " ٍو

      السئِظُت ئذ وان الترهيز في الظابم على اجخاذ كسازاث ذاث الخأزير الىاطع على اإلاإطظاث ، والتي واهذ جخخر 

اث الىؿُفُت هما بسشث الجهىد ؤلاطتراجُجُت في هره اإلاسخلت في  مً ػسف ؤلادازة العلُا دون جدخل اإلاظخٍى

ع اإلاىخجاث ومً زم بدأث اطخجابت اإلاإطظاث إلاخؼيراث .الخ...العمل على جدلُم الىمى الداخلي وهرا جىَى

. التي جىاحهها وبالخالي ئحساء عملُاث جخصُص للمىازد الخىـُمُت       اإلاىاكف 

:  مسحطة الحوجه إلاستراثيجي املحدألاد .2

جميزث هره اإلاسخلت بـهىز الخدلُل البُئي، واخخُاز البدًل ؤلاطتراجُجي اإلاىاطب الهتهاش الفسص وججىب اإلاخاػس 

ئطافت ئلى الخؼبُم ؤلاطتراجُجي مع زكابت جلً الخؼىاث وجلُُمها، هما شهذ هره اإلاسخلت وطىح السؤٍا إلااهُت 

 .ؤلاطتراجُجُت مع جددًد خؼىاتها السئِظُت ومصاًا بىائها على اإلادي البعُد

: مسحطة الحوجه المليئي .3

في هره اإلاسخلت جسهص الاهخمام على جدلُل عىاصس البِئت اإلادُؼت طىاء الداخلُت أو الخازحُت خاصت البِئت 

الخىافظُت   ئذ حعد أهم العىامل اإلاإزسة في وطع ئطتراجُجُت اإلاإطظت،بدُث جميزث البِئت بمددودًت وبظاػت 

ادة دزحت حعلد  عىاصسها واطخلساز وظبي في حؼيراتها ئال أهه ما لبثذ أن أصبدذ أهثر دًىامُىُت وحعلدا، ومع ٍش

العىامل واإلاخؼيراث وعدم اطخلساز البِئت جؼلب ألامس جدلُال دكُلا للصىاعت التي جيخمي ئليها اإلاإطظت مع 

                                                           
1
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جدلُل اإلاىافظين لخددًد هلاغ كىتهم وطعفهم وهرا ما ٌظاعد على بىاء ئطتراجُجُت جمىً اإلاإطظت مً 

. الخعامل مع جلً اإلاخؼيراث اإلاخخلفت طمً هؼاق الدظُير ؤلاطتراجُجي

  :(الخسيير إلاستراثيجي  )مسحطة الحوجه إلاستراثيجي املحكامل .4

صث اإلاإطظت على حظُير واطخؼالٌ مىازدها بىفاءة وفعالُت بهدف جدلُم ميزة 
ّ
طمً هره اإلاسخلت زه

: جىافظُت،وأهم   ما ًخصف به هرا الخىحه ما ًلي

  أصبدذ ؤلاطتراجُجُت حعبر عً الخصىز العام الري ًجب أن جيىن علُه اإلاإطظت وحظعى لخدلُله     

مً خالٌ وطىح زؤٍتها اإلاظخلبلُت وجددًد زطالتها وبىاء ػاًاتها وأهدافها بىعي وئدزان لعىاصس الخأزير 

 .اإلاخعددة

 الترهيز على ملىماث مبدأ ؤلاطتراجُجُت دون الدخٌى في الخفاصُل . 

 ئن ؤلاطتراجُجُت وطُلت جدلم جماطً الخىـُم داخلُا وجددًد وحهخه خازحُا. 

  ادة أهمُت الدظُير ؤلاطتراجُجي بخددًد عىاصس اللىة والظعف، والفسص واإلاخاػس ئطافت                 ٍش

أّن الدظُير ؤلاطتراجُجي ال ًلخصس على اإلاإطظت الىبيرة الحجم بل ًمازض أًظا في اإلاإطظاث ي ئٌ

. اإلاخىطؼت والصؼيرة

ئّن العدًد مً الباخثين الُىم ٌعخبر أن البعد ؤلاطتراجُجي في الدظُير ٌعد أخد العىامل السئِظُت التي       

طاعدث 

اإلاإطظاث على جدلُم ميزة جىافظُت في ؿل البِئت الخىافظُت العاإلاُت الجدًدة،بالىـس ئلى أن البدث في مُدان 

ً ئلى مظائل الدظُير ؤلاطدشسافي  ؤلاطتراجُجُت اججه بشيل دكُم في علد الدظعُىاث مً اللسن العشٍس

،على هرا ألاطاض فان السؤٍت ؤلاطتراجُجُت (الافتراطُت  )والاهخمام ؤلاطتراجُجي وئلى اإلاإطظاث الخخُلُت 

ً على ججىُد  ت للمظيًر ظُيًر
ّ
للمإطظت ال جترحم مً خالٌ فىسة مظخلبلُت طبابُت،وئهما جخعلم باللدزة الد

اإلاىازد وبىاء ؤلاطتراجُجُاث اإلاظخلبلُت للمإطظت وهرا بالخفىير خٌى ما طخيىن علُه البِئت الخىافظُت في 

 1.اإلاظخلبل
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نماذج ألامسحويات الخسيير إلاستراثيجي ألامعوكات ثململيله  :اململحح الثاني

ئن ئدزان الدظُير ؤلاطتراجُجي على أهه عملُت مهُيلت مىؼلُا جظم حظلظل عملُاث اخخُاز ألاهداف 

ؤلاطتراجُجُت وجلُُم ؤلاطتراجُجُت الحالُت واإلاظخلبلُت،ئعداد ؤلاطتراجُجُت وجىفُرها ًخظعه لىىع مً 

ت في الخعامل مع أبعاده ألاطاطُت وهرا ما ًىشف عً العدًد مً اإلاعىكاث، وللدظُير ؤلاطتراجُجي  اإلاعُاٍز

اث خاصت به . هماذج ومظخٍى

نماذج الخسيير إلاستراثيجي  :اململطل  ألاو 

: نموذج جسيير الكفاءات .1

ت مسجبؽ بشيل أطاس ي بدظُير الىفاءاث وخاصت بالىفاءاث الفسدًت  أصبذ الدظُير ؤلاطتراجُجي للمىازد البشٍس

ً وجلُُم  ت ومظاز الخىؿُف والخىمُت والخيٍى والجماعُت وبالخالي فان الخخؼُؽ ؤلاطتراجُجي للمىازد البشٍس

ألاداء حعد هماذج لرلً الدظُير الري ًخخص بىفاءاث اإلاإطظت هما ًمثل أًظا اإلاظاهمت الخىـُمُت في 

ت والىفاءاث . اطخلؼاب وجىمُت اإلاىازد البشٍس

:  نموذج جسيير املعسفة .2

تللد أصبذ مفهىم اإلاعسفت مظخعمال بشيل واطع طمً اإلامازطاث والدزاطاث  س الدظُيًر  التي طاهمذ في جؼٍى

ت،ئّن جدلُل مفهىم اإلاعسفت بين مدي جيامله مع  حظُير اإلاعسفت هىمىذج للدظُير ؤلاطتراجُجي للمىازد البشٍس

ت  ت،هما جخعلم عملُت جثمين اإلاىازد البشٍس حظُير الىفاءاث طمً هـام الدظُير ؤلاطتراجُجي للمىازد البشٍس

لت هاجحت . والىفاءاث الفسدًت باللدزة على حظُير اإلاعسفت بؼٍس

:  نموذج جسيير الجودة الشامطة .3

ت فهى هـام حظُيري  ٌعخبر حظُير الجىدة الشاملت أخد أهم مداخل وهماذج الدظُير ؤلاطتراجُجي للمىازد البشٍس

ت والىفاءاث ومشازهتهم في اجخاذ اللسازاث  لخدلُم زطا العمُل باخدار حؼُير في جىحهاث اإلاىازد البشٍس

ؤلاطتراجُجُت والىؿُفُت والدشؼُلُت وشٍادة الشعىز باهخمائهم للمإطظت، فدظُير الجىدة الشاملت ٌصجع 

م واخد ت والىفاءاث على جدظين ألاداء طمً فٍس    1. اإلاىازد البشٍس
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مسحويات الخسيير إلاستراثيجي  :اململطل الثاني

      شامال للمإطظت بمخخلف وؿائفها ووخداتها،فهى يهدف      حظُيراٌعد هـام الدظُير ؤلاطتراجُجي هـاما  

اث هي : ئلى جىؿُف مخخلف اإلاىازد الداخلُت واػخىام الفسص التي جدُدها البِئت واإلاىافظت ، وله زالر مظخٍى

:  الخسيير على مسحوى املؤسسة .1

ٌعسف هرا اإلاظخىي بدظُير ألاوشؼت التي جددد الخصائص اإلاميزة للمىـمت عً باقي اإلاإطظاث اإلاىافظت، 

خم     في هرا اإلاظخىي جدُد زطالت اإلاإطظت التي حظعى ئلى جدلُلها وجخفُع اإلاىازد الالشمت لبلىػها،ئطافت  ٍو

: ئلى مداولت الخيظُم بين وخداث ألاعماٌ وللدظُير ؤلاطتراجُجي على هرا اإلاظخىي أهداف جخمثل في ما ًلي

 جددًد الخصائص اإلاميزة للمىـمت وبصفت خاصت السؤٍت والسطالت وألاهداف ؤلاطتراجُجُت. 

 جددًد الظىق الري طدخعامل معه اإلاىـمت. 

 جددًد وجخفُع اإلاىازد اإلاخاخت. 

  خلم زوح الخعاون بين وخداث اإلاىـمت  .

:  الخسيير على مسحوى ألاحدات  عماو .2

هى عبازة عً حظُير وخدة ألاعماٌ ؤلاطتراجُجُت لخمىً مً جدلُم مىافظت فعالت في مجاٌ معين أو طىق 

معين أو مىخىحاث معُىت واإلاظاهمت في جدلُم أهداف اإلاإطظت،ئّن الدظُير على هرا اإلاظخىي ًداٌو وطع 

: أحىبت لعدد   مً ألاطئلت أهمها

ما اإلاىخىج أو الخدمت التي طىف جلدمها وخدة الظىق،ومً هم العمالء اإلادخملين لها؟  .1

هُف ًمىً للىخدة أن جىافع بىفاءة مع مىافظتها في هفع اللؼاع؟  .2

  هُف حظاهم الىخدة في جدلُم أهداف اإلاإطظت؟ .3

  : الخسيير إلاستراثيجي على املسحوى الوظيفي .4

ل، خُث  ًمازض الدظُير ؤلاطتراجُجي على مظخىي مخخلف وؿائف اإلاإطظت وىؿُفت ؤلاهخاج والخمٍى

هجد على هرا اإلاظخىي ما ٌعسف بالدظُير ؤلاطتراجُجي الىؿُفي بدُث تهخم ول وؿُفت باطخؼالٌ 

ا الطخمسازها، والريمىازدها وحظُير أهـمتها وفم مىـىز ئطتراجُجي  1. ٌعد هاما وطسوٍز

 

                                                           
ت، جؼبُلُت، مفاهُم وخاالث ؤلاطتراجُجُت، ؤلادازة الظُد، ئطماعُل مدمد 1   .28 ص ،1993 مىخب العسبي الحدًث ؤلاطىىدٍز
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معوكات ثململيم الخسيير إلاستراثيجي  :اململطل الثالح

زػم أهمُت اإلاصاًا التي ًدللها الدظُير ؤلاطتراجُجي للمإطظت ئال أهه ػالبا ما ًىاحه العدًد مً الخددًاث 

: أهمها

 شيادة معدالت الحغيير: 

ٌشهد عصسها العدًد مً الابخيازاث والخفاعالث الدولُت وهُمىت ألاكلُت على الخىىىلىحُا وألاطىاق 

ئذ أّن الثىزة ؤلاعالمُت في شتى اإلاجاالث جفسض على الاطتراججُين مىاحهتها والخصدي لها في طبُل 

 .الحفاؾ على البلاء والاطخمساز

 حدة املنافسة: 

ادة خدة اإلاىافظت واشخدادها ادة وازجفاع اإلابادالث الدولُت وؿهىز العىإلات الاكخصادًت ئلى ٍش   أدي ٍش
ألامس الري اطخدعى طسوزة وطع ئطتراجُجُت مىاطبت الختراق ألاطىاق مما ٌظخىحب الاهخمام بدىمُت 

س الخفىير ؤلاطتراجُجي للصمىد أمام هره الاججاهاث الدولُت   .وجؼٍى

 الحغيرات الحكنولوجية: 

          حعخمد بعع اإلاإطظاث على ألاطالُب الخىىىلىحُت هأطاض لخدلُم ميزة جىافظُت حظُؼس بها 

اث الخىىىلىحُت بدُث  على وطع ما طسعان ما ًىدزس،وجددر حؼيراث وجؼىزاث حدًدة في مظخٍى

جلً اإلاإطظاث التي حعخمد عليها اإلاإطظاث في مىكف البدث عً ميزة جىافظُت مسجىصة على 

. جىىىلىحُا حدًدة

 جغيير طمليعة كوى العمل: 

ٌعخبر اإلاىزد البشسي أهم مىزد في اإلاإطظاث باعخبازه هُاها احخماعُا ًمثل السهيزة ألاطاطُت التي 

حعخمد عليها اإلاإطظاث ئال أّن الخؼيراث الثلافُت والاحخماعُت أصبدذ جمثل جددًاث أمام الدظُير 

. ؤلاطتراجُجي للمإطظاث

 عجص املوازد املحاحة ألاندزتها: 

ت حشيل عائلا أمام اطخمساز اإلاإطظاث وجددًاث ًجب  ت أو بشٍس ًّ ئّن الىدزة في اإلاىازد طىاء واهذ ماد

. عليها مىاحهتها إلعداد ئطتراجُجُاتها اإلاظخلبلُت

 عدم اسحلساز السوق ألا ألاضاع الاكحصادية: 

على مخخلف اإلاخؼيراث والعمالء  ئّن خالت عدم اطخلساز ألاطىاق صعبذ هثيرا مً الظُؼسة 

الخ، وختى ئن جمىىذ مً الظُؼسة على بعظها وطسعان ما جـهس أمامها مخؼيراث حدًدة ...واإلاىخجاث

. ذاث ألازس الىاطع وهرا ما ٌشيل عائلا للمإطظاث
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 فاإلاىـماث الدولُت لحماًت البِئت وخلىق ؤلاوظان الداعُت لاللتزام  :شيادة دألاز جماعات الضغط

بالظلىن ألاخالقي اشداد طؼؼها وحعددث مؼالبها التي أصبدذ حشيل طؼىػا هثيرة على 

 1.الاطتراججُين

إستراثيجية املوازد البشسية  :اململحح الثالح

ت أن ًيىن كادزا لِع فلؽ على            ت دائم الخؼُير والخىطع،وعلى خبير اإلاىازد البشٍس ئّن خلل اإلاىازد البشٍس

ت ًجب . ئدازة الخؼُير ولىً أًظا وئلى خد ما جىكع خدوزه              بدُث أن ؤلاطتراجُجُت الشاملت للمىازد البشٍس

اث العمالت،ففي  ت التي جمخد ئلى أطفل ختى جصل ئلى أدوى مظخٍى م هـم اإلاىازد البشٍس أن جخدعم  عً ػٍس

ت جخخبؽ اإلاىـمت ما بين جدفيز ألافساد أو جسػُبهم في أي مىـمت ٌعخبر .خالت ػُاب ئطتراجُجُت للمىازد البشٍس

.  ألافساد ؤلاطتراجُجُين أهثر أهمُت مً الخؼؽ

مفهوم إستراثيجية املوازد البشسية  :اململطل  ألاو 

 :جعسيف إلاستراثيجية .1

فترض مظبلا ألاهمُت والعمىمُت،ومً زم فان ؤلاطتراجُجُت اطخخداممصؼلح ؤلاطتراجُجُت له   واطع ٍو

خم الخفسكت بُنهما وبين  لت ألاحل التي جخخر على مظخىي ؤلادازة العلُا في اإلاىـمت ٍو مسجبؼت باللسازاث ػٍى

ت " ألاوشؼت الدشؼُلُت واإلاعنى الحسفي ألصل ولمت ؤلاطتراجُجُت  ٌظخخدم ".فً وعلم جىحُه اللىي العظىٍس

مصؼلح ؤلاطتراجُجُت على هؼاق واطع في اإلاىـماث آلان،ئهه ًصف الخؼىاث التي جخخر ليي جدلم اإلاىـمت 

. زؤٍتها وزطالتها وتهخم ؤلاطتراجُجُت بخددًد واخخُاز البدًل الري الري طىف ًدلم أهبر فائدة ممىىت

ؤلاطتراجُجُت خؼت مىخدة،شاملت ومخياملت والتي جسبؽ مصاًا الشسهت " وػبلا لسؤٍت أخد الباخثين

ؤلاطتراجُجُت بخددًاث البِئت،ئنها مصممت للخأهُد على أن أهداف اإلاشسوع السئِظُت جخدلم مً خالٌ 

 2".الخؼبُم الصحُذ   للخؼت 

 

 

 
                                                           

ت، الداز الجامعُت،  مفاهُم وهماذج ؤلاطتراجُجُت، ؤلادازة السخمان،  زابذ عبد  1    .24، ص 2003جؼبُلُت، ؤلاطىىدٍز
ت، الؼبعت ألاولى، اللاهسة، داز الفجس لليشس والخىشَع،  أشىن شاهدا شلبا وىبسا، جسحمت عبد الحىم أخمد الخصامى، 2  2002 ئطتراجُجُت اإلاىازد البشٍس

  .33      ص 
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: أطاطا ًمىً ججصئت أًت عملُت ئطتراجُجُت ئلى مسخلخين

    Strategy Formulation  صُاػت ؤلاطتراجُجُت   (1

 Strategy Inplementationؤلاطتراجُجُت جؼبُم  (2

 جددًد زؤٍت وزطالت الاعخبازخُث تهخم مسخلت صُاػت ؤلاطتراجُجُت باجخاذ اللسازاث مع ألاخر في 

لت وكصيرة ألاحل لخدلُم زؤٍت اإلاىـمت ، واخخُاز ؤلاطتراجُجُت التي حظخخدم في  اإلاىـمت،وطع أهداف ػٍى

.  ئهجاش أهداف اإلاىـمت

 1.وتهخم مسخلت جؼبُم ؤلاطتراجُجُت بترجِب الهُيل الخىـُمي وهـم وعملُاث اإلاىـمت مع ؤلاطتراجُجُت اإلاخخازة

 :مفهوم إستراثيجية املوازد البشسية  .2

س  ت مع ألاهداف وػاًاث ؤلاطتراجُجُت لخدظين أداء ألاعماٌ وجؼٍى هي عبازة عً السبؽ بين ئدازة اإلاىازد البشٍس

ادة ؤلابداع واإلاسوهت .  الثلافت الخىـُمُت وذلً لٍص

ت اإلاخعللت  حعمل هره ؤلاطتراجُجُت على جصوٍد اإلاىـمت في ئػاز هـسي عام ٌظاعدها في صىع اللسازاث ؤلاداٍز

ادة الخىافع بين العاملين وجدظين طلىههم مً أحل جىفُر  ت وبالخالي ال بد مً ٍش بأوشؼت ئدازة اإلاىازد البشٍس

ئطتراجُجُت اإلاىـمت وجدلُم أهدافها،خُث أّن مً اإلاعسوف أن مثل هره ؤلاطتراجُجُاث خصىصا الخاصت 

بلساز الخعُين حعخبر   مً أخؼس اللسازاث التي ًخخرها اإلادًس،ألهه ئذا وان اللساز خاػئ فاهه ًصعب على ؤلادازة 

.  التراحع أو الامخىاع مىه بظهىلت

د        ئن ؤلاطتراجُجُاث التي جظعها اإلاإطظاث تهدف بالحلُلت ئلى جيبإ ودزاطت ألاطىاق العاملت فيها وحني اإلاٍص

مً الىخائج الجُدة،هره ؤلاطتراجُجُاث جيىن عادة على شيل خؼؽ مدزوطت جىشع على ألافساد مً كبل مدزاء 

ت ٌعملىن على جدلُم مظامُنها،مً خالٌ الخعاٍزف وظخيخج ما ًلي :  اللمت ؤلاداٍز

ت والتي  ت هي مجمىعت اللسازاث التي ٌظخمدها مدًس اإلاصالحت مً اللمت ؤلاداٍز ئطتراجُجُت اإلاىازد البشٍس

 2.جخىافم وؤلاطتراجُجُت العامت للمىـمت وحعمل على جدلُم الىخائج الجُدة

                                                           
 . 34أشىن شاهدا شلبا وىبسا ، جسحمت عبد الحىم أخمد الخصامى ، مسحع طبم ذهسه ، ص  -  1
ت -  2 د مىير عبىي ، ئدازة اإلاىازد البشٍس   .41، ص 2007، الؼبعت ألاولى، عمان، ألازدن، داز هىىش اإلاعسفت لليشس والخىشَع، ٍش
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ل ألاحل  ت عبازة عً آلُت حعؼي اإلاىـمت اججاها ػٍى مىً اللٌى أن ئطتراجُجُت اإلاىازد البشٍس  ذلً ، ومعٍو

ت مً خالٌ عملُت ت جدلُل ،خُث جخؼىز ئطتراجُجُت اإلاىازد البشٍس س ئطتراجُجُت اإلاىازد البشٍس ًخؼلب جؼٍى

ت وجظامنها،جؼبُلها ووطع الخؼىغ العٍسظت لظلظلت ؤلاحساءاث في اإلاظخلبل .  ممازطاث اإلاىازد البشٍس

خملوات إستراثيجية املوازد البشسية   :اململطل الثاني

ت خالٌ طذ خؼىاث جأحي مخخابعت،حعخبر مخسحاث ول خؼىة مدخالث كُمت  جىطع ئطتراجُجُت اإلاىازد البشٍس

:  للخؼىاث الخالُت،وجخمثل هره الخؼىاث في ما ًلي

:  بناء زؤية املوازد البشسية (1

ت فاهه مً اإلاهم اشخلاق  جىفس السؤٍت جىحها لألوشؼت في اإلاىـماث،ئذ لم ًىً هىان زؤٍت للمىازد البشٍس

واخدة اطدىادا ئلى الحاحاث،الؼلباث ووحىد أصحاب اإلاصلحت واإلاىخفعين السئِظُين في اإلاىـمت طىف ال 

ًأخر هرا ؤلاحساء     في اعخبازه فلؽ الؼسض الجىهسي الخاص بظبب وحىد اإلاىـمت، ولىً أًظا الفلظفت 

ألاطاطُت،ًجب أن ًخم ئحاشة السؤٍت خالٌ ممازطت حماعت اخخباز جؼسح مجمىعت مً ألاطئلت خٌى صُاػت 

 1.السؤٍت،حعخمد حىدة ؤلاطتراجُجُت  على حىدة السؤٍت التي ًلىدها

ت مً خمع خؼىاث س وطع زؤٍت اإلاىازد البشٍس : وجخيىن عملُت جؼٍى

. الخددر جفصُلُا عً زؤٍت اإلاىـمت :الخؼىة ألاولى

. جددًد أصحاب اإلاصلحت  :الخؼىة الثاهُت

ت:  الثالثتالخؼىة  . جددًد أصحاب اإلاصلحت في وؿُفت اإلاىازد البشٍس

ت  :الخؼىة السابعت . حعٍسف زؤٍت اإلاىازد البشٍس

ت  :الخؼىة الخامظت  2.ؤلاكساز بشسعُت زؤٍت اإلاىازد البشٍس

 

 

 

                                                           
  .44 ص  مسحع طبم ذهسه،أشىن شاهدا شلبا وىبسا ، جسحمت عبد الحىم أخمد الخصامى ، -  1
  . 69 ص هفع اإلاسحع،أشىن شاهدا شلبا وىبسا ،  -  2
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خملوات عمطية ثملويس ألاضع زؤية املوازد البشسية  : ( II - 03) الشكل زكم

     

    

 

 

 

 

 

ت، داز الفجس: اإلاصدز  2002 لليشس والخىشَع، الؼبعت ألاولى، أشىن شاهدا شلبا وىبسا، جسحمت عبد الحىم أخمد الخصامى، ئطتراجُجُت اإلاىازد البشٍس

  .70                    ص 

 :مسح البِئت الّخىـُمُت- 2

بمجسد أن جيىن السؤٍت مىاطبت ًجب أن ًبدأ الخدلُل وجلُُم اإلاإشساث والخؼيراث الحادزت في البِئت،طىف 

ت  ٌظاعد هرا اإلاىـماث على وطع ًدها على العىامل التي جدمل تهدًدا لخؼبُم ئطتراجُجُت اإلاىازد البشٍس

جؼبُلا هاجحا طىف ٌشير أًظا ئلى الفسص التي ًمىً أن جيىن مفُدة للمىـمت،مً اإلاهم أًظا الاطخفادة 

ت اللائمت  1.باإلادخالث اإلاهمت   مً ئطتراجُجُت اإلاىازد البشٍس

:  ثلسم العمطية إلى أزبع خملط (2

ت :الخملة  ألالى . الخعسف على العىامل البُئُت التي جإزس على ئطتراجُجُت اإلاىازد البشٍس

. الخلُُم البُئي :الخملة الثانية

. اطخخدام ألادواث وئحساء الخدالُل :الخملة الثالثة

                                                           
 . 45أشىن شاهدا شلبا وىبسا ، جسحمت عبد الحىم أخمد الخصامى ، مسحع طبم ذهسه ، ص  -  1

ت  جؼىزها- ئطتراجُجُت اإلاىازد البشٍس  

 الخؼىة ألاولى

 الخؼىة الثاهُت

 الخؼىة الثالثت

 الخؼىة السابعت

 الخؼىة الخامظت

 الخددر جفصُلُا بىطىح عً زؤٍت اإلاىـمت

 جددًد أصحاب اإلاصلحت

جددًد أصحاب اإلاصلحت في وؿُفت اإلاىازد 

ت  البشٍس
ت  حعٍسف زؤٍت اإلاىازد البشٍس

ت  ؤلاكساز بشسعُت زؤٍت اإلاىازد البشٍس

 جفدص البِئت

ت  بىاء زؤٍت اإلاىازد البشٍس
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ت: الخملة السابعة . الخيامل داخل ؤلاطتراجُجُت ألاطاطُت للمىازد البشٍس

 ثلسيم عمطية الفحص المليئي إلى أزبع خملط ( : II  -04) الشكل زكم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 95أشىن شاهدا شلبا وىبسا، جسحمت عبد الحىم أخمد الخصامى، مصس طبم ذهسه، ص : اإلاصدز

: مساجعة الجدازة ألااملوازد (3

بمجسد جددًد اإلاعالم السئِظُت ًجب مساحعت خاالث الجدازة الداخلُت للىشف عً هلاغ الظعف والخعسف        

على اإلاهازاث التي جدخاج ئلى جسكُت،ئّن مساحعت اإلاىازد اإلاادًت واإلاجاالث ألاخسي مظألت خسحت في هجاح 

ت  1.ئطتراجُجُت اإلاىازد البشٍس

: وجلظم هره العملُت ئلى زالر خؼىاث

. ئحساء اإلاساحعت :الخؼىة ألاولى

                                                           
 . 45أشىن شاهدا شلبا وىبسا ، جسحمت عبد الحىم أخمد الخصامى ، مسحع طبم ذهسه ، ص  -  1

 الفدص البُئي

ت  بىاء زؤٍت اإلاىازد البشٍس

 الخؼت ألاولى

 الخؼت الثاهُت

 الخؼت الثالثت

 الخؼت السابعت

الخعسف على العىامل البُئُت اإلاإزسة على 

ت فدص البُئي  اإلاىازد البشٍس

 الخلُُم البُئي

 اطخخدام ألادواث وئحساء الخدالُل

الخيامل داخل ؤلاطتراجُجُت ألاطاطُت للمىازد 

 مساحعت مظخىي الىفاءة واإلاىازد البشرية
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. جىفُر الخلُُم :الخؼىة الثاهُت

ت ألاطاطُت :الخؼىة الثالثت . جيامل الىخائج ئلى ئطتراجُجُت اإلاىازد البشٍس

خملوات عمطية مساجعة الجدازة ألااملوازد : ( II - 05) الشكل زكم

   

 

 

 

 

   

 

 

 

. 137أشىن شاهدا شلبا وىبسا، جسحمت عبد الحىم أخمد الخصامى، مصدز طبم ذهسه، ص : اإلاصدز

:  ططع على خملط العمل إلاستراثيجية  خسى ا (4

عادة ال جأخر خؼؽ العمل ؤلاطتراجُجُت في اعخبازها ألاوحه ؤلاوظاهُت في اإلاىـمت،ومً زم ًيىن مً اإلاهم 

ت مع خؼؽ العمل ؤلاطتراجُجُت ألاخسي،ٌعني هرا جدلُل الخؼؽ ألاخيرة  جيامل ئطتراجُجُت اإلاىازد البشٍس

ت مً ول الخؼؽ ؤلاطتراجُجُت ًجب جىخُد وجيامل ول هره ألاوحه داخل  وعٌص أبعاد اإلاىازد البشٍس

ب  ت بالترهيز على مجاالث الىجاح الحسحت مثل الاطخلؼاب والخعُين،الخدٍز ئطتراجُجُت اإلاىازد البشٍس

 1.واإلاخؼلباث الجؼسافُت

:  وجخيىن هره الخؼىة مً زالر خؼىاث وهي

ت في الخؼؽ ؤلاطتراجُجُت للعمل :الخؼت ألاولى .  جددًد أبعاد اإلاىازد البشٍس

                                                           
  1 .46أشىن شاهدا شلبا وىبسا ، جسحمت عبد الحىم أخمد الخصامى ، ص  - 

 زؤٍت خؼؽ العمل ؤلاطتراجُجُت ألاخسي 

 فدص هفاءاجً ومىازدن

 الخؼىة ألاولى

 الخؼىة الثاهُت

 الخؼىة الثالثت

 ئحساء اإلاساحعت

 جىفُر الخلُُم

ت ألاطاطُت  جيامل الىخائج ئلى ئطتراجُجُت اإلاىاز البشٍس

 جددًد ألاهداف
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ت للخؼؽ ؤلاطتراجُجُت للعمل :الخؼت الثاهُت ص وجيامل أبعاد اإلاىازد البشٍس .  حعٍص

ت السئِظُت :الخؼت الثالثت . الاهدماج في ئطتراجُجُت اإلاىازد البشٍس

خملوات عمطية إلاططع على خملط العمل إلاستراثيجية  خسى  : ( II  -06) الشكل زكم

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

. 159أشىن شاهدا شلبا وىبسا، جسحمت عبد الحىم أخمد الخصامى، مصدز طبم ذهسه، ص : اإلاصدز

:  ثحديد  هداف (5

بعد أن جيىن اإلاىازد مىاطبت والفجىاث معسوفت ومعترف بها ًصبذ مً الظهل أن حعسف أًً ًلف اإلاسء وئلى 

اث الجدازة ومخؼلباث أصحاب اإلاصلحت حىبا  د أن ًرهب،ًجب أن ًخم جددًد صىزة شاملت إلاظخٍى أًً ًٍس

ت،ًجب أن ٌشاز ئلى الاػالع الصمني إلهجاش ول هدف وأن  ئلى حىب مع ألاهداف وملاصد وؿُفت اإلاىازد البشٍس

    1.جلسز اإلاىـمت ماهُت ألاهداف الحظاطت باليظبت لىمىها

:  وحشخمل عملُت جددًد ألاهداف على أزبع خؼؽ جىفُرًت وهي

. دمج أهداف الفدص البُئي واإلاساحعت وخؼؽ العمل ؤلاطتراجُجُت :الخؼت ألاولى

                                                           
 . 46أشىن شاهدا شلبا وىبسا ، جسحمت عبد الحىم أخمد الخصامى ، مسحع طبم ذهسه ، ص  -  1

 زؤٍت خؼؽ العمل ؤلاطتراجُجُت ألاخسي 

 فدص هفاءاجً ومىازدن

 الخؼت الثاهُت

 الخؼت ألاولى

 الخؼت الثالثت

ت في خؼؽ العمل ؤلاطتراجُجُت  جددًد أبعاد اإلاىازد البشٍس

ت لخؼؽ العمل ؤلاطتراجُجُت ص أبعاد اإلاىازد البشٍس  حعٍص

ت السئِظُت  دمج داخل ئطتراجُجُت اإلاىازد البشٍس

 جددًد ألاهداف
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ت :الخؼت الثاهُت . جددًد العىامل اإلاهمت التي جإدي ئلى اهجاش زؤٍت اإلاىازد البشٍس

. جبُين ألاهداف مً العىامل اإلاهمت :الخؼت الثالثت

. جيامل ألاهداف :الخؼت السابعت

ثلسيم عمطية ثحديد  هداف إلى خملط  : ( II - 07) الشكل زكم

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

. 198أشىن شاهدا شلبا وىبسا، جسحمت عبد الحىم أخمد الخصامى، مصدز طبم ذهسه، ص : اإلاصدز

:  ثكامل الخملط الحنفيرية (6

ًخم الخعسف على ول ما ًدب ئهجاشه وجىطع ألاهداف اإلاىاطبت،ًجب صُاػت الخؼؽ الخىفُرًت للمىازد  عىدما

ت التي ًساد جؼبُلها،بعد  ت خُث جأخر الخؼؽ الخىفُرًت شيل همؽ ومظخىي هـم اإلاىازد البشٍس البشٍس

حعٍسف الىـم التي ًساد جؼبُلها ًجب وطع حدٌو شمني ليل هـام وأن جخىخد وجىدمج ول الىـم في اإلاسخلت 

 1.مً العام      اإلادددة 

: وجخألف عملُت وطع خؼؽ الخىفُر مً أزبع خؼىاث

                                                           
  .47أشىن شاهدا شلبا وىبسا ، جسحمت عبد الحىم أخمد الخصامى ، ص  -  1

 جددًد ألاهداف

 زؤٍت خؼؽ العمل ؤلاطتراجُجُت ألاخسي 

 الخؼت ألاولى

 الخؼت الثاهُت

 الخؼت الثالثت

 الخؼت السابعت

 دمج ألاهداف

 جددًد العىامل اإلاهمت

 جددًد ألاهداف

 جيامل ألاهداف

 جيامل خؼؽ العمل الخىفُرًت
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ت مً أحل جدلُم ألاهداف :الخؼت ألاولى .  جددًد هـم اإلاىازد البشٍس

. زطم حدٌو شمني بعُد اإلادي ليل هـام :الخؼت الثاهُت

. جماطً ألاهـمت اإلادددة لهرا العام :الخؼت الثالثت

. وطع خؼؽ جىفُر مفصلت ليل هـام  :الخؼت السابعت

ثلسيم عمطية ثكامل الخملط الحنفيرية إلى خملط  : ( II - 08) الشكل زكم

 

 

 

 

 

 و

 

 

 

 

 

 

. 198أشىن شاهدا شلبا وىبسا، جسحمت عبد الحىم أخمد الخصامى، مصدز طبم ذهسه، ص : اإلاصدز

 

 

 

 

 

 جيامل خؼؽ الخىفُر

 جددًد ألاهداف

 الخؼت ألاولى

 الخؼت الثاهُت

 الخؼت الثالثت

 الخؼت السابعت

ت التي جدلم ألاهداف  جددًد أهداف اإلاىازد البشٍس

ل ألاحل بيل هـام  زطم حدٌو شمني ػٍى

 جماطً ألاهـمت اإلادددة للعام

 وطع خؼت جىفُرًت مفصلت ليل هـام

 ئعادة معاًسة ئطتراجُجُت اإلاىازد
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 اعحملازات ألاضع إستراثيجية املوازد البشسية: اململطل الثالح

ت طلظلت مً ألاوشؼت اإلاعلدة التي جخؼلب أن جأخر في   جخظمً عملُت وطع ئطتراجُجُت اإلاىازد البشٍس

 : اعخبازها العدًد مً ألاوحه التي هدىاولها فُما ًلي

:  ثوكعات أصحاب املصلحة .1

ٌعىع جفىير اإلاىـمت والخفىير الظلىوي اهخمام وجؼلعاث أصحاب اإلاصلحت،ًجب عىد وطع ئطتراجُجُت اإلاىازد 

دت أو طمىُت   ت ألاخر في الاعخباز جىكعاث ألاػساف اإلاخخلفت الرًً حعىيهم ؤلاطتراجُجُت طىاء واهذ صٍس البشٍس

لت ألاحل،ومً زم ال ًيبغي أن جسهص فلؽ على آزاء  ت حؼؼي فترة جىحُه ػٍى بما أن ئطتراجُجُت اإلاىازد البشٍس

ل ألاحل على همى ول شخص مً ألاػساف  واهخماماث أصحاب اإلاصلحت كصيرة ألاحل ولىً حعالج الخأزير ػٍى

 على أفسادها فعىدما ًخم جدعُم وئزطاء Samsungاإلاعىُت باإلاىـمت،على طبُل اإلاثاٌ ٌعخمد الىجاح في شسهت 

. العاملين بالشسهت ًخدلم زطاء العمُل والىمى اإلاىاصل للشسهت 

:  املنهج النظامي العطمي .2

ت حىدة مخسحاث ؤلاطتراجُجُت  هرا         ، ًخظمًًددد اإلاىهج الخدلُلي واإلاىؼلي لىطع ئطتراجُجُت اإلاىازد البشٍس

 ملاًِع ، أيأن البدائل اإلاخخلفت ًجب أن جلُم مىؼلُا مع الترهيز على جؼبُلاتها العلمُت باليظبت للمىـمت

 .الخ ... اإلاترجبت على ذلً، الىخائجالحصٌى على بدائل مالئمت للىجاح وئمياهُت

بفظل أًظا ألاخر في الاعخباز اإلاشىالث التي جيشأ بظبب اإلاظتهدفاث اإلاسجبؼت بأوكاث مدددة وؤلاهجاشاث 

.  النهائُت التي جدىاطب مع اإلاىـمت

": إلالهام "  املنهج الحدس ي .3

على السػم مً ألاهمُت الىبيرة للبدائل اإلاخعددة العملُت فاهه ال ًيبغي ججاهل اإلاىهج الحدس ي عىد وطع 

ت ػير اإلادظىطت في الاعخباز جبرش أهمُت الخبرة  ت،فعىدما جدخل عىامل اإلاىازد البشٍس ئطتراجُجُت اإلاىازد البشٍس

والعادة في جددًد الىجاح ليل ؤلاطتراجُجُت ، ًجرب هرا اإلاىهج اهخمام وعىاػف العدًد مً ألاػساف 

 1.اإلاعُىت

 

                                                           
 . 50أشىن شاهدا شلبا وىبسا ، جسحمت عبد الحىم أخمد الخصامى ، مسحع طبم ذهسه ، ص - 1
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:الفصل خطصة   

ئّن الاججاه اإلاعاصس في مُدان ألاعماٌ ًىصب جسهيزه على بىاء السؤٍت الخياملُت والشمىلُت ألوشؼت          

اإلاإطظاث والظعي لخدلُم الترابؽ والخفاعل بين أوشؼت اإلاإطظت،بدُث جيىن اإلاإطظت هخلت واخدة 

والدظُير ؤلاطتراجُجي هفُل بخدلُم هره الّخيامالث والخفاعالث،خُث ًظبؽ خسهت اإلاإطظت هدى طمان 

. اإلاظخلبل ؤلاطتراجُجي في مُدان ألاعماٌ 

وللخىُف بشيل أهبر مع الـسوف اإلادُؼت باإلاإطظت لم ٌعد ملبىال مً اإلاإطظاث ئال أن جداز بعلل 

ت وئطتراجُجُت كادزة على دزاطت وجدلُل وكساءة  ئطتراجُجي وأصبذ الىجاح ًخؼلب كدزا وهفاءاث فىٍس

ت والتي حعخبر عملُت جخابعُت تهدف          اإلاظخلبل،وهرا  ما جؼلب طسوزة وطع عملُت ئطتراجُجُت اإلاىازد البشٍس

ت مع عملُاث اإلاىـمت وصىال ئلى جدلُم أهداف اإلاىـمت  . ئلى جيامل اإلامازطاث البدًلت للمىازد البشٍس
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  :ثمهيد الفصل 

 وهي جمثل اللاعدة ألاطاطُت في بيُان           حعخبر البلدًت أصغس وخدة في الخلظُم الجغسافي وؤلادازي للبالد

ت مظخللت وظبُا ميلفت باإلاهام التي  الدولت ولها دوز هبير في الدظُير وؤلاهجاش، وحشيل البلُت الىخدة الالمسهٍص

جسصها ولها     أن جخسر اللسازاث اإلافُدة دون عسض ألامس مظبلا على طلؼاث الدولت ولىنها جسظع لخلً 

الظلؼاث لخيىن اللسازاث مؼابلت لللىاهين وألاهـمت اإلاعمٌى بها وجلىم بدل مشاول اإلاىاػىين الُىمُت 

بظسعت وفعالُت  وئّن هجاخها في جسحمت مهامها على أزض الىاكع مسهىن بمدي اعخمادها على مىازدها اإلادلُت 

ت  . ومنها البشٍس

عخبر اإلاجلع الشعبي البلدي الجماعت اإلادلُت اإلاظإولت على جلدًس مصلحت اإلاجخمع والعمل على جدلُلها    َو

ع   .فهى ًملً مً الظلؼت واإلااٌ ما ًإهله إلهجاش ما ًسؼؽ مً اليشاػاث وما ًسظع مً بسامج ومشاَز
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 ملحة عن بلدية عشعاشة: املبحث  ألال 

ت                            حعخبر البلدًت الخلُت ألاطاطُت في الخىـُم ؤلادازي اإلادلي ولها اهخمام هبير مً كبل الحيىمت اإلاسهٍص

عُت  مً  .زالٌ الىصىص الدشَس

 الحعزيف ببلدية عشعاشة :اململلل  ألال 

لُت 21 اإلاإزر في 10- 11حعسف البلدًت بمىحب اإلاادة ألاولى مً اللاهىن زكم   اإلاخعلم بلاهىن 2011 حٍى

ت والرمت اإلاالُت  .البلدًت على أنها الجماعت ؤلاكلُمُت اللاعدًت للدولت وجخمخع بالصخصُت اإلاعىٍى

مىً  وجدظم البلدًت هأي ئدازة ذو عالكاث احخماعُت معُىت جدظم بالخىـُم والدظلظل الهسمي الظلؼىي، ٍو

فها مً الىاخُت اللاهىهُت والظُاطُت بأنها  ججمع طياوي وفظاء حغسافي مددد ئكلُمُا، وبأنها وخدة : حعٍس

ت   .ئداٍز

ت مً أهم اإلاإطظاث التي ًبنى عليها الىـام الاحخماعي هيل، فهي مً حهت  هما حعخبر هره اإلاإطظت ؤلاداٍز

جمثل طُاطت الدولت وطُاطت الىالًت، ومً حهت زاهُت حعبر عنهما وحعىع بسامجهما وجخىطؽ مباشسة بُنهما 

وبين اإلاىاػً على اإلاظخىي ؤلاكلُمي ، ومً حهت زالثت جمثل جؼلعاث اإلاجخمع على اإلاظخىي اإلادلي وآماله 

س وشٍس  ت وجخم بمىحب مسطىم ًخسر بىاءا على جلٍس واخخُاحاجه  والبلدًت لها مسهص واطم وجدبين خدودها ؤلاداٍز

 .الدازلُت 

 ولم 65 ولم مظاختها 80أما عً بلدًت عشعاشت فهي جلع ملس الدائسة شسق والًت مظخغاهم ، وجبع عنها ب 

ت ومً الشسق بلدًت أوالد بىغاهم ومً الغسب  ،ًددها مً الشماٌ البدس ألابُع ومً الجىىب بلدًت الىلماٍز

 .بلدًت زظسة

 مصالح البلدية:  اململلل الثاوي

 .مصلحت اإلاالُت واإلاداطبت - 

 - ً  .مظخسدمى الخيٍى

 .مصلحت الخىـُم العام - 

 .اإلاصلحت الخلىُت - 

 .مصلحت الحالت اإلادهُت - 
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 الهيكل الحىظيمي ملصالح البلدية : ( III – 09 ) الشكل رقم

  

  

 

 

 

 

   

 

 

 

وزائم مً البلدًت : اإلاصدز

  

 الىخابت العامت

اإلاصلحت 

اإلاالُت 

 واإلاداطبُت

مصلحت 

اإلاظخسدمين 

ً  والخيٍى

مصلحت 

الخىـُم 

 العام

مصلحت 

 الخىفُر

مىخب 

الشإون 

 الثلافُت

 والاحخماعُت

 

مىخب 

الاهخساباث 

والخدمت 

 الىػىُت

مىخب 

مظخسدمي 

 البلدًت

مىخب 

الدظُير 

والخجهيز 

 العمىمي

مىخب 

اإلايزاهُت 

 والحظاباث

مصلحت 

الحالت 

 اإلادهُت

مىخب 

الحالت 

 اإلادهُت

مىخب 

اإلالحلت 

ت  ؤلاداٍز

 بالشساًفُت

مىخب 

البىاء 

 والخعمير

مىخب 

هـافت 

البلدًت 

 والبِئت

مىخب 

ممخلياث 

 البلدًت

مىخب 

الصفلاث 

 العمىمُت
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 شةالهيكل الحىظيمي لبلدية عشعا: اململلل الثالث

 :املجلس الحىفيذي للبلدية  .1

ظم أعظاء اإلاجلع الشعبي البلدي واإلاخيىن مً   عظىا بما فيهم زئِع اإلاجلع الشعبي البلدي وأزبع 19ٍو

هىاب،بدُث ٌظهس أعظاء اإلاجلع الخىفُري للبلدًت على جىفُر بسامج الخىمُت للبلدًت وجلبُت خاحُاث 

 .اإلاىاػىين مً طىً وصحت وأمً والسفاهُت 

 :  الكحابة العامة .2

هي أعلى اإلاصالح ومنها جىبثم اإلاصالح اإلاخبلُت وجلىم هره ألازيرة باإلشساف ؤلادازي والىلي وفيها اإلاخابعت 

 :الياملت إلاداوالث وكسازاث اإلاجلع الشعبي البلدي، وهي بدوزها جىلظم ئلى زالر مصالح مهمت وهي 

 : مصلحة ثىظيم الشؤألان الاجحماعية ألاالعامة  .1.1

 :فهي جـم ول مً 

 وهرا اإلاىخب ًظم ول مً كؼاع الخعلُم، كؼاع الفالخت، كؼاع الخجازة : مكحل الشؤألان العامة

اطت والدشغُل واإلاىاشعاث والثلافت والىطائل الترفيهُت   .والخدماث وهرلً الٍس

 وهى ميلف بدظُير ألامىز اإلاخعللت باإلاجاهدًً وذوي الحلىق : مكحل الحماية الاجحماعية

 .وألازامل،اإلاظىين واإلاعىكين وهرلً اإلاىفىفين وول اللظاًا الاحخماعُت والصحُت 

 وهى ميلف بدسجُل ول ألاخدار التي وكعذ بالبلدًت أي ميلف بمىذ : مكحل الحالة املدهية

 .الشهاداث اإلاخعللت بالصواج والاشدًاد والىفاة وول الىزائم اإلاخعللت بالحالت اإلادهُت 

 للخدمت الىػىُت وهرا ٌشمل مىخب : مكحل الشزطة العامة ً ًلىم بظبؽ كىائم الشباب اإلادعٍى

الاهخساباث ومىخب الظىً، فمىخب الاهخساباث هى ميلف بدظُير عملُاث الاهخساب وهرلً اإلاساحعت 

ت لها   .الظىٍى

 :ألاثحكون من : املصلحة الاقحصادية ألاالشؤألان املالية.  2.1

 وهى ميلف بخدظير اإلايزاهُت ألاولُت وؤلاطافُت للبلدًت والحظاب ؤلادازي ومخابعتها:مكحل امليزاهية . 

  وهى ميلف بخدظير ودفع الفىاجير وزواجب العماٌ وول ألامىز اإلاالُت التي : مكحل ثىفيذ امليزاهية

س أوامس الدفع  جسص كظم الدظُير واللظم الفسعي للخجهيز العمىمي والاطدثماز هما أهه ميلف بخدٍس

 .وهرلً ًلىم بمساكبت طير صىدوق الىفلاث الصغسي 
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 س علىد ؤلاًجاز  والىساء وججديها ومخابعتها وهرلً اللُام : مكحل جسيير أمالك الدألالة وهى ًلىم بخدٍس

ت واإلاىلىلت  اث وحسد ألامالن العلاٍز  .بجمُع اإلاشتًر

وجخيىن مً أزبع مياجب، مىخب البىاء والخعمير، مىخب ممخلياث البلدًت، مىخب : املصلحة الحقىية. 3.1

 :الىـافت والبِئت، مىخب الصفلاث العمىمُت والتي بدوزها جىلظم ئلى فسوع وهي 

  فسع مخابعت البرامج. 

  فسع أدواث الخعمير . 

  فسع فسكت العمسان. 

  فسع حظُير الؼسكاث. 

 

 

  

 

. 
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 أهمية املوارد البشزية في البلدية: املبحث الثاوي

          ئّن البلدًت هأي مىـمت جلىم بعدد مً اإلاهماث والتي جخعلم بخىفير مسخلف الخدماث للمىاػىين، وجىفُر 

أوشؼت مً ازخصاص الدولت بالىُابت والظهس على جدلُم الخىمُت اإلادلُت، وهرا لً ًيىن ئال مً زالٌ اإلاىازد 

لت حظُيرها للبلدًت وهُفُت ئعداد ئطتراجُجُت مىاطبت لخدلُم ألاهداف اإلاظؼسة  ت وػٍس  .البشٍس

 املوارد البشزية شزيك إستراثيجي: اململلل  ألال 

ص طُاطاتها وأهدافها، ئذ جبادز  ً ئطتراجُجي إلدازة البلدًت وحعٍص ت كظم زئِس ي وشٍس           حعخبر اإلاىازد البشٍس

ت في البلدًت  ئدازة البلدًت لؼسح وجددًد طُاطت في مجاٌ الخدماث الدازلُت الخىـُمُت ومجاٌ اإلاىازد البشٍس

ت تهدف مً زالٌ أدائها اإلاخمثل في الخسؼُؽ وجؼبُم الىـام واللىاهين ئلى جدلُم ألاهداف  فاإلاىازد البشٍس

س كدزاث العىصس البشسي حعخبر مً السوائص ألاطاطُت للخىمُت  اليلُت للبلدًت، لرلً فان جىمُت وجؼٍى

مثل  اإلاظخدامت، ولرلً فاّن ألامس لً ٌظخلُم ئال مً زالٌ وحىد ئطتراجُجُت مخياملت ومخعدد اإلاداوز، ٍو

الخسؼُؽ ألامثل أخد أهم حىاهب هره ؤلاطتراجُجُت وول هرا ًأحي مخىاطلا وميسجما مع هـم وكىاهين 

 . ئلى جدلُم معاًير الجىدة الشاملت  الخدمت اإلادهُت للبلدًت التي تهدف

جؼمذ ئدازة البلدًت لالطخمساز بخلدًم هره الخدمت إلجاخت الفسصت إلدازة البلُت، أكظامها ومىؿفيها لخلدًم 

أفظل زدمت للمىاػً وهرا على أطاض فىسة الصبىن هى ألاطاض مً زالٌ اطخسدام جىىىلىحُا مخؼىزة 

س ؤلادازة وجلىم بازطاء زلافت جىـُمُت عمادها اإلاهىُت، الخميز، الخدمت والخعاون طمً خالت  حعمل على جؼٍى

مً الخعلم الدائم، خُث جلىم ؤلادازة بالخىحُه، حعٍسف ئحساءاث العمل، العمل بشفافُت وحشيل عىىاها منهي 

 .للبلُت، للعماٌ ولألكظام والجهاث التي هي زازج البلدًت 

فاإلاىزد البشسي ووي جصبذ ئطتراجُجُخه هاجحت ًجب جىفير مسخلف الخدماث للمىاػىين وجىفُر ألاوشؼت        

التي   هي مً ازخصاصه على أهمل وحه، ئطافت على ذلً الظهس على جدلُم الخىمُت اإلادلُت وهرا ما ٌعىع 

عملُت جدظين ألاداء اإلاإطس ي في ؤلادازة اإلادلُت للبلدًت وهرا لً ًأحي بصىزة فعلُت ئال مً زالٌ وحىد 

مددداث ئطتراجُجُت مىـمت إلاىاحهت خاالث اإلاساػس واإلاعىكاث التي حعترض عملُت جدظين ألاداء اإلاإطس ي في 

 .البلدًت 

ت وحعخبر بمثابت عساكُل جىاحهها في أداء مهامها على  فهىان مجمىعت مً ألامىز التي جلف أمام اإلاىازد البشٍس

 :أهمل وحه منها 
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  عدم الخىاطب بين الخسصصاث واإلاعازف واإلاهازاث لدي ألاشخاص والخسصصاث واإلاهازاث اإلاسجبؼت

 .باإلاساهص الىؿُفُت التي ٌشغلىنها فعال دازل ئدازة البلدًت 

  ت اإلاشيلت إلدازة البلدًت ت اإلاخاخت بين الىخداث ؤلاداٍز  طىء جىشَع أو جىشَع غير مخيافئ للمىازد البشٍس

إدي في ولخا الحالخين ئلى عدم اإلاظاواة بين  مما ًسلم مخاعب للبعع وئخباػا للبعع آلازس ٍو

 .العاملين ئشاء العمل، البعع ٌعمل أهثر والبعع ٌعمل أكل والبعع آلازس ال ٌعمل البخت

  طعف ألاداء أو طعف اإلاسدودًت هدُجت للعىامل الظابم ذهسها وال طُما عامل عدم الدزاًت واإلاعسفت

بأصٌى العمل ؤلادازي اإلادلي وغُاب ؤلاػالع بل غُاب السغبت في ؤلاػالع أخُاها على الىزائم 

 .والدوزٍاث والدالئل واللىاهين التي جىضح أو جدىم طير العمل ؤلادازي على اإلاظخىي البلدي 

  ؼسح هرا ئشيالُاث  طعف مظخىي الخجهيز وعدم هفاًت البيُاث الخدخُت ذاث الصبغت البلدًت ٍو

 . معلدة ال طُما على مظخىي الخأػير واإلاساكبت واإلاخابعت 
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 دألار الخسيير إلاستراثيجي في ثملويز أداء البلية: اململلل الثاوي

ت، فمً زالله جخمىً اإلاىـمت مً الخعسف                      ًدخل الدظُير ؤلاطتراجُجي مىكعا بازشا في العملُت ؤلاداٍز

على خلُلت ئمياهُاتها الدازلُت وهرا هلاغ كىتها لالطخفادة منها وهلاغ طعفها إلاعالجتها، هما ٌعد الىطُلت 

اإلاىهجُت لخللُل دزحت عدم الخأهد واإلاساػس اإلاسجبؼت باإلاخغيراث الخازحت عً ئزادة اإلاىـمت وهرا الخعسف          

على الفسص والتهدًداث التي جىاحهها، هما أّن الخجازب الخؼبُلُت للدظُير ؤلاطتراجُجي أزبدذ أّن ؤلادازة             

التي جسؼؽ ئطتراجُجُا جخفىق في أدائها الىلي على ؤلادازة التي ال جسؼؽ ئطتراجُجُا، وعلى اعخباز أّن 

ت زاصت في ما ًخعلم بالخدمت العمىمُت   .الجماعاث اإلادلُت وطُؽ بين اإلاىاػً وؤلادازة اإلاسهٍص

هما أّن جىفُر الظُاطت الاكخصادًت والاحخماعُت للدولت والتهُئت العمساهُت، الدشغُل، الظىً، مدازبت 

الخ ال جخم ئال مً زالٌ الجماعاث اإلادلُت، ئال أّن هره ألازيرة جىاحهها عساكُل جدٌى دون كُامها ...الفلس

بدوزها هما ًجب هخفش ي ؿاهسة الفظاد بما جدمله مً معاوي وهرا شح اإلاىازد اإلاالُت، باإلطافت ئلى كلت 

ت  ؤلاػازاث فيان   ال بد لىشازة الدازلُت والجماعاث اإلادلُت وىنها الىشازة اإلاعىُت بمخابعت ألاعماٌ الالمسهٍص

ني  وذلً بالخفىير            في ئطتراجُجُت مً أحل الدظُير الجُد للخدمت العمىمُت، بدُث جمثلذ في بسهامج جيٍى

لفائدة زئِع اإلاجلع الشعبي البلدي وئصالح الجباًت اإلادلُت باإلطافت ئلى ججظُد فىسة الدًملساػُت 

الدشازهُت والتي حظمذ باشسان كاعدة اإلاجخمع اإلادلي ئلى حاهب الدولت في جسؼُؽ وجىفُر بسامج الخىمُت 

اإلادلُت وهرا مشسوع كاهىن البلدًت الجدًد بما ًدمله مً ئصالخاث لالزجلاء بالجماعاث اإلادلُت، وبالخالي 

ت والجماعاث اإلادلُت مً أحل جدلُم الخىمُت اإلادلُت وهرا  فمً الظسوزي جظافس مجهىداث ؤلادازة اإلاسهٍص

ت على هفظها ئلى حماعت مىفخدت ومخياملت مع البُئخين  الخسوج بالجماعاث اإلادلُت مً حماعت مىؼٍى

 .الدازلُت والخازحُت 

ت مً الجهاث اإلااهدت، وهرلً  ٍس ع الخؼٍى س في البلدًت مهمخه في مخابعت اإلاشاَز ىاصل كظم الخسؼُؽ والخؼٍى ٍو

مخابعت جىفُر الخؼت ؤلاطتراجُجُت للبلدًت وزاصت في ما ًخعلم بعمل البىاء اإلاإطس ي ومشسوع بىاء اللدزاث 

ومشسوع اإلاسؼؽ الهُىلي وجىطعت خدود البلدًت ومشسوع الىـام اإلاالي اإلاىخد، ومشسوع مسهص زدماث 

ت للبلدًت   .الجمهىز والخؼت ؤلاطتراجُجُت الخىمٍى

 :وفي هرا الظُاق حظهس البلدًت على جدلُم الدظُير ؤلاطتراجُجي مً زالٌ مجمىعت مً اإلاهام هرهس منها 

  ت بشيل دوزي  .ئدازة عملُت مساحعت وئعداد الخؼت ؤلاطتراجُجُت الخىمٍى
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  ت ت اإلاسخلفت في ئعداد زؼؽ الخىفُر الظىٍى مظاعدة زؤطاء ألاكظام ومظئىلي الىخداث ؤلاداٍز

ت واإلاخابعت  ت اإلاعخمدة والخاصت بأكظامهم ووخداتهم ؤلاداٍز اإلاىبثلت عً الخؼت ؤلاطتراجُجُت الخىمٍى

ت   .مع الىخدة اإلاداطبُت إلدزاج هره الخؼؽ الخىفُرًت طمً مىاشهت البلدًت الظىٍى

 ت اإلاعخمدة ت اإلاىبثلت عً الخؼت ؤلاطتراجُجُت الخىمٍى  .   بىاء على ما طبم ججهيز زؼؽ الخىفُر الظىٍى

  الخيظُم مع مإطظاث اإلاجخمع اإلادلي واللجان اإلادلُت اإلاسخلفت إلعداد الدزاطاث اللؼاعُت الالشمت

ت اإلاسخلفت في البلدًت  ت في البلدًت والخيظُم مع مظئىلي الىخداث ؤلاداٍز لخددًد الاخخُاحاث الخىمٍى

ع اإلاىىي جىفُرها ع الخفصُلُت ودزاطاث الجدوي الاكخصادًت للمشاَز  .لخدظير ملترخاث اإلاشاَز

  ع التي طدظخفُد مً كبل الىشازاث  الخيظُم مع وشازة الحىم اإلادلي إلاخابعت عملُت ئدزاج اإلاشاَز

 .اإلاسخلفت طمً الخؼؽ اللاعدًت لخلً الىشازاث 

  ع اإلاىحهت لللؼاع الخاص ومإطظاث اإلاجخمع اإلاخدوي  . التروٍج للمشاَز

  جىفُر عملُاث اإلاخابعت والخلُُم الظىىي للخؼت بمشازهت مً ًلصم مً ذوي العالكت. 

  جددًث زؼؽ الخىفُر بشيل طىىي في طىء عملُاث اإلاخابعت والخلُُم. 

  ئػالع زئِع البلدًت واإلاجلع البلدي على مدي جلدم ؤلاهجاش في الخؼت ؤلاطتراجُجُت بشيل دوزي 

 .ومىزم 

  ؤلاشساف على عملُت ئعداد وجددًث اإلاىكع ؤلالىترووي الخاص بالبلدًت وجدظير اإلاادة اإلاىخىبت 

 .الخاصت برلً 
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 ألااقع الخسيير إلاستراثيجي في البلدية ألاثحدياثه: اململلل الثالث

 :ألااقع الخسيير إلاستراثيجي في البلدية  .1

ادي في مظاز الدظُير اإلادلي،فهي الفاعل ألاٌو في ئدازة أزاطيها            للد أحاش اللاهىن للبلدًاث اللُام بدوز ٍز

ومعسفت كدزاتها وئؿهاز مشاولها، ئال أّن الدظُير ؤلاطتراجُجي في بلدًت عشعاشت ال ٌعسف جؼىزا هبيرا وهرا زاحع 

ت والفىُت واإلاادًت ، وهرا ما ال ًسىلها ئعداد الخؼؽ اإلادلُت بمفسدها   .ئلى طعف ئمياهاتها مً الىىاحي البشٍس

ت وذلً في ئػاز مسؼؽ الخىمُت اإلادلُت مىر  ع الخىمٍى ئال أّن بلدًت عشعاشت اطخؼاعذ اهجاش بعع اإلاشاَز

ع اللؼاعُت الىثيرة في هفع الفترة، هره 25 بمجمىع 2009 ئلى 2007 ت جظاف ئليها اإلاشاَز  عملُت جىمٍى

ادة وظبت الخغؼُت باإلاُاه الصالحت للشسب، أما في ما ًسص اللؼاع الفالحي الري ٌعد  ع طمدذ بٍص اإلاشاَز

أخد أهم السوائص ألاطاطُت ومصدز زشق آالف العائالث فغىه هى آلازس اطخفاد مً مشسوع طد وادي هسامِع 

الري طِظاهم بشيل هبير في جصوٍد الفالخين بمُاه الظلي، كؼاع التربُت هى آلازس هاٌ خصت مً مجمىع 

ت  . البرامج الخىمٍى

ئّن ممازطت البلدًت لصالخُاتها في ئدازة الخىمُت اإلادلُت مسجبؽ بىحىد حهاش ئدازي فعاٌ ًخىفس على هفاءاث 

 :كادزة على حظُيره دون اعخماد على هُئاث أزسي وهرا ًخؼلب ما ًلي 

  ئعادة جىُُف اإلاىـىمت اللاهىهُت بما ٌظمذ بخدعُم الاطخلالٌ الفعلي للبلدًت مً حمُع الىىاحي. 

  ت الخصسف في بعع الظسائب والسطىم  جصوٍد خصت البلدًت مً اإلادصالث الجبائُت وئعؼائها خٍس

 .اإلادلُت 

  جىَسع مبدأ الفصل بين الظلؼاث على مظخىي البلدًت بين طلؼت الىصاًت واإلاجلع اإلاىخسب

 .وجفعُل السكابت اللظائُت 

  جددًد اإلاسهص اللاهىوي لألمين العام للبلدًت بما ٌظمذ بأداء دوز فعاٌ في ئدازة الخىمُت اإلادلُت. 

  ئعادة الىـس في الىـام الاهخسابي بما ٌظمذ بدشىُل مجالع مىخسبت فعالت. 

              ت على مظخىي البلدًاث إلدازة الخىمُت اإلادلُت اهؼالكا  جسصُص هُاول وأحهصة مدلُت وحهٍى

ع ومصلحت ؤلادازة واإلاالُت وجصوٍدها باػازاث مخسصصت  مً اإلاصالح اإلاسخصت همصلحت اإلاشاَز

وذاث هفاءة حظمذ باشسان مىـماث اإلاجخمع اإلادوي وجفعُل دوزها في مجاٌ الشساهت مع البلدًاث 

 .ووطع آلُاث كاهىهُت وجىـُمُت إلدماج اإلاجخمع اإلادلي في ئدازة الخىمُت اإلادلُت 
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 :ثحديات الخسيير إلاستراثيجي .2

 :هىان مجمىعت مً الخددًاث جىاحه البلدًت في عملُت الدظُير ؤلاطتراجُجي هرهس منها 

  عىد ذلً ئلى عىامل عدة منها مشيلت ت وزصىصا في الىفاءاث الفىُت َو هلص اإلاىازد البشٍس

 .الخىؿُف  في ؤلادازاث السطمُت 

  غُاب مفهىم ؤلاػاز اإلاإطس ي لعملها، ًمىً للمجلع البلدي اإلاىخسب خدًثا أن ًلغي الخؼت 

 .ؤلاطتراجُجُت التي وان كد أعّدها 

  ت مخىىعت، فالبلدًت حعاوي مً طعف اليادز  ًخؼلب الخسؼُؽ ؤلاطتراجُجي هفاءاث ومإهالث بشٍس

البشسي لديها وذلً بظبب عدم ئكباٌ الىفاءاث الفىُت مً ذوي الازخصاص على ػلب الىؿُفت في 

 .مالن البلدًت 

  ت اللساز، ما ًدد مً صالخُاتها واطخلاللُت طُاطاتها وجللص مً جىفُر حعاوي البلدًت مً مسهٍص

 .الخؼؽ ؤلاطتراجُجُت التي غالبا ما جخؼلب ئحساء حعدًل في بعع اللىاهين وللمساطُم اإلاسعُت ؤلاحساء
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: خالصة الفصل

           مً مىؼلم ما حاء في هرا الفصل وعلى اعخباز أّن البلدًت هي الجماعت ؤلاكلُمُت وهىاة الخغُير في 

اإلاجخمع ًخددد لىا مً دزاطت واكع بلدًت عشعاشت في الدظُير أّن أهم ما ًخغلب على همؽ الدظُير اإلادلي في 

هره البلدًت هى هلص في السؤٍت ؤلاطتراجُجُت إلاخؼلباث الخىمُت على مظخىي البلدًت، ومً زالٌ اخخياهىا 

باإلاىؿفين العاملين على مظخىي البلدًت جمىىا ولى بيظبت كلُلت مً جدلُم الهدف اإلاسحى أال وهى هُفُت 

ت، فهي كد جُلىذ أّن الدظُير ؤلاطتراجُجي طسوزة خخمُت  جدلُم الدظُير ؤلاطتراجُجي مً كبل اإلاىازد البشٍس

سها والحفاؾ عليها    مً أحل جىفير حمُع الخدماث العامت، وهي حظعى دائما إلاىاهبت جؼىزاث  ًجب جؼٍى

ت مً ئػازاث وعماٌ ذاث هفاءة مً أحل ئعؼاء ألافظل  العصس وذلً باالعخماد على مىازدها وزاصت البشٍس

 . وجدلُم ألاهداف اإلاسحىة 
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 :الخاجمت العامت 

ت داخل اإلاإطظاث العمىمُت حغيراث وجؼىزاث كبيرة ومخىىعت وهرا جبعا لخأثيراث                 عسفذ اإلاىازد البشٍس

ت أو  ت هي مصدز لألفكاز وألاداة السةِظُت للخغُير بفعل اإلاعسفت والقدزة ؤلابخكاٍز البِئت اإلاخغيرة،فاإلاىازد البشٍس

س وؤلاثساء في أدائهم  ؤلابداعُت    التي ًمخلكىنها، لرا ًفترض باإلاىظمت جىمُت قدزاث ألافساد وجدفيزهم على الخؼٍى

وذلك بهدف جفعُل مظاهماث العىصس البشسي في جدقُق ألاهداف اإلاسجىة للمىظمت ، فاإلاإطظاث الساةدة جىظس 

ت الظبُل اإلاىاطب لخدقُق أهدافها  ت مً مىظىز ئطتراجُجي ، وأًقىذ أّن اإلاىازد البشٍس وجخعامل مع مىازدها البشٍس

ت   .وذلك مً خالل طعحها الكدظاب مصاًا مظخدامت باالعخماد على مىازدها البشٍس

مكجها مً الخكُف  فعل خسكت اإلاإطظت هدى طمان مظخقبلها ؤلاطتراجُجي ٍو               فالدظُير ؤلاطتراجُجي ًظبؽ ٍو

بشكل أكبر مع الظسوف اإلادُؼت بها، كما أّن العمل بأطلىب الدظُير ؤلاطتراجُجي ٌظاعد اإلاإطظت مً جددًد 

صىزتها اإلاظخقبلُت وبىاء أهدافها ا ئطتراجُجُت مع طمان ألاداء الفعال مً خالل الدقت في الخىفُر واإلاخابعت 

اإلاظخمسة الطتراجُجُاتها ًدقق للمإطظت وطىح السؤٍت اإلاظخقبلُت والقدزة على اجخاذ القسازاث ؤلاطتراجُجُت 

 .الفعالت 

ت في جدقُق الدظُير ؤلاطتراجُجي  وخخما لهرا اإلاىطىع الري عالجىا مً خالله ئشكالُت أهمُت اإلاىازد البشٍس

 :للمإطظت العمىمُت اطخخلصىا ما ًلي 

  ت أصبدذ أطاض هجاح اإلاإطظاث لرلك أصبذ مً الظسوزي اعخباز اإلاىزد البشسي ئّن اإلاىازد البشٍس

 .ذاث ػابع ئطتراجُجي ومصدز ألاداء اإلاخميز 

  الدظُير ؤلاطتراجُجي هى هظام ًمكً اإلاإطظت مً جددًد صىزتها اإلاظخقبلُت وبىاء أهدافها ؤلاطتراجُجُت 

 .مع طمان ألاداء الفعال مً خالل الدقت في الخىفُر واإلاخابعت اإلاظخمسة إلطتراجُجُاتها 

  ت ًجب أن جكىن مظإولُت مشتركت لكل مدًسي اإلاىازد ئّن جىمُت طُاطاث وممازطاث ئدازة اإلاىازد البشٍس

ً الخىفُرًين باإلاىظمت  ت واإلادًٍس  .البشٍس

  الدظُير ؤلاطتراجُجي ٌعمل على زبؽ اإلاإطظت بمدُؼها وجددًد العىاصس ؤلاطتراجُجُت في اإلادُؽ ومً ثم 

جدقُق الخفاعل مع هرا ألاخير مً خالل جخصُص مىازد اإلاإطظت وفق ما ٌظاهم باطخغالل الفسص 

اإلامكىت  ومً خالل الدزاطت اإلاُداهُت التي قمذ بها على مظخىي بلدًت عشعاشت جبين أّن مظخىي الدظُير 

ت عىض  ت طُؼسث على أوشؼتهم اإلاهام ؤلاداٍز ؤلاطتراجُجي في البلدًت مخىطؽ، فاإلاىازد البشٍس

ً في ممازطت عملهم مىصب العمل فقؽ، وهرا زاجع ألطباب كغُاب  ؤلاطتراجُجُت، وال ًصال مسجع اإلادًٍس

ع القؼاعُت زغم أنها جىجص على جساب البلدًت ومشكلت  دوز اإلاجلع الشعبي البلدي في مساقبت حظُير اإلاشاَز
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طعف الكفاءة فهي     ال جقخصس فقؽ على اإلاىخخبين فقؽ بل جمخد ئلى اإلاىظفين اإلاعىُين الرًً ًلعبىن 

ع التي ئن لم هقل حعاوي مً اوعدام  دوزا هاما في ؤلادازة باإلطافت ئلى طعف الاطدثماز اإلادلي في اإلاشاَز

 .الاطدثماز الري هى زوح الخىمُت 

 :التوصيات 

في طىء ما جقدم مً هخاةج ًمكً جقدًم بعع الخىصُاث التي أزاها مىاطبت وهامت للغاًت وجىقظم هره الخىصُاث    

ت : ئلى فئخين  .الفئت ألاولى مً الخىصُاث تهم الجاهب الخىظُمي والفئت الثاهُت جخص هظام جدبير اإلاىازد البشٍس

 :التوصيات املتعلقة بالجانب التنظيمي .1

مً اإلاإكد أّن البلدًت ال جخىفس على مظخىي جُد مً الخىظُم وحعد بدق ئخدي البلدًاث التي لم حظخؼع أن 

ص عقلىت الخىظُم القاةم وجعل البلدًت  جخغلب على ئشكالُت الخيظُق ؤلادازي، واإلاقترخاث الخالُت الغاًت مجها حعٍص

 .جخغلب     على بعع ؤلاخخالالث الخىظُمُت التي ما جصال جإثس طلبا على مسدودًت وفعالُت الىظام في البلدًت 

  قىم هرا طسوزة جبني هظام ئدازي مسن ومالةم للمظخىي والحجم الدًمىغسافي والاقخصادي للبلدًت ٍو

 .الىظام على مبادب أطاطُت بظُؼت 

  طسوزة العمل على جددًث ججهيزاث ووطاةل العمل اإلاىطىعُت زهً ئشازة مخخلف اإلاصالح واإلاكاجب

وذلك لجعل ئدازة البلدًت جىخسغ في اطخخدام الخكىىلىجُا الحدًثت وال طُما أجهصة اإلاعلىماث، والغاًت 

مً ذلك هى الاطخفادة مً الدقت والظسعت اللران جدُدهما هره آلالُاث والاوعكاطاث ؤلاًجابُت التي 

 .طدخىلد ال مدالت عً اطخعمالها 

  ق داخل البلدًت وجىمُت العمل الجماعي عىض العمل الفسدي الري ًقىم على أطاض خلق زوح الفٍس

 .الاوعصالُت والىظسة ألاخادًت الظُقت لألمىز 

 :التوصيات املتعلقة باعتماد مقاربة ثدبير املوارد البشرية  .2

ت على أطع طلُمت وفعالت ، أي أّن البلدًت  جىاجه بلدًت عشعاشت عدة صعىباث للخدكم في جدبير مىازدها البشٍس

ت وتهدف الخىصُاث الخالُت ئلى الدفع باإلاظإولين في  ال جخىفس على طُاطت خقُقُت في مجال جدبير اإلاىازد البشٍس

ت زغم الصعىباث الكثيرة التي جدىل  البلدًت ئلى الاهخقال مً مقازبت حظُير اإلاىظفين ئلى مقازبت جدبير اإلاىازد البشٍس

 :دون هرا ألامس، وللىصىل ئلى هره الغاًت ًجب جبني الخىصُاث الخالُت 

  س الىظام الحالي لدظُير اإلاىظفين وذلك باعؼاء ألاهمُت التي حظخدق اإلاخعلقت بدظُير جدظين وجؼٍى

 .مخخلف أصىاف العاملين وطبؽ اإلالفاث ومعالجت الترقُماث وجىظُم الاخخبازاث الداخلُت 
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        طسوزة ههج اإلاجلع البلدي وزةاطت اإلاجلع على الخصىص لظُاطت جدًدة في مجال الخىظُف جقىم

 .على ئعؼاء ألاولُت للخخصصاث الخقىُت والفىُت الغير مخىفسة على مظخىي ئدازة البلدًت 

       ت للخعسف بُت للعاملين بالبلدًت وهره الدزاطت طسوٍز ئهجاش دزاطت مُداهُت لخددًد الاخخُاجاث الخدٍز

بُت  على القدزاث الفسدًت والجماعُت اإلاخىفسة خالُا لدي البلدًت وجقُُمها وخصس الاخخُاجاث الخدٍز

 .لألفساد على طىء بسهامج العمل الاقخصادي والاجخماعي الري حظعى البلدًت إلهجاشه 

  الخفكير في وطع بعع مإشساث ألاداء إلاساقبت ومخابعت مسدودًت الُد العاملت قصد خثها على جدظين

الخدماث وهره اإلاإشساث طدظاعد على ئدخال عىصس القُاض كعامل أطاس ي للخقُُم الجهاتي لألداء، 

وهره اإلاإشساث ًمكً وطعها على طبُل الخجسبت في البلدًت وئخظاعها للمساقبت واإلاعاًىت اإلاظخمسة قبل 

 .     حعمُمها متى جم الخأكد مً جدواها العلمُت وفاةدتها ؤلاجساةُت 
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 :ملخص البحث 

حعخبر املوارد البشريت من أهم املوارد التي جملكها املنظمت والتي حسعى دائما إلى جحقيق 

ألاهداف املسطرة حيث أنها جلعب دور مهم في حسيير املنظمت أحسن حسيير، ويعخبر الدسيير 

إلاستراجيجي إحدى أولوياتها وذلك من خالل وضع خطط التي بها يخم جحديد رسالت املنظمت                  

في املسخقبل، وللخكيف مع الظروف املحيطت باملنظمت لم يعد مقبوال من املنظمت إال أن جدار بعقل 

إستراجيجي وأصبح النجاح مرجبط بكفاءاث فكريت وإستراجيجيت قادرة على دراست وجحليل املسخقبل 

. 

 :الكلماث املفخاحيت 

 .املوارد البشريت، الخخطيط إلاستراجيجي، الدسيير إلاستراجيجي 

Résume : 

Ressources humaines est l'une des plus importantes ressources appartenant à 

l'organisation, qui a toujours cherché à atteindre les objectifs soulignés car ils jouent un 

rôle important dans la conduite de l'organisation une meilleure gouvernance, et est 

considérée comme la gestion stratégique de ses priorités à travers l'élaboration de plans 

qui ont été déterminants dans l'avenir de la mission de l'organisation, et de s'adapter aux 

circonstances entourant la l'organisation n'est plus acceptable pour l'organisation, mais a 

réussi un esprit stratégique et de devenir un succès est lié aux compétences intellectuelles 

et une stratégie capable d'étudier et d'analyser l'avenir  

Mots- clés : 

Ressources humaines – planification Stratégique – gestion Stratégique .        
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