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 شكرتال
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    املقدمة العامة :
أصبح التوجه احلديث للمؤسسات و اإلدارة املعاصرة ينص إىل ضرورة االهتمام ابملوارد البشرية  إذ أكدت أدبيات     

ال اسرتاتيجيا وشريكا أساسيا يف اسرتاتيجيات التسيري وتطورات الفكر اإلداري تغري النظرة إليه إىل اعتباره أص
املؤسسة،فاملورد البشري يف ظل اقتصاد السوق حتكمه املعرفة و حتركه التطورات اهلائلة و تسريه الديناميكية املتسارعة و 

معارف  يوجهه شعار أن البقاء لألقوى و القوة تكمن يف التمييز الذي لن يكون دون موارد بشرية ذات كفاءة ومهارات و
متكنها من التسيري اجليد والفعال لباقي موارد املؤسسة يشكل الرأس مايل احلقيقي للمؤسسة واملصدر األول خللق القيمة 

 فيها.
وعليه انتقلت املوارد البشرية من كوهنا أداة لتحقيق امليزة التنافسية إىل اعتبارها يف حد ذاهتا ميزة تنافسية أدى إىل ظهور    

ملوارد البشرية اليت ال ميكن للمؤسسات واإلدارات على اختالفها امتالكها واستدامتها إال من خالل التخطيط إسرتاتيجية ا
اجليد الحتياجاهتا من املوارد البشرية استقطااب،اختيارا،تعيينا ومن مث العمل ابستمرار على تنميتها واالستثمار اجليد فيها 

 شى وحتقيق أهدافها.من خالل لالسرتاتيجيات التنموية مبا يتما
وملا كان التمييز يف األداء هو ضمان البقاء والتفوق واالرتقاء أصبح مسعى كل مؤسسة هو احلصول على موارد بشرية    

ذات كفاءة وقدرة على حتقيق أهدافها وعليه فان أمسى هدف تسعى إليه اإلدارة و املؤسسة من تنميتها ملواردها البشرية 
يفي و الرقي مبستوايته واملرهون أساسا مبستوى أداء املورد البشري فيها  السيما يف ظل البيئة املتغرية هو حتسني األداء الوظ

و الديناميكية اليت تعيشها وهذا لن يكون إال ابلتميز يف أدائها مما جعلها ال ترتدد يف البحث عن أساليب وتوجهات و 
 أساليب للرفع من األداء الوظيفي للعامل. اسرتاتيجيات لتنمية مواردها البشرية و اعتمادها على

إن تواجد اإلدارة اجلزائرية اليوم يف عصر تشكل فيه املعرفة نقطة االرتكاز اليت تتمحور حوهلا كافة املوجودات الفكرية    
يت تشكل واملكوانت العلمية للذات البشرية كأهم مصدر للتقدم و التنمية مما جعلها تتحمل مسؤولية النهوض مبعارفها ال

ثروة اجملتمعات وعنواان للمنافسة بني املؤسسات على اختالفها واالهتمام بتكامل مصادرها و تنظيمها و تنميتها من 
خالل االستثمار احلقيقي يف مواردها البشرية.فاملوارد املتاحة لدى املؤسسات و اإلدارات سواءا كانت مادية أو مالية أو 

من خصائص وان كانت شرطا ضروراي إلمكان الوصول إىل القدرة التنافسية إال أهنا ليست تقنية وما قد متيز هذه املوارد 
شرطا كافيا لتكوين تلك القدرة لذالك ال بد من توافر العمل البشري املتمثل يف عمليات التصميم و اإلبداع الفكري 

التنفيذ واالجناز ،التقييم واحملاسبة تلك ،التخطيط،و الربجمة،التنسيق والرتتيب،اإلعداد والتهيئة،التطوير و التحديث،
العمليات اليت هي نتاج العمل اإلنساين و مظاهره هي أساس النجاح وبدوهنا ال يتحقق أي جناح مهما كانت املوارد 

املوارد البشرية ابلنسبة للمؤسسات إبعتبارها احد العناصر احلاكمة اليت  أمهيةومن منطلق  األخرى املتاحة للمؤسسة،
  تتعزيز القدراد يف حتقيق الزايدة وبلوغ الغاايت و تساع

 وأهدافيف الصراع من اجل البقاء والنمو وهذا من خالل ربط غاايت  األسلحةإن إسرتاتيجية املورد البشري تعترب احد 
اعية صن أواملؤسسات و اإلدارات سواءا كانت خدماتية  اختالفاملورد البشري على  أنشطةاملؤسسة مع  توإسرتاتيجيا

تقنية يف شكل مؤسسات عمومية و من خالل البحث  أوإنتاجية يف شكل مؤسسات إقتصادية او إدارات خدماتية 
املورد البشري ومدى إدارة اإلسرتاتيجية يف املؤسسات العمومية كما يضمن التسيري احلسن لإلدارة كما  أبعادحناول إبراز 



 

من خدمات  اإلداراتعلى فرص عمل هدا من جهة و ما تقدمه هده من خالل فرصهم املتكافئة  ابألفراديكفل الرقي 
 أخرىمن جهة  لألفراد

 : اإلشكالية -
 ؟هل إلدارة التسيري االسرتاتيجي للموارد البشرية مكانة يف اإلدارة العمومية اجلزائرية ) مديرية حمل الدراسة (   

 التساؤالت: -
 التساؤالت اجلزئية التالية:جانب السؤال اجلوهري لإلشكالية ميكن طرح   إىل
 ما هي عناصر التخطيط اإلسرتاتيجي للموارد البشرية ؟ -
 ما هي توجهات إدارة املوارد البشرية اإلسرتاتيجية؟ -
 : فرضيات البحث -

 ميكن تلخيص الفرضيات الرئيسية هلذه الدراسة يف:
ياجات تنفيذ و إجناز إسرتاتيجية املنظمة احلالية و وفق متطلبات وإححت أنشطتهاتقوم إدارة املوارد البشرية مبمارسة  /1

 املستقبلية.
مبا  واألنواع اإلعداداملؤسسة املستقبلية من املوارد البشرية من حيث  احتياجاتيقوم ختطيط املوارد البشرية بتحديد  /2

 يتوافق مع متطلبات حتقيق إسرتاتيجيتها.
العلمية يف ختطيط املوارد البشرية العاملة هبا وعملية حتديد  األساليب من أسلوب أيال تتبع مديرية التعمري و البناء /3

 تتم بشكل سنوي مركزي. االحتياجات
 دوافع إختيار املوضوع: -

للموارد  موضوع الدراسة املتمثل يف اإلدارة اإلسرتاتيجية الختياراليت دفعتين  واألسباب االعتباراتهناك جمموعة من 
 رية نذكر منها:البشرية دراسة حالة مبدي

 منظمة. ألياملورد البشري ابلنسبة  أمهية -
 مؤسسة مهما كان نوعها. أليمصلحة تسيري املستخدمني ابلنسبة  أمهية -
 كيفية تسيري املوارد البشرية كوين حماسب إبدارة عمومية.حب االطالع على   -
 موضوع يتميز بطابع الدراسات )حديث الساعة(. -
 : املوضوع أمهية -
 كربى من خالل الدور الذي تؤديه ضمن إسرتاتيجية املؤسسة من خالل التنبؤ  أمهيةتسي ختطيط املوارد البشرية يك

و مهاراهتا بشكل خيدم متطلبات حتقيق إسرتاتيجيتها و هو  أنواعهااملوارد البشرية من حيث إعدادها و من إبحتياجات 
 يات التوظيف وإنتقائهم.للموظفني من خالل عمل األمثلما يساعد على اإلختيار 

  : املوضوع أهداف -
 للدراسة فيما يلي: األساسية األهدافتتمثل 

 ختطيط املوارد البشرية. أمهيةحماولة إبراز  -



 

 ختطيط املوارد البشرية ابلتخطيط اإلسرتاتيجي على مستوى املؤسسة. ةحتديد عالقإمكانية  -
 رد البشرية.حماولة حتديد العمليات املختلفة لتخطيط املوا -
 : التحليل وأدواتمناهج البحث  -

ستعملة يف خمتلف املناهج امل اعتمادنظرا لطبيعة موضوع الدراسة وحماولة الوصول إىل كافة تطلعاته كان إلزاما علينا 
 كادمية و اإلدارية و ذالك كلما دعت احلاجة البحثية لذالك جند املنهج الوصفي عند التعرضالبحوث و الدراسات األ

ملفاهيم عامة متعلقة ابلتخطيط اإلسرتاتيجي و إدارة املوارد البشرية و تطور وظائف إدارة املوارد البشرية واملنهج التحليلي 
 من خالل حتليل معطيات وواقع ختطيط املورد البشري ملديرية التعمري والبناء حمل الدراسة.

  خطة البحث : -
بقا يف حدود إشكالية املوضوع كان اإلختيار على تقسيم الدراسة إىل والفرضيات املوضوعة سا األهدافبناءا على 

 قسمني نظري و تطبيقي على النحو التايل:
 مقسم بدوره إىل ثالث فصول كما يلي: : ّ  القسم النظري

 أول : أسس ومبادئ اإلدارة اإلسرتاتيجية  فصل -
 اثين : مدخل إىل التخطيط االسرتاتيجي  فصل -
 ية املوارد البشرية إسرتاتيجية لتعظيم االستثمار يف رأس املال البشرياثلث : تنم فصل -

معطيات املوضوع إسقاط والبناء و حماولة واهلندسة املعمارية  يف شكل دراسة حالة ملديرية التعمري ّ  القسم التطبيقي:
 .واألخريعلى املديرية و هو الفصل الرابع 

 : مشاكل و عوائق البحث -
 اليت واجهت إجناز هذا العمل البسيط واملتواضع ميكن إمجاهلا فيما يلي: سيةاألساإن املشاكل 

 قلة املراجع و الدراسات اليت تناولت هذا اجملال من الدراسة خاصة الوطنية. -
 صعوبة إجراء الدراسة منها التطبيقية ومجع البياانت و املعلومات. -
 والبناء. صعوبة اإلسقاط املنهجي على مستوى مديرية التعمري -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 الفصل األول : مدخل إىل التخطيط االسرتاتيجي 
 متهيد

 إجناز من ميكنها مبا التنافسي مركزها وتدعيم وهاومن استقرارها متطلبات توفري على اليوم األعمال منظمات حترص   
 اتقدر ال حسب أخرى، إىل منظمة من يتفاوت ذلك حتقيق يف املنظمات جناح ستوىم أن إال أهدافها؛ وحتقيق خططها

 هاصوخصائ جهة، نص وهتديدات وحتدايت مفر  منط هبا يرتب وما اخلارجية بيئتها تغريات مع التعامل يف ءاتكفاالو 
 قواعد ضوء يف قرارات اختاذ مبقدورها يعد فلم، ى أخر  جهة من ضعف أوجه أو قوة نقاط من هبا  يرتبط وما الداخلية
 الرؤية لديها يتوفر أن جيب فإنه ذلك من بدال ؛ اجلارية لألحداث بسيط استقراء جمرد أو اترخيية سياسات أو جامدة

 .اإلسرتاتيجية وتصميم السياسات ووضع التنظيمية لألهداف التخطيط عند املستقبلية األحداث الستطالع
 املنظمة مسار لتحديد األساسية األداة إسرتاتيجية وخطط توجهات من عنه جينت وما اإلسرتاتيجي التخطيط ويعد    

 .أشكاهلا بكافة البيئية التغريات مواجهة عندهتا لتصرفا العام اإلطار ووضع
 :اآلتية الثالثة املباحث إىل الفصل تقسيم مت ، ذلك خالل ومن

  اإلسرتاتيجية ماهية -

 اإلسرتاتيجي التخطيط حول عموميات -

 اإلسرتاتيجي التخطيط ناصرع -

 اإلسرتاتيجية ماهية :األول املبحث
 رسالتها ترسم فهي مث ومن وأهدافها، هتاغااي لتحقيق سيقودها أنه نظمةملا تعتقد الذي الطريق عن إلسرتاتيجيةا ربعت   

 على والتعرف الفرص إنتاج يف ميسه مبا والداخلية اخلارجية البيئية واملتغريات العوامل لتحليل جهودها وتوجه هتاغااي ددحتو 
 وفنون املعارك إدارة يف املستخدمة ابخلطط مضى فيما مفهومها ارتبط وقد .والضعف القوة عناصر وحتديد املخاطر
 منظمات لدى االستخدام مفضلة وصارت اإلداري الفكر جمال إىل ذلك بعد امتدت ن أ إال ؛ العسكرية املواجهة
 .نشاطها جماالت يف والرايدة املبادرة وحتقيق بيئتها بتحليل املهتمة األخرى املنظمات من وغريها األعمال

 :اآلتية العناصر مبعاجلة حتديدا يعتين املبحث هذا فإن ، وعليه
 وتطورها اإلسرتاتيجية نشأة -

 اإلسرتاتيجية مفهوم -

 اإلسرتاتيجية مستوايت -

 جيةاإلسرتاتي إعداد ومداخل اإلسرتاتيجية القرارات أبعاد -
  1وتطورها اإلسرتاتيجية نشأة :األول املطلب

 كلمة من مشتقة قدمية يواننية كلمة وهي احلربية، العمليات يف قرون عدة منذ اإلسرتاتيجية لفظ استخدم  
 النصر لضمان احمليطة القوى اجلنرال أو القائد يستخدم كيف أي القيادة فن تعين واليت STRATEGOS"اسرتاتيجوس"

 .العسكرية القوة طريق عن العدو مواجهة وفن علم ابإلسرتاتيجية يقصد كان انبليون حرب وحىت ، احلرب يف
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 للنصر الفرصة حتسن يتلا والسياسية االقتصادية اجلوانب ليشمل اإلسرتاتيجية استخدام مفهوم انبليون وسع وقد    
 املفضل من يكون قد بل أعدائه جيوش ملتحطي حامسة معارك القائد يدخل أن الضروري من ليس وابلتايل ، العسكري

 العسكرية اإلسرتاتيجية فإن هكذا ، معنوايته وحتطيم العدو تعطيل على تقوم إسرتاتيجية استخدام معنية ظروف حتت
 يتبع الذي مالابلس أيضا ولكن فقط ابحلرب تمال هتو  ، ابستخدامها والتهديد بل فقط القوة استخدام تشمل ال أصبحت

 يكمن العسكرية اإلسرتاتيجية وجوهر ، سياسية أهداف إىل للوصول القوة استخدام بفن ذلك بعد تدعى لتصبح احلرب
 افرتاضات على أساسا تبىن  نهاأل ، ونشاطها عملها مبوضوع حييطون الذين من التأكد عدم حالة ويف املخاطرة حالة يف

 على للتأثري فعله جيب عما وابلتايل العدو يفعله ما نع مبعزل ترسم أن ميكن وال ، فعله وردود العدو لتصرفات وتوقعات
 يف القيادة فن بهاد يقص و ،"اتسني" كلمة من مشتقة يواننية كلمة وهي التكتيك على اإلسرتاتيجية وختتلف ، توقعاته
 والربامج ملرحليةا اخلطط جمموع أو ،رهتاوإدا عسكرية محلة تنفيذ طريقة أو ، واحدة عركةامل يوضع ختطيط أبنه أو ، املعركة

 القرن من الستينات بداية فيف عمالاأل جمال إىل اإلسرتاتيجية مفهوم انتقل وقد،  اإلسرتاتيجية أهداف لتنفيذ املوضوعة
 األمر 19611965-  بني األمريكية الدفاع وزارة يف اإلسرتاتيجي التخطيط نظام تطبيق جناح بعد وذلك ، املاضي
 التخطيط نظام بتطبيق توجيهات إصدار إىل 1965 أوت شهر يف "جونسون يندونل" األمريكي الرئيس دعا الذي

  .واملوازنة والربامج التخطيط نظام اسم حتت األمريكية للحكومة الفيدرالية األجهزة كل يف اإلسرتاتيجي
تحدة وفيما بعد  امل الوالايت بواسطة عديدة تطبيقات كسب قد اإلسرتاتيجي التخطيط نظام فإن التاريخ ذلك ومنذ     
 .النامية الدول إىل مث أورواب إىل املتحدة الوالايت حدود عرب قد إلسرتاتيجي التخطيط نظامكان 

 اإلسرتاتيجية مفهوم :الثاين املطلب
 األساسية، الطبيعية ذات الغاايتهبا ين يع فالبعض لإلسرتاتيجية، وحمدد شامل تعريف على الباحثني معظم يتفق مل   

 القابلة الزمنية املدة وحتديد املناسب البديل اختيار مث املختلفة، البدائل ووضع ددة،حملا األهداف على قهايطلض والبع
 : ابإلسرتاتيجية املتعلقة التعاريف بعض يلي ما ويف اإلسرتاتيجية، معىن تبني اليت التعاريف تعددت لذلك .للتنفيذ

 واختيار للمنظمة، األجل طويلة والغاايت ألهدافا حتديد هي اإلسرتاتيجية  ،(chandler) "شاندلر تعريف   -
 . والغاايت األهداف هذه لبلوغ الضرورية ملوارد وختصيصا العمل ططخ

 يف اليت و اخلارجية البيئة مع املتوقعة العالقة طبيعة عن املنظمة تصور هي إلسرتاتيجيةا  (Ansoff) "أنسوف تعريف  -
 ورائه من ، املنظمة تسعى الذي املدى وحتديد البعيد، املدى على هبا  القيام نبغيي اليت األعمال نوعية حتدد ضوءها
 2 "وأهدافها تهاغااي حتقيق

 

 ، الرئيسية األهداف فيها تتكامل اليت اخلطة أو النمط هي إلسرتاتيجيةا:   (J.quinn) " كوين جيمس تعريف -   
  "التام الرتابط حتقيق من للتأكد أنشطتها ومتابعة واإلجراءات، والسياسات،

 درجة خلق تضمن بطريقة وضعها يتم اليت ملنظمة وأنشطة خطط هي اإلسرتاتيجية (Thomas) " توماس تعريف  -
  "2عالية كفاءة ، وذات فعالة بصورةمعها  تعمل اليت والبيئة الرسالة هذه وبني وأهدافها، املنظمة رسالة بني التطابق من
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 ومتركز الوسائل، ابختيار املرتبطة واحلركات القرارات جمموعة هي اإلسرتاتيجية ( Thietart) "  تييتارت تعريف --
 .األهداف  إىل الوصول أجل من املوارد

  أو القرارات من جمموعة تدفق عن يعرب معني منوذج أو منط هي اإلسرتاتيجية (Mintzberg)" منتزبرغ تعريف   -
 مقصودة غري إلسرتاتيجيات ، نتاجا أو – خمططة أو – مقصودة اتيجياتإلسرت  نتاجا النمط هذا كان سواء لتصرفات،

  3. طارئة أو خمططة غري أو
 األجل طويل األداء حتدد اليت واخلطط األنشطة جمموعة هي اإلسرتاتيجية أن يتبني ، ذكره مت ملا وكمحصلة إذن     

 رسالتها والتقاء رسالتها، مع املنظمة أهداف التقاء يضمن مبا ، اخلطط تلك لتنفيذ الضرورية ملوارد وختصيصا للمنظمة،
 .عالية وكفاءة بفعاليةهبا ة يطحملا البيئة مع
 هي بل منظمة، خطة اإلسرتاتيجية تكون أن الضروري من ليس أنه هو السابقة التعاريف من أيضا واملستخلص   

 .ابملنظمة حمليطة البيئية العوامل متليه ملوقف وفقا تتخذ القرارات من جمموعة
 اإلسرتاتيجية مستوايت :الثالث املطلب

 اهتمامات يف احنصارها أو كلها، املنظمة الهتمامات مشوهلا مدى حيث من هتامستواي يف اإلسرتاتيجيات تتفاوت   
 :التايل النحو على لإلسرتاتيجية مستوايت ثالث بني التمييز وميكن فيها، حمدودة قطاعات

 املنظمة إسرتاتيجية -
 األعمال رتاتيجيةإس -
 النشاط إسرتاتيجية -

4  :الرئيسية الرتكيز جماالت و منها كل مفهوم عرض يلي وفيما
 

 املنظمة إسرتاتيجية- 1
 املتعددة األنشطة إدارة وأساليب النمو حنو االجتاه حيث من للمنظمة العام التوجه وصف حول املنظمة إسرتاتيجية تركز   

 القرارات مناذج املنظمة إسرتاتيجية وتعكس ؛ منتجتاها أو اهتا استثمار  حمفظة يف التوازن حتقيق وكيفية املنتجات وخطوط
 ، األقسام وإىل من املالية وغري املالية املوارد تدفق املنظمة، فيه تنخرط أن جيب الذي النشاط بنوعية يتعلق فيما

 .ستثمارالا على العائد لزايدة استخدامها للمنظمة كنمي اليت واملداخل املصاحل، ذات موعاتاجملو  املنظمة بني  العالقات 
 :وهي ثالثة أشكال من واحدة املنظمة إسرتاتيجية وأتخذ

 إسرتاتيجية املنظمة ، إسرتاتيجية األعمال ، إسرتاتيجية النشاط .
 كل  أن فيه يتضح والذي اإلسرتاتيجية هبرياركية  يسمى ما أو لإلسرتاتيجية الثالث املستوايت التايل الشكل ويظهر   

 : املنظمة يف التايل للمستوى اإلسرتاتيجية البيئة ميثل اإلسرتاتيجية املستوايت من مستوى
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 ' مستوايت اإلسرتاتيجية ' 01شكل رقم       
 
 املركز الرئيسي للمنظمة                                      املنظمة –إ 
 
 
وحدة أعمال إسرتاتيجية                  وحدة أعمال            عمال إسرتاتيجية وحدة أ        األعمال  -إ 

         
 
 
 
 
 اإلنتاج    التسويق             التمويل                 البحوث والتطوير          املوارد البشرية           النشاط –إ 
 

 الدار تطبيقي، منهج :اإلسرتاتيجية واإلدارة اإلسرتاتيجي التفكري ون،وآخر  املرسى حممد الدين مجال :املصدر
 . 4 ص ،  2002مصر، اإلسكندرية، اجلامعية، .
 
 اإلسرتاتيجية إعداد ومداخل اإلسرتاتيجية القرارات أبعاد :الرابع املطلب

 .تيبالرت  على اإلسرتاتيجية إعداد ومداخل اإلسرتاتيجية القرارات أبعاد إىل التعرض ويتم
 اإلسرتاتيجية القرارات أبعاد- 1
 ملواجهة وذلك ، املطروحة اإلسرتاتيجية البدائل بني من القرار متخذ لدى املفضل االختيار سرتاتيجياال القرار ميثل  

 املنظمات تواجهها اليت القرارات على التعرف جيب وعليه ، به يعمل الذي التنظيم جوانب أحد خيص إسرتاتيجي موقف
  :5التالية األبعاد على اإلسرتاتيجية القرارات وتنطوي ، خاص إداري اهتمام وتتطلب إسرتاتيجية أهنا على إليها وينظر

 اإلدارة تدخل تستلزم فإهنا وابلتايل املنظمة، يف والعمليات النشاط جماالت من العديد على اإلسرتاتيجية القرارات تؤثر -
 للقرارات الواسعة الدالالت وإدراك فهم على القدرة لديها يتوافر يتلا هي العادة يف العليا فاإلدارة .اذهااخت عند العليا

 . لتنفيذها املطلوبة ملواردا  لتخصيص الالزمة السلطة أو القوة متتلك نها أ كما اإلسرتاتيجية،
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 اليت البشرية واملوارد ةاملادي واألصول املالية املوارد من هائلة كميات وتوظيف استخدام اإلسرتاتيجية القرارات تضمن -
 من ابلعديد املنظمة تلزم القرارات هذه أن كما اخلارجية؛ املصادر أو الداخلية املصادر من إما عليها احلصول جيب

 . ملموسة موارد إىل احلاجة يعين ما وهو نسبيا، حمددة زمنية فرتة خالل التصرفات
 املنظمة تلزم اإلسرتاتيجية فالقرارات ل ،الطوي األجل يف زدهارهاوا املنظمة رفاهية على اإلسرتاتيجية القرارات تؤثر -

 املنظمة فتبين ةطويل لسنوات أاثرها ومتتد ، سنوات مخس عن تقل ال قد طويلة لفرتات حمددة اجتاهات يف ابلسري
 مث ومن حها،وأراباهتا مبيع ومستوايت أنشطتها وحجم ، التنافسي ووضعها الذهنية ارهصو  على يؤثر ما إلسرتاتيجيةا

 . واالزدهار والتوسع النمو على راهتاقد
 مث القرارات، هذه مثل اختاذ عند احلالية معرفتهم جمرد وليس املستقبلية املديرين تنبؤات إىل لإلسرتاتيجيةا القرارات تستند -

 . اتيجيةاإلسرت  البدائل أفضل اختيار من املنظمة متكن سوف اليت املستقبلية السيناريوهات على الرتكيز
 جماالت لغالبية ابلنسبة معقدة أتثريات متتلك اإلسرتاتيجية فالقرارات .اإلسرتاتيجية القرارات نتائج أو أتثريات تتعدد -

 ابلضرورة تؤثر املثال سبيل على التنظيمي اهليكل أو التنافسي الرتكيز أو العمالء مزيج بشأن فالقرارات .املنظمة يف النشاط
 سوف التاجملا  هذه فجميع العمل، وحدات أو األقسام أو اإلسرتاتيجية ألعمالا وحدات أعمال ونتائج أنشطة على
 . القرارات هذه اختاذ عن الناجتة واملسؤوليات ملوارد ختصيصا إبعادة تتأثر
 متارس األعمال منظمات مجيع أن حيث .االعتبار فيفي اخلارجية البيئة متغريات أخذ اإلسرتاتيجية القرارات تتطلب -

 فإن لذا ،هتا سيطر  نطاق خارج تقع اليت اخلارجية واألحداث ابلظروف تتأثر هنا فإ وابلتايل مفتوح، نظام ظل يف أنشطتها
 لتحليل الداخلية، املنظمة وعمليات أنشطة من أبعد هو ما إىل النظر املديرين من يتطلب املالئمة السوقية املكانة حتقيق

 .اخل...احلكومية واألجهزة نيلواملمو  واملوردين لعمالءوا املنافسني سلوكيات وتفسري
 تتميز واليت املنظمة، على األجل طويل املستقبلي األثر ذات القضااي مع تتعامل اإلسرتاتيجية القرارات فإن وعليه   

 :رئيسية خصائص بثالث
 ميكن متكرر إطار هلا يوجد وال األحوال غالبية يف مسبوقة وغري عادية غري قرارات هي اإلسرتاتيجية فالقرارات :الندرة -

 .إتباعه
 والتعهد، االلتزام من عالية درجة إىل وحتتاج ملموسة موارد ختصيص تتطلب اإلسرتاتيجية فالقرارات :اآلاثر تعدد -

 .اجلوانب ومتعددة ملموسة أاثرها فإن وابلتايل
 لباقي ابلنسبة التنفيذ أولوية أو األمهية حيث من األول ماملقا يف اإلسرتاتيجية القرارات أتيت حيث :واألولوية األسبقية -

 القرارات مسات وختتلف .التنظيم يف النشاط أوجه لكافة ابلنسبة املستقبلية ابلتصرفات يتعلق فيما وذلك القرارات
 التوجه إىل متيل املنظمة مستوى على اإلسرتاتيجية فالقرارات .االعتبار موضع اإلسرتاتيجي النشاط ابختالف اإلسرتاتيجية

 على أو اإلسرتاتيجية األعمال وحدات مستوى على اإلسرتاتيجية ابلقرارات مقارنة مدى وأطول عمومية وأكثر ابلقيمة
 .الوظيفي املستوى

 لإلسرتاتيجيةا إعداد مداخل- 2
 تلتصق اليت الصغرية املنظمات ففي،  اإلسرتاتيجية خططها إعداد يف خمتلفة مداخل العملي الواقع يف املنظمات تسلك  

 أما املرؤوسني؛ كبار مع شفوية صورة يف رمسي غري بشكل تتم اإلسرتاتيجية إعداد عملية فإن ابإلدارة امللكية فيها



 

 العليا اإلدارة مشاركة يتم حيث ، أعمق وبتفاصيل رمسية بطريقة اإلسرتاتيجيات وإعداد تنمية فيها فيتم الكبرية املنظمات
 املنظمة كانت وكلما ، عديدة ودراسات االجتماعات من العديد وعقد ، األخرى املستوايت يف ناملديري من والعديد

 إطار يف إجراءها يتم مكتوبة خططا وتتضمن تنظيما أكثر العملية هذه كانت كلما نشاطها جماالت يف تنوعا وأكثر أكرب
 تها إسرتاتيجيا إبعداد قيامها عند العملي الواقع يف تاملنظما تتبعها أمناط أو مداخل أربعة بني التمييز وميكن معني، زمين
 6:  وهي

 اإلسرتاتيجيني كبري مدخل- أ
 اإلسرتاتيجية واختيار اإلسرتاتيجية، البدائل وتقييم املوقف حتليل يف الرايدي الدور أبخذ املدير يقوم املدخل هذا وفق  

 لزمام امتالكه يعين ولكنه ، اإلسرتاتيجية اخلطة إعداد جوانب ةبكاف يقوم اإلسرتاتيجيني كبري أن ذلك يعين وال ، املالئمة
  .املختلفة مراحلها يف اإلسرتاتيجية إعداد عملية على قبضته وإحكام املبادرة

 صنع مهارات على كبرية بدرجة يعتمد اإلسرتاتيجية جناح أن هو املدخل هلذا الرئيسية الضعف جوانب أحد إن  
 تؤدي أن ميكن اإلسرتاتيجية صنع يف املركزية من العالية الدرجة هذه فإن آخر جانب ومن ؛ دواح فرد لدى اإلسرتاتيجية

 7.  به القيام جيب عما وبصرية رؤية ولديه ، ونفوذا قوة أكثر املسئول املدير يكون عندما طيبة نتيجة إىل
 آلخرين التفويض مدخل- ب 

 قد والذين آخرين، إىل ابلكامل اإلسرتاتيجية إعداد مهمة رمبا أو ءجز  بتفويض املسئول املدير يقوم املدخل هذا ظل يف  
 السلطات تفويضهم مع،  ذاتية رقابة ذو عمل فريق أو ، وظيفية مهام فرقة أو ،هبم ق وثو امل املساعدين بعض يف يتمثلون
 وتوجيه ، اإلسرتاتيجية إعداد يف التقدم مدى مبتابعة احلالة هذه يف املسئول املدير يقوم ، العملية هبذه م للقيا الالزمة

 أو فيها والنظر رمسيا، اإلسرتاتيجية مقرتحات تقدمي يتم أن إىل النهائية املوافقة وحجب احلاجة، عند واإلرشادات النصائح
 من العديد متثيل  وأتمني الفعالة املشاركة حتقيق يف املدخل هذا ويساعد ؛ ابلتنفيذ صالحيتها على واحلكم تعديلها

 بني املفاضلة يف املرونة بعض املديرين مينح فإنه ذلك على عالوة اإلسرتاتيجية، إعداد عملية يف الوظيفية التجملاوا يريناملد
 كبرية  بدرجة يعتمد جناحه أن يف املدخل هذا على يعاب أنه إال أعلى؛ إىل أسفل من تصب اليت اإلسرتاتيجية األفكار

 ، املثال سبيل على إليهم، اإلسرتاتيجية إعداد عملية تفويض مت الذين األدىن تاملستواي يف األفراد ومهارات خربات على
 جهودهم تستند قد كما املنظمة، على األجل قصري التأثري ذات القضااي على األفراد هؤالء توجهات ترتكز فقد

 الفرص الستغالل املنظمة موارد يهتوج من بدال اليومية املشكالت على والرتكيز املبادرة، وليس الفعل رد إىل اإلسرتاتيجية
 .املستقبلية

 التعاوين املدخل- ج
 يتم اليت اإلسرتاتيجية أن مبعىن .اإلسرتاتيجية إعداد يف املساعدين وكبار الزمالء مساعدة املدير يطلب املدخل هذا وفق  

 مع املدخل هذا ويتالءم ئول؛املس املدير توجيهات ظل ويف األمر يهمه من لكل ملشرتكا اجلهد نتاج هي إليها التوصل
 للمزج احلاجة توجد وعندما الوظيفية، واإلدارات لألقسام التقليدية احلدود اإلسرتاتيجية القضااي فيها تتجاوز اليت املواقف
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 يف األفراد مشاركة تشجيع الضروري من يكون وعندما ختلفة،ملا واخللفيات اخلربات ذوي األفراد ومهارات أفكار بني
 .التنفيذ لعمليات دعمهم على احلصول أجل من سرتاتيجيةاإل إعداد

 الذاتية املبادرة مدخل- د
 ال كما تفاصيلها، على الوقوف أو اإلسرتاتيجية إعداد يف رايدي دور أبخذ يهتم ال املدير فإن املدخل هذا ظل يف  

 ؛ اإلسرتاتيجية إعداد مبهمة للقيام ياجلماع العمل أو املشاركة على وتشجيعهم اآلخرين قيادة يف الوقتهدر   يف يرغب
 ويقوم هتمملبادرا وفقا جيدة إسرتاتيجيات وتنفيذ وإدارة تنمية على واجلماعات األفراد بتشجيع يقوم فإنه ذلك من بدال

 يبةط نتائج املدخل هذا وحيقق موافقتهم إىل حتتاج اليت  اإلسرتاتيجية املقرتحات يقيمون حيث ، القضاة بدور هنا املديرين
 بكل اخلاصة اإلسرتاتيجيات تكوين مبفرده العامني املدراء ريثك يستطيع ال حيث األعمال، وحدات متعددة الشركات يف

 عن الناجتة إلسرتاتيجياتا جمموع متثل الكلية اإلسرتاتيجية فإن املدخل، هذا ظل ويف النشاط، من قطاع أو وحدة
 .عليها قةاملواف مت واليت واجلماعية الفردية املبادرات

 أو ينجح أن ميكن منها كل ولكن األفضل، هو املداخل هذه أحد أبن اإلدعاء الصعب من أنه إىل اإلشارة وجتدر    
 اليت واملهارات اخلربات مستوى وكذلك إدارته، ومستوى املالئمة الظروف يفي استخدامه مدى ضوء يف وذلك يفشل

 .تيجيةاإلسرتا إعداد يف كني املشار  األفراد ميتلكها
 اإلسرتاتيجي التخطيط حول عموميات :الثاين املبحث

 من املستهدفة الفئات ولدى إليها، ف هتديت ال أسواقها يف متميزة تنافسية مكانة حتقيق إىل املعاصرة املنظمات تسعى  
 اإلطار تعترب واليت واضحة، متكاملة رؤية وفق حتركها خالل من وذلك .تملنيواحمل احلاليني منافسيها وبني عمالئها،
 .واملمكنة احلالية ومواردها تها إمكاني من االستفادة لتعظيم السليم واملنهج الصحيح

 والتأثريات والتفاعالت ملفتوحةا األسواق حيث والزمانية، املكانية الفواصل فيه تنحصر الذي املعاصر، العملي الواقع ويف  
 اإلسرتاتيجي التخطيط يصبح آخر، جانب من األعمال بيئات وبني وبينها جانب، من بينها فيما نظماتامل بني احلادة

 األجل وقصري متوسط و طويل الزمين املدى على األداء فعالية وحتقيق ومنوها املنظمات لبقاء الصحيحة املهنية األداة هو
 .سواء حد على

 :اآلتية العناصر مبعاجلة حتديدا يعتين املبحث هذا فإن وعليه،
 التخطيط ماهية -

  اإلسرتاتيجي التخطيط مفهوم -

 وأهدافه اإلسرتاتيجي التخطيط أمهية -

 فعاليته عدم وأسباب اإلسرتاتيجي التخطيط نظام تطبيق متطلبات -

 التخطيط ماهية :األول املطلب
 نأ ذلك ويتطلب أهدافها؛ وحتقيق خططها إلجناز كأساس وهاومن استقرارها متطلبات توفري على املنظمات كل حترص   

 أو قيود و فرص منهبا  وما اخلارجية بيئتها يف التغريات مع التعامل يفوكفاءهتا اتها قدر حتسني على املنظمة تعمل
 .ضعف وأوجه قوة نقاط منوما هبا   الداخلية بيئتها مع التعامل يفات كفاء رفع على العمل وكذلك يدات،هتد



 

 ووضع املنظمة مسار لتحديد األساسية األداة هي وبرامج ططوخ توجهات من عنها ينتج وما التخطيط وظيفة وتعد    
 .أشكاهلا بكافة البيئية التغريات مع وتعاملها لتحركها العام اإلطار

 التخطيط مفهوم- 1
 والرقابة؛ التنسيق و والتوجيه كالتنظيم األخرى الوظائف تسبق حيث اإلدارة، وظائف من األوىل الوظيفة التخطيط يعترب 

 أعطيت ولقد .الدنيا اإلدارات إىل ووصوال العليا ابإلدارة بدءا اإلدارية املستوايت خمتلف يف التخطيط عملية وتتم
 :يلي فيما االبعض منه إدراج ميكن تعاريف عدة للتخطيط

 املستهدف والوضع للمنظمة احلايل الوضع حتدد اليت اإلدارية الوظيفة هو التخطيط " بكر أبو حممود مصطفى تعريف -
 إىل املؤدية الوسائل وحتديد السياسات وصياغة النهائية، واألهداف الغاايت حتديد خالل من ذلك حتقيق كيفية و هلا

 و األهداف و الغاايت من لكل، الزمنية الربجمة مع لذلك، الضرورية املوارد وختصيص واألهداف الغاايت تلك حتقيق
   "8الوسائل و األعمال

 تؤدي اليت األنشطة وكافة اخلطط، األهداف، تصميم تتضمن شاملة عملية خطيطالت "مصطفى سيد أمحد تعريف -
 9.ة الزمني ، واجلداول الربامج القواعد، اإلجراءات، السياسات، اإلسرتاتيجيات، متضمنة األهداف لتحقيق

 املنظمة حتضري أجل من املصممة اإلدارية األنشطة جمموعة هو التخطيط " آخرون و الصحن فريد حممد تعريف -
هتا  غااي حتقيق ، على املنظمة تساعد والبشرية املادية املوارد ابستغالل اخلاصة القرارات أن من والتأكد املستقبل، ملواجهة

 10.  وأهدافها

 : على حتتوي ومستمرة منهجية عملية هو التخطيط  ( Michel Gervais) "جرييرفيفي ميشال تعريف - :
 واألهداف الغاايت حتديد -
 واألساليب والوسائل واألنشطة األعمال ديدحت -
 املطلوبة، واإلمكانيات املوارد حتديد -
 والربامج، واخلطط السياسات حتديد -
 11األهداف قمبا حيق األداء كفاءة لقياس أسس وضع- 

 تقرر يتال امجوالرب  واإلجراءات والسياسات األهداف اختيار عملية هو التخطيط أن يتبني ذكره، مت ملا وكمحصلة إذن    
 .لذلك الضرورية ملوارد وختصيصا املستقبل، يف سريها وخط املنظمة نشاط

 أمهية وأهداف التخطيط : -2
 .الرتتيب على وأهدافه التخطيط أمهية إىل التعرض ويتم

 التخطيط أمهية- أ
 املنافع هذه منو  ولألفراد، ولألنشطة للمنظمة واملزااي املنافع من الكثري الفعال السليم التخطيط حيقق
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 12: يلي ما واملزااي

 وعناية بدقة األهداف حتديد على يساعد التخطيط -
 األهداف حيقق مبا واإلمكانيات ملوارد وختصيصا حتديد يف األساس هو التخطيط -
 العمل لتنظيم أساسا يقدم التخطيط -
 األطراف بينني والتنسيق اجلهود تركيز حمور حيدد الذي هو التخطيط -
 القرارات اختاذ ومسارات نطاق حيدد خطيطالت -
 للمنظمة اخلارجية البيئة مع التعامل اجتاهات حتدد عليه بناءا الذي األساس هو التخطيط -
 ريالتغ مع التكيف على يساعد التخطيط -
 العاملني ودافعية محاس يرفع التخطيط -
 واإلبداع االبتكار على يشجع التخطيط -
 واالتصال تللمعلوما أساس التخطيط -
 السلطة تفويض يف يساعد التخطيط -
 األداء وتقييم والرقابة املتابعة أساس هو التخطيط -
 والنجاح التطور إىل املفتاح هو التخطيط -
 والفعالية الكفاءة قياس ومعايري أسس صياغة منطلق هو التخطيط -
 والتصرف ريالتفك يف العلمي نطقملا استخدام على يشجع التخطيط -
 التخطيط أهداف- ب

 يلي وفيما متكاملة، كمجموعة األهداف من عديد حتقيق إىل منظمة أي فيفي التخطيط نظام يهدف 
 : التخطيط أهداف ألهم عرض

 املنظمة، عمل بيئة يف التأكد عدم مواجهة -
 عها،م الفعال التعامل متطلبات وحتديد لديها الضعف وأوجه القوة نقاط حتديد يف املنظمة قدرة تدعيم -
 للمنظمة، اإلسرتاتيجية املسارات وتوجيه حتديد -
 املنظمة، يف االستثمار قرارات وتوجيه حتديد -
 للمنظمة، اإلداري التنظيم تطوير -
 واألزمات املشكالت مع التعامل على املنظمة قدرة تدعيم -
 .املنظمة يف البشرية املوارد قدرات وتطوير تدعيم -
  13التخطيط أنواع- 3

 :التايل النحو على وذلك املختلفة األسس من جمموعة ضوء يف للتخطيط املختلفة األنواع بني التمييز ميكن 
 اهلدف، أو النطاق أو املدى حيث من -
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 .الزمين املدى حيث من -
 اهلدف أو النطاق أو املدى حيث من- أ

 :اآليت إىل التخطيط تقسيم ميكن
 اإلسرتاتيجي التخطيط- أوال
 مصريية مواقف ملواجهة للمنظمة الرئيسية التحركات بصياغة يهتم الذي التخطيط يف اإلسرتاتيجي يطالتخط يتمثل    
 وموانع قيود مع للتعامل أو املنظمة تواجه تالتهديدا على السيطرة أو أهدافها، و املنظمة كيان على جوهري أتثري ذات
 تعين اإلسرتاتيجيات وهذه للمنظمة، وكبري واضح فعون كسب فيها حيوية فرص النتهاز أو املنظمة أهداف حتقيق تعيق

 
 فئات أو واألسواق املنتجات يف كبرية تغيريات حتدث أو املوارد، و االستثمارات من كبري جزء على القوي التأثري 

 فيفي جوهري تغيري أو احلكومة، أو املوردين أو املنافسني مع العالقة يف جوهري تغيري أو معها، تتعامل يتلا العمالء
 .للمنظمة اإلداري التنظيم عناصر

 اثنياَ : التخطيط التكتيكي : 
 العليا اإلدارة مستوى يف املتخذة الكبرية القرارات جتزئة و بتفتيت تقوم فهي .الوسطى ابإلدارة التكتيكي التخطيط يرتبط  

 الوسطى اإلدارة تعدها ليتا اخلطط وتشمل املنظمة؛ ووحدات وأقسام لقطاعات ومفهوم واضح معىن ذات أجزاء إىل
 .التنظيمية والتغيريات األجل متوسطة وامليزانيات والقواعد واإلجراءات والربامج السياسات

 التشغيلي التخطيط- اثلثا
 كل يف املوضوعة للخطط النهائي التفصيل خالله من يتم حيث الدنيا، أو اإلشرافية ابإلدارة التشغيلي التخطيط يرتبط  

 .روتينية وإجراءات عمل برامج شكل فيفي وذلك الوسطى، واإلدارة علياال اإلدارة من
 الزمين املدى حيث من- ب

 :اآليت إىل التخطيط تقسيم ميكن
 األجل طويل التخطيط- أوال

 وتقدمي اإلنتاج يف كالتوسع  للمنظمة الرئيسية ابألنشطة يرتبط وهو أطول أو سنوات مخسة نسبيا، طويلة زمنية فرتة يغطي 
 .املنظمات معظم يف األجل طويل التخطيط عن عادة املسئولة هي العليا واإلدارة جديدة، جاتمنت

 األجل متوسط التخطيط- اثنيا
 .والوسطى العليا اإلدارة بني ترابط وجود وتستلزم أعوام ومخسة عام بينني ترتاوح زمنية فرتة يغطي وهو 

 األجل قصري التخطيط -اثلثا
 حنو التقدم عمليات ومتابعة تقييم على القائمة اليومية األنشطة على ويركز عادة، سنة من اقل زمنية فرتة يغطي وهو  

 ال زمين إطار يف معينة أعمال وإجناز لتحقيق الالزمة األنشطة على الرتكيز مبعىن األجل، وطويلة متوسطة األهداف حتقيق
 .واحدة سنة يتجاوز

 



 

 ياإلسرتاتيج التخطيط مفهوم :الثاين املطلب
 اهلائلة، البيئية واملؤثرات للضغوط استجابة وذلك عمل، وأسلوب تفكري كمنهج حتمية اإلسرتاتيجي التخطيط أصبح  

 اإلسرتاتيجي، التخطيط لتعريف والباحثني الكتاب من العديد تصدى وقد .األعمال منظمات تواجهها أصبحت اليت
 :التعاريف هذه بعض يلي وفيما

 ،  املراد املستقبل تصميم هم اإلسرتاتيجي التخطيط ( Ahmed Hamadouche )" محدوش أمحد تعريف -
  " ذلك لتحقيق الالالزمة الوسائل وحتديد إليه الوصول

 ، التوجهات حتدد اليت العمليات جمموعة هو اإلسرتاتيجي التخطيط - ( Jean Pierre ) " بيري جون تعريف -
  "التنافسي وضعها وتقوية وحتتحسينني بتعديل هلا ساحمة للمنظمة الكربى

 يف العمل تنظيم قرارات لصنع املستمرة العملية هو اإلسرتاتيجي التخطيط ( Peter Drucker)"دراكر بيرت تعريف  -
 بطريقة القرارات هذه لتنفيذ املطلوبة اجلهود وتنظيم القرارات، هذه مبستقبل كبرية معرفة مع منهجية بطريقة احلاضر الوقت

   "14للمعلومات  املرتدة للتغذية نظام توافر طريق عن ابلتوقعات القرارات هذه نتائج وقياس منهجية

 وأهدافه اإلسرتاتيجي التخطيط أمهية :الثالث املطلب
 .الرتتيب على وأهدافه اإلسرتاتيجي التخطيط أمهية إىل التعرض ويتم 

 سرتاتيجياال التخطيط أمهية- 1
 ألهم عرض يلي وفيما .واملنافع املزااي من العديد إسرتاتيجيا وأنشطتها لياهتا عم بتخطيطتهتم  اليت املنظمات حتقق  

 15. اإلسرتاتيجي للتخطيط تبنيها جراء من املنظمات على تعود اليت املزااي
 دقة من كبريا قدرا تتطلب اإلسرتاتيجية صياغة أن ذلك .املستقبلية الرؤية وضوح يف اإلسرتاتيجي التخطيط يساعد -

 نظمةملا منو وابلتايل معها الفعال التعامل على يساعد الذي األمر األحوال، مبجرايت والتنبؤ مستقبال حداثاأل توقع
 . وبقائها

 منظمات تستطيع ال حيث .الطويل املدى على البيئي التفاعل حتقيق فيفي املنظمة اإلسرتاتيجي التخطيط يساعد -
 أو اقتصادية أو سياسية الظروف هذه كانت سواء القصري، املدى على بيئتها ومتغريات ظروف يف التأثري األعمال

 تساعدها اليت اإلسرتاتيجيةقراراهتا  لخال من الطويل جلاأل فيفي ذلك كنهامي نيح فيفي ؛اخل...ثقافية أو تكنولوجية
 . البيئية املخاطر أثر من واللحد املتاحة الفرص استغالل على
 هناك أن مليدانية الدراسات أثبتت حيث .املرضية واملالية االقتصادية النتائج قيقحت يف اإلسرتاتيجي التخطيط يساعد -

 اختاذ يف الدقة وحتريها إلسرتاتيجيا ابلتخطيط املنظمات اهتمام ومدى واملالية االقتصادية النتائج بني إجيابية طردية عالقة
 . اإلسرتاتيجية القرارات
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 ظل يف املنظمات مركز اإلسرتاتيجي التخطيط يقوي حيث .التنافسي املركز تدعيم فيفي اإلسرتاتيجي التخطيط يساعد -
 التكنولوجية التغريات تواجه اليت الصناعات ويدعم الدويل، أو لياحمل املستوى على سواء الشديدة التنافسية الظروف

 على الفكريةتها سيطر التساع رانظ والبشرية، املادية و الفنية اهتا وثرو  مواردها من االستفادة على ويساعد املتالحقة،
 . السوق أمور

 اإلسرتاتيجي التخطيط أهداف -2
 تتم الذي املوقف وخصائص املنظمة الجتاهات وفقا األهداف من العديد حتقيق إىل اإلسرتاتيجي التخطيط نظام يهدف  

  :16قيقهالتح اإلسرتاتيجي التخطيط يسعى اليت األهداف ألهم عرض يلي وفيما .التخطيط عملية فيه
 ابلشكل العاملة والقوى واألنظمة والقواعد واإلجراءات التنظيمي اهليكل يف تعديالت إبجراء داخليا املنظمة هتيئة  -

 . وفعالية بكفاءة اخلارجية البيئة مع التعامل علىاتها قدر من يزيد الذي
 املكاسب وتعظيم معها املتعاملني رضا وزايدة السوق يف املنظمة حصة زايدة على تعمل ومؤثرة هامة قرارات اختاذ -

 . منه قطاع أو كله تمعاجمل كان أم املسامهني من كانوا سواء وجودها من املصلحة ألصحاب
 وإجراء والسياسات السنوية واألهداف األجل طويلة األهداف وضع يتم حبيث .النسبية واألمهية األولوايت حتديد -

 . األولوايته بهذ ابالسرتشاد ملوارد ختصيصا عمليات
 مهما فاشلة إدارة هي املنظمة قيمة زايدة يف تفشل اليت فاإلدارة .اإلدارة كفاءة على للحكم املوضوعي املعيار إجياد -

 . املنظمة داخل وتطوير إجنازات من تدعيه ما حجم كان
 يف تتمثل معايري لوجود رافاتاالحن وتصحيح واكتشاف والرقابة والتنسيق القرارات اختاذ عمليات وكفاءة فاعلية زايدة -

 . اإلسرتاتيجية األهداف
 فعاليته عدم وأسباب اإلسرتاتيجي التخطيط نظام تطبيق متطلبات :الرابع املطلب

 .الرتتيب على فعاليته عدم وأسباب اإلسرتاتيجي التخطيط نظام تطبيق متطلبات إىل التعرض ويتم   
 اإلسرتاتيجي التخطيط نظام تطبيق متطلبات- 1

 17: التالية الرئيسية املقومات توفر اإلسرتاتيجي التخطيط لنظام الفعال التطبيق يتطلب
 اإلسرتاتيجي التخطيط بعملية للقيام املنظمة يئةته- أ

 اإلسرتاتيجي، التخطيط نظام فعالية متطلبات أهم أحد اإلسرتاتيجي التخطيط بعملية للقيام ملنظمةاهتيئة   عملية تعد  
 :خالل من يئةالته هذه وتتم
 . التخطيط لعملية متكامل نظام خالل من اإلسرتاتيجية اخلطة إعداد وضرورة أبمهية املنظمة أعضاء اقتناع تعميق -
 من عليه حيصلون وما املنظمة مصلحة حتقيق بني القوي ابالرتباط واقتناعهم هلا، املنظمة أعضاء انتماء من التأكد -

 . وآجلة جلةعا ومعنوية مادية مزااي أو منافع
 . اإلسرتاتيجي التخطيط عملية تطبيق يتطلبها اليت واملعلومات البياانت لتوفري الالزمة واألدوات األساليب على التعرف -
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 . وموارد إمكانيات من لديها يتوافر وما للمنظمة، احلايل املوقف حقيقة على التعرف -
 . وتطويرها حتسينها إمكانية مدى وحتديد املنظمة، إلمكانيات احلقيقي االستغالل مستوى توصيف -
 . اتيجيةاإلسرت  اخلطة إبعداد للقيام والءمتها ومدى املنظمة، ألعضاء والفنية اإلدارية والقدرات هاراتملا على التعرف -
 . تنفيذها وإمكانية بها استيعا من والتأكد وتوزيعها، الالزمة والقرارات والتعليمات التوجيهات إعداد -
 . اإلسرتاتيجي التخطيط نظام تنفيذ لبدء املنظمة أعضاء استعداد من دالتأك -
 اإلسرتاتيجي التخطيط نظام يتطلبها يتلا املعلومات توفري-ب

 :أمهها أساسية أمور بعدة دراية على املنظمة تكون أن اإلسرتاتيجي التخطيط نظام تنفيذ يتطلب
 . اإلسرتاتيجية اخلطة إعداد ألغراض عنها اتمعلوم توفري املطلوب واخلارجية الداخلية العناصر -
 . اإلسرتاتيجي التخطيط نظام لتنفيذ )واخلارجية الداخلية (العناصر هذه عن معلومات -
 . اإلسرتاتيجية اخلطة إعداد يف منها االستفادة ميكن واليت املتوفرة املعلومات -
 . إلسرتاتيجيةا اخلطة إلعداد توفريها جيب واليت املتوفرة غري املعلومات -
 اإلسرتاتيجي التفكري استمرارية- ج
 تقتصر ال حيث .للمنظمة احلقيقية االستثمارات أهم ميثل نظمةملا أعضاء لدى اإلسرتاتيجي التفكري استمرارية إن   

 ومنهج مستقرة أساسية مفاهيم لتصبح ذلك تتعدى بل ؛ اإلسرتاتيجية اخلطة إعداد مرحلة على مماهتواهتمااهتم تصور 
 عديد اإلسرتاتيجي التفكري يف االستمرارية حتقيق ويتطلب،  18 اإلسرتاتيجي التخطيط لنظام مستمر مهين والتزام للتفكري

 :منها املقومات من
 . ورسالتها املنظمة أهداف وحتقيق اإلسرتاتيجية اخلطط إبجناز احلوافز نظام وربط تصميم -
 أو الداخلية سواء املنظمة بيئة يف التغريات متابعة على ملنظمةا أعضاء يساعد للمعلومات متكامل نظام إنشاء -

 . ورسالتها املنظمة أهداف حيقق مبا معها للتكيف ويوجههم اخلارجية،
 العليا اإلدارة لدى اإلسرتاتيجي للتخطيط مستمرة أوىل أولوية إعطاء- د
 التخطيط، لعملية العليا اإلدارة تعطيها اليت تماموااله مهيةاأل درجة على التخطيط عملية وفعالية املنظمة جناح يتوقف  

 :يلي ما منها املؤشرات من عديد إىل ابلنظر ذلك ويتضح
 التنفيذية اإلجراءات يف تضيعه الذي ابلوقت مقاران اإلسرتاتيجي، التخطيط لنظام العليا اإلدارة ختصصه الذي الوقت -

 . القرارات اختاذ يف جوهراي املؤثرة غري فصيليةالت البياانت على واإلطالع الشكلية األمور ومناقشة
 التخطيط نظام فعالية لزايدة واجلهد الوقت من مزيد إلعطاء واستعدادها العليا اإلدارة لرغبة املنظمة أعضاء إدراك -

 . ابملنظمة اإلسرتاتيجي
 املواقف مواجهة علىاتها وقدر جياإلسرتاتي التخطيط عملية وخماطر تكلفة أعباء لتحمل العليا اإلدارة استعداد درجة -

 . معها الفعال والتعامل احلرجة
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تهم وتصورا آلرائهم واالستماع واالستجابة والتعامل املنظمة، أعضاء مقرتحات تلقي على العليا اإلدارة حرص مدى -

 . معهم والتفاعل ومناقشتها
 اإلسرتاتيجي التخطيط نظام فعالية عدم أسباب  -2
 ميكن األسباب من العديد إىل ذلك ويرجع الفعالية، عدم أو الفشل احتماالت اإلسرتاتيجي طالتخطي نظام يواجه 

  :19يلي كما تقسيمها
 :األسباب هذه وأهم:  العليا اإلدارة فلسفة عن انجتة أسباب- أ

 التنفيذيني للمديرين الفقري اإلعداد -
 األداء ومعايري الوحدات مهام حتديد صعوبة -
 األهداف ةصياغ يفض الغمو  -
 اإلسرتاتيجي التخطيط ألغراض البياانت قاعدة مالئمة عدم -
 والتقييم والرقابة املتابعة وأنظمة اخلطط بينني الربط مالئمة عدم -
 التخطيط بفعالية تسمح ال والضغوط والتقلبات القيود أبن االفرتاض -
 اخلارجية البيئية الظروف عن عزلمب التخطيط ميكن أبنه االفرتاض -
 والربامج اخلطة إعداد عملية يف ينحصر التخطيط نظام أبن االعتقاد -
 املنظمة وألعضاء التخطيط لفريق مقيد غري مالئم مناخ إجياد يف الفشل -
 .املنظمة خارج من التخطيطية اخلربات من لالستفادة إطار صياغة على القدرة عدم -
 :األسباب هذه وأهم:  اإلسرتاتيجي التخطيط وخصائص لطبيعة الفهم سوء عن انجتة أسباب -ب
 واالقتصادية واالجتماعية والتشريعية السياسية ابألبعاد يرتبط اإلسرتاتيجي التخطيط نظام أن جتاهل -
 ومنطقية منهجية عملية هي اإلسرتاتيجي التخطيط عملية أن جتاهل -
 مستحيلة عملية اخلارجية ةالبيئي املتغريات على اإلسرتاتيجي التخطيط عملية أتثري أبن االفرتاض -
 السابقة املمارسات من واالستفادة التعلم عملية حتكمه التخطيط نظام أبن اجلهل -
 نظمةامل تواجه اليت القيود كافة وكذلك احلرجة واملواقف األزمات كافة املنظمة جينب ال الفعال التخطيط أبن االفرتاض -
 ومقوماته مكوانته له متكامل إداري منظا هي اإلسرتاتيجي التخطيط عملية أن جتاهل -
 :األسباب هذه وأهم:  اخلطة إعداد وأسلوب اإلدارية ملمارساتاب املرتبطة العناصر عن جتةان أسباب - ج
 جلاريةا شكالتملاب العليا اإلدارة انشغال -
 التخطيط عملية ومسؤوليات ملهام الشديدة املركزية -
 األهداف تطوير يف الفشل أو العجز -
 البيئة اتري ومتغ اخلطة وعناصر لألهداف النسبية األوزان تساوي افرتاض -
 واإلبداع واملرونة السري مبتطلبات إلخاللاو  للتخطيط الرمسي ابجلانب التمسك يف اإلفراط -
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 واحلذر التفاؤل مؤشرات بني التوازن حتقيق على القدرة عدم -
 جتاهلها أو ةاملنظم ببيئة املرتبطة املؤشرات حتديد يف الفشل -
 وتطويرها اخلطط إلعداد مفهومة نظامية آلية وجود عدم -
 :األسباب هذه وأهم:  وتقوميها متابعتها وآلية وأسلوب والربامج اخلطط تنفيذ عن انجتة أسباب -د

 والربامج اخلطط تنفيذ يف املسئولني أفعال ردود جتاهل -
 جلةاآل النتائج نيب الربط دون العاجلة للنتائج أفعال كردود التصرف -
 التخطيط وفعالية اخلطة إلجناز األساسية املتطلبات من اإلدارية هاراتملوا القدرات حتسني أن إغفال -
 والرقابة املتابعة أعمال نتائج وفق لألداء واملنتظم الدوري التقومي يف الفشل أو جتاهل -
 املعلن املقارن التقييم فلسفة استيعاب وعدم السنوي، السري الفردي التقييم فلسفة على املربر وغري الرشيد غري اإلصرار -

 ومستمرة متواصلة قصرية فرتات على
 اإلسرتاتيجي التخطيط عناصر :الثالث املبحث

 وفق أو معينني تسلسل وفق تتم اليت األنشطة من جمموعة املنظمة مستوى على اإلسرتاتيجي التخطيط عملية تتضمن   
 البيئة حتليل تتضمن و الغاايت حتديد ضوءها يف يتم اليت و املنظمة، رسالة حتديد و بصياغة أتبد واليت .معينني منوذج

 ومن الضعف؛ و القوة نواحي على للتعرف الداخلية البيئة حتليل إىل ابإلضافة التهديدات و الفرص الستكشاف اخلارجية
 .املناسبة اإلسرتاتيجية راختيا مث ومن وتقييمها اإلسرتاتيجية خليارات حتديد مرحلة أتيت مث

 : التالية العناصر مبعاجلة حتديدا يعتين املبحث هذا فإن وعليه،   
 اإلسرتاتيجية والرؤية الرسالة صياغة -

 اإلسرتاتيجية األهداف حتديد -

 اخلارجية البيئة حتليل -

 الداخلية البيئة حتليل -

 اإلسرتاتيجية البدائل حتديد -

 اإلسرتاتيجي االختيار جناح يف رةواملؤث احملددة العوامل -

 اإلسرتاتيجية والرؤية الرسالة صياغة :األول املطلب
 وعمالئها اتهومنتجا نشاطها جمال حيث من األخرى املنظمات من غريها عن مييزها الذي اإلطار املنظمة رسالة مثل  

 جمرد أن غري ممارستها؛ وأشكالهتا اعملي ونوعيات وهويتها املنظمة لوجود اجلوهري السبب يعكس والذي وأسواقها،
  عن ابحلديث اإلحساس يعكس ال اليوم جهودها إليها توجه اليت العمالء قطاعات أو للمنظمة احلايل النشاط حتديد

 الوجهة حيدد الذي املستقبلي املسار رسم املنظمة على حيتم الذي األمر التغيري، إىل ابحلاجة الشعور يتضمن أو املستقبل
 وذلك لتنميتها، ختطط اليت واإلمكاانت القدرات ونوعية حتقيقه، تنوي الذي السوقي واملركز إليها، الوصول يف بترغ اليت
 .اإلسرتاتيجية ابلرؤية يسمى ما خالل من
 



 

 إعدادمها يف املؤثرة العوامل وأهم اإلسرتاتيجية والرؤية الرسالة صياغة أمهية  -1
 .الرتتيب على إعدادمها يف املؤثرة العوامل وأهم والرؤية ةالرسال صياغة مهيةأ إىل التعرض ويتم  
 اإلسرتاتيجية والرؤية الرسالة صياغة أمهية- أ

  :20يلي فيما واضحة إسرتاتيجية ورؤية رسالة وجود أمهية تتمثل

 التنظيم وأغراض غاايت على اإلمجاع ضمان -
 التنظيمية املوارد لتخصيص واحدة ومعايري أبسس اإلمداد -
 موحد تنظيمي مناخ ادإجي -
 التنظيمية واالجتاهات القيم حتديد -
  عنها املسئولني وحتديد وأنشطة، مهام على حتتوي أعمال ىلإ األهداف ترمجة عملية تسهيل -
 الذير األم أداء، ومعايري وتكلفة وقت، صورة يف حمددة تفصيلية أهداف إىل وترمجتها التنظيمية األغراض حتديد -

 والرقابة التقييم ياتعمل يف يساهم
 اإلسرتاتيجية والرؤية الرسالة إعداد يف املؤثرة العوامل- ب
 1 :العوامل هذه وأهم اإلسرتاتيجية، ورؤيتها املنظمة رسالة مضمون حتدد عديدة عوامل هناك  

 املنظمة اتريخ- أوال
 اإلسرتاتيجية والرؤية الرسالة صياغة فعند اوهلذ ،هتا وإجنازا اتها وسياسا وأهدافها نشاطها عن اتريخ لديها منظمة كل إن

 .السوق يف ومسعتها املنظمة اتريخ عن بعيدا صياغتهما يتم أال ينبغي
 واإلدارة املالك تفضيالت- اثنيا

 وابلتايل للعمل ورؤيتهم أهدافهم هلم ألن اإلسرتاتيجية، والرؤية الرسالة صياغة عند املؤثرة العناصر من واملالك اإلدارة  
 .املنظمة ورؤية رسالة على ذلك كسينع

 السوقية البيئة- اثلثا
 للمنظمة يتيح فرص فوجود .والرؤية الرسالة صياغة عند احلسبان يف تؤخذ أن جيبالتهديدات و فرص البيئة تفرض  

 منافس فدخول للتهديدات، ابلنسبة كذلك ورؤيتها؛ املنظمة رسالة يف ينعكس أن البد لذلك جديد عمل جمال دخول
 .املنظمة ورؤية رسالة على ذلك ينعكس وابلتايل معينني، سوقي قطاع من املنظمة حيرم قد قوي
 الداخلية البيئة -رابعا
 خالل من الداخليةتها وإمكانيا للمنظمة الداخلية البيئة مع ومتوافقة منسجمة ورؤيتها املنظمة رسالة تكون أن البد

 .لديها املتاحة واإلمكانيات والبشرية اليةامل ومواردها والضعف القوة نقاط على التعرف
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 اإلسرتاتيجية والرؤية الرسالة حتديد مداخل- 2
 هذه ملختلف عرض يلي وفيما اإلسرتاتيجية، رؤيتها أو رسالتها صياغة يف املنظمات عليها تعتمد اليت املداخل تتعدد

 21.  املداخل
 اخلدمة أو املنتج حتديد- أ

 جيب اليت املنتجات مثل املنظمة، تقدمها اليت دماتخلا أو للمنتجات اإلسرتاتيجية راتالقرا من العديد تتعرض   
 الطبيعي من فإنه ولذلك ؟ حذفها جيب اليت املنتجات هي وما ؟ إضافتها جيب اليت املنتجات هي وما ؟ فيها االستمرار

 كل نطاق حتديد خالل من وذلك تيجية،اإلسرتا الرؤية أو الرسالة صياغة عند املنتجات خطوط االعتبار بعني األخذ
 السوقية الوضعية أو املوقع حتديد وكذلك اإلنتاج؛ خط أشكال أو الفرعية نتجاتملا عدد أي اإلنتاج، خطوط من خط

 .املنتج إليها ينتمي ليتا الفئة أو والدرجة اجلودة السعر، املنتج، خصائص حتديد خالل من للمنتجات
 األساسية العميل حاجات- ب

 تستطيع للعمالء، األساسية احلاجات وفق اإلسرتاتيجية رؤيتها أو رسالتها تبين ليتا املنظمات فإن املدخل هذا وفق  
 والبحث األفكار، أمام تقف اليت احلواجز لكسر التنظيم وحيرك اإلنتاج، أو املنتج على والرتكيز الداخلي، التوجيه جتنب

 .للنمو جديدة اجتاهات عن
 السوق حتديد- ج
 ذلك ويتم .املنتج سوق حتديد طريق عن أكرب بفاعلية تعرفان اإلسرتاتيجية رؤيتها أو املنظمة رسالة فإن املدخل هذا وفق  

 . خدمتهم يتم ال الذين وأولئك خدمتهم يتم الذين املستهلكني جمموعة حتديد طريق عن
 التكنولوجيا- د
 عدة على املنتج يؤسس قد ما فغالبا ابلتكنولوجيا، اخلاص اإلسرتاتيجي القرار إاثرة يف هاما دورا الرسالة تلعب أن ميكن  

 أمرا يكون املنتج خصائص لتحديد كأساس منها املزيح أو التكنولوجيا نوعية اختيار أن ذلك التكنولوجيا، من بدائل
 وخماطرة االستثمارات من مزيد عنه ينتج أن ميكن متعددة تكنولوجيا على فاالعتماد .اإلسرتاتيجية الناحية من حيواي
 يف استخدامها إمكانية مبعىن لبعضها، مكملة التكنولوجيا تلك كانت إذا أنه إال والتأثري؛ للفعالية خمتلفة مستوايت وجود
 الوفرات بعض فإن عندها أخرى، أصول أو مهارات أي أو والتطوير البحوث موارد البيع، رجال نشاط فعالية زايدة

 .املرونة من مزيد إىل يؤدي أن أيضا ميكن متعددة تكنولوجيا استخدام فإن كذلك متاحة؛ ونتك أن ميكن االقتصادية
 التوزيع/ اإلنتاج مستوايت- ه
 أي إىل هو والسؤال املنظمة، نشاط بتعريف املتعلقة القضااي من التوزيع أو اإلنتاج جمال يف الرأسي التكامل قضية تعترب  

  املتزايدة الرقابة بني ملوازنة  انتج السؤال هذا على اإلجابة يف ويتحكم ؟، عمالاأل نشاط ميتد أن جيب حد أو مستوى
 انحية من املرونة فقدان عن تنجم قد اليت واخلسائر املخاطرة درجة وزايدة جهة، من الرأسي التوسع يف تملاحمل والعائد
 .أخرى
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 املميزة األصول أو القدرات- و
 تفعله أن املنظمة تستطيع ما أي مميزة، مهارات أو قدرات إىل املنظمة تستند أن هو النمو لتحقيق الوسائل أحد إن  

 وميثل منافسيها؛ من أقوى بدرجة املنظمة متتلكها اليت األشياء أي إسرتاتيجي، أصل إىل تستند أو منافسيها؛ من أفضل
 .اإلسرتاتيجية ؤيتهاور  املنظمة رسالة صياغة يف إليها االستناد ميكن اليت األسس أحد املدخل هذا

 اإلسرتاتيجية األهداف حتديد :الثاين املطلب
 النتائج هي فاألهداف .لألداء مرغوبة مستوايت إىل املنظمة ورسالة اإلسرتاتيجية الرؤية حتويل يف األهداف تساعد  

 ويتم ومىت، إجنازه جيب الذي ما حتدد واليت املطبقة، اإلسرتاتيجيات إتباع أو املخططة األنشطة ممارسة من املرغوبة النهائية
 دون حتقيقه يف املنظمة ترغب ملا عامة عبارة هي الغاية أبن الغاايت عن األهداف وختتلف كمية؛ صورة يف عنها التعبري

 .كميا عنه التعبري يتم أن أو زمين إبطار حمددا ذلك يكون أن
 األهداف حتديد أمهية- 1
 22  :أمهها للمنظمات ابلنسبة افاألهد وضع ضرورة تربر أسباب عدة هناك  

 كما تواجهها، اليت للمواقف املناسبة القرارات ألنواع دداحمل العامل متثل حيث .القرارات الختاذ مرشدا األهداف تعد -
 منها ومستمدة ابألهداف مرتبطة فالقرارات وابلتايل احمليطة، البيئية ابلظروف املنظمة أتثر سبب تفسر نهاأ

 واألقسام اإلدارات بني فيما تضارب أو ازدواج حيدث ال حىت والوحدات األفراد جهود تركيز يف األهداف تساعد -
 . واألفراد

 . التنظيم داخل املوارد لتخصيص املعيار أو األساس األهداف توفر -
 اليت األهداف على بناءا فرد أو قسم أو إدارة كل مسؤولية حتديد خالل من السلطة تفويض يف األهداف تساهم -

 . بتحقيقها أنيطوا
 األهداف يف توافرها الواجب الشروط- 2
  :23هي شروط أو خصائص جمموعة توافر يتطلب ذلك فإن ابلفاعلية األهداف تتسم ىتح
 القبول- أ

 مجاعات مثل خلارجيةا الفئات ليشمل ذلك ميتد وقد األهداف، حتديد يف العاملني مشاركة خالل من ذلك ويتحقق  
 .املزمعة األهداف حتقيق دون عائقا تقف قد اليت الفئات من وغريها التشريعية نظماتامل أو الضغط

 للقياس القابلية- ب
 أن جيب األهداف فإن مث ومن ومىت، حتقيقه جيب الذي ما ووضوح بدقة األهداف صياغة عملية تعكس ن أ جيب  

 .إليها الوصول من التحقق ميكن ىتح الوقت عرب للقياس قابلة تكون
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 املرونة- ج
 تكون ال ىتحو  املنظمة؛ أعمال بيئة فيفي املتوقعة ريغ التغريات مع التكيف حتقيق على ابلقدرة األهداف تتسم أن جيب  

 نطاق حيدد أن األفضل من فإنه املوضوعة األهداف يف نيلالعام ثقة على تؤثر أو اهلدف دقة حساب على املرونة هده
 .طبيعته وليس اهلدف وىمست يف التغيري يكون أي التعديل

 والفهم الوضوح- د
 .سواء حد على بتنفيذه والقائم اهلدف واضع من كل فهم بني يوحد أبسلوب مصاغة األهداف تكون أن جيب  
 املالئمة- ه
 .رسالتها يف عنها التعبري مت كما للمنظمة العامة األغراض مع املوضوعة األهداف تتناسب أن جيب 
 للتحقيق القابلية- و
 املنظمة، متتلكها اليت البشرية أو املالية أو املادية سواء واإلمكاانت القدرات نوعية مع متسقة األهداف تكون أن جيب 

 حلاومص املنظمة مصاحل بني العالقة أيضا تراعي وأن متوازنة، بصورة العالقة ذات األطراف مصاحل تعكس أن جيب كما
 .يطةحملا البيئة

 اخلارجية يئةالب حتليل :الثالث املطلب
 من عالية بدرجة تتسم أصبحت اليوم األعمال أن ذلك .املنظمة جناح يف تؤثر اليت اهلامة العوامل من املنظمة بيئة تعد   

 العوامل جبانب هذا واألساليب، والسياسات القواعد يف وتعديالت تغريات من فيها حيدث ملا والتعقيد، والتغيري الرتكيب
 أو األفراد بعض وضغوط ونفوذ مصاحل يف تتمثل واليت منظمة أي جناح فرص تقليل إىل جتاهلها ؤديي اليت األخرى البيئية

 دراسة فان وعليه وعقائد؛ وأذواق وأخالق ومفاهيم اجتاهات من به تلتزم وما واالجتماعية السياسية اهليئات أو املنظمات
 .اإلسرتاتيجية إعداد عند اهلامة العناصر أحد تعترب اخلارجية البيئة وحتليل

 الداخلية البيئة حتليل :الرابع املطلب
 جماالت القوة، جماال األداء، مستوايت لتحديد التنظيم داخل ىلإ تفصيلية نظرة إبلقاء الداخلية البيئة حتليل يعىن  

 الفعلي واملوقف احلايل الوضع ومدخالت لعناصر متعمق شامل حتليل إجراء طريق عن القيود، إىل ابإلضافة الضعف،
 من الستفادةا يف تساهم فعالة إسرتاتيجيات بناء أجل من وذلك تهاوقدرا ا تهإمكانيا حقيقة على للتعرف  للمنظمة

 .الضعف نقاط وتعويض ومعاجلة القوة نقاط
 الداخلية البيئة حتليل أمهية- 1
 املناسبة، اإلسرتاتيجية البدائل واختيار حتديد يف إليها االستناد يتم اليت الرئيسية الركائز أحد الداخلية البيئة حتليل ميثل  

  :24يلي ما يف يساهم الداخلي البيئي التحليل أن ذلك

 للمنظمة املتاحة والبشرية املادية واإلمكانيات القدرات تقييم -
 النشاط أو الصناعة نفس يف تعمل يتلا أو املماثلة ابملنظمات مقارنة للمنظمة النسيب التنافسي الوضع على التعرف -
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 هتاقدرا زايدة إىل يؤدي مبا مستقبال، تدعيمها طرق عن والبحث منها لالستفادة تعزيزها و القوة نقاط وحتديد بيان -
  املخاطر مواجهة أو الفرص استغالل على
 السلبية آاثرها من احلد أو عليها التغلب ميكن حىت وذلك التنظيمية، القصور جماالت أو الضعف نقاط استكشاف -
 التحليل انتج واملخاطر، الفرص وجماالت جانب، من الداخلي التحليل انتج الضعف، و القوة نقاط بني الرتابط حتقيق -

  املختارة اإلسرتاتيجيات فعالية زايدة على يساعد مبا آخر، جانب من اخلارجي
 الداخلية البيئة حتليل أبعاد- 2

 األداء حتليل- أ
 أن ميكن األعمال نشاط أداء مستوى فمعرفة .األداء بتحليل الداخلي التحليل دأيب أن جيب الفعلية الناحية من   

 األعمال وحدات من أي معرفة يف األداء حتليل يساعد كما تغريها، أو مراجعتها جيب إسرتاتيجيات أي حتديد يف يساعد
 املشكالت جماالت وكذا تنظيميةال القوة جماالت حتديد وابلتايل ضعيفا أدائها يعترب منها وأي بكفاءة مهامها تؤدي

 .التنظيمي األداء مث ومن التنظيمية لألهداف رئيسية معايري والرحبية السوقية واحلصة املبيعات حجم وميثل .اإلسرتاتيجية
 أثره يعكس ما وهو مستقال، األعمال وحدة عليه تكون الذي الوضع الستقراء أوىل خطوة يعترب األداء حتليل فان وعليه
 .الإلسرتاتيجي االستثمار قرار اداحت على
 الفجوة حتليل- ب
 املتوقع األداء وميثل األجل؛ طويل التخطيط عملية جوهر ميثل احلالية األداء معدالت ضوء يف املستقبلي األداء توقع إن  

 أرقام لتحديد اساأس يعترب كما  العامل، املال ورأس واملعدات، املصانع يف لالستثمار املتوقعة االحتياجات لتحديد أساسا
 .األرابح تقديرات و املتوقعة األرابح

 للمنظمة واحلالية السابقة اإلسرتاتيجيات- ج
 أساس فمعرفة .للمنظمة واحلالية السابقة اإلسرتاتيجيات مراجعة يف يكمن الضعف و القوة نقاط لتحديد الوسائل أحد  

 على التعرف إىل ابإلضافة البديلة، اإلسرتاتيجيات كلهي حتديد يف يساعد أن ميكن التحديد وجه على اإلسرتاتيجية
 .التنظيم يف الضعف و القوة نقاط

 هي وما انجحة، املنشأة كانت ملاذا فتسأل املؤرخ، بدور املنشأة تقوم أن املفيد من يكون قد األحيان بعض ففي  
 .الفشل ورمبا النجاح هذا يف سامهت اليت اإلسرتاتيجيات

 تيجيةاإلسرتا املشكالت- د
 احلتمية أو اإلسرتاتيجية ابملشكالت يسمى ما للتحليل إخضاعها جيب واليت األمهية ذات األخرى العوامل من  

 املديرين ينشغل ما عادة حيث .ضروراي فيها التصرف يعترب واليت املواقف تلك على للتأكيد وذلك اإلسرتاتيجية،
 حمدودة مشكالت األحيان بعض يف يوجد بينما القصري، ابألجل عالقة هلا واليت التكتيكية، الطبيعة ذات ابملشكالت

 .الفعل لرد برامج إىل حتتاج و اإلسرتاتيجية على هائل أتثري ذات
 
 
 



 

 الداخلي التنظيم حتليل- ه
 بعض وجدوى تكلفة على يؤثر أن ميكن كما الضعف، و القوة نواحي من لكل هاما مصدرا الداخلي التنظيم يعترب  

 اإلسرتاتيجية تتوافق مل فإذا الداخلي، التنظيم وعناصر اإلسرتاتيجية بني توافق هناك يكون أن جيب لذا و ات،اإلسرتاتيجي
 .النجاح هلا يكتب أن املمكن غري من وأحياان املكلف من يكون قد فإنه التنظيم مع
 التكلفة حتليل– و
 ميزة وجود مدى هو التنافسي الضعف جماالت أحد ثلمت أو اخلاصة التنافسية امليزة حوهلا ترتكز اليت الطرق أحد إن  

 يف تهاواجتاها التكلفة حتديد على ينصب أن جيب الذات حتديد من هاما جزءا فإن لذا عدمه، من خاصة تكاليفية
 ؟ املستقبل يف عليه تكون سوف الذي وما احلايل التكلفة مستوى هو وما ؟ التكلفة عناصر أكرب هو ما مبعىن املنظمة،

 حتديد أجل من نيساملناف على قياسا املستقبلية املالية التكلفة معرفة املهم ومن
 .العكس أو التكلفة جمال يف تنافسية ميزة بروز إمكانيات

 املنتجات يف االستثمار حمفظة حتليل– ز
 يف كةالشر  قوة مدى و ،  بها اخلاصة السوق جاذبية لتحديد األعمال وحدات فحص جيب فإنه التحليل هذا وفق  

 النظر ميكن التحليل وهذا .للنقدية استخداما تتطلب أو نقدية عنها يتحقق املنتجات تلك كانت إذا وما السوق، ذلك
 أو منها احلد أو االستثمار معدالت زايدة كانت سواء املختلفة، النشاط ألوجه ابلنسبة القرارات الختاذ كأساس إليه

 .نشاط لكل ابلنسبة تقليصها
 املالية القيود و املوارد- ح
 من احلد أو معينة أعمال لوحدة االستثمار بتوجيه يتعلق فيما قاطعة أحكام إىل التوصل إىل حيتاج املشروع كان إذا  

 املنشأة على جيب هل مبعىن .املنظمة يف األعمال لوحدات الكلي العدد بشأن مماثل قرار اختاذ إىل حيتاج ذلك فإن ذلك،
 حلملة النقدية املبالغ بعض إعادة أو النشاط أوجه لبعض اجلزئية التصفية خالل من ختفيضها أو تهااستثمارا صايف زايدة

 موارد متويل على املنشأة مقدرة على السؤال هذا على اإلجابة تتوقف ؟ املنشأة التزامات بعض سداد أو األسهم،
 املصادر تلك واستخدامات واملتوقعة والفعلية لةتمحملا املصادر حتديد بغرض املايل التحليل إجراء فإن وعليه .االستثمار

 . املقدرة تلك حتديد يف يفيد
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 اإلسرتاتيجية اإلدارة ومبادئ أسس :الثاين الفصل
 :متهيد 
 وتوجيه وتنسيق جتميع إىل هايةالن تسمى اليت والوظائف ماملها من جمموعة االقتصادية املؤسسة يف اإلدارية العملية إن     
 ما ضمن هبا  معايري معرتف ختضع ذاته حد يف اهلدف وحتقيق مشرتك هدف حتقيق أجل من أفرادها جمهودات مراقبة مث ،

 .احلديثة ابإلدارة يسمى
 و متعددة جماالت و عناصر إىل تتشعب و واملعقدة احلديثة الوظائف من املؤسسة يف اإلسرتاتيجية اإلدارة تعترب و    

 وخارجية داخلية حتليالت و اإلسرتاتيجية األهداف حتديد من اإلدارية العملية من كثرية جوانب تشمل أصبحت متكاملة
 اذه من املرجوة األهداف املؤسسة حتقق حىت اإلطار نفس يف املراقبة أتيت التنفيذ بعد و ، التخطيط عملية إىل املرور مت ،

 مند العلمي الواقع يف واستعماالت جذور هلا بدورها اليت و اإلسرتاتيجية من ينحدر دارةاإل من النوع اذه و ، النظام
 هدا استعمال كان أن بعد و التسيري و اإلدارة جمايل يف خاصة كبرية بتطورات مرت و امليالد قبل اإلغريقية احلضارة
 فوائد من يقدمه ملا نضرا العامل أحناء مجيع يف معاتحمتفل اجملت إىل استعماله أتسع قد األمريكية الوالايت املتحدة املفهوم

   .للمؤسسة
 وحتدايهتا. وأمهيتها أهدافها كل لتحديد اإلسرتاتيجية اإلدارة مبوضوع اإلملام الفصل هدا يف حناول و  
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  اإلسرتاجتية اإلدارة ماهية:األول املبحث
 تطورها  مراحل  و اإلسرتاجتية  اإلدارة تعريف :األول املطلب

 التطور مراحل من مرحلة عن احلايل الوقت يف اإلدارة،وتعرب علم يف احلديثة اجملاالت احد من اإلسرتاتيجية اإلدارة تعترب   
 التكامل حتقيق هو املقرر هذا من اهلدف اإلدارية،وكان السياسة مسمى عليه يطلق كان والذي اإلدارة مقررات أحد  يف

 اإلدارية السياسة تعد مل السريعة البيئية والتغريات الزمن مرور مع لإلدارة،لكن املختلفة الوظيفية االتبني اجمل والتنسيق
 اإلسرتاتيجية. اإلدارة إىل املؤسسات معظم جلأت املؤسسة،وهنا جناح  لتحقيق كافية لوحدها

 اإلسرتاجتية: اإلدارة تعريف :أوال
 من املؤسسة،وذلك إطار ضمن والعمليات األنشطة وحتليل لدراسة ومتكامال يامشول إطارا اإلسرتاتيجية اإلدارة تعد   

    .االسرتاتيجي وأدائها مركزها من كل حتسني على اجيابيا ينعكس وبيئتها،ومبا املؤسسة بني العالقة التأثريية  خالل
 رسالة حتقيق متابعة عملية" hijabs "عند  فهي ، االسرتاتيجية لإلدارة متباينة مفاهيم عديدون كتاب قدم لقد   

، اإلدارة اإلسرتاجتية من   comerford and Callaghan إدارهتا لعالقتها مع البيئة "ويرى كل من  أثناء املؤسسة
 املدير خالهلا من يستطيع اليت العملية اإلدارة هذه فتصبح تدرك تعقد بيئتها،  املؤسسة اليتزاوية كوهنا"طريقة لتسيري 

 األهداف(  االسرتاتيجيات عنها تنشأ قرارات إىل السياسية و والشخصية الداخلية البيئية واالعتبارات العوامل حتويل
 " املستقبل يف املؤسسة توجيه يهدف)  إليها للوصول التصرف وخطط

أن اإلدارة االسرتاتيجية هي العملية اليت يستطيع املديرون بواسطتها  Thompson and Strickland  ويؤكد   
سيس اجتاه طويل األمد للمؤسسة وحتديد أهداف أداء معينة وتطوير االسرتاتيجيات لغرض حتقيق هذه األهداف يف أت

 وصفها أبهنا القوةو ومث التعهد بتنفيذ اخلطط اإلجرائية املختارة  ، ضوء مجيع الظروف الداخلية واخلارجية ذات العالقة
 ل تتخذها املنشأة قاعدة الختاذ القرارات من واقع حتديدها ووعرفها غراب  " خطة طويلة األج25املسببة للنجاح"

املوارد  واستخداماتملهمتها احلالية واملستقبلية وتقوم على حتديد نطاق املنتجات واألسواق اليت تتعامل هبا ،   التفوقات
تلفة وأنشطة أعماهلا املختلفة مبا حيقق والتفوقات التنافسية اليت تتمتع هبا وأثر التوافق بني وظائفها اإلدارية املخهلا  املتاحة

ها وغاايهتا أهدافاىل ربطها ببيئتها اخلارجية والوصول متاسك املنشاة داخليا وميكنها من حرية احلركة والتأقلم مع ما ي
  26بشكل متوازن  واغراضها األساسية

 خالل من فيها تعمل اليت والبيئة املؤسسة بني العالقة صياغة و تنمية أبهنا" عملية اإلسرتاتيجية كولرت اإلدارة يرى و  
 هذه متارسها اليت واألنشطة العمليات لكل األعمال حملفظة وخطط منو واسرتاتيجيات وأهداف رسالة حتديد أو تنمية

  بتحديد العليا اإلدارة خالهلا من تقوم اليت العملية "أبهنا اإلسرتاتيجية اإلدارة يعرف فإنه قحف أبو املؤسسة ،أما
 املستمر التقييم و املناسب التنفيذ يف الدقيق التصميم خالل من األداء كذلك و ، طويلة األجل اتتوجهال

 مضامني ال على واسع يشتمل مفهوم اإلسرتاتيجية" هي اإلدارة أن  Wrightيرى  بينما 27 "املوضوعة لالسرتاتيجيات
 و الداخلية البيئة إطار ضمن مؤسسة أية أهداف و مهمة دلتحدي الالحقة للمراحل هتتم فقط ابملراحل احلالية وإمنا كذلك

                                                 
 58-57،األردن،ص1،2004، دار وائل للنشر،ط ) اإلدارة اإلستراتجية (كاظم بنزار الركابي  25
 46،اإلسكندرية،ص2003دار الجامعة الجديدة، ) اإلدارة اإلستراتجية (،ي نبيل محمد مرس 26
 27-26،األردن،ص1،2000، دار وائل للنشر،ط ) اإلدارة اإلستراتجية (فالح حسن الحسيني  27



 

 العليا لإلدارة ميكن اليت املراحل من مرتابطة سلسلة على أهنا هلا ينظر أن اإلسرتاتيجية ميكن اإلدارة فإن ،وهلذا اخلارجية هلا
   : اآلتية املهام خالهلا من حتقق أن
 للمؤسسة اخلارجية البيئة يف املوجودة القيود أو التهديدات و الفرص حتليل -1
 للمؤسسة الداخلية البيئة يف املوجودة الضعف و القوة عناصر حتليل -2
 . أهدافها تطوير و املؤسسة ) مهمة ( رسالة صياغة  -3
 اإلسرتاتيجية األعمال وحدات ، املؤسسة إسرتاتيجية ( املختلفة املستوايت ضمن االسرتاتيجيات صياغة -4

 التهديدات و الفرص مع للمؤسسة الضعف و القوة عناصر بني املالئمة حتقق أو تنسق اليت و ) ظيفيةالو  ،االسرتاتيجيات
 . البيئية

 .  لذلك الالزمة املوارد تنفيد إسرتاجتيات وهتيئة  -5
   ريو أما" إجنازها مت أو حتققت قد ابملؤسسة اخلاصة األهداف أن من اإلسرتاتيجية الرقابة أنشطة جمال يف التأكد  -6

row أبهنا تركز على البيئة الداخلية و أوضحوا حيث اإلسرتاتيجية لإلدارة تنظيميا مفهوما حددوا فقد وأصحابه 
  اخلارجية والبيئة والضعف( القوة(  املؤسسة قابليات بني التناسب حتقيق هو الرئيسي هدفها أن و ، للمؤسسة اخلارجية

 قيم على واحملافظة الرئيسية األهداف حتقيق إىل تؤدي اليت اتيجياتسرت اال صياغة أجل من ) الفرص والتهديدات(
  بتحديد واملتمثلة اخلطوات من جمموعة على يشتمل أن عليه اإلسرتاتيجية لإلدارة نظام أي أن أشاروا إىل وقد املؤسسة

 القوة( الداخلية البيئة وتقومي وختمني املؤسسة وتتبناها خالهلا من برز ت اليت واألهداف لألعمال األساسية القيم
 التنظيمي الرتكيب وبناء املؤسسة أهداف هلا،ولتحقيق الالزمة املوارد التنظيمية وختصيص الوحدات وحتديد  والضعف(

 اإلدارة ملفهوم حتديدهم يف الباحثني هلؤالء النظر وجهات تباين من وابلرغم " والقيادة والتوجيه ونظم املعلومات
   :28على فقونيت لكنهم اإلسرتاتيجية

من  ميكنها إسرتاتيجي بعقل تدار أن إال املؤسسات من مقبوال يعد مل ( الديناميكية ) احلركية البيئة و املنافسة ظل يف -1
 أكرب. بشكل التكيف

 بعض تتطور و تنمو ملاذا حياول ككل املؤسسة إىل احلقل هذا ينظر التطور سريع حقل اإلسرتاتيجية اإلدارة أن2-
 اآلخر. البعض تفلس و تتوقف بينما املؤسسات،

 يف القدرة و املهارة على يعتمد املؤسسة جناح ألن ذلك ، العليا لإلدارة أصيال اختصاصا اإلسرتاتيجية اإلدارة متثل-3
ألهنا  ذلك حتقيق على القادرة وحدها هي العليا واإلدارة البيئية ظروفها مواجهة يف تسلكه الذي الطريق معامل  حديد
 . احملددة األهداف مع األداء توافق ضمان و للمؤسسة املكونة األجزاء بني التوازن حتقيق و ابلبيئة ربط املؤسسةع تستطي

 موحد تفسريا تقدم اإلسرتاتيجية اإلدارة ألن ،ذلك تنسيقية أداة سابقا الواردة املفاهيم وفق اإلسرتاتيجية اإلدارة تعد -4
 .االجتاه أو التوقيت يف سواء بينهم االنسجام و والتوفيق اجلهود ملتكا تضمن ،وبذلك املطروحة للموضوعات

  أهنم على الرئيسيني القرار صانعي إىل ينظر أن ينبغي دائما،حيث حذرة تكون أن املؤسسة اإلسرتاتيجية اإلدارة تؤكد -5
 وجود ليست سساتاملؤ  أن التنافسية،ذلك البيئات هتم يف مؤسسا مسار ختطيط على السلطة ميتلكون أتثريني أي أهنم 
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 معها،ولكنها التكيف أو عليها التغلب ينبغي اليت القيود البيئات تصنع الطبيعية،حيث املنافسة قوى تشكلها   فاعل  غري
 .مصري املؤسسات  حتدد ال

  وضع إىل تؤدي اليت والتصرفات القرارات جمموعة فهي اإلسرتاتيجية لإلدارة شامل تعريف حتديد ميكننا ولذلك   
تتخدها املؤسسة  ألآلجلأهنا خطة طويلة  أي املؤسسة أهداف حتقيق على تساعد فعالة إسرتاتيجيات عدة أو إسرتاتيجية

 اليت املنتجات،األسواق نطاق حتديد على وتقوم واملستقبلية احلالية ملهمتها حتديدها واقع من القرارات قاعدة  الختاذ
وأنشطة  اإلدارية وظائفها بني التوافق وأثر تتمتع اليت التنافسية التفوقات ، هلا احةاملت املوارد معها واستخدامات تتعامل
 إىل والوصول اخلارجية ببيئتها ويربطها والتأقلم احلركة حرية من وميكنها داخليا املؤسسة متاسك  حيقق مبا املختلفة  أعماهلا
 .متوازن بشكل وغاايهتا وأغراضها األساسية أهدافها

 تيجيةااإلسرت  اإلدارة تطور را حلم  :اثنيا
 عديدة بتطورات مرت بل األخريين العقدين أو العقد وليدة تطبيقا و فكرا اليوم نتداوهلا اليت اإلسرتاتيجية اإلدارة ليست  

 : أييت كما أتشريها ميكن مراحل أبربعة مر املعريف احلقل هذا أن كليك و وإلك من كل يرى و السنني عشرات خالل
 :األويل املايل تخطيطال 1-2
  اإليرادات ) املالية األهداف تكون حيث السنوية املوازنة وتنفيذ إعداد على مركزا املؤسسة اهتمام كان املرحلة هذه يف  

 على موجها أيضا االهتمام القصري،ويكون األجل يف لتحقيقها جاهدة املؤسسة وتسعى بدقة حمددة ( والتكاليف
 كافة بني التنسيق حتقيق هي الوقت ذلك يف للمؤسسة التنفيذي املدير مهمة ؤسسة،وكانتللم . الوظيفية األنشطة 

 غري لكنها االسرتاتيجيات بعض ابملؤسسة العليا لإلدارة يكون وقد  رمسيا مقنن غري وبشكل  للمؤسسة  اجملاالت الوظيفية
 .29احلجم صغرية أو حديثا الناشئة ساتاملؤس يف خاصة الوجود حيز إىل أهنا ال تظهر غري تصميمها  مت أو جمددة

 :األمد طويل  التخطيط 2-2
 يف مستخدما اجلديدة األعمال حقائق ملواجهة امليزانية حمل التنبؤ على املعتمد األمد طويل  التخطيط يف هده املرحلة   

 القرارات نتائج لتقييم منيةالز  األطر وأصبحت للقرارات األمد طويلة املضامني مبواجهة بدأ التنبؤية حيث الوسائل  ذلك
 أو اإلنتاجية حتسني مثل التنظيمية القرارات من األمد طويل التخطيط حسن املوازنة السنوية، لقد مرحلة من أطول

 .املال رأس من األفضل االستفادة
 و املؤسسة افأهد االستعانة هبا  لتحقيق ميكن جديدة كتقنية األمد طويل التخطيط كفاءة من التقليل إىل سببان وأدى

 : مها هذان السببان
 األعوام خطط املؤسسات اعتمدت إذ رتيبة آلية عملية إىل حتوله إىل األمد طويل التخطيط على املؤسسات تعود -أ

 دفنتهم فقد األساسية القضااي عن الكشف من عليها،وبدال بسيطة تعديالت إبجراء القيام بعد مستقبلية خططا السابقة
 . البياانت من هائل امرك حتت اخلطط هذه
 طويلة التنبؤات وأصبحت مؤكدة غري عدائية البيئات أصبحت التقليدية، األسواق منو بطء و املنافسة حدة مع -ب

 . فائدة ذي وغري قدمية األسواق تنبؤات األحداث جعلت السريع التغيري ضوء مناسبة،ويف غري األمد
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  :اتيجياالسرت  التخطيط 2-3
 التنبؤ يف األساسي االعتماد يكون و وظواهره وواقعياته السوق حقيقة فهم حماولة على يرتكز املرحلة ههذ يف االهتمام  

 لتحديد جديدة طرق اكتشاف على يرتكز حتوالهتا والبحث و والسوق مستهلكني من استجابة األكثر األساليب على
 أكثر نظرة تبين ضرورة املديرين من يتطلب إشباعها،وهذا ميكن كيفو  ، اخلدمات و السلع من املستهلكني  حاجات

 اإلدارة على لعرضها للتصرفات بدائل عدة لتنمية املطالبني استخداماهتا البديلة و على املوارد ختصيص ملسألة ديناميكية
 البدائل مبتقيي للمؤسسة العليا اإلدارة تبدأ حيث االسرتاتيجي احلقيقي التفكري بداية املرحلة هذه وتتمثل للمؤسسة العليا

 اإلدارة أعضاء من أكثر أو عضوا خالل التقييم من عملية مت حيث رمسية،  غري كانت وأن منتظمة بطريقة اإلسرتاتيجية
 نقطة يعترب للمؤسسة التنظيمية املختلفة للوحدات التخطيطية اجلهود يف الدقيق التكامل وجود عدم فإن العليا،وأخريا

 .30املرحلة هذه يف الرئيسية الضعف
   اإلسرتاجتية:  اإلدارة 2-4
  اهتماما توجيه مت ذلك عن اإلسرتاتيجية،وفضال إلعداد املختلفة التنظيمية املستوايت بني السابقة املرحلة يف التفرقة تتم مل

 رةواإلدا االسرتاتيجي التخطيط بني االندماج الضروري من كان هنا العام،ومن التنفيذي للمدير اإلسرتاتيجية أقل لألدوار
  اإلدارة أصبحت وابلتايل   31التشغيلية ابلقرارات مباشرة بصورة مرتبط االسرتاتيجي التخطيط يكون و عملية واحدة  يف

 واحد وظيفي جمال أو واحد مستوى على تقتصر ال و املؤسسة مستوايت كل عرب دورة متكاملة مبثابة اإلسرتاتيجية
  يف اإلسرتاتيجية اإلدارة مهام تقع تعد مل و اإلدارية املستوايت بكافة ناملديري العملية معظم هذه يف يشارك فقط،وأصبح

 لتنفيذ اخلاصة القضااي حنو االهتمامات توجيه فقط،ومت واحدا فردا مديرا أو أو معني إداري مستوى مسؤولية نطاق
 مثل لإلسرتاتيجية الناجح للتنفيذ ةاملساند اإلدارية النظم تنفيذ اإلسرتاتيجية يف املؤثرة موضوعات ومنافسة االسرتاتيجيات

 .32املؤسسة حضارة و بثقافة املتعلقة واألمور اإلسرتاتيجية تنفيذ يف اإلدارية القيادة ،دور والرقابة واحلوافز  املعلومات نظم 
 ة:جياإلسرتاتي اإلدارة أمهية :الثاين املطلب

 واألساليب املفاهيم تطبيق جراء من املؤسسة على تعود اليت املنافع خالل من بنجاح اإلسرتاتيجية اإلدارة أمهية تتبلور    
 املستقبل تشكيل عند مستجيبة منها أكثر مبادرة تكون أن للمؤسسة تتيح اهلام، فهي اإلداري هذا اجملال يف املستخدمة

 مصريها على سبيان تسيطر فهي وابلتايل األنشطة على االستجابة جمرد وليس والتأثري املبادئ من املؤسسة    متكن فهي
 اليت سواء املؤسسات من املديرين،الكثري والرؤساء املنتدبني واألعضاء الصغرية املؤسسات من أصحاب كل ملس  وقد

 يف اإلسرتاتيجية لإلدارة األساسية امليزة تكمن حيث اإلسرتاتيجية اإلدارة مزااي الربح إىل ال تسعى اليت أو الربح إىل  تسعى
 عند ونظاما ومنطقية موضوعية أكثر مدخل استخدام خالل من أفضل وضع االسرتاتيجيات لىع املؤسسات مساعدة 

 متثل أصبحت  ذاهتا العملية أن إىل تشري الدراسات أن من ابلرغم ابلطبع مازالت قائمة امليزة فهذه االسرتاتيجي االختيار
 وراء  الرئيسي اهلدف ألن ابلغة أمهية اإلسرتاتيجية إلدارةا أداء طريقة   متثل اإلسرتاتيجية،كما لإلدارة أمهية األكثر األسهم

 أهم هو الفهم يكون وقد ابلعملية والتزامهم والعاملني من املديرين كل جانب من كامل فهم حتقيق هو العملية هذه
 ؟ وملاذا املؤسسة تفعله الذي ما>>والعاملني املديرين االلتزام،وعندما يفهم يليها اإلسرتاتيجية اإلدارة وراء من أتيت  منفعة
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 يفهم ما عند ذلك مسانداهتا،ويزداد والبد من املؤسسة من جزء أبهنا  شعور الفهم ذلك عند يتولد ما وكثريا <<
 أكثر العاملني و املديرين يصبح   ما وعادة املؤسسة وأداء عليها حيملون اليت واملكافئات املرتبات بني العالقات العاملني
 اسرتاتيجياهتا. و وأهدافها املؤسسة رسالة يساندون و يفهمون عندما وجتديدا ابتكارا

 املقدمة الفرصة هي اإلسرتاتيجية اإلدارة وراء من تتحقق اليت األساسية املنفعة أن القول ميكن سبق ما على بناءا و
 خالل من يتهمبفاعل لديهم الشعور تقوية على يعمل السلطة إعطاء أن حيث ابلسلطة إحساسهم لزايدة للعاملني

 عملية يف الالمركزية تطبيق أي واخليال املبادرة على  قدراهتم وإبراز القرارات اختاذ يف املشاركة على ومكافئتهم تشجيعهم
 من أكثر قبوال تلقى والتنفيذيني املديرين مستوى على الالمركزي التخطيط فكرة أن جند حاليا و  33 اإلسرتاتيجية اإلدارة
 . ركزيامل التخطيط فكرة

  :  األيت يف ذكرها ميكن املزااي و الفوائد من مجلة حتقق استخدامها عمليات كل يف اإلسرتاتيجية فاإلدارة
  تقييم و صياغة يف يساهم كما للمؤسسة أساسي و شامل فكري إطار بلورة يف اإلسرتاتيجية اإلدارة مدخل يساهم1-
 .الربامج و االسرتاتيجيات و اخلطط و األهداف من كل
 العليا اإلدارة متكن بذلك و املؤسسة بيئة يف احملتملة التغريات أو اإلسرتاتيجية القضااي من العديد توقع على تساعد2-
 . 34التغري مع للتعامل الالزمة االسرتاتيجيات صياغة  من
 التكلفة توقع ميكن حيث املؤسسة يف املختلفة ألنشطة املتعددة االستخدامات أوجه على املوارد ختصيص يف تساعد3-

 ملستقبل املتزايدة األمهية ذات األهداف أولوايت حتديد ميكن ابلتايل و املتاحة االستثمارية البدائل عن النامجة العوائد  و
 . 35املؤسسة

الشمولية  النظرة حتققال  اهنفإ وبذلك التنفيذية اإلدارية األنشطة وتكامل توجيه على اإلسرتاتيجية اإلدارة تساهم4-
 توجه خالل ومن اإلسرتاتيجية اإلدارة عملية خالل من توضيحها يتم والعوائد اإلنتاجية بني العالقة أن ،حيثللعمل
 ومنع األهداف تكامل حتقيق يف تساهم املرغوبة،كما النتائج إىل للوصول الصحيح االجتاه حنو داخل املؤسسة األفراد
 و ككل للمؤسسة العامة األهداف من بدال عليها رتكيزوال للمؤسسة الفرعية أهداف الوحدات بني التعارض ظهور
  التشغيلية. إجناز األهداف حنو الطاقات كل تحشيدل تسعى

 لنوع الوظيفية اإلدارات مديرو يتعرض حيث هلم القيادية املهارات وتنمية العليا اإلدارة وهتيئة الكوادر إعداد يف تساعد5-
 إىل ترقيتهم تتم عندما مواجهتها تتم أن حيتمل اليت اإلدارية املشاكل من جمموعة االسرتاتيجي،وعرض من التفكري  

 مشويل إبطار تزويدهم إىل اإلسرتاتيجية اإلدارة أنشطة يف املديرين هؤالء مشاركة عملية اإلدارة العليا،وتساعد مناصب
 املؤسسة أهداف مع الفرعية  بني وحداهتم  التكامل يتم خلق اليت للكيفية رؤيتهم من خالل ذلك و التفكري لعمليات

  .36ابملستقبل التفكري  استمرارية إىل األفراد يقود هذا و ككل
 جمرد ليست فهي واملساندة والتعليم واملساعدة التعلم أنشطة على كبرية بدرجة اإلسرتاتيجية إىل اإلدارة عملية تعتمد6-
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 من أمهية أكثر اإلسرتاتيجية اإلدارة عملية يف اآلراء تبادلو  فاحلوار العليا اإلدارة مستوى على ومذكرات أوراق تبادل نشاط
 .37اخلطة ذاهتا

 مبا والتنبؤ املستقبلية األحداث توقع يف الدقة من كبريا قدرا إسرتاتيجية صياغة تتطلب حيث:املستقبلية الرؤية وضوح7-
  االستمرارية والنمو  ضماان توفري مث منمعها،و  الفعال التعامل على يساعد الذي األمر الغد يف املؤسسة بيئة عليه ستكون

على  والقدرة االجيايب التفكري ذات البشرية املوارد على اإلسرتاتيجية اإلدارة تعتمد إذ:التغيري إحداث على القدرة8-
 غيريالت ةعصنا جييدون اإلسرتاتيجية صياغة على فالقائمون األفضل إىل املؤسسة واقع تطوير يف والرغبة التحدايت  مواجهة

  .38األهداف لتحقيق معوقا وليس التحدي على يبعث مرغواب شيئا ابعتباره إليه وينظرون 
  على السيطرة أو معها للتكيف السعي مث ومن وفاعليتها املؤسسة أنشطة يف املؤثرة البيئية املتغريات ابكتشاف تسمح9-
 هلا. التنافسية و الداخلية ابلبيئة تتعلق اليت تلك خاصة منها جزء

 القوة عناصر إىل ابالستناد البيئية التهديدات آاثر لتقليل وذلك املتاحة الداخلية البيئية الفرص حتديد من متكن10-
 آاثرها لتقليل السعي و الداخلية الضعف عناصر حتسني إىل اإلسرتاتيجية اإلدارة تسعى كما املؤسسة متلكها اليت الداخلية
 السلبية.

 النهاية يف املؤسسة لتتمكن والتكامل والتفاعل التعاون خالل من وذلك األفضل واألداء ةالفاعلي حتقيق إىل تؤدي11-
 .الستثمارها والسعي الفرص وفهم املشاكل حل من

 القرارات اختاذ يف للمشاركة هلم الفرص إاتحة خالل من وذلك األفراد ودافعية رضا من املدخل هذا استخدام يزيد12-
 .العمل وبرامج يجيةواإلسرتات األهداف وصياغة
 .املطلوبة ابلسرعة القرارات اختاذ عملية من ميكن مما املناسب ابلوقت املعلومات تقدمي كفاءة من تزيد13-

 التكاليف. تقليل إىل فإهنا تؤدي وابلتايل األنشطة على والسيطرة التنسيق لتحسني العام اإلطار توضيح14 - 
التنظيمي  الصراع حدة تقليل على يعكس الواحد، مما الفريق إطار ضمن دلألفرا السلوك تكامل حتقيق على تساعد-15

    .الفردية املسؤوليات بتحديد اخلاصة األسس توضح أهنا  املؤسسة، كما  داخل
 .املؤسسة ضمن واإلبداع االبتكار على القدرة زايدة يعين مما املتطورة األفكار وتكوين بلورة على التشجيع16-
 القدرة حيسن أو حيافظ مما التنافسية البيئة إطار ضمن وتقييمه للمؤسسة التنافسي املركز حتسني يف رابستمرا تساهم17-

 إتباع  جراء من املؤسسة على تعود اليت املالية وغري املالية املنافع بعض نستعرض يلي وفيما.واالستمرار والنمو على البقاء 
 39اإلدارة  اإلسرتاتيجية أسلوب
 اإلسرتاجتية. اإلدارة حتدايت  : الثالث املطلب

 املناهج جتد أن يفرتض اليت والتحدايت اإلشكاالت من العديد تواجه تزال األعمال، وال منظمات واجهت لقد   
 .التحدايت هذه مثل مع للتعامل  الالزمةوالطرق    واألساليب

 منظمات تواجه اليت التحدايت من يدالعد مع للتعامل ومشوليا تكامليا مدخال  اإلسرتاتيجية اإلدارة مثلت لقد  
 .األعمال
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م يتالء ما واألساليب الطرق من جتد أن اإلسرتاتيجية اإلدارة من األمر تظهر، ويتطلب الزالت أخرى التحدايت أن كما
 :كالتايل التحدايت هذه أهم إىل اإلشارة وسيتم التحدايت هذه مع
 جتاوز إىل متيل األعمال منظمات نشاطات أخدت األخرية السنوات ىمد على:العاملية والقضااي اإلسرتاتيجية اإلدارة-1

 األسواق من الكثري على العوملة أثر تشهد دولية عمليات هلا ليس اليت املنظمات تلك كبري،وحىت بشكل الدولية احلدود
  االعتبار بنظر أتخذ أن اتاملنظم من الكثري على يتعني ،فإنه التيار هذا استمرار يتوقع وطاملا.فيها العاملية والصناعات

 وإطالع دراية على يكونوا أن للمدراء بدا وال.املختلفة عمليتها خالل ومن املستقبلية  سرتاجتياهتا ا يف القضااي العاملية
  اوجه متثل ال العوملة أن إىل هنا اإلشارة منظماهتم وجيب أعمال على اجيااب أو سلبا أتثر اليت املهمة x الدولية ابملتغريات

 تستفاد أن ميكن اليت واإلجيابيات الفرص من للكثري حمفزة تكون أن ميكن بل فقط     لألعمال كبرية وهتديدات , لبيا
 املنفتح التعامل أحسنت ما إذا اجيابية فرصة متثل الصغرية األعمال ابلنسبة ملنظمات العوملة إن.األعمال منظمات منها

 الياابن و الغريب العامل يف يالحظ للعمل،وإذ العاملي البعد خالل تتوفر من أن ميكن اليت الكبرية الفرص القتناص واإلجيايب
 النامية الدول يف املنظمات املختلفة،فإن املنظمات املشرتكة،واالندماج بني واملشاريع اخلربات ونبادل ، التعاون حنو نزوح 

 .التوجهات هذه مثل عن بعيدة تزال ال
 التسعينات عقد مثل العاملية، وقد البيئة يف التنافس أبعاد من مهما بعدا اجلودة متثل :اجلودة ضاايوق اإلسرتاجتية اإلدارة-2
 األمر تطلب وعليه.األمر عاملية هتتم هبذا  منظمات والنوعية ووجدت للجودة متزايدا اهتماما تاله وما املاضي من القرن 

 االهتمام إىل التصنيعية األخطاء يف ،وتال اجلودة رقابة على مالقائ القدمي املفهوم من االنتقال منظمات األعمال من
 تنتجها اليت واخلدمات للسلع العميل قبل من املستلمة القيمة لتقوية الشامل االلتزام التنظيمي يعين الذي الواسع
 .40املنظمة

والتغري  ابلتجدد يتسم التزاما خالقيةواأل االجتماعية املسؤولية متثل :األخالقية االجتماعية وقضااي اإلسرتاتيجية اإلدارة3-
 وأساليب اإلسرتاتيجية املنظمة خيارات على ينعكس وأن بد ال االلتزام هذا وإن.األعمال منظمات مدراء أمام املستمر
 تطرح ألسئلة شاملة فكرية إجاابت دائما يطوروا أن املنظمة مدراء يف ويفرتض.املصلحة ذات الفئات مع خمتلف  تعاملها

 اسرتاتيجيا املدارة فاملنظمة ووجودها، لذلك املنظمة عمل مشروعية يف التشكيك حد إىل منها تمرار، ويصل البعضابس 
 املدخل هذا خالل من ابستمرار وحتسينها وتطويرها  اجملتمع مع العالقة على أتطري غريها من أقدر هي 

 أكرب حيزا أتخذ واألخالقية االجتماعية القضااي أصبحت العاملية  البيئة على الكبري االنفتاح ومع.األخالقي/االجتماعي
  .العاملية البيئة صعيد على األخالقية واالجتماعية املتغريات تداخل بسبب اإلدارة؛ اهتمام  من
 ابألساس هي االفرتاضية، واليت املنظمات وجود ظاهرة انتشار مع :االفرتاضية واملنظمات اإلسرتاتيجية اإلدارة4-

 طبيعة التغري؛ بسبب سريعة اسرتاتيجيات ضمن تعمل املنظمات هذه املادي، فإن الوجود ملموسة غري منظمات
 العاملني لألعضاء املكاين الوجود املنظمات، وتباعد هذه انتشار آخر، فإن جانب من.اليت تواجهها الآلنية التحدايت

 التكنولوجية القدرات تشكل أن ميكنواخلصوصية ،و  األبعاد هذه مع جديدة تنسجم وطرق أساليب فيها، يتطلب
 .هذه املنظمات مثل إسرتاتيجية لبناء أساسية ركيزة واملعرفية
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 اإلسرتاجتية. اإلدارة  عمليات  :الثاين ملبحثا
 يف تتمثل دراستها من البد اخلاصة األساسية العمليات من جمموعة وجدان اإلسرتاتيجية لإلدارة دراستنا  خالل من   

 للمؤسسة املناسبة اإلسرتاتيجية اختيار يف تؤثر وكيف والداخلية اخلارجية البيئة من كل ودراسة  اإلسرتاتيجي  اجتاه حتديد
 اإلسرتاتيجي. األداء تقييم من املؤسسة تتمكن هذه العمليات خالل ومن

 اإلسرتاتيجي. الجتاه  حتديد :أألول املطلب
 العليا  للقيادة واألوىل األساسية املهمة متثل ودقيق واضح بشكل عمالاأل ملؤسسة اإلسرتاتيجي االجتاه حتديد عملية إن  
  يف األخرى األنشطة خمتلف عليه تعتمد متكامل وبشكل بعبارات االجتاه حتديد فعالية أن وذلك املؤسسة، تلك يف

 .41ملؤسسة
 الرسالة صياغة حتديد :أوال

 اليت القيم من مقوماهتا األساسية الرسالة وتستمد يقيهاحتق إىل تسعى Mission معينة برسالة مؤسسة أي وجود يرتبط
   .42هبا املؤسسة واجملتمع اليت تنتمي إليه  تعمل اليت البيئة ومن املؤسسة محلها مؤسسو

 واضحة رسالة وضع أمهية-1
 سةملؤس واضحة رسالة وضع أمهية على ترتكز املؤسسة يف اإلسرتاتيجية اإلدارة لعمل األولوايت أهم من أن   

 سينعكس املؤسسة معها تتعامل واليت العالقة ذات اجلهات خمتلف إىل إيصاهلا وسهولة الرسالة وضوح أن األعمال،حيث
  :43يلي ما إىل األعمال ملؤسسة واضحة رسالة وضع أمهية وترجع األداء  على اجيابيا
 .للمؤسسة وأغراض غاايت على االجتماع ضمان - 
 .التنظيمية املوارد تخصيصل واحدة ومعايري أسس تكوين - 
 . موحدة تنظيمية ثقافة بناء  -
 .األفراد جلهود احملورية النقطة هي الرسالة أن منطلق من التنظيمية واالجتاهات القيم حتديد  -
 .منها كل على املسئولني وحتديد وأنشطة املهام على حتتوي أعمال إىل األهداف ترمجة عملية تسهيل  -
 .والرقابة التقييم ياتعمل يف املسامهة  -
 .االختيار لعملية احملددة واملعايري الواضحة األسس تكوين - 

 :الناجحة الرسالة خصائص -2
  :44وهي والنجاح ابلفعالية توصف كي ، املؤسسة رسالة يف توفريها ينبغي اليت الصفات من طائفة هناك  

 . كلمة 100 حدود يف خمتصرة تكون أن - 
 .املؤسسة لعمل األساسي يدانامل بوضوح حتدد أن - 
 ؟ اإلنتاج هذا وملن تنتج ماذا املؤسسة حتدد أن  -
 .العمالء حاجات إشباع سيتم كيف بوضوح حتدد أن  -
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 .املؤسسة لوجود األساسي املربر هو ما حتدد أن  -
 .املؤسسة يف الدافعة القوة طبيعة توضح أن  -

  أو العليا اإلدارة تثريها أن جيب تساؤالت من منها كل يقابل ما مع )العناصر)اخلصائص هذه التايل اجلدول ويوضح
 :معني لرتتيب ختضع ال اخلصائص أن هنا اإلشارة الرسالة، جتدر فاعلية على احلكم لغرض لباحثني
 املؤسسة لرسالة املكونة األساسية العناصر (2 -2) :رقم اجلدول

 التساؤالت العناصر 
 سة؟املؤس عمالء هم من العمالء 1
 املؤسسة؟ تقدمها اليت واخلدمات السلع هي ما املنتجات 2
 منتجاهتا؟ على املؤسسة تتنافس أين األسواق 3
 املؤسسة؟ عليها تعتمد اليت التكنولوجيا أسس هي ما التكنولوجيا 4
 األهداف حتقيق حنو املؤسسة التزامات هي ما الرحبية /النمو /ابلبقاء االهتمام 5

 االقتصادية؟
فكرها و  وأوليات املؤسسة معتقدات و قيم هي ما الفلسفة 6

 إهتمامتها؟
 التنافسية؟ ومزاايها املؤسسة قوة نواحي ابرز هي ما الذايت املفهوم 7
 املؤسسة؟ عن اجلمهور انطباعات هي ما العامة ابلصورة االهتمام 8
 العاملني؟ حنو املؤسسة اجتاهات هي ما ابلعاملني االهتمام 9

 75 ص 2005 األردن، 1ط والتوزيع ، للنشر وائل اإلسرتاتيجية ،دار اإلدارة سامل ،أساسيات سعيد مؤيد:دراملص
 :الرسالة صياغة يف املؤثرة العوامل-3

 :التالية العناصر احتوائها من بصياغتها القيام عند التأكد من فالبد العوامل من بعديد الرسالة صياغة تتأثر
 .املستهدفني واملستهلكني األسواق  -
 األساسية واخلدمات السلع  -
 .األساسية التكنولوجيا للمؤسسة اجلغرايف التطابق  -
 .والربح النمو البقاء، :املؤسسة أبهداف االلتزام  -
 .اإلدارة لفلسفة األساسية العناصر  -
 اخلارجية. لألطراف املرغوبة الذهنية الصورة - 
 :جتيتهاإسرتا وتكوين املؤسسة رسالة حتديد- 4
 اإلسرتاتيجية اإلدارة عمليات يف عنها غىن ال جوهرية خطوة تعترب للمؤسسة، شاملة رسالة صياغة أن تؤكد املصادر إن   

 رسالتها صياغة يف تفشل املؤسسات بعض أن إال وفعالية كقوة األعمال إسرتاتيجية وتطبيق وتكوين ويف تصميم ككل،
 رسالة صياغة يف فشلها وكذلك اخلارجية البيئة يف واملستهلكني املستفيدين بني تعكسها أن اليت تريد الذهنية ابلصورة
 للمؤسسة، املناسبة األعمال إسرتاتيجية وتطبيق وتكوين اختيار وابلتايل األهداف اإلسرتاتيجية اشتقاق على تساعد



 

 تعد املؤسسة رسالة إعداد أن قولال ميكن بل .الرسالة حتديد يف مكانة مهمة حتتل لرسالة الصناعية الفكرية فاملسالة
 إسرتاجتيتها. تكوين يف واألساسية واهلامة األوىل املرحلة

 :املؤسسة رساالت تطور مراحل- 5
 تكتسب وعندما أوال، الوصفي للمدخل وفقا رسالتها تعكس اليت العبارات بتحديد املؤسسات تبدأ عامة بصورة   

 مراحل نوضح ولكي   املعياري للمدخل وفقا رسالتها وصياغة وضع إىل  فإهنا تتجه الزمن عرب خربات عملية املؤسسة
 عدم :يف املراحل هذه وتتمثل الصدد هذا يف أساسية مراحل أربعة بني نفرق وان فالبد   لرسالتها املؤسسة صياغة تطور

 سوف واليت ة،الرسال مضمون عرض يف األولوايت مراعاة-حمددة وضع رسالة  -عامة رسالة وضع - الرسالة وضوح
 :التايل اجلدول يف نوضحها

 . ابلرسالة األعمال مؤسسات اهتمام تطور مراحل( 2-3)رقم اجلدول   
 الرسالة صياغة عند الرتكيز جمال املرحلة

 
 الرسالة وضوح عدم

No calera Mission 
 

 

 .املؤسسة ببقاء االهتمام -
 اخليارات إطار يف ابألرابح االهتمام -

 .االستثمارية
 .الربح أولوية -
 .والتطور العمل يف االستمرار -

 
 عامة رسالة وضع

General Mission 
 

 

 .أنشطتها جماالت لزايدة املؤسسة سعي  -
 .أرابحها لزايدة املؤسسة ختطيط  -
 .الصناعة يف الزايدة مبوضوع االهتمام  -
 .العمالء حاجات إشباع على الرتكيز - 
 .ويحي كمورد ابلعاملني االهتمام  -

 
 حمددة رسالة وضع

Specific Mission 
 

 عالية وخدمات منتجات تقدمي حنو السعي - 
 .معقولة وبتكاليف اجلودة

 يف املنافسة املؤسسات عن التميز حالة مراعاة - 
 .حمدد جمال
 والوسائل الطرق أبفضل العمالء خلدمة السعي  -

 .املتاحة
 ةإمكاني وتوفري للعاملني فريدة حوافز تقدمي - 

 .الذات حتقيق
 

 عرض يف األولوايت مراعاة
 الرسالة مضمون

 خالل من السوقية احلصة زايدة على العمل - 
 .الوحدة كلفة متوسط ختفيض

 حاجات إلشباع جديدة توزيع منافذ فتح - 



 

Priorities Among 
Mission 

 

 .املبيعات وزايدة أفضل بشكل العمالء
 ملرونةاب االهتمام خالل من العمليات حتسني - 

 .األعمال بيئة مع السريع والتكيف
 وائل دار -متكامل منهجي منظور– اإلسرتاتيجية اإلدارة إدريس، حممد ووائل  الغاليب منصور حمسن طاهر :املصدر
 190 ص ، 2007 األردن، ، 1 ط والتوزيع، للنشر

 اإلسرتاتيجية واألهداف الغاايت :اثنيا
 تتمثل مشولية أهدافا الغاايت تكون أن يفرتض أن حني يف األهداف، و الغاايت يمفهوم بني يفرق ال ممن الكثري هناك

 احمليطة هبا. البيئية الظروف وطبيعة املؤسسة عمل اعتبارات وفق عامة فضليات أب 
 :واألهداف الغاايت وضع أمهية -1

 هذه وتتجسد واألهداف الغاايت  هباحتظى  اليت الكبرية األمهية إىل املؤسسات من الكثري لتجربة العملي الواقع يشري 
 بصورة واألهداف الغاايت وضع على جهودها تركيز جراء املؤسسات عليها حتصل اليت الفوائد من العديد يف األمهية
 45ومرتابطة   صحيحة منطقية

 :46 أمهها من األهداف وضع ضرورة لنا تربز نواحي عدة هناك
 وأهداف أغراض وجود دون التخطيطية بوظيفته املدير قيام ميكن ال إذ :التخطيط عناصر أهم من األهداف تعدد- 

 والربامج املوازانت وتعد والقواعد واإلجراءات السياسات وتؤسس التنبؤ، عمليات فتبين حتقيقها إىل واضحة تسعى
 .معينة أهداف لتحقيق

 احملدد العامل متثل حتقيقها إىل املؤسسة تسعى اليت واألهداف األغراض إن :القرارات الختاذ مرشدا األهداف تعد- 
 وابلتايل احمليطة هبا، البيئية ابلظروف املؤسسة أتثر سبب أهنا تفسر كما تواجهها، اليت للمواقف املناسبة ألنواع القرارات

 .منها ومستمدة ابألهداف   مرتبطة فالقرارات
 ابملؤسسة اخلاصة األهداف وضع إن :التالية املستوايت يف األهداف وضع على العليا املستوايت يف األهداف تساعد  -
 .الدنيا املستوايت يف واألفراد اإلدارات لوظائف الفرعية األهداف وضع يف ميهد العليا املستوايت يف

 حمددين، وأفراد واألقسام اإلدارات خالل من تتحقق فاألهداف :املسؤولية مراكز حتديد يف األهداف وضع يسهم -
 أهداف على بناءا فرد أو قسم أو إدارة كل مسؤولية حتديد ميكن وابلتايل وظيفته، مهام بحس معني دور منهم  لكل
 .أنيط هبا حتقيقها اليت
 كما للسلطة، السليم التفويض يف يساعد والواقعية السليمة األهداف وجود إن :السلطة تفويض يف السلطة تسهم- 

 .املختلفة واملهام األنشطة بني التنسيق يف يساعد
 بني العالقات بيان يف تساهم فاألهداف ببيئتها وعالقتها ابملؤسسة السائدة العالقات نوعية بيان يف األهداف سهمت- 

 .املؤسسة إدارات خمتلف بني العالقات بيان يف تساهم كما عليه، الرتكيز جيب وما واألسواق املنتجات
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 األهداف على االعتماد يتم ما فغالبا األداء وتقييم لرقابةا يف تستخدم اليت واملقاييس املعايري وضع يف األهداف تسهم -
 .اإلدارة كفاءة لتقييم

 األفراد سياسات بعض وضع يف التقييم هذا نتائج من االستفادة يتم حبيث األفراد أداء تقييم يف األهداف تساعد- 
  .47 وغريها واحلوافز والتدريب والنقل كالرتقية

 :للمؤسسة اإلسرتاتيجية ألهدافا حتديد يف املؤثرة العوامل -2
 · :يف وتتمثل : اخلارجية املؤثرات

 احلكومية والتشريعات القوانني والثقافية، االجتماعية القيم -
 واخلارجية الداخلية الضغط جمموعات- 
  .نيةالف واألنظمة والتكنولوجيا واخلدمات املنتجات نوعية والتنافسي، السوقي املوقف يف وتتمثل :النشاط طبيعة *

  .اإلدارية واألنظمة اهليكل واإلداري، القيادي النموذج املؤسسة، حياة يف والتطور التاريخ يف وتتمثل :التنظيمية * الثقافة
 . االئتالف ومجاعات النقاابت املصاحل، أصحاب توقعات :يف وتتمثل :واجملتمعات األفراد *
 اخلصائص عن النظر بغض املؤسسات مجيع يف دافأه وجود إىل احلاجة تظهر :واألهداف الغاايت حتديد -3

 تتميز هبا اليت والتنظيمية اإلدارية 
 والنشاط االحنراف متنع بل معينة أهداف حتقيق حنو املؤسسة توجيه فقط تضمن ال منهجية غاايت إقامة عملية إن  

 املؤسسة تتجه اليت  اجملاالتبني املؤسسة ومن وجود من الغاية وضياع حتقيقه، ينبغي عما واالرتباك اهلادف  غري
 :يلي فيما واألهداف  ،  الغاايت لتحديد

 اجملتمع، خدمة يف املسامهة العاملني، إرضاء يف املسامهة الكفاءة، الرحبية، التنافسي، املوقع التقين، التميز اإلنتاجية،
  :48 هي عناصر أربعة من افاألهد وتتكون هذا اخل...العليا لإلدارة الشخصية احلاجات السوق، قيادة البقاء،

    املبيعات زايدة أو مثال األرابح تعظيم تنظيم يتعلق هبا  غاية -
 )األرابح تعظيم مدى لقياس مثال اململوك املال رأس إىل الصايف الربح نسبة الغاية) حتقيق حنو التقدم درجة مقياس  -
 مثال( % 12 )  اهلدف لتحقيق مستهدفة نسبة  -
 )مثال سنة( اهلدف حقيقلت زمين إطار  -

 كما اتم وبوضوح بدقة األربعة العناصر هذه حتديد من البد لإلدارة، ابلنسبة حمددة األهداف وضع عملية تكون ولكي
   .فائقة بعناية والدراسة البحث بعد العناصر هذه من واحد كل جيب اختيار

 .ؤسسةللم  اخلارجية والبيئة  الداخلية  البيئة دراسة :الثاين املطلب
 االختيار هذا يتوقف حيث املناسبة اإلسرتاتيجية اختيار عن اهلامة املوضوعات من البيئية العوامل وحتليل دراسة تعد  

 .واخلارجية الداخلية البيئة من كل حتليل على نتائج
 
 :الداخلية البيئة :أ
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 الداخلية للقدرات واقعية مقومات على سسةاملؤ  إسرتاتيجية تستند أن االسرتاتيجي النجاح لتحقيق الرئيسية الدعائم من
 القوة ونقاط األداء مستوايت لتحديد التنظيم داخل على تفصيلية نظرة إبلقاء الداخلية البيئة حتليل للمؤسسة أي 

 .والضعف
 :الداخلية البيئة عناصر- 1-أ

 مثل ملموس مادي إطار يف بعضها يرتكز األنظمة جمموعة من تتكون للمؤسسة الداخلية البيئة أن البعض يرى  
 اجملموعة األخرى من األنظمة على ترتكز حني يف , املعلومايت والنظام للمؤسسة املختلفة الوظيفية األنظمة من األنظمة

 غري اجلوانب إخل وكذلك... والسياسي االجتماعي النظام مثل وإبداع جتديد تتجسد بقدرات معرفية إنسانية أطر
 :يلي ما يف الداخلية البيئة مكوانت إمجال ميكن ابلتايل والتمعن التحليل نوع من إىل حيتاج نياجلانب كال لذلك امللموسة

 توزيع يتم التنظيمي اهليكل فبموجب للمؤسسة الداخلية للبيئة األساسية املكوانت من ويعترب :التنظيمي اهليكل -1
 التنظيمية املستوايت خمتلف بني علوماتامل وانسياب االتصال شبكات وتتحدد والصالحيات واملسؤوليات األدوار

 ضمن معينة لوظيفة شاغال ابعتبارها لفردا مستوى على وصوال والفرعية الرئيسية اإلدارات تتشكل وهكذا  واإلدارية
 .49التنظيمي اهليكل

 انبعا والدراسة لابلتحلي وضعها إشكالية وإن,للمؤسسة الداخلية البيئة يف أساسيا مكوان وتعترب : التنظيمية الثقافة -2
 فالثقافة وتنفيذها اإلسرتاتيجية للخيارات كبرية أمهية ذات التنظيمية الثقافة وأن , ملموسة غري كثرية مفردات من كوهنا 

 بني التبادل وزايدة العايل األداء ومعايري املشرتكة القيم وتعزز االتصاالت فتقوى للدوار معىن وتعطي السلوكات توحد
 ابلقرارات. املشاركة من خالل األعضاء

 واملعلومات التنظيمية واخلصائص واملهارات التنظيمية والعمليات واإلمكانيات املوجودات كل وهي :املؤسسة مواد -3
 وبراءات اجلمهور لدى وصورهتا الذهنية , املؤسسة ومسعة , التجاري كاالسم ملموسة املوارد تكون وقد , إخل...واملعرفة

 املؤسسة أن أي و  تنافسية ميزة للمؤسسة توفر عندما قوة عنصر املوارد وتعترب , والتسويقية الفنية واملهارات االخرتاع
 .50املنافسة املؤسسات من أفضل بصورة املستقبل يف أو اآلن تفعله أن تستطيع

 :الداخلية البيئة حتليل- 2-أ
، االسرتاتيجي املدير ونوع مستوى حسب اخليد حتيز إىل خاضعة تكون أبهنا  الداخلية للبيئة التحليل عملية توصف  

 يف منفردة تكون مؤسسة كل أن ويالحظ , للمؤسسة املتميزة املقدرة حول املديرين بني اتفاق يوجد ال أنه عليه واملتعارف
 ةالداخلي البيئة حتليل أساس على املزااي تلك بتشخيص املؤسسة تقوم حيث التنافسية مزاايها واستخدام كيفية تطوير 
 خالل من دقيق بتحليل القيام يتطلب الداخلية والضعف القوة لنقاط التشخيص وهذا ,(القوة والضعف نقاط حتديد)

 .ودقيقة عنها شاملة معلومات توفر
 .منها مزجيا أو التالية املداخل احد على االعتماد خالل من الداخلية البيئة حتليل مبهمة القيام اإلسرتاتيجية لفريق وميكن  

 تنظيمية متغريات سبعة عن معلومات جتمع للمؤسسة الداخلية البيئة لتحليل املدخل هذا يتضمن S-7دخلم1-
  ( sحبرف) مجيعها رئيسية تبدأ
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أتثري  أو تداعم وجود ومدى طبيعة فحص يف استخدامها ميكن اليت الوسائل أحد تعترب : القيمة سلسلة حتليل -2
 جمموعة كوهنا  على إليها النظر جيب مؤسسة كل فإن املفهوم هلذا ووفقا لمؤسسةل الداخلية األنشطة بني مشرتك إجيايب

 القيمة سلسلة جمموعها يف متثل األنشطة هذه منتجاهتا و وتدعيم وتسليم وتسويق وإنتاج لتصميم تؤدي اليت من األنشطة
 جيب املخل هذا والستخدام التنافسية للميزة رئيسيا مصدرا متثل القيمة هذه مقدار يف املنافسني بني وإن االختالفات و

 اخلطوات التالية: إتباع
 أو املنتج ذلك إنتاج عمليات تتضمنها اليت املختلفة األنشطة شكل يف وذلك ما خدمة أو ملنتج القيمة سلسلة حتديد أ(

والتخزين  املناولة . البيع قالتسوي ,واإلنتاج العمليات املواد وختزين مناولة وهي أولية أنشطة مخسة توجد انه حني يف اخلدمة
 البشرية املوارد غدارة التكنولوجيا تطوير الشراء وهي مساعدة أنشطة أربعة يوجد أنه كما العمالء وخدمة التامة للمنتجات

 .القانونية والشؤون اجلودة وإدارة والتخطيط واحملاسبة ,لإلدارة والبنية األساسية
 الطريقة اليت بني العالقة مدى االرتباط عالقة وتعكس : اخلدمات أو لمنتجاتل القيمة أنشطة بني العالقات حتديد ( ب

 ينخفض السوق يف التنافسية امليزة فارق أن ذلك ويعين آخر نشاط أي أداء تكلفة وبني القيمة سلسلة أنشطة ىلإ تؤدي
 .املنافسة املؤسسات يف الطريقة نتيجة اختالف جزئيا

 القيمة عناصر من عنصر كل إن اإلسرتاتيجية وحداهتا  أو  املؤسسة منتجات يف بالتذاؤ  أو-التناعم عالقة فحص ج(
 عرب النطاق اقتصادايت أيضا ولكن احلجم القتصادايت حتقيق إمكانيات على فقط حتتوي ال , اإلنتاج أو اإلعالن  مثل

 نفس استخدام مثل مشرتكة شطةأن على خمتلفني لنشاطني القيمة سالسل عندما النطاق اقتصادايت وحتقيق ذاهتا أنشطة
 .التوزيع منافذ

 التحليل هذا ويتناول الداخلية البيئة لتحليل العملي الواقع يف املستخدمة املداخل أبسط من يعترب :الوظيفي التحليل -  
 للاحمل فإن املدخل هلذا ووفقا الضعف أو للقوة حمتمال مصدرا تكون قد واليت , للمؤسسة املميزة والسمات القدرات

 .واملالية اإلدارة , اإلنتاج ,التسويق جماالت يف الضعيف أو املتميز األداء لتحقيق ساعدت اليت العوامل يقوم االسرتاتيجي
 عليها ترتكز أن جيب اليت األنشطة إىل موضوعية بطريقة املديرين نظر يلفت الوظيفي املدخل أن إىل اإلشارة وجتدر

 .اإلسرتاتيجيةالقرارات  
 .وتقييمه االسرتاتيجي االختيار:لثالثا املطلب

 تواجه اليت والتهديدات الفرص جمموعة على ابلوقوف ينتهي ما عادة والذي للمؤسسة اخلارجية البيئة لتحليل تعرضنا لقد
 الضعف  القوة جوانب اكتشاف إىل يؤدي والذي املؤسسة داخل األداء جوانب حتليل إىل تعرضنا وكذلك و املؤسسة

  الداخلية البيئة حتليل نتائج على يتوقف إتباعها للمؤسسة ميكن اليت اإلسرتاتيجية البدائل حتديد أن اقعوالو  ,لديها
 :وهي املؤسسات من   أنواع أربعة هناك أن يتضح األخرية هذه حتليل على نتائج وبناءا اخلارجية
 ابلقوة الداء هبا جوانب وتتميز يدةاجل الفرص لديها تتوافر اليت املؤسسات تلك وهي:املثالية املؤسسات 1-   .

 .  51فيها األداء ضعف مع السوق يف جيدة فرص لديها تتوافر اليت املؤسسات تلك وهي:الفرص ذات املؤسسات .- 2
 أداؤها يتميز لكن ويتصف األسواق يف شديدة   هتديدات تواجه اليت املؤسسات تلك وهي:املهددة املؤسسات 3-

 ابلقوة.
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 .  52ابلضعف و يتصف أداؤها األسواق يف شديدة تواجه هتديدات اليت املؤسسات تلك وهي  :عثرةاملت املؤسسات- 4
 :االسرتاتيجي ابختيار القيام على تساعد اليت األدوات  -أ

 اخلارجية ابلتهديدات التحديد وجه على فيها التحليل يبدأ اخلارجية فالبيئة :الداخلية والبيئة اخلارجية البيئة حتليل -1
 الفرص حتدد مث خطري بشكل املؤسسة عمليات املتاحة ( وهتدد الطاقة نقص للمؤسسة )مثل قصوى أمهية ليت تشكلوا

 نقاط بدراسة فيها التحليل فيبدأ الداخلية البيئة أما  .53واملستقبلية واملتوقعة احلالية العقود يف واملتمثلة للمؤسسة املتاحة
 أما ,إخل...والتطوير التصميم على واملقدرة التصنيع يف القائمة اجلودة يف قوةال تتمثل عناصر حيث الضعف  ونقاط القوة
 .54وغريها التكنولوجيا وضعف العمالة أتهيل وعدم الفشل يف فتتمثل  الضعف نقاط

 :أخرى أدوات أو أساليب- 2
 .األسلوب أو النموذج استخدام عملية عليها تقوم اليت افرتاضات وفهم حتديد من التأكد - 
 .األساليب أو النماذج استخدام افرتاضات مع تتالءم املؤسسة خصائص أن من التأكد  -
 .التنافسي املؤسسة مبركز املرتبطة التساؤالت من العديد إاثرة - 
 .املؤسسة فيها تعمل البيئة تغيري أو املوقف ديناميكية ومدى التحليل عليها يعتمد سوف اليت والبياانت املعلومات دقة - 
 للمؤسسة املرتقبة التصرفات أو التحركات طبيعة املنافسني يكتشف ال حىت املستخدم النموذج عن اإلعالن دمع  -

 .واحدة استخدام من بدال وسيلة أو أداة من أكثر واستخدام
 :"املناسبة اإلسرتاتيجية اختيار معايري :ب
 واليت معايري بعدة االستعانة فإهنا ميكنها كامل وعيو  قصد عن اإلسرتاتيجية البدائل أفضل ختتار أن املؤسسة أرادت إذا  

 ختتلف سوف املال وبطبيعة ذاهتا  االختيار عملية تسهيل مث ومن املتاحة البدائل عدد من التقليل إىل استخدامها يؤدي
 :55  وهي املعايري من أساسية جمموعات ست إىل تنتهي عامة بصفة ولكن ألخرى منطقة من املعايري هذه
 الالزم واجلهد الوقت من التقليل إىل يؤدي البديلة االسرتاتيجيات من عدد تنمية يف احلالية االسرتاتيجيات خداماست 1-
 .اجلديدة االسرتاتيجيات من عدد لتنمية
 معقوال عائدا فيها االستثمار على يرتتب اليت اإلسرتاتيجية تلك خالل واملنافع املخاطر االعتبار بعني األخذ  2-

 على يرتتب قد اليت اإلسرتاتيجية تلك فهي العالية ابملخاطر تتصف اليت اإلسرتاتيجية أما , كبري إىل حد ومضموان
 .حمتملة خسارة أو منخفضا أو عاليا حتقيق عائدا  إما فيها االستثمار

 هذه أهم ومن ملؤسسةا أمام املتاحة البديلة اإلسرتاتيجية االختيارات تقييم على تؤثر واليت للتصرف املالئم التوقيت 3- 
 .أنشطتها على إلنفاقها املوال إىل فيها حتتاج اليت األوقات وكذلك للفرار النهائي املوعد مقابلة اجلوانب
 املوارد متثل وقد , هلا املتاحة املوارد حجم هو للمؤسسة االسرتاتيجي االختيار عليه يتوقف الذي الرابع املعيار إن 4- 

    .املؤسسة تتمتع هبا  اليت القوة مصادر من مصدرا تكون أن كنمي كما املؤسسة حدودا على
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 السياسي ابلواقع اتم وعي على يكونوا أن اإلدارة رجال على وينبغي :املؤسسة داخل السياسة جبوانب االهتمام 5- 
     .التوازن من عالية بدرجة االحتفاظ داخل املؤسسة وذلك هبدف

 ابستخدام تقوم سوف السوق يف كبرية حبصة تتمتع اليت املؤسسة أن الواضح فمن : للمؤسسة النسبية القوة  6-
 يف قوي مبنتج تتمتع اليت املؤسسات فإن وكذلك السوق هذا يف حمددة حصة هلا اليت تلك عن ختتلف اسرتاتيجيات

 .الضعيف املنتج ذات املؤسسات تستخدمها اليت تلك عن خمتلفة اسرتاتيجيات تستخدم سوف السوق
 :االسرتاتيجي االختيار قييمت- ج
 ,املؤسسة أمام املتاحة البدائل بني االختيار على تساعد اليت املعايري من عدد وجود إىل حيتاج االسرتاتيجي االختيار إن  

 أساليب نعرض أن وقبل املختلفة ألنشطتها االسرتاتيجي ابلتخطيط قيامها يف املؤسسة تساعد اليت هي املعايري هذه ومثل
  والتقييم التحليل بني نفرق أو دعنا , اإلسرتاتيجية البدائل بني االختيار على تساعد اليت ليل االسرتاتيجيالتح 

 .مستوى املؤسسة على السرتاتيجي
 على وختصيصها املوارد على احلصول بعملية أساسا يهتم تقييم هو ككل املؤسسة مستوى على التقييم عملية إن  

 فإن واحد سوق يف وتتعامل , واحد منتج إبنتاج تقوم اليت املؤسسات من املؤسسة تكن مل إذا , املؤسسة ككل مستوى
 متتلكها اليت اإلسرتاتيجية األعمال لوحدات خمتلفة اسرتاتيجيات وضع عملية تتضمن قيما التقييم يتضمن أن معناه هذا

 .سيةأسا خطوات ثالث على مضمونه يف حيتوى من التقييم النموذج وهذا , املؤسسة
 .فيه تعمل الذي النشاط ميدان يف للمؤسسة احلايل الوضع1-
 .للمؤسسة التابعة اإلسرتاتيجية األعمال وحدات من وحدة كل جاذبية درجة2-
 56البعيد  املدى على املؤسسة أداء حتسني إىل تؤدي اليت اإلسرتاتيجية البدائل .-3
 حمددة أبعاد ذات شبكة على اإلسرتاتيجية الوحدات من وحدة كل مركز حتدد أن على املؤسسة يساعد احملفظة فتحليل  
 أما , األبعاد هذه على الوحدات هذه بني املقارنة عمليات إجراء من يسهل احملفظة(والذي نوع على )يتوقف ذلك 

 املستهدف ءالدا مع حاليا هو كما وحدة كل أداء يقارنوا أبن العليا اإلدارة لرجال يسمح حتليل الفجوة فهو حتليل عملية
  .57بينها  توجد اليت الفروق ومعرفة هلا
 القيام عن مسؤولة تكون واليت الوسطى اإلدارة مبستوى يرتبط فهو األعمال أنشطة مستوى على التقييم عملية أما   

 أو املنتجات لبعض احلايل الداء بتحسني أساسا يهتم التقييم هذا مثل فإن لذلك , العمال بعض قطاعات يف ابلعمل
 يتم اسرتاتيجيات هي األعمال أبنشطة اخلاصة واالسرتاتيجيات حمدد سوقي قطاع أو يف صناعة توجد واليت اخلدمات

 أو العمال أنشطة من معني جمال يف الداء حتسني على ابلرتكيز وذلك ككل اسرتاتيجيات ملؤسسة تدعيم بغرض تنميتها
 على ابملوافقة للمؤسسة العليا اإلدارة تقوم وان بد الو  , حمدد حىت سوق أو و حمددة خدمة أو حمدد منتج على

 وال هلا املوارد ختصيص تعين االسرتاتيجيات هذه فمثل األعمالية املختلفة األنشطة مستوى على توضع إىل االسرتاتيجيات
 يقحتق يف ويسهم,ككل للمؤسسة العامة حيقق املصلحة سوف التخصيص تلك أن تتأكد أن العليا لإلدارة هنا بد

 .املؤسسة إسرتاتيجية
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 حمدود نطاق على تركز اليت تلك أو واحد أعمال نشاط جمال يف تعمل اليت املؤسسة أن على نشري أن الضروري ومن   
 اليت فاملؤسسة.58  األعمال بنشاط اخلاصة االسرتاتيجيات يف متايز خلق على حتتاج ال األسواق أو من املنتجات جدا
 . خط أو املنتج هذا الرتكيز خالل من جناحها حتقق أن ميكن رئيسي واحد منتج على أرابحهاو  واحدا منتج إبنتاج تقوم

 االسرتاتيجيات مع تتطابق املؤسسة مستوى على االسرتاتيجيات فإن احلالة هذه ويف منتجات إيرادا يف تعتمد اليت تلك أو
 .59األعمال أنشطة مستوى على

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :اينالث الفصل خالصة
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 وتنافسي اسرتاتيجي مركز لبناء ابستمرار وتكافح وأنشطتها عملياهتا يف النجاح حتقيق إىل املؤسسات معظم تسعى     
 هذه إلجناز تسعى اليت هي واملؤسسات فيها تعمل اليت البيئة ظل يف األداء وحتسني والنمو البقاء هلا يضمن متميز

 اليت الرحبية حتقيق جماالت إىل تنظر ال وأن , األمد بعيدة رؤية متتلك أن املؤسسات هذه من األمر يتطلب فإن األهداف
 اإلدارة أسلوب تعتمد أن هلا فإن لذلك املستقبلية األرابح حتقيق جمال يف املؤسسات خاصة هذه عليها ستكون

 : يف تكمن اليت الفصل هذا   يف إليها عمليات أشران وفق وتسري اإلسرتاتيجية
 . واضحة إسرتاتيجية أهداف وحتديد واضحة رسالة صياغة من ميكنها الذي للمؤسسة االسرتاتيجي هاالجتا حتديد -
 ينبغي اليت الضعف ونقاط املؤسسة منها تستفيد أن ميكن اليت القوة نقاط حتدد خالهلا من اليت الداخلية البيئة دراسة -
 تبتعد أن حتاول اليت والتهديدات استغالهلا للمؤسسة ميكن يتال الفرص حتوي اليت اخلارجية البيئة وكذا املؤسسة تتجنبها أن

 .عنها
 التحليل أدوات أن كما التنافسي مركزها وتعزيز أنشطتها من للتوسيع املؤسسة تنتهجه الذي االسرتاتيجي االختيار -

 احلالية املشروعات من الرتكيز وختفيض جديدة أعمال أنشطة يف الدخول قرارات اختاذ من املؤسسة متكن االسرتاتيجي
 .األهداف مع توافق أكثر حيقق الذي األمثل االسرتاتيجي البديل واختيار املؤسسة ألعمال

 احملققة األهداف ومراقبة األداء تقييم إىل اليت هتدف اإلسرتاتيجية الرقابة يف متثل فهي االسرتاتيجي التسيري فعالية أما -
 .املخططة املعايري مع الفعلي ءتطابق األدا من والتأكد , مسبقا واملسطرة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثالث : تنمية املوارد البشرية لتعظيم االستثمار يف رأي املال البشري 



 

 :متهيد
وإدارة  املعرفة رةثو  إىل اإلسرتاتيجية واإلدارة املعلومات ثورة إىل الصناعية الثورة من االنتقال أفرزه ما أهم إن      

 املوارد وظيفة حتول يف ترمجته ميكن ما هذا البشري، املورد ألمهية وإدراكها املؤسسات وعي زايدة هو الفكرية، تاملكنوان
 ومصدرا اسرتاتيجيا هاما موردا اليوم البشرية املوارد أضحت وعليه االسرتاتيجي؛ دورها إىل التسيريي إطارها من البشرية

 بكفاءة أداء مهامها اختالفها على للمؤسسات يضمن مبا والتفوق، للتميز وأساسا املعارف بتكارات،اال للمعلومات،
 تنمية إىل هذه األخرية سعت إذا إال يكون لن هذا اثنية، جهة من واستدامتها تنافسية مزااي وخلق جهة من وفعالية
 .ومسايرة التغريات التطورات ومواكبة دمالتق بركب للحاق حتمية كضرورة فيها واالستثمار البشرية مواردها

 يف كافة السريعة والتغريات التطورات فرضته إمنا اليوم؛ املؤسسات داخل البشرية املوارد بتنمية االهتمام فتزايد وعليه   
 تتراوح حتدايت كثرية تعيش جعلتها عليها ضغوطا شكل هذا احلديثة، تطور اجملتمعات نتاجها من كان واليت اجملاالت

 من بد ضعف ال ونقاط دعمها من بد ال قوة نقاط كذا جتنبها، من بد حتدايت ال و استغالهلا من بد ال فرص بني
 إجياد اجلاد على العمل إىل واضطرها ألزمها مما املعلومة، انتقال وسرعة الوقت قيد مسبباهتا ضمن على والوقوف معاجلتها
 مواجهة قدراهتا على تعظيم مث ومن أبدائها لالرتقاء التغريات، وهذه غمالتنا وحماولة التكيف من متكنها سبل وانتهاج
 .املنافسة حتدايت

 البشري سيتم املال رأس يف االستثمار لتعظيم إسرتاتيجية البشرية املوارد تنمية :ب واملعنون الفصل هذا خالل ومن وعليه
 :التالية للمباحث التطرق
 عام مدخل :اإلسرتاتيجية وتوجها البشرية املوارد إدارة :األول املبحث
 عام مدخل :البشرية املوارد تنمية :الثاين املبحث
 ابإلدارة العمومية  البشرية املوارد تنمية يف االسرتاتيجي التوجه :الثالث املبحث

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  :اإلسرتاتيجية وتوجهاهتا البشرية املوارد إدارة :األول املبحث



 

 وجب فيها، يالعنصر البشر  حيركها واليت مواردها ملختلف األمثل ابالستغالل مرهون دافهاأله املؤسسات حتقيق كان ملا  
 مواردها، وأمثن جناحها أهم عوامل اعتباره إىل إليه الدونية النظرة وتغيري كفاءته من والرفع به االهتمام كيفية يف البحث

 البشرية، للموارد اإلسرتاتيجية إىل اإلدارة البشرية املوارد إدارة إىل األفراد إبدارة يسمى مما االنتقال يف ترمجته ميكن ما هذا
 يف يلعبه ابت الذي حيتلها والدور اليت أصبح املكانة يعكس الذي البشرية للموارد االسرتاتيجي البعد على أتكيدا ذلك
 .املؤسسات حياة

 التارخيي وتطورها البشرية املوارد إدارة مفهوم :األول املطلب
 التوجه حداثة من ابلرغم اآلراء، حوهلا وتباينت املفاهيم فيها وتعددت اختلفت اليت والعلمية الفكرية احلقول رأكث من   
 الذي التارخيي والتطور تناسبا مسمياهتا اختلفت حيث األعمال، إدارة يف األخرى العلمية مقارنة ابحلقول ا االهتمام إىل

 شأهنا  من اليت املهارات مستوى من والرفع املؤسسة األفراد يف إدارة طلحعليها مص أطلق األخرية ففي العقود به، مرت
 لتحقيق املناسب والنوع ابلكم العاملة القوى عن يف البحث انصب سعيها وابلتايل املؤسسة؛ أهداف حتقيق يف التسهيل

 .األهداف هذه
 الذي املوارد البشرية، إدارة مصطلح برز فقد والعشرين احلادي القرن وبداايت املاضي القرن من األخري العقد يف أما   
 أهداف وإجناز وحتقيق بناء يف اإلسهام من ومتكينها واجلماعية منها الفردية املهارات على احلصول يف اهتمامه جل ركز

 جيةاإلسرتاتي مصطلح اإلدارة فربز املؤسسات، يف إسرتاتيجية مكانة احتالل إىل اليوم لتصل وفعالية، بكفاءة املؤسسة
 .األخرية هلذه االسرتاتيجي التوجه بذلك مؤكدا البشرية للموارد

 البشرية املوارد إدارة مفهوم :أوال
 :املرتبطة املفاهيم بعض نقدم البشرية، املوارد إدارة ملفهوم التطرق قبل

 :البشرية املوارد تعريف- أ
حتقيق  وابلتايل وفعالية بكفاءة وظائفها أداء هاميكن خالله من إذ املؤسسات؛ جناح عوامل أهم البشري املورد يعترب  

 اخلاصة ابملوارد التعاريف بعض تقدمي يتم حيث اكتساب أفضلها، إىل سعيها يف ترمجته ميكن ما هذا املسطرة، األهداف
 :يلي فيما البشرية
 تقوم اليت األعمال وإجناز ونشاطات وسياسات أهداف رسم يف املشاركة األفراد جمموعة هنا  أ على البشرية املوارد تعرف

   )."60املؤسسات اهب
 يتعني أن حيث وملتزم، جاد بشكل األداء هذا يف والراغبني العمل أداء على القادرين األفراد من اجلماعات تلك  " -

 حتسني نظم تتوفر  عندما املوارد هلذه الفاعلة االستفادة فرصة وتزيد منسجم إطار يف الرغبة مع القدرة وتتفاعل تتكامل
   )."61والصيانة والتطوير والتقييم والتدريب واالختيار ابلتعليم وتطويرها تصميمها
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 وظائفها وأعماهلا كافة ألداء فيها توظيفهم جرى الذين ومرؤوسني، رؤساء املؤسسة يف يعملون الذين الناس مجيع " -
 والسياسات اخلطط واألنظمة من وجمموعة وكيةالسل أمناطهم وتوحد وتضبط توضح اليت التنظيمية ثقافتها :هي مظلة حتت

إسرتاتيجيتها  رسالتها وأهداف حتقيق سبيل يف املؤسسة، لوظائف وتنفيذهم مهامهم أداء تنظم اليت واإلجراءات
 62 )."املستقبلية

املوارد  ابقي وتسيري تعبئة مسؤولية حاملة للمؤسسة، تنتمي اليت العاملة القوى يف تتشكل البشرية املوارد فإن وعليه    
املؤسسة  واسرتاتيجيات وسياسات أهداف حتقيق يضمن ومبا لوظائفها اجليد األداء خالل من وفعالية، بكفاءة فيها

 .وتوجهاهتا
أو  أكرب كتنظيم الدولة مستوى على سواء املوارد، سلسلة يف التميز حلقة هي البشرية املوارد أن القول ميكن وابلتايل   

 :التالية النقاط خالل من األخرية هذه أبمهية القول أمكننا مما أصغر، ت كتنظيماملؤسسا مستوى على
 خربة وكفاءة ذات بشرية موارد امتلكت ما إذا اقتصاداي ونفوذا استقالال خصوصا واملؤسسة عموما الدولة لدى يكون  -

 واالبتكار . األداء على وقدرة
 البشرية . للموارد التنافسية امليزة ملصطلح القوي الظهور يف هذا نرتجم ة،عاملي تنافسية أداة اليوم البشري املورد يعد  -
 تكلفة استخدامها . من والتقليل املستوردة التكنولوجيات من االستفادة تسهل ومبتكرة مبدعة بشرية موارد امتالك  -
 سيما التغريات احلاصلة، وتوائم واكبلت وتطويرها تنميتها على العمل مت ما إذا املضافة القيمة البشرية املوارد تعظم  -

 منها . التكنولوجية
 :البشرية املوارد إدارة تعريف- ب
 املرتبطة أساسا مضامينها مارست واليت املعاصرة املؤسسات عرفتها اليت اهلامة املفاهيم من البشرية املوارد إدارة مفهوم يعد  

 تناولت اليت التعاريف حيث تعددت جناحها، ومقومات عوامل مأه أحد تعد اليت األخرية هذه البشرية، املوارد بقضااي
 يلي فيما نقدم نظره، حسب وجهة  تدراسا يف عدة  تناولوه الذين الباحثني ابختالف البشرية املوارد إدارة مصطلح

 : البشرية املوارد إدارة تعاريف أهم بعض
 الفرد أهداف من كل لتعظيم املصممة واألنشطة والوظائف الربامج من أهنا جمموعة على البشرية املوارد إدارة تعرف    

  )."واملؤسسة
 من خالل فيها، تعمل اليت البشرية للموارد األمثل االستخدام حتقيق على تعمل املنظمات، يف أساسية ووظيفة إدارة " -

 مع اسرتاتيجية داماالستخ هذا يتوافق بشكل واملمارسات املتعددة، السياسات من جمموعة على تشتمل إسرتاتيجية
 )."يف حتقيقهما ويسهم ورسالتها املؤسسة
املتعلقة  السياسات رسم خالل من ابملؤسسة، البشري العنصر ورقابة وتوجيه وتنظيم بتخطيط اخلاص النشاط " -

  إىل املعاش، اإلحالة إىل وصوال واالجتماعية الصحية اخلدمات وتوفري األداء وتقييم واحلوافز واألجور والتدريب ابالختيار
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 ا واحتياجا تتماشى بشرية موارد بتوفري للمؤسسة تسمح اليت األنشطة جمموعة "  )." والعاملني املؤسسة أهداف وحتقيق
  )."والنوع الكم حيث من
 عليها وحث واحلفاظ العاملة القوى من املؤسسة احتياجات بتوفري مت الضيق مبفهومها البشرية املوارد فإدارة وعليه   

 مفهومها الواسع أما ومنتجة، راضية حمفزة، عاملة يدا بذلك فتتشكل ذلك، لتحقيق هتم مهارا وتنمية العمل يف رغبتها
 .ابملؤسسة التنظيمية ا مستواي جبميع البشرية للموارد األمثل االستخدام بشؤون مت فهي
 :63يف فتتمثل البشرية املوارد إبدارة وامللحوظ الواسع االهتمام أسباب أهم أما
بدأت  حيث املنظمة، العمالية التنظيمات ظهور على ساعد والذي احلديث العصر يف الصناعي والتطور التوسع -

 يف املؤسسة . البشرية املوارد مشاكل وحتل ترعى إلدارة متخصصة احلاجة إىل أدى مما البشرية، واملوارد اإلدارة بني املشاكل
الثقايف  مستواهم ارتفاع نتيجة الوعي زايدة إىل أدى مما العاملني، أمام الثقافة وفرص التعليم يف الكبري التوسع -

 النوعيات احلديثة مع للتعامل حديثة ووسائل البشرية املوارد إدارة يف متخصصني وجود إىل احلاجة خلق هذا والتعليمي،
 البشرية . املوارد من
إىل  أدى مما عمالية، وتشريعات قوانني إبصدار العمل ابوأصح العمال بني العالقات يف احلكومي التدخل زايدة -

 احلكومة . مع مشاكل يف املؤسسة وقوع لتجنب القوانني تطبيق على حتافظ متخصصة، إدارة وجود ضرورة
 تاإلدارة ابملنظما بعالقة االهتمام ضرورة تطلب مما البشرية، املوارد عن تدافع اليت العمالية واملنظمات النقاابت ظهور -

 .العمالية
 البشرية املوارد إلدارة التارخيي التطور :اثنيا

االجتماعية  االقتصادية، العوامل من مجلة تفاعل نتاج هي إمنا اليوم؛ البشرية املوارد إدارة هبا ظهرت اليت الصورة إن  
العليا  اإلدارة بني القةالع صيغ عكست اترخيية، مراحل بعدة مرت وإمنا الساعة وليدة ليست فهي واإلدارية، والثقافية

 :يلي فيما موجزة نقدمها موحدا، كان املضمون أن إال املراحل؛ هذه مسميات يف الباحثون اختلف حيث والعاملني،
 :الصناعية الثورة قبل ما مرحلة- أ

 العمل وأنظمة شروط املرحلة هذه حتدد مل حيث اليدوي، ابإلنتاج عشر التاسع القرن منتصف قبل ما الفرتة متيزت  
 ما مث ،...صاحب العمل، ممتلكات من أنه على للعامل ينظر كان إذ ، 64زايدته وكيفية اإلنتاج على ركزت بل والعمال؛

 الكرمية، ابحلياة له حمدد يسمح أجر مقابل يعمل العامل وأصبح املنزلية الصناعة نظام هذا الرق نظام بعد ظهر أن لبث
 ومتيز األرض والعبيد يفلحون طبقتني املالك وجود األول فجسد املدن، يف لطوائفوا الريف يف اإلقطاع نظام جاء بعدها
 هذا مثل حيث ، املمتهنني وأجور للمهنة الدخول شروط يوضح الذيوهنا قان هلا طائفة كونت صناعة بوجود اآلخر
 65احلرفة . أو للصناعة احتكارا النظام
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 :الصناعية الثورة مرحلة- ب
 اآليل على العنصر غلبت حيث  66 1750عشر التاسع القرن منتصف حوايل منذ ظهرت ناعيةالص الثورة مرحلة  

 فافتقار العمال العمل، أرابب أمام ضعفاء أنفسهم العمال وجد أين العمال؛ وحوافز حاجات وأغفلت البشري العنصر
 19 منتصف القرن حوايل ففي صفوفهم، تنظيم يف ساهم كاآلالت واعتبارهم العمل أرابب قبل من واستغالهلم لألمان
 ويف املتاحة أمامها األساليب كافة استخدمت حيث املختلفة، ومصاحلهم حقوقهم عن لتدافع نقاابت العمال أوجد

 للعمال، املطالب بعض حتقيق التفاوضات هذه عن نتج معها، التفاوض على العمل أرابب أجرب مما اإلضراب مقدمتها
 .العام الصاحل لتخدم ا قو وطور العمال قبل من هاودعم النقاابت دور عزز ما هذا

 وفق إدارة األفراد، على عميقة أتثريات إحداث يف ابرزا دورا هلم كان والذين اإلدارة ومدارس رواد جاء املرحلة هذه بعد  
 :يلي فيما نقدمها متتالية زمنية مراحل

 :العشرين القرن مرحلة- ج
أبرزها  من البشرية، املوارد إدارة على الواضح األثر هلا كان ضخمة وتطورات تغريات العشرين القرن مرحلة شهدت  

 إلدارة املوارد صرحية وأمهية واضحة معامل رسم إىل التدرجيي الوصول يف هامة إسهامات هلا كان اليت املدارس بعض ظهور
 :يف املدارس هذه متثلت اختالفها، على املؤسسات يف البشرية

 1915-1856  :لميةالع اإلدارة مدرسة -
 اليت فقد العلمية اإلدارة حركة هو املاضي القرن بداية يف البشرية املوارد إدارة تطوير يف سامهت اليت األمور أبرز من  

 العاملني بني حمددا تصورا تزعمها فريدريك اتيلور فقد أعطت حركة اإلدارة العلمية اليت العلمية اإلدارة حركة أعطت
 للعمل  األفضل اإلنسان واختيار األعمال مواصفات حتديد يف العلمي املنهج استخدامها خالل من العمل، وأرابب

 األربعة األسس إىل اتيلور توصل حيث)Time and Motion Study) 67والزمن  احلركة دراسة واستخدام
 68: وهي  "ةلإلدار 

 األفراد ، التعاون احلقيقي بني اإلدارة واألفراد .تطور حقيقي يف اإلدارة ، االختيار العلمي للعاملني ، االهتمام بتنمية 
 : 1932-1927 :اإلنسانية العالقات مدرسة -
 تتأثر ال العاملني مايو اليت اعتقدت أن إنتاجية التون" بزعامة ( 1927 ) سنة اإلنسانية العالقات حركة ظهرت لقد  

  املعنوية الروح على ارتباط الدراسة هذه ركزت قدل ،69 ابلعاملني ابالهتمام أيضا بل املادية؛ العمل ظروف بتحسني
  العمل يف العنصر اإلنساين أمهية إىل أشارت حيث ،...املادية، جانب إىل املعنوية احلوافز وأمهية إبنتاجيتهم للعاملني
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 إليه لنظرةا من إىل العامل النظرة تغري على أتكيدا هذا ، كان70املؤسسة  وأهداف أهدافه بني التكامل إحداث وضرورة
 حيث العديد  من االنتقادات، هلا وجهت أيضا الدراسة هذه ، لكن 71قدرات ولديه مشاعر له إنسان كونه إىل كآلة
 ألن وإنتاجيتها، على املؤسسة السلبية أتثرياته له كانت وهذا املعنوي اجلانب على فقط وركز املادي اجلانب "مايو" أمهل

 وأهداف إشباعها يتعارض هذه احلاجات من العديد أن كما إدراكها، ميكن ال غاية الالمتناهية العاملني حاجات إشباع
 .املؤسسة

 :  1960-1930 السلوكية العلوم مدرسة  -
 تطور تواكب  لكي البشرية، املوارد إدارة ممارسات طورت حيث اإلنسانية، العالقات ملدرسة امتدادا املدرسة هذه تعترب  

 علم النفس، علم-  72أمثلتها من خمتلفة علوم استقت من فقد اإلنسان حمورها البشرية املوارد رةإدا السلوكية وكون العلوم
 .النفس االجتماعي وعلم الصناعي النفس

 :والعشرين الواحد القرن وبداية العشرين القرن هناية مرحلة- د
 البشرية، املوارد إدارة يف وهامة ضحةوا تطورات هذا يومنا إىل والثمانينات السبعينات يف خاصة املرحلة هذه شهدت   

 يف : متثلت يزال، وال العامل شهدها اليت للتغريات نتيجة
 العوملة ظهور  -
 املنافسة شدة  -
 العمالء قبل من اجلودة على املتغري الطلب  -
 متسارعة  مبعدالت التكنولوجيا تطور -
 كواقع ملموس واألخالقية املسؤولية االجتماعية وقبول التلوث من البيئة محاية مثل والثقافية االجتماعية البيئة حتدايت  -
 واألسعار والتكاليف احلجم ختفيض من ذلك عن يرتتب وما الكربى الشركات بني حتدث اليت االندماجات  -
 وغريها الثقافية االجتماعية، االقتصادية، البيئة ديناميكية -

املوارد  إدارة إليه وصلت ما أقصى تعكس املدارس من جمموعة هذا نايوم إىل املمتدة املرحلة هذه يف ظهرت وقد    
 :يلي فيما نعرضها احلديث، اإلداري الفكر وتوجهات متاشيا تطورها يف البشرية

   19801950األفراد  إدارة مدرسة -
 وحتقيق أقصى األفراد اايبقض االهتمام يف السلوكية واملدرسة اإلنسانية والعالقات العلمية اإلدارة مناهج لقصور نظرا  

 يف توفري أهدافها تركزت واليت م وشؤو األفراد إدارة يف متخصصة إدارات إبنشاء االهتمام بدأ منهم، ممكنة إنتاجية
 والربح والنمو اإلنتاجية يف املؤسسة أهداف حيقق مبا عليها، واحملافظة وتنميتها العاملة القوى من املؤسسة احتياجات

 .اإلدارة وبني بينهم كوسيط األفراد مشاكل حل مساعدات يف وكذلك
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سنت  حيث اإلدارة، هذه ممارسات تفعيل يف هاما دورا والتوظيف العمل جماالت يف احلكومات لتدخل كان وقد  
للعاملني   أكثر وظيفية مزااي بتقدمي وتلزمها املؤسسات يف األفراد عمل تنظم اليت والقوانني التشريعات من العديد
 .والتعويضات العمل وإجازات الصحية يناتكالتأم

 وأصول مبادئ األفراد له إدارة"ختصص هو األعمال إدارة جمال يف جديد ختصص املاضي القرن أواخر يف ظهر كما   
 اإلنساين السلوك جماالت يف العلمية الدراسات  تنشيط يف املباشر أتثريه له كان الذي األمر اجلامعات، يف تدرس وقواعد

 وأمهية العمل يف البشري العنصر أمهية مدى تشري إىل األمهية غاية يف نتائج قدمت حيث اإلنسانية، والدوافع ملالع يف
 والقيادة اإلنسانية ابحلوافز اخلاصة النظرايت من العديد كذلك  املختلفة، شؤونه إدارة يف ودورها املؤسسة يف األفراد إدارة

 . 1960 -1980 بني الفرتة خالل ظهرت - وكيف اإلدارية
  :البشرية املوارد إدارة مدرسة

 املوارد إدارة اختلفت،  البشرية املوارد إدارة هو جديد مسمى إىل األفراد إدارة مسمى تغري تقريبا ( 1980 ) عام يف
 الوظائف حتليل  Management)هلا يرمز واليت   (GRH)73يف ووظيفتها دورها مشولية يف األفراد إدارة عن البشرية

 التعاون عالقات مشاكلهم وتقوية حل األفراد، وتطوير تنمية واحلوافز، األجور حتديد وتعيينهم، األفراد اختيار وتوصيفها،
 هذا املؤسسة، أهداف يف حتقيق دورها من فعل مما ،هتاصالحيا واتسعت ا إسهاما ازدادت بذلك اإلدارة، وبني بينهم
 يف أتثرياته له كان الذي أنشطتها وسياساهتا، بني وتكامل تنسيق خلق حول متحورت واليت جلهودها نتاجا كان

 تنفيذ يف ودورهم أبمهيتهم وعيهم وتعميق م وتوجها العاملني سلوكيات
 .املؤسسات داخل البشرية املوارد إىل النظرة تغريت لذا و نشاطاهتا من نشاط بكل واخلاصة املؤسسة سياسات

  :البشرية للموارد اإلسرتاتيجية اإلدارة مدرسة
 إىل املفهوم التقليدي املفهوم من واضحا االنتقال دأ ب والعشرين، الواحد القرن من وجيزة بفرتة الثمانينات سنوات بعد

 إدارة املوارد" مبصطلح "اإلسرتاتيجية" مصطلح ربط حينما ممارساهتا، تعمق خالل من البشرية املوارد إلدارة احلديث
 ."البشرية للموارد اإلسرتاتيجية ابإلدارة" ىيسم ما بذلك لينشأ "البشرية

 البشرية املوارد إدارة وأهداف وظائف :الثاين املطلب
 تناسقي متكامل، إطار ضمن األهداف من مجلة حتقيق إىل املختلفة وظائفها خالل من تسعى البشرية املوارد إدارة إن

 .األخريين هذين على التعرف يلي فيما سيتم
 البشرية املوارد إدارة فوظائ تقسيمات :أوال

 حيث يسميها أنشطة، من وهناك هلا موحدة وظائف حتديد يف البشرية املوارد إبدارة املهتمني والباحثني الكتاب اختلف
 :املواليني التقسيمني منها أنخذ اإلدارة هلذه منها ينظر اليت الزوااي واختالف بتعدد تتقسيماال تعددت
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 :فةوظي كل هدف وفق التقسيم- أ
 ذلك  ضمن تدخل اليت األنشطة حتديد يتم مث ومن منها املراد ابهلدف وظيفة كل تسمية يتم أن التقسيم هذا يعىن  

 اهلدف. 
 :األقسام وفق التقسيم- ب
 مخسة خالل  من منيز وظيفة، كل مبهام القيام مستواه على سيتم الذي ابلقسم نشاط كل ربط التقسيم ذلك يعىن  

  - :يلي كما هلا التابعة والوظائف البشرية املوارد إلدارة بعةات رئيسية أقسام
 الوظائف األقسام

 التوظيف قسم
 .ابلتوظيف خاصة وبياانت سجالت مسك-
 .العاملة القوى استقطاب برامج وتصميم وضع-
 .والنقل الرتقية شؤون إدارة-
 .والسنوي الدوري التقييم على اإلشراف-
 .التأدييب النظام على اإلشراف-
 .واملكافآت والرتقية التعيني يف األنظمة تطبيق من التأكد-
 .اخلدمة أية و واالستقاالت اإلجازات إجراء-

 العاملني عالقات قسم
 .العاملني من املقدمة والتظلمات الشكاوى دراسة-
 .النقاابت مع واالجتماعات االتصاالت إجراء-
 .النقاابت مع العالقات وتطوير حتسني-
 .والعاملني للمؤسسة مرضية تسوية إىل للوصول النقاابت مع التفاوض-

 التدريب قسم
 .للتدريب الفعلية احلاجات دراسة-
 .التدريبية الربامج تصميم-
 .التدريبية واملراكز واجلامعات ابملعاهد االتصاالت إجراء-
 .للتدريب سنوية ميزانية وضع-
 .للعاملني واألمن الصحة وإجراءات وسائل اقرتاح - والسالمة الصحة وحدة- 

 .والسالمة ابألمن املتخصصة الربامج تعميم يف واملدراء ابخلرباء االستعانة -
 هبذا اجملال . العاملني تدريب على اإلشراف -
 .لذلك التقارير وإعداد والسالمة الصحة برامج مراقبة -
 
 .والسالمة الصحة برامج تطوير -



 

 البحوث قسم
 .العمالة سوق يف السائدة لألجور مسح إدارة -
 .العاملني الجتاهات دراسات إدارة -
 .والتغيب الوظيفي الدوران ومعدالت ابلرضا تتعلق دراسات إدارة -
 .ابلعاملني املرتبطة احلكومية والقوانني لألنظمة دراسات إدارة -
 .العاملني عن ضرورية إحصائية دراسات إدارة -
 .املنيابلع خاصة وتعديالت وقوانني أنظمة اقرتاح -

 74ابإلضافة إىل جمموعة األهداف التالية واليت قسمت حسب نوعيتها إىل : 
 التنظيمية األهداف

 تنمية على املديرين تساعد اليت الطرق ابتكار على تعمل إذ التنظيمية؛ الفعالية حتقيق يف البشرية املوارد إدارة تسهم  
 ملساندة البشرية املوارد إدارة حيث وجدت ختصصه، يف كل هممرؤوسي أداء عن مسئولني املديرون ويبقى أدائهم وتطوير
 .املؤسسة أهداف حتقيق على م ومساعد املديرين

 الوظيفية األهداف
 إدارة متدها أن جيب املؤسسة،  ملتطلبات مناسبة مستوايت على احملافظة من املختلفة واألقسام اإلدارة تتمكن لكي   

 إذا منها واالستفادة تشغيلها وسيتأثر ستفقد قيمتها املتاحة فاملوارد األفراد، من والنوعية ةالكمياهتا ابحتياج البشرية املوارد
 .األكمل الوجه على املختلفة بوظائفها البشرية املوارد إدارة تقم مل

  :االجتماعية األهداف
 للمتطلبات استجابة وذلك واألخالقية االجتماعية األهداف من جمموعة حتقيق على البشرية املوارد إدارة تعمل

 .املؤسسة تواجه اليت البيئية السلبية واملعوقات اآلاثر تقليص إىل تسعى حيث االجتماعية، والتحدايت واالحتياجات
  :الشخصية األهداف

 وتنمية عليهم واحلفاظ على محايتهم يساعد مبا للعاملني، الشخصية األهداف حتقيق على البشرية املوارد إدارة تعمل
 املسارات ومتابعة الوظيفي الرضا العاملني الشخصية وحتقيق حاجات إشباع أن حيث للعمل، وحتفيزهم وبقائهم اهتمقدر 

 .البشرية املوارد إدارة اهتمام من به أبس ال قدر إىل حيتاج هلم الوظيفية
واملرونة  ابلقبول تتصفو  بينها فيما تتكامل أن بد ال حتقيقها إىل البشرية املوارد إدارة تسعى اليت األهداف هذه   

 .حتقيقهما معا يضمن مبا للمؤسسة العامة األهداف ضوء يف حتديدها يتم وأن البشري ابلعنصر الرتباطها نظرا والواقعية،
 وأهدافها مهامها البشرية، للموارد اإلسرتاتيجية اإلدارة مفهوم :الثالث املطلب

منافسة  عوملة، من تواجهها اليت التحدايت ضوء يف وفعالية ءةبكفا مهامها أداء البشرية املوارد إدارة تضمن حىت  
 البشري على للمورد ينظر الذي احلديث اإلداري الفكر وإسهامات متاشيا وغريها، بيئية حتدايت متطورة، وتكنولوجيات

 هلا توجها يكون أن املؤسسة أهداف ضمن أهدافها حتقيق إىل تسعى كإدارة عليها لزاما كان اسرتاتيجيا، موردا أنه
 بفرتات مقارنة اليوم البشرية املوارد إدارة تلعبه الذي فالدور البشري؛ موردها حيتلها أصبح اليت األمهية يعكس اسرتاتيجيا،
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 الفكري النموذج )به  جاء ملا وانعكاسا التحول فلسفة ضمن األخرية هذه عرفته الذي التطور نتاج هي إمنا سابقة؛ 
 75 :يلي  ماك صفاته أهم من الذي لبشرية،ا املوارد إلدارة اجلديد

 واملتداخلة املتصلة العمليات من جمموعة يتضمن ومرتابط متكامل نظام هي البشرية املوارد إدارة-
 يف واملمارسات اإلدارية العمليات توجه اليت املتناسقة السياسات من جمموعة وجود من تنبع البشرية املوارد إدارة فعالية-

 من البشرية إلدارة املوارد اجلديدة املفاهيم مع يتماشى ومبا جانب من املؤسسة وأهداف يتناسق مبا البشرية، املوارد قضااي
 . آخر جانب

 القيمة املضافة يف متمثال االستثمار البشري على العائد تعظيم تستهدف البشرية املوارد إلدارة إسرتاتيجية تصميم أمهية-
 . املورد هذا كلفةلت ابلنسبة البشري املورد بواسطة

املوضوعي  والتحليل الصحيح الفهم على املستهدفة، املخرجات إىل الوصول يف البشرية املوارد إدارة جناح يعتمد-
 . املتاحة البشرية املوارد ومميزات خلصائص اجليد اإلدراك وعلى املؤسسة وخارج داخل وظروفه األداء ملتطلبات

 الوظائف والنشاطات اسرتاتيجيات ابقي مع واتساقها ا تواز مدى على البشرية ارداملو  إدارة إسرتاتيجية جناح يتوقف-
 .الشامل للمؤسسة االسرتاتيجي البناء يف جزءا تصبح مث من ومتويل، إنتاج تسويق، من للمؤسسة األخرى

 :النحو على البشرية للموارد اإلسرتاتيجية اإلدارة على التعرف سيتم يلي وفيما
 البشرية للموارد اإلسرتاتيجية دارةاإل مفهوم :أوال

 اليت يشهدها والتحوالت التحدايت نتاج أهم املعاصرة املؤسسات يف البشرية للموارد اإلسرتاتيجية اإلدارة مفهوم يعد  
 فرض هذا طابع العاملية، حتمل أصبحت اليت املنافسة واشتداد تكنولوجية تطورات من صاحبها وما عوملة من اليوم، العامل

 .اسرتاتيجيا موردا أهنا على لديها البشرية املوارد إىل تنظر أن املؤسسة ىعل
 :اإلسرتاتيجية مفهوم- أ
 احليوية ابخلطط تعىن (Strategies ) أو  (Strategos)يوانين ، أصل إىل ترجع (Strategy )  إسرتاتيجية كلمة   

 وتوجيه العملية أهنا ختطيط على إلسرتاتيجيةل ينظر كان حيث احلرب، الوقت ذلك يف وكان نشاط أي يف املستخدمة
 غاية أو رسالة  حتديد عملية أهنا إىل املعاصرة املؤسسات يف اإلسرتاتيجية مفهوم اجته احلايل الوقت يف أما ،"العسكرية
 76.  الفعالة واختاذ القرارات وأهدافها املؤسسة

 :اإلسرتاتيجية اإلدارة تعريف- ب
 يف سريورة تؤثر اليت العاملية، البيئة يف املتالحقة التغريات فرضتها حتمية اليوم للمؤسسات االسرتاتيجي التوجه أصبح  

 من مساحة واسعة اإلسرتاتيجية اإلدارة أعطى ما هذا عنها، معزل غري يف تتخذها اليت لقراراهتا تبنيها كيفية ويف املؤسسة
 :تعاريفها بعض يلي فيما نقدم حياة املؤسسات، يف االهتمام

 :أهنا على اإلسرتاتيجية اإلدارة عرفت
 املستقبلية اخلطط ووضع أهدافها  بتحقيق للمؤسسة تسمح اليت الوظيفية القرارات وتقييم وتنفيذ صياغة وفن علم    

  .اإلسرتاتيجيةتنفيذ  أجل من املالئم النمط واختيار البعيد املدى على هتاغااي وحتديد للمنظمة
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البيئة  عن الناشئة التهديدات أو املتاحة والفرص للمؤسسة الذاتية القدرات بني وافقوالت التنبؤ على القدرة  -
 فعالة . اإلدارة إدارة جتعل إجيابية نتائج لتحقيق التنظيمي ابملركز املرتبطة املفاهيم من جمموعة عن عبارة فهي ،...اخلارجية،

 التميز ويضمن هلا حيقق ما كل عن البحث يف املؤسسات دتساع اإلسرتاتيجية اإلدارة أن السابقة التعاريف من يتضح    
 طبيعتها اليت حتدد لالختيارات املرشد دور تلعب إذ املستقبل؛ يف عليه تكون أن املؤسسة تريد ملا تصور فهي البقاء، هلا

 هذه إبراز حيث ميكن املستقبلي، مسارها رسم ويف املؤسسات حياة يف كبرية أمهية هلا فإن ابلتايل املستقبلية، ا واجتاها
 :التايل النحو على النقاط من جمموعة يف األمهية

 تيجيةاإلسرتا القرارات اختاذ من ومتكن املستقبلية الرؤية توضح -
 ملواردها اجليدة والتعبئة األمثل االستخدام من املؤسسة متكن -
 دولية أو حملية كانت سواء املنافسة ة جما من املؤسسة متكن -
استجابتها  يف كما توجهها أمامها، املتاحة اخليارات مجلة بني األفضل االنتقاء اختالفها على سساتللمؤ  تضمن -

 .عليها املفروضة للتحدايت
 الذي ميكن ،اإلسرتاتيجية لإلدارة عاماوذجا من ميثل توضيحي شكل بتقدمي أعاله إليها املشار األمهية تدعيم ميكن كما   

 :التالية وهي العناصر  خالل من نشاطها أو حجمها انك مهما مؤسسة أي طرف من تبنيه
 واخلارجية؛ الداخلية املؤسسة بيئة وحتليل دراسة -
 وأهدافها؛ رؤيتها املؤسسة، رسالة حتديد -
 عامة رؤية -
 املؤسسة رسالة -
 الداخلية البيئة حتليل اخلارجية البيئة حتليل -
 املتاحة الفرص اإلسرتاتيجية األهداف البديلة االسرتاتيجيات -
 املمكنة اإلسرتاتيجية والبدائل الفرص أفضل أساس على اإلسرتاتيجي اخليار -
 اإلسرتاتيجية األهداف الشاملة اإلسرتاتيجية -
 التكتيكية األهداف الوظيفية االسرتاتيجيات التنظيمية السياسات -
 والتقييم السيطرة اإلسرتاتيجية تنفيذ -

 يف ظل األهداف حتقيق من يعظم أن ميكن الذي االسرتاتيجي املسار أو البديل واختيار اإلسرتاتيجية البدائل وضع -
 . احمليطة البيئية الظروف

 . املختلفة النشاط ألوجه الوظيفية االسرتاتيجيات وضع -
 . األهداف لتحقيق الزمنية والربامج اإلدارية والسياسات الوظيفية اخلطط وضع -
 . املناسب التنظيمي واهليكل اإلدارية القيادات إعداد -
 .األداء رقابة نظام إعداد -
 
 



 

 :البشرية للموارد اإلسرتاتيجية اإلدارة تعريف- ج
 اليت أصبحت املكانة يعكس املؤسسات، يف احلديثة التوجهات أهم من البشرية املوارد إدارة يف االسرتاتيجي التوجه يعد  

 :يلي يف بعضها نقدم املعاصر، املصطلح ذات  اخلاصة التعاريف تعددت حيث البشرية، املوارد حتتلها
 :أهنا على البشرية للموارد اإلسرتاتيجية اإلدارة تعرف

 الظروف احمليطة مع البشرية املوارد نظام تكيف حتقيق على تعمل اليت البشرية، ابملوارد املتعلقة القرارات اختاذ عملية  
 اإلسرتاتيجيةالقرارات  لصنع راإط أو مدخال فهي ، اإلسرتاتيجيةافها أهد وحتقيق املؤسسة اسرتاتيجيات تدعيم وعلى
 اإلسرتاتيجية مظلة حتت  اإلسرتاتيجية اإلدارة هذه تتوجه حيث كافة، التنظيمية املستوايت على ابملؤسسة العاملني بشأن
 77للمؤسسة . العامة

 واهليكل واسرتاتيجيات األعمال البيئية الفرص مع وافقابلت البشرية، املوارد وسياسات اسرتاتيجيات بصياغة تعىن اليت هي-
 78البشري . العنصر بواسطة التنافسية املزااي حتقيق دف التنظيمي؛

 من يفعل مبا  التنظيمية، الثقافة وتنمية األداء مستوايت حتسني دف اإلسرتاتيجية ابألهداف البشرية املوارد إدارة ربط-
 79واملرونة . اإلبداع نواحي

 تكيف حتقيق  على تعمل املستقبل، يف الوظيفة أداء لضمان احلاضر الوقت يف تتخذ اليت واألنشطة القرارات ةجمموع-
 80للمؤسسة. اإلسرتاتيجية األهداف وحتقيق تدعيم وعلى احمليطة البيئية الظروف مع البشرية املوارد نظام
  :يلي  فيما  نقدمها اخلصائص من جمموعة البشرية للموارد اإلسرتاتيجية لإلدارة أن يتضح السابقة التعاريف خالل من
يف  البشرية املوارد إدارة عند األجل قصري اإلجرائي أو التنفيذي اجلانب إىل إضافة االسرتاتيجي ابجلانب االهتمام-

 املؤسسة .
 بينهما . التكامل قوحتقي للمؤسسة العامة اإلسرتاتيجية مع البشرية للموارد اإلسرتاتيجية اإلدارة بني الربط ضرورة -

 الداخلية إلدارة البيئة كذا يدات،هتدو  فرص من تضمه مبا ابملؤسسة احمليطة اخلارجية البيئة احلسبان يف األخذ ضرورة  -
 الضعف . ونواحي قوة جوانب من تشمله مبا البشرية املوارد

 ثقافة تنظيمية وتنمية التنظيمي األداء مستوايت لتحسني أداة ابعتبارها البشرية للموارد اإلسرتاتيجية اإلدارة إىل النظر  -
 .األداء هلذا معززة
 البشرية للموارد اإلسرتاتيجية اإلدارة وأهداف مهام :اثنيا

من  جمموعة حتقيق إىل خالهلا من املؤسسة تسعى اليت املهام من مجلة البشرية للموارد اإلسرتاتيجية اإلدارة تؤدي  
 :األخرية هذه وأهداف مهام ضلبع تقدمي يلي فيما األهداف،
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 البشرية : للموارد اإلسرتاتيجية اإلدارة مهام- أ
 :اآليت  يف البشرية للموارد اإلسرتاتيجية اإلدارة مهام أهم تتمثل    
 البشرية . املوارد وبنظام ابملؤسسة احمليطة العامة البيئية العوامل دراسة  -
 حتقيقها . على ويعمل للمؤسسة العامة األهداف دعمي مبا البشرية املوارد نظام أهداف وضع  -
 . ةالعامة للمؤسس اإلسرتاتيجية تنفيذ تدعم واليت البشرية ابملوارد اخلاصة اإلسرتاتيجية وضع -
 البشرية . املوارد بنظام اخلاصة الزمنية والربامج والسياسات الوظيفية اخلطط وضع -
 .منها املستفيدين ورضا اخلدمة ومبستوى ا اخلاصة والسياسات طواخلط البشرية املوارد إسرتاتيجية تقييم -
 :البشرية للموارد االسرتاتيجية اإلدارة أهداف- ب
 من خالل ذلك املؤسسة، أهداف حتقيق إىل تسعى البشرية للموارد اإلسرتاتيجية اإلدارة أن أعاله التعاريف من يتضح  

   :يلي ما تتضمن البشرية املوارد قضااي يف ومتخصصة تفصيلية إسرتاتيجية
 املؤسسة . يف البشري العنصر مع ابلتعامل البشرية املوارد إدارة طرف من حتقيقها املراد الغاية -
 البشرية . املوارد جمال يف ا ممارسا عليه تكون أن جيب ملا اإلدارة حتددها اليت الرؤية -
 وصيانتها . البشرية املوارد وتنمية توظيف جمال يف حتقيقها املطلوب احملددة اإلسرتاتيجية األهداف -
 . اإلسرتاتيجيةأهداف  لتحقيق البدائل بني واملفاضلة القرارات اختاذ يف البشرية املوارد إدارة إليها حتتكم اليت السياسات -
 املستوايت احملققة إىل البشري ابألداء للوصول منها، املتاح يف الفجوات وسد الالزمة املوارد لتدبري اإلسرتاتيجية اخلطط -

 لألهداف .
 .احملددة اإلجنازات إىل والوصول اإلسرتاتيجية تنفيذ من للتحقق اإلدارة تعتمدها اليت والتقييم املتابعة معايري -
 هتا، حسب احتياجا بشرية موارد توفري من املؤسسة متكن البشرية للموارد اإلسرتاتيجية اإلدارة أن القول ميكن وعليه   

 فيه يتم الذي أساسا اإلطار تعين واليت البشرية املوارد إسرتاتيجية خلق من اإلدارة هذه متكن حيث املناسبني، نوعوال ابلكم
 .ابملؤسسة ابلعنصر البشري اخلاصة القرارات اختاذ

 البشرية املوارد إلدارة االسرتاتيجي الدور :الرابع املطلب
 اعتباره املورد إىل مواردها، من مورد كأي كونه من إليه ا نظر حول ه،وأمهيت البشري ابملورد املؤسسات وعي زايدة إن   

 االرتقاء له إىل االسرتاتيجي والتسيري فيه االستثمار يؤدي وأصال اسرتاتيجيا، معرفية وقيمة فكرية طاقة العتباره فيها املتميز
 .مستوايته أعلى إىل وأداءها ابملؤسسة

 البشرية : املوارد إدارة دور على داجلدي اإلداري الفكر انعكاسات :أوال
 إدارة املوارد وممارسات دور على الواضحة ا أتثريا املعاصرة اإلدارة وتقنيات مفاهيم يف اجلذرية الفكرية للتحوالت كان   

 :يلي فيما التأثريات تلك أهم تتمثل واضحة، بدرجة البشرية
 إىل اعتبارها العاملني، ونظم سياسات بتنفيذ تتعلق إجرائية أعمال ةجمموعوهنا ك من البشرية املوارد إدارة إىل النظرة تغري-

 هلا . العامة واالسرتاتيجيات األهداف مع وتتشابك املؤسسة موارد أهم مع تتعامل إسرتاتيجية وظيفة



 

 حسب احتياجات للعاملني والتوظيف االستقطاب مشكالت يف االحنصار من البشرية املوارد إدارة بفكر االنطالق-
 وحتسني األعلى وحتقيق اإلنتاجية األداء إدارة وهي وحيوية أمهية أكثر بقضية االنشغال إىل املختلفة، التنفيذية اإلدارات
 والفعالية . الكفاءة

 إدارة املوارد وظيفة أصبحت فقد العليا، اإلدارة مرتبة إىل البشرية املوارد إدارة أعمال على القائمني مبستوى االرتفاع-
 والتمويل . والتسويق اإلنتاج إدارات التنظيمي مستواها يف تعادل املؤسسات من كثري يف البشرية

يف  العاملني نوعيات مع خمتلف بكفاءة للتعامل البشرية وارد امل إدارة فلسفة يف التنوع إدارة وتقنيات أفكار إدماج -
 العوملة . حنو االجتاه ذات املؤسسات

 عن أفضل حبثا احمللي، السوق يف االحنصار وعدم العاملي العمل سوق إىل ستقطابواال البحث عمليات يف االنتشار-
 التقليدية . واملواطنة اجلنسية اعتبارات عن النظر بغض املؤسسة أهداف حتقيق على قدرة وأكثرها العناصر

 بناء اسرتاتيجيات نفقات النظم، رتطوي نفقات التنمية، نفقات مثل) البشرية املوارد إدارة تتوالها اليت املهام تكلفة اعتبار-
 . عائدا   تدر استثمارية نفقات  أهنا ىالبشرية عل املوارد
 االسرتاجتي : والدور التقليدي دورها بني البشرية املوارد إدارة :اثنيا

 أوجه  حتديد ميكن حيث االسرتاتيجي، دورها إىل التقليدي ودورها إطارها من البشرية املوارد إدارة وظيفة حتولت   
 كما يلي :  االختالف

 : البشرية املوارد إلدارة االسرتاتيجي والدور التقليدي الدور بني االختالف أوجه بعض
 املوارد البشرية إلدارة االسرتاتيجي الدور البشرية املوارد إلدارة التقليدي الدور اجملاالت -
 .يلالطو  ابملدى االهتمام .القصري ابملدى االهتمام الزمين املدى -
 .التشغيلية اجلوانب السجالت ودعم وحفظ التنفيذية العمليات الرتكيز جمال -
 .للمؤسسة العامة اإلسرتاتيجية يف تصميم املشاركة مراعاة مع ككل املؤسسة -
 .ابملؤسسة العليا اإلدارة من جزءا تعترب .التنفيذية اإلدارة من جزءا تعترب التنظيمي املستوى -
 
 تكاملالتنسيق وال حدود -
 .األخرى ابقي الوظائف مع متوسطة بدرجة والتنسيق التكامل -
 بني متوسطة بدرجة والتنسيق التكامل -
 .البشرية املوارد نظام أجزاء -
 .وغريها التسويق، التمويل كاإلنتاج، األخرى مع الوظائف عالية بدرجة والتنسيق التكامل -
 بني عالية بدرجة والتنسيق التكامل -

 .البشرية املوارد منظا أجزاء
 حمل االهتمام األنشطة

 .التعويض للعاملني وبرامج مبكافآت االهتمام-
 .الظروف الراهنة ظل يف أفراد واختيار استقطاب-



 

 .البشرية املوارد وإجراءات سياسات تفسري-
 .ابملؤسسة العمالة عن عادلة تقارير إعداد-
 .حد لألمان أدىن عند تدريبية برامج وتنفيذ إعداد-
 .البشرية وقضااي املوارد واجتاهات بتقييم االهتمام-
 .املوارد البشرية وتنمية ختطيط بعملية االنشغال-
 .اهليكلة والعمالة إعادة عمليات يف املساعدة-
 .واالستحواذ عمليات االندماج يف واملشورة النصح تقدمي-
 .التعويضات ابملؤسسة وخطط اسرتاتيجيات وضع-
 .املؤسسة مع التعامل يف املصلحة املختلفة ذات رافلألط اخلدمات تقدمي-

 املؤسسة يف مستوى على اجلهود تتكاثف أن بد ال االسرتاتيجي، الدور هذا أداء يف البشرية املوارد إدارة تنجح ولكي    
 التالية : اجلوانب توفري على العمل

هذا  يف هاما وعضوا شريكا واعتبارها اإلسرتاتيجية اراتالقر  اختاذ يف البشرية املوارد إدارة لدور العليا اإلدارة تدعيم -
 . اإلطار

 وجه . أكمل على أبدوارهم القيام يف تساعدهم اليت البشرية، املوارد إدارة ملديري واملهارات املعلومات توفري-
 من االهتمام بدال هلامةا اإلسرتاتيجيةابملشكالت  االهتمام جيب حيث البشرية، املوارد إبدارة األولوايت يف النظر إعادة-

 اليومية . التنفيذية املشكالت على والرتكيز
 .اختاذ القرارات يف الالمركزية وزايدة السلطة تفويض خالل من البشرية املوارد إلدارة التنظيمي اهليكل يف النظر إعادة -
 

 اإلسرتاتيجية توجهاهتا إطار يف البشرية املوارد إدارة وظائف تطور :اثلثا
لوظائفها  تطور حيدث أن بد ال كان ، اليوم به تتسم البشرية املوارد إدارة أصبحت الذي االسرتاتيجي للبعد نظرا  

التطور كما  يف التحول هذا نربز عليه، كان عما اإلدارة هذه وظائف وهدف مضمون اختلف إذ التوجه، وهذا يتماشى
 يلي : 

 البشرية املوارد إلدارة االسرتاتيجي الدور تفعيل متطلبات  :رابعا
 حماولة اكتساب مسئوليها من يتطلب الذي األمر اإلسرتاتيجية، اإلدارة عملية يف هاما دورا البشرية املوارد إدارة تلعب  

 اعتبارهم ، أي اإلسرتاتيجية توجهاهتا ويف املؤسسة حياة يف يلعبونه الذي الدور وحجم تتماشى وقدرات جديدة مهارات
 اإلدارة اإلسرتاتيجية . يةعمل يف حقيقيون شركاء

 البشرية املوارد إدارة اسرتاتيجيات :خامسا
دورها  من خالل سياساهتا ، إىل أوال اإلشارة ضرورة إىل بنا يعرج البشرية املوارد إدارة اسرتاتيجيات عن احلديث إن

ملوارد  إلدارة اسرتاتيجيات ناكه يكن مل هلذا مبعزل، قرارات تتخذ تكن ومل العليا اإلدارة عن مستقلة تكن مل التقليدي
 .عليها احلديث اإلداري الفكر النعكاسات كنتيجة االسرتاتيجي الدور إىل وارتقائها اإلدارة هذه بتطور إال البشرية

 



 

 :املؤسسة واسرتاتيجيات البشرية املوارد إدارة سياسات- أ
 املكانة التنافسية، عن الدائم البحث يف واملتمثلة (سوق /منتج) الثنائية تقودها املؤسسة إسرتاتيجية كانت السابق يف  

 ابلزبون، يف عالقتها للمؤسسة املتوقعة الوضعية مع واملستمر الدائم التأقلم أنه على البشري العنصر لدور ينظر كان كما
 للمؤسسة العامة جيةابإلسرتاتي اخلاص االسرتاتيجي للقرار اتبعة كانت البشرية املوارد إبدارة املتعلقة القرارات فإن هلذا

 يف حىت وال هتاممارسا وال هتامسميا يف ال اسرتاتيجيات تكون أن إىل ترق مل  هناأ أي ابلسياسات؛ تسمى كانت وابلتايل
 عليه هي الذي إىل املستوى ترقى أن قبل البشرية املوارد إدارة تلعبه كانت الذي التقليدي الدور شأن شأهنا قرارات من 

 .اليوم
 حيث املوارد البشرية؟، وسياسات املؤسسة إسرتاتيجية بني الربط ميكن كيف :هي املطروحة اإلشكالية كانت وعليه   

 - توضيح مع فإن  لذا فيه، املتوفرة النمو معدالت حيث من النشاط قطاع حافظة حتكمه االسرتاتيجي القرار كان
 الحقا . إبرازها سيتم اليت اخلمس عن االسرتاتيجيات خترج ال كانت املؤسسة إسرتاتيجية

 :املؤسسة ابسرتاتيجيات وعالقتها البشرية املوارد اسرتاتيجيات- ب
 عامة للموارد إسرتاتيجية إعداد على العمل إىل املعاصرة املؤسسات يف البشرية املوارد إلدارة االسرتاتيجي التوجه أدى   

 واليت البشرية جماالت املوارد يف اإلدارة تعتمدها اليت يةالرئيس والتوجهات السياسات األهداف، الغاايت، تتضمن البشرية،
 من املؤسسة ابقي اسرتاتيجيات مع التكامل حتقق أن جيب حيث للمؤسسة، العامة اإلسرتاتيجية توجهات مع تتالءم

 هذه بني من االسرتاتيجيات الفرعية من متكاملة جمموعة منها تنبع كما ومتويلية، وإنتاجية تسويقية إسرتاتيجية
 املوارد تنمية إسرتاتيجية املواد البشرية، أداء إدارة إسرتاتيجية البشرية، املوارد وتكوين استقطاب إسرتاتيجية :االسرتاتيجيات

 .البشرية ومكافأة املوارد تعويض وإسرتاتيجية البشرية املوارد أداء وتقييم قياس إسرتاتيجية البشرية،
 عالقة  هلا اليت اهلامة، بعض االسرتاتيجيات تبين املؤسسة على العاملية غرياتوالت والتطورات التحدايت فرضت كما    

 البشرية .  املوارد ابسرتاتيجيات
  :البشرية املوارد تنمية :الثاين املبحث

اهتمام  توجيه هو اإلداري الفكر مفاهيم يف العاملية والتوجهات التطورات التغريات، أحدثته الذي العميق التأثري إن   
 حنو النهوض توجهاهتا يف األول العنوان أصبح أين جناحها؛ مالمح أهم أحد واعتباره البشري ابملورد املعاصرة املؤسسات
 .احلاصلة والتطورات التحدايت وجماالت املختلفة مبستوايهتا

 81  :يلي فيما احلديث اإلداري الفكر يف البشرية املوارد مكانة تربز اليت األسس أهم وتتمثل   
 وقادر على فاعل وعنصر واالبتكارات واالقرتاحات للمعلومات ومصدرا فكرية وقدرة ذهنية طاقة هو البشري املورد-

 اإلجيابية . املشاركة
 بعد ذلك يكفي فإنه مهاراته ورغباته، مع يتوافق الذي العمل وإسناده وإعداده اختياره أحسن إذا البشري املورد أن-

 اشر.مب غري وبشكل بعد عن توجيهه
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 مسؤوليات العمل حتمل يف معا يشرتكون الزمالء، من فريق مع عمل إذا كفاءته وترتفع عطاءه يزيد البشري العنصر أن-
 .حمددة نتائج وحتقيق

 تعىن بقضااي حديثة مفاهيم والدة لدرجة البشرية، ابملوارد االهتمام دائرة توسيع إىل احلال بطبيعة األسس هذه أدت
 حول النهوض وليات مسؤ من الدولة عاتق على يلقى ما أي شامل؛ منظور من سواء البشرية املوارد تنمية يف االستثمار

 ماهلا تنمية رأس جمال يف االستخدام مؤسسات ا تقوم جهود من يعىن ما أي جزئي؛ منظور من أو البشرية مبواردها
 .البشري
 البشرية املوارد تنمية حول مفاهيم :األول املطلب

 اجلزئي للمؤسسات ، حيث أو الدولة الكلي املستوى على سواء واملختصني الباحثني اهتمام البشرية املوارد ةتنمي شغلت  
 من واالبتكار مقومات اإلبداع على وحائزين متطلبات الوظيفة حتقيق على قادرين األفراد جعل يف هاما دورا تلعب

 .ملستوى  عالية وخربات ومعارف مهارات
 البشرية ةالتنمي مفهوم :أوال
 على تعليم القائمة الدولة جهود يف أساسا يتمثل الذي الكلي املستوى على عادة يستخدم البشرية التنمية مصطلح إن   

 نقدم التنمية البشرية، اثلوث مسمى الباحثة عليها أطلقت الثالث العناصر هذه والغذاء، الصحة وتوفري تمعاجمل ا أفراد
 :البشرية التنمية تعاريف بعض يلي فيما

 :أهنا على البشرية التنمية تعرف
 توجيه حجم يف للتدخل نتيجة حتدث تمع،اجمل  يف والوظيفية اهليكلية التغريات من سلسلة من تتكون ديناميكية عملية -

 يف فعالية  أفراده زايدة طريق عن جملتمعا أفراد من الغالبية رفاهية مستوى لرفع ذلك للمجتمع، املتاحة املوارد ونوعية
 82األقصى . احلد إىل تمعاجمل طاقات استثمار

 من خالية  ويلة ط حياة األفراد حييا أن االختيارات هذه أهم ،..... األفراد، أمام االختيارات من مزيد إاتحة عملية-
 كرمية . حياة يعيشوا ألن الالزمة املوارد هلم وتتاح يتعلموا وأن اخللل
 أبكرب اجليل احلايل تلبية  احتياجات تتم حبث االجتماعي، املال رأس تكوين خالل من م وقدرا الناس خيارات توسيع  -
 القادمة .  األجيال ابحتياجات املساس دون العدالة من ممكن قدر
 أهنا : على املتحدة األمم تقارير حبسب البشرية التنمية تعرف كما

 والعلم والعمل واملعاش وامللبس املأكل يف لناسا حاجات إىل وتتوجه الناس أجل ومن الناس بواسطة الناس تنمية -
 املواهب .  وصقل اإلنتاجية  األفراد وإبداعات طاقات لتفجري املستمر السعي خالل من ،... والثقافة، والرتبية والسكن

 تشكيل يف وتساهم الفرد تنمية على تؤثر اليت األنشطة جبميع الدولة اهتمام بضرورة القول ميكن السابقة التعاريف من
 أفراد حييا ويعيش لكي الصحي املناخ يئةبي  إىل ابإلضافة التعليم، طريق عن املنتجة والسلوكيات القدرات وإكسابه مهاراته
 من االحتياجات وغريها ابملهارات تزوده اليت املؤسسات على الرتكيز إىل ابإلضافة األمراض، من خالية بيئة يف اجملتمع 

 االجتماعية . احلياة كافة يف ةكرمي حياة لتحقيق الضرورية
 :هي  جناحها وعامل البشرية التنمية حمور تشكل اليت األبعاد من جمموعة حددت وقد  
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 طريق الرعاية عن واإلنتاج العمل على القدرة وزايدة والتدريب التعلم أساليب انتهاج طريق عن البشرية القدرات تنمية -
 الصحية .

 املكتسبة . البشرية القدرة مع يتناسب مبا منتجة عمل فرص خلق طريق عن ةالبشري القدرات من االنتفاع-
 .اإلمنائية اجلهود ملختلف هدفا ابعتبارها الرفاهية حتقيق-
 وحرايته . اإلنسان حلقوق القاطع االحرتام هو البشرية التنمية يف األساس احلجر أن على التأكيد-
 قدراهتا املعرفية بناء من متكنها اليت سيما أمامها، الفرص مجيع وإاتحة متكينها خالل من واملرأة الرجل بني املساواة حتقيق-

 والفكرية .
 البشرية املوارد تنمية مفهوم :اثنيا
يف  العمل إطار ويف إداري منظور من البشرية املوارد تنمية لتعريف سنتطرق البشرية التنمية مفهوم على التعرف بعد   

 من الرغم على اليوم املؤسسات ابنشغال تعىن اليت القضااي أهم من البشرية املوارد تنمية دتع حيث االستخدام، مؤسسات
 االقتصاديني واإلداريني، املنظرين من عدد طرف من 83 1958  سنة علمي االهتمام كحقل بدأ حيث ممارسات، قدم

 مبعناه البشرية  داملوار  تنمية ومفهوم مصطلح جعل اندلر الذي ليوانرد" األمريكي واملفكر الكاتب كتاابت جاءت بعدها
 لكتاب نشره بعد البشرية املوارد تنمية مبهندس لقب حيث االنتشار، واسع املعاصر ومضمونه 

(DEVELOPING HUMAN RESOURCE) املوارد وظائف أن فيه بني الذي  ، 1979 سنة 
  البشرية داملوار  وبيئة البشرية املوارد إدارة :هي ثالث فروع من تتشكل البشرية

 :منها نذكر البشرية املوارد تنمية تعاريف تعددت وقد
 :أهنا  على البشرية املوارد تنمية تعرف
 مع عمل متناسبة قوة إجياد إىل واهلادفة صحيحة معلومات على والقائمة موضوعيا املخططة املتكاملة العملية تلك - "

 تطبيق على القادرة املطلوب وإمكانياته، األداء وأساليب عدوقوا لظروف املتفهمة حمددة، مؤسسات يف العمل متطلبات
 ومهارات . من قدرات لديها ما ابستخدام األعمال أداء يف والراغبة واألساليب القواعد تلك

 وسلوكيات ومهارات معارف تسابوإك البشرية املوارد تعليم أجل من مصممة برامج جمموعة من يتكون خمطط عمل -
 املؤسسة . نشاط يف تؤثر البيئة يف مستجدات أي مع والتعايش التأقلم ابلتايل ،املستقبل يف جديدة

 حتقيق يساهم يف مبا العمل يف الفرد واجتاهات سلوك من كل وتغيري واملستقبلية احلالية الفرد فعالية وتدعيم تعزيز عملية -
 الوظيفي . املسار  حسب املهاراتو  اإلدراك من كل تعديل تستلزم اليت التنمية، عملية من املرجوة األهداف

 فرضتها ضرورة ملحة، أصبحت اليوم املؤسسات يف البشرية املوارد تنمية أن القول ميكن السابقة التعاريف ومن وعليه   
 إبراز ميكن كما السياسة والتكنولوجية، االجتماعية، االقتصادية، اجلوانب مجيع يف احلاصلة والتغريات التكيف إىل احلاجة

 84 : يلي فيما احلاجة هذه أسباب مأه 
 والوظائف . النشاطات أنواع بشىت وتعريفهم اجلدد املوظفني توجيه-
 املوظفني . من املتوقع األداء ونوعية كيفية وإرشاد تعليم-
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 جتعلهم بطريقة هلم، احملددة معايري األداء يطابق مبا أداءهم، مستوى ورفع البشرية املوارد قدرات وزايدة مهارات حتسني -
 الثاين . بيتهم املؤسسة أبن حيسون

 .الوظائف املفتوحة أو ومعقدة خاصة نوعيات ذات وظائف وظهور هتاومهارا هتامكوان حيث من الوظائف تعقد زايدة-
 سهاعلى رأ الداخلية البيئية التحدايت إىل النامية الدول يف سيما البشرية املوارد تنمية إىل احلاجة أسباب أهم تعود كما    

 ومنها : ألهدافها املؤسسة حتقيق دون حتول اليت السلبية، املوظفني اجتاهات
 مهاراهتم . لتنمية والالزمة العمل بيئة يف هلم املعلومات بقلة املوظفني شعور-
 املعلومات . تكنولوجيا استخدام بسبب املهارات نقص عن الناتج الوظيفي األمان بعدم املتزايد الشعور-
 وفعال . كامل بشكل م قدرا وتوظيف استغالل بعدم للموظفني املتزايد  االعتقاد-
 املكافئة . ابحلوافز املتميز األداء ارتباط وعدم األداء تقييم معايري تطبيق وعدالة وضوح بعدم املوظفني شعور-
 بعملهم . خاصة قرارات واختاذ اقرتاحات تقدمي يف املشاركة يف املوظفني رغبة-
 الستقطاب  حنو كبرية وتقدميها إغراءات الدولية املؤسسات قبل من املتخصصة العمالة على املتزايد األجنيب الطلب-

 .اخلارج
 التالية : األسباب إىل ابإلضافة

 اخلدمات . قطاع إىل الصناعة قطاع من الوظائف انتقال يف احلاصل التحول مواكبة -
 هلم . املعطاة والوظائف تالنشاطا أنواع بشىت وتعريفهم اجلدد املوظفني توجيه -
العاملة  اليد عوملة منها عدة، جماالت يف للمؤسسة اخلارجية البيئة تفرضها اليت التحدايت ملواجهة املوظفني يئةهت -

 من مبا تتطلبه املختلفة، والنوعيات واملزااي واألحجام املواصفات ذات واخلدمات السلع بني التنافسية املساحات وانتشار
 .متنوعة وتركيبات هيزاتوجت تصاميم

 البشرية وحتسني املوارد معارف تطوير تستهدف ومستمرة دائمة عملية هي البشرية املوارد تنمية أن سبق مما القول ميكن
 واخلارجية، البيئية الداخلية والتغريات التطورات مع التكيف دف م، معتقدا وتغيري م اجتاها تعديل يضمن مبا م، سلوكيا

 توجهات، بني من التوازن نوع خلق إىل يؤدي هذا واملستجدات؛ الظروف خمتلف مع التعامل على م اقدر  رفع مث من
 .املؤسسة وأهداف ودوافع توجهات وبني البشرية املوارد وأهداف دوافع ، ميوالت ، معتقدات

 البشرية املوارد تنمية خصائص :اثلثا
 :التالية النقاط يف ترمجتها ميكن صاخلصائ من مبجموعة البشرية املوارد تنمية وظيفة تتصف

احلاضر  يف اختالفها على املؤسسات حتتاجها اليت البشرية املهارات من بنية تشكيل على تعمل اسرتاتيجية عملية -
 واملستقبل. 

 املؤسسة . أهداف خيدم ومبا األفضل حنو البشري والتطوير للتغيري وضرورية مقصودة خمططة، عملية -
 املؤسسة إبمكانياهتا واقع بني الفجوة تقليل إىل دف متفاعلة، ديناميكية املؤسسات ككائنات ستمراراب مستمر نشاط -

 نقاط تطوير ابلتايل ضرورة تغريات، من تفرزه وما احمليطة البيئة قيود وضمن حدود يف عليه، تكون أن جيب وما احلالية
 ما على ترتتب اليت وتقليل اآلاثر فرص من هلا تاجحي ما كل واستغالل جهة من الضعف نقاط ومعاجلة لديها القوة

 اثنية . جهة من وهتديدات خماطر من يواجهها



 

 األداء البشري، مبستوى االرتقاء على يركز الذي البشرية، املوارد تسيري لنظام الفرعية األنظمة جمموعة ضمن فرعي نظام -
 املؤسسة. داخل األخرى الفرعية األنظمة مع يتكامل مبا

 البشرية املوارد تنمية أهداف :الثاين لباملط
 حيث واالستثمار فيها، تنميتها على املستمر العمل خالل من البشريةات طاقلاب النهوض على اليوم املؤسسات تعمل  

 :النحو على البشري فيها واملورد املؤسسة مها مستويني على عرضها ميكن األهداف، من مجلة حتقيق إىل ذلك يف تسعى
 املؤسسة مستوى على ألهدافا :أوال

 النقاط يف  نربزها األهداف، من جمموعة حتقيق إل بذلك ساعية البشرية موارد تنمية على اختالفها على املؤسسات تعمل
 85التالية :

 السيما التكنولوجية اآلت كل يف تغيري كل مواكبة على حترص اليت احلديثة املؤسسات صفة البشرية املوارد تنمية تعترب  -
 أهدافها . حتقيق املؤسسة تستطيع لن التغيري استيعاب على وقادرة مطورة بشرية قوة دون فمن منها،

مهاراهتا  تنمية إىل يعود وهذا البشرية مواردها أداء لتحسن نتيجة للمؤسسة الكلي األداء وفعالية كفاءة من الرفع - 
 الوظيفية . ومعارفها

 املؤسسة . توايتمس كل يف العمل ومهارات معارف حتسني -
 املؤسسة . يف املوظفني بني واالتصاالت للنمو مناسب مناخ تنمية -
 التنمية . عملية من املؤسسة داخل املوظفون يكتسبها اليت للخربة نتيجة العمل، وإصاابت احلوادث ختفيض -
 تقبل .واملس احلاضر يف حتتاجها اليت البشرية املهارات من لبنية وتشكيلها املؤسسة اكتساب -
 املدى الطويل . على الضخمة عوائدها من املؤسسة تستفيد إسرتاتيجية عملية البشرية املوارد تنمية يف االستثمار عملية -
 من مقاومتها بدال معها والتعايش املستقبل يف أعماهلا إىل املؤسسة تدخلها اليت املتغريات مع البشرية املوارد تكييف -

 وإفشاهلا . وعرقلتها
 ابملؤسسة البشري املورد مستوى على األهداف :اثنيا
 86يلي : فيما الفرد مستوى على البشرية املوارد تنمية أهداف تتمثل   
 فيها . األمثل األداء وأساليب أبعماهلم تتعلق متخصصة وظيفية ومعارف معلومات البشري املورد إكساب  -
 البشري . املورد ا يتمتع اليت والقدرات املهارات صقل -
 فعال . البشرية املوارد عن تصدر اليت األداء أساليب وتطوير السلوك تعديل -
 واستخدام تعلم على املستمر التشجيع طريق عن قدراهتم، ورفع مهاراهتم وصقل البشرية املوارد معرفة توسيع -

 الشخصي . طموحهم مع لتتفق احلديثة األساليب
 والطويل . القصري األجلني يف الوظيفي ملستقبلهم يمالسل التخطيط على البشرية املوارد مساعدة -
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 على القيام اليت تساعدهم والقدرات ابملهارات مدهم طريق عن للعمل، الذاتية الدوافع وتوفري البشرية املوارد حتفيز -
 عليا . وظائف واستالم لالرتقاء وتؤهلهم مبهامهم

 التالية : األهداف مجلة إىل ابإلضافة
 اليت تواجههم املشكالت حل يف ومهاراهتم قابليتهم من تزيد كما األحسن، القرارات اختاذ على البشرية املوارد تساعد -
 العمل . بيئة يف
 املؤسسة داخل والصراع واالغرتاب والتوتر القلق حاالت على التغلب يف البشرية املوارد تساعد-
واالتصاالت واالجتاهات  القيادية مهاراهتم سنيحت كيفية عن ومعلومات معارف اكتساب من البشرية املوارد متكن-

 لديهم . اإلجيابية
 واإلجناز . الوظيفي ابلرضا اإلحساس تعمق-
 هلا واإلخالص املؤسسة خدمة يف رغبتهم وزايدة الوظيفية العاملني حياة يف والثبات االستمرار-

 نظام البشرية املوارد يمتعل - ( SYSTEM OF THINKING )، كيف البشري املورد يتعلم مبوجبه الذي
 وفهمها . بينها القائمة العالقة وإجياد ا مكوان وحتليل دراسة طريق عن صحيح، بشكل واملسائل األمور يف التفكري يفكر

 البشرية املوارد تنمية ومسؤوليات مداخل :الثالث املطلب
 التوجه االسرتاتيجي تبنت اليت املعاصرة ملؤسساتا يف وتعقيدا أمهية الوظائف أكثر من البشرية املوارد تنمية وظيفة تعد   
 يلي : فيما يتم التنمية، هذه ومسؤوليات مداخل حتديد يف الرتكيز ألزمها هذا البشري، ماهلا رأس تنمية يف
 ومسؤولياهتا : البشرية املوارد تنمية مداخل تقدمي -

 البشرية املوارد تنمية مداخل :أوال
 من موارد لديها ما على فقط تركز أن جيب ال البشرية للموارد التنموية السرتاتيجياهتا ارمسه يف اليوم املؤسسات إن  

 يف بشرية ، تتمثل طاقات من لديها ملا الفعلية التنمية عملية إجناح من متكنها وقائية إسرتاتيجية خلق من بد ال بل بشرية؛
 واليت البشرية للموارد  األمثل واالختيار االستقطاب من أتبد البشرية املوارد تنمية وظيفة جتعل اليت املداخل بعض تبين

 الوظيفي .  مسارها وتنتهي ابنتهاء توظيفها سيتم
 البشرية املوارد تنمية مسؤوليات :اثنيا

 87هي : رئيسية مستوايت أربع على البشرية املوارد تنمية مسؤوليات تعتمد
 :العليا اإلدارة مستوى على املسؤوليات- أ

 فإن كل ابلتايل املؤسسة، يف البشرية املوارد تنمية مفهوم عن واضحة مستقبلية رؤية وتوصيل تكوين ؤوليةمس تتحمل  
 النظم .  مراجعة فعليها لديها، البشري إمكانيات املورد يف تقدما أو منوا عنه ينتج أتخذه تصرف
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 :اإلشرافية اإلدارة مستوى على املسؤوليات- ب
 بفرص التمتع أيضا وفعالية، بكفاءة وظائفها البشرية املوارد أتدية لضمان األساسية املسؤوليات يةاإلشراف اإلدارة تتحمل  

تتم من خالل  جهة متخصصة مبساعدة أو منفردة سواء املسؤولية هذه الكامنة، وطاقاهتا قدراهتا لتنمية مستمرة تعلم
 مايلي : 

 وظيفته بشكل أداء من يتمكن لكي البشري املورد حيتاجها اليت واالجتاهات املعرفة املهارات، اكتساب وتدعيم تشجيع -
 .جيد

 .النتائج وتقييم مهارات ومراجعة تنمية يف البشرية املوارد ملساعدة األداء تقييم خالل من العمل أهداف مراجعة-
على   الفعلي واألقدر وكالسل مالحظة إىل األقرب فهو البشرية، املوارد تنمية عملية عناصر أهم املباشر املدير ويعد   

 حتدد  املسؤوليات حيث التنموية، احتياجاته حتديد على األقدر فهو ابلتايل ومشكالته، البشري املورد إمكانيات كشف
 التايل : النحو على التنمية لعملية املباشر املدير يقوم اليت األساسية

 له . املهام وإسناد البشري املورد اختيار يف املشاركة -
 األداء . مشكالت على للتغلب الالزمة واملساعدة التوجيه إعطاء وابلتايل مستواه وتقييم الفعلي األداء بعةمتا -
 البشري . للمورد التدريبية االحتياجات عن الكشف -
 العمل . أثناء التدريب -
 السليمة . االجتاهات يف الفعلي السلوك لتوجيه والعقاب الثواب نظام استخدام -
 :املختصة اجلهات مستوى على ياتاملسؤول- ج
مراكز  خالل من أو البشرية املوارد كإدارة املؤسسة داخل البشرية املوارد تنمية يف متخصصة وظيفة خالل من سواء  

 .املؤسسة خارج أو داخل البشرية املوارد لتنمية
 :البشري املورد مستوى على املسؤوليات- د
 عاتقه مسؤولية على حيمل أي الذاتية؛ ابلتنمية يسمى ما خالل من وينميها ارفهمع يثري أن البشري املورد على بد ال  

 .الوظيفي مساره إطار يف احلالية واملستقبلية وظيفته احتياجات إشباع من للتمكن العملي مبستواه النهوض
 يكون هناك أن بد ال ا، وتوجها أهدافها على إجيااب ينعكس مبا البشرية مواردها تنمية يف املؤسسة تنجح حىت وعليه   

 يف العمليات املختصة فاجلهات فاإلشرافية العليا ابإلدارة بداية التنمية، هذه على واملسئولني القائمني بني وتناسق تكامل
 رفع يف تنمية ذاته على يعمل الذي البشري املورد وهو التنمية دائرة يف حلقة أهم وأخريا املؤسسة وخارج داخل التنموية
 .املؤسسة داخل لدوره جيد أداء يضمن مبا مهاراته

 البشرية املوارد تنمية بضرورة وعالقتها البيئية التغريات أهم :الرابع املطلب
 نفسها على تفرض اليت التحدايت مجلة فرضته إمنا اليوم؛ املؤسسات طرف من البشرية املوارد بتنمية الواسع االهتمام إن  

 العناصر أتثرا أكثر البشري املورد يعد حيث معها، والتكيف ملواكبتها تغريات إلحداث املؤسسة فتضطر العمل بيئة
 على السياسات تعديالت إبجراء أو جديدة وممارسات سياسات بتبين البشرية املوارد إدارة تقوم أين أتثريا؛ وأشدهم

 أتثرا أكثر الوظائف ولعل فروضةامل التحدايت مع والتالؤم واالنسجام التكيف يضمن مبا القائمة، والوظائف واإلجراءات
 .البشرية املوارد تنمية وظيفة هي



 

 البشرية املوارد تنمية على وأثرها العوملة :أوال
 غاايت فرضها حتقيق دف العامل حدود عن بتجربته خرج متطور، غريب لنموذج ثقايف اقتصادي سياسي منط العوملة إن  

 التعامل يكون حىت  املختلفة يف اجملالت واالرتقاء الذات بناء بنجاح معها التعامل يتطلب حيث ،...املعاصر، التطور
 88 .إجيابيا معها

 وحىت السياسة االجتماعية الثقافية، املكانية، الزمانية، أببعادها احلواجز رفع هي عموما العوملة أن القول ميكن وعليه   
 أصبحت والعمالة ، حيث التكنولوجيا اخلدمات، لسلع،ا املال، أسواق عوملة فهي إداري منظور من أما العامل، دول بني

 نشاط على هلا أتثريات كبرية حتدايت تواجه العاملية، لألسواق املسبوق واملتزايد غري االنفتاح هذا ظل يف املؤسسات
 .العاملية لألسواق املوجهة خمرجاهتا جودة برفع مطالبة فأصبحت التنافسي، وأداءها املؤسسة

 الوقوف عند إىل مبخرجاهتا لتصل العاملية، الصبغة وإعطائها البشرية مواردها تنمية على جمربة ساتاملؤس أصبحت فقد
 لن هذا بني الدول، املفروضة احلدود  حمو على وقادرة مؤهلة بشرية مبوارد العامل تزود إذ العوملة؛ متطلبات حتقيق مستوى

وقيودها  العوملة يف إطار لديها التنمية السرتاتيجيات السليم ختياراال وأجادت البشرية مواردها تنمية أحسنت إذا إال يتأتى
 تزايد االجتاه هو املوارد البشرية، تسيري بنظم االهتمام زايدة إىل الدولية أو احمللية ابملؤسسات تدفع اليت العوامل أهم ، فمن

 تطوير إىل العاملية  األسواق إىل للدخول فةاهلاد املؤسسات يدعو الذي الرئيسي السبب فهو األسواق، وحترير العوملة حنو
 احمللي . السوق مالئمة مصممة على كانت هذه األخرية كون البشرية املوارد اسرتاتيجيات

لتتواءم  مهاراهتم من والرفع البشرية مواردها تنمية على تعمل أن املؤسسات على بد ال العوملة لتحدايت وكاستجابة   
 :هي  احلالة هذه يف البشري املورد يكتسبها أن جيب اليت املهارات أهم ومن العوملة ومتطلبات

 اللغة إذ تعد اجلنسيات؛ املتعددة املؤسسات يف أفرادها مع يتعاملون اليت الدولة لغة على ابملؤسسة البشري املورد تدريب-
 الدولية . العمل بيئة يف الفرد جناح يف أساسيا عامال

 األفراد من يفهمها حىت لغة من أكثر إىل البشرية ابملوارد يتعلق ما كل وترمجة اللغات متعدد االتصال أسلوب إتباع -
 املختلفة . الدول

 ثقافة هذه مع التعامل فهم وكيفية على وتدريبهم أخرى دول يف ومهام واجبات أبداء املكلفني البشرية املوارد تنمية-
 حتدد اليت أكثر األمور من الثقافية االعتبارات ألن السائدة، انينهاوقو  قيمها تقاليدها، ا، عادا واحرتام فهم أي ؛ الدول
 الدولية . العمل بيئة يف األعمال جناح مدى

 سيما فرق العمل، فرق وبناء االسرتاتيجيات بناء الفعال، االتصال وتقنيات فنيات على البشرية املوارد مهارات تنمية-
 خمتلفة.  وثقافات جنسيات من املتكونة العمل

 العاملة القوى مزيج يف التنوع :اثنيا
ة الدميغرافي جوانبها حيث من عناصرها يف ختتلف اليت البشرية املوارد من خمتلفة ليفةتو  اليوم املعاصرة املؤسسات متتلك  
 ارلصغ ابلنسبة واحد آن يف والدراسة العمل ظاهرة انتشرت كما ، والتقاليد العادات الثقايف، املستوى اجلنس، السن،،

 االختالف تعين إمنا االختالفات هذه للمرأة، ابلنسبةاجملاالت   شىت ويف الشغل لعامل املسبوق غري االخرتاق أيضا ،السن
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 هذا اجلدد، واملوظفني السن صغار خاصة والتثمني، الصقل من املزيد تتطلب اليت واخلربات املعارفو  املهارات مستوى يف
 .املتجانس غري العاملة القوى من املزيج هذا ميةلتن فعالة برامج وضع خالل من يكون

 تنافسيا از كمر  حتقيق تضمن اليت ا، خمرجا يف العالية اجلودة حتقيق مستوى إىل ترقى حىت اليوم املؤسسات أن كما     
 يف نويعالت عليها لزاما كان ووالءه، الزبون هو للمؤسسة األول النجاح عامل أن سيما واالستمرار، البقاء على يساعدها
 .  ابلعالقة واملرتبطة التعامل وفنيات الفنية املهارات خاصة جديدة مهارات وخلق البشرية مواردها مهارات

 مع البناء التعامل من لتمكينهم للمشرفني، خاصة تنموية برامج لتقدمي املؤسسات يضطر العاملة القوى تنوع إن    
 تنمية التنموية  الربامج من النوع هذا يساعد حيث العاملة، القوى يف التجانس عدم فجوة حجم يف التقليص بغية التنوع،
 :89على البشرية املوارد

 . املتداخلة العالقات مهارات حتسني -
 . أتثريها أمهية مدى وتقدير الثقافية االختالفات فهم -
 . والتوتر الضغوط ختفيض -
 . العمل وأخالقيات قيم البشري املورد تعليم -
 . الفنية هاراتامل حتسني -
 .التنظيمية الثقافة مع التكيف على البشري املورد مساعدة -

 الالمركزية إىل االجتاه:اثلثا
 من مزيدا العمالء، الحتياجات االستجابة يف السرعة وضرورة اجلودة متطلبات على والرتكيز املنافسة ظروف تطلبت   

 بعض تنمية من بد ال لذلك القرارات، اختاذ يف األدىن اإلدارية املستوايت يف خاصة ابملؤسسة البشرية املوارد مشاركة
  املورد ومتكني ابملشاركة واإلدارة التفاوض مهارات ا إكسا :مثل اإلدارية تاملستواي يف البشرية للموارد اخلاصة املهارات
 . القرارات اختاذ عملية ممارسة على وتدريبه البشري

 العمليات هندسة إعادة :رابعا
 التغيريية العملية إجناح يف البالغ األثر هلا اليت األساليب أو التقنيات أحد (Reengineering)  اهلندسة إعادة تعترب

ت لنشاطا ممارستها تفياكي وعلى املؤسسة يف جذري تغيري إحداث خالل من األعمال، ترتيب وإعادة ابملؤسسة
 وأحسن يةمردود أحسن حنو ابملؤسسة تدفع اليت ملياتالعو  املستوايت كل على ذلك األداء، حتسني دفهب املختلفة
 قانون ظل يف السوق يف هامة مكانة ضمان ابلتايلو  للمؤسسة التنافسية القدرات من الرفع دف املتاحة، للموارد استغالل

 90 .السريع والتغري ابلتعقيد تتميز اليت الراهنة البيئية األوضاع إطار ويف األرابح تناقص
 املؤسسة اعتبار وأخريا ابإلنتاج موجه تنظيمي هيكل العميل، عل الرتكيز :هي خصائص ثالث اهلندسة ةإعاد وتتضمن   

 ال لذلك ،العملية هذه كبريا ثرياأت املؤسسة يف البشرية املوارد تتأثر حيث،  أساسا موجودة تكن مل نوكأ أي حديثا مولودة
 برامج أيضا التغيري، وسبب معىن البشري املوارد تفهم أنهنا  شأ من تدريبية امجبر  ووضع تنميتهم على الرتكيز من بد
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 التكنولوجيات مع التعامل مهارات إىل ابإلضافة التغيري، أثناء هلا يتعرضون ليت والضغوط الصراعات حل مهارات تنمية 

 .اهلندسة إعادة  عن انجتة جديدة ممارسات أو اجلديدة
 العاملة، القوى مزيج يف وعتن عوملة، من املؤثرات هذه ظل يف اختالفها على صرةاملعا املؤسسات أن القول ميكن وعليه   

 املستمرة، والديناميكية الكثرية البيئية رياتالتغ من وغريها ا عمليا هندسة وإعادة تصغريال إىل التوجه الالمركزية، إىل التوجه
 .ومعارفهمراهتم مها وصقل تنمية دف البشرية ملواردها املستمر والتعلم التعليم برامج تقدمي على تعمل أن املؤسسة تضطر

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 ) دراسة حالة ( لوالية أدرار الفصل الرابع : واقع التوظيف مبديرية التعمري والبناء
 والبناء لوالية أدرار  املبحث األول : تقدمي مديرية التعمري واهلندسة املعمارية

 واهليكل التنظيمي هلا : املطلب األول : تعريف املديرية
 التعريف ابملديرية -1

و هذه املديرية تعمل يف جمال تطوير البناء و  1980نشأت مديرية السكن و البناء لوالية أدرار يف مارس      
مستوى الدوائر و مقر املديرية آنذاك مبديرية املنشآت  التجهيزات العمومية ، كما أهنا تسهر على حتقيق اإلجنازات على

 القاعدية حاليا  .
 1997الذي يقع جبوارها، ويف سنة  137فصل املقر عن املديرية املذكورة سالفا إىل مقر جديد حبي  1982و يف    

قطاعي جبانب  مكتب برانمج 100مكتب ضمن جمموعة  35انتقلت إىل مقر جديد الذي أجنز يف مشروع ما يسمى بـ 
احملدد  2001ماي  26واملؤرخ يف  01و مبوجب القرار الوزاري املشرتك رقم  2001اجملمع املايل أبدرار ، و يف سنة 

لعدد املديرايت التابعة لوزارة السكن والعمران على املستوى الوالئي و يضبط التنظيم الداخلي للمصاحل املكونة هلا و يف 
إىل مديريتني مها مديرية السكن و التجهيزات العمومية و مديرية التعمري و البناء ويف األخري  نفس السنة انقسمت املديرية

يناير  15املؤرخ يف  13-13رقم  يالتنفيذأنشأت مديرية التعمري واهلندسة املعمارية والبناء لوالية أدرار   مبوجب املرسوم 
ة السكن والعمران واملدينة وهذه األخرية تتواجد ابملقر اجلديد حبي حيدد قواعد تنظيم املصاحل اخلارجية التابعة لوازر  2013

موضوع الدراسة على هذه  إسقاطواليت من خالل هذا الفصل سنحاول  05/07/2011 ـــأبدرار املفتتح بـ 103
 املديرية .

 واهلندسة املعمارية و البناء ( من املرسوم التنفيذي املشار إليه أعاله ، تتكفل مديرية التعمري03يف املادة الثالثة )    
ابلسهر و ابلتعاون مع مصاحل اجلماعات احمللية على إجياد وتنفيذ وسائل التعمري كذا اختاذ كل اإلجراءات قصد حتسني 
اإلطار املبين و تطوير السكن وفق املتطلبات االجتماعية و اجليو إقليمية و كذا التهيئة العقارية ، السهر يف إطار التشريع 

التنظيم الساري املفعول على تنفيذ إجراءات نظام التعمري و احرتام اجلودة املعمارية للبناء و محاية املعامل التارخيية ، و 
الثقافية ، و الطبيعية املميزة ، تقوم جبرد العناصر و املميزة للهندسة احمللية بغية احلفاظ عليها و إدماجها ، و إعطاء أراء 

ات التعمري و السهر على مراقبتها ، تتابع ابلتعاون مع املصاحل  املعنية دراسات التهيئة و التعمري تقنية إلعداد خمتلف سند
و الرامية إىل التحكم يف تطويرات اإلقليم البلدي ابإلضافة إىل قيامها مبتابعة تشجيع عمليات التجديد احلضري و التهيئة 

 العقارية .
 
 
 
 
 
 
 



 

 عمري واهلندسة املعمارية والبناءاهليكل التنظيمي ملديرية الت  -2
مبوجب املادة الرابعة  من املرسوم التنفيذي املذكور سابقا  تقسم مديرية التعمري واهلندسة املعمارية و البناء إىل أربع    

 -مصاحل و هي:
 -و تتكون من : مصلحة التعمري والتهيئة احلضرية -أ

 

 مكتب آليات التعمري . .أ
 التهيئة .مكتب الرتقية العقارية و  .ب
 مكتب شهادات التعمري و املراقبة . .ج
 مكتب اهلندسة املعمارية . .د

 
 -و تتكون من : مصلحة اهلندسة املعمارية والبناء-ب

 

 مكتب الدراسات و مقاييس البناء . .أ
 مكتب التنظيم التقين و نوعية البناء . .ب
 مكتب النمط و موارد البناء . .ج

 
 -و تكون من : مصلحة اإلدارة و الوسائل-ج

 

 مكتب تسيري املستخدمني . .أ
 مكتب امليزانية و احملاسبة و الوسائل العامة . .ب
 مكتب الشؤون القضائية و املنازعات . .ج

:  وتتكون من أربع مكاتب على األكثر مل تبني تسميت مكاتبها يف انتظار  مصلحة متابعة الصفقات العمومية-د 
 القرار الوزاري املشرتك الذي يوضح ذلك .

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 كـل التنظيمي للمؤسسةاهلي
 
 

 أمانة املدير________                                               
 
 

  
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 
 

 

و البنــاء والهندسة المعمارية    مديريــــة التعميـــر  
 

 

 مصلحـة اإلدارة و الوسـائل
 

 

ارية و  مصلحـة الهندسة المعم
 البنــاء

 

  تسيير المستخدمينمكتب 

 مكتب الدراسات و مقاييس البنـاء

 مكتب التنظيم التقني ونوعية البناء

 مكتب النمط و مواد البناء

 

مكتب الميزانية و المحاسبة و الوسائل 

 العامة العامة

 

 ون القضائية و المنازعاتمكتب الشؤ 

 

 

مصلحـة  متابعة الصفقـات  
 العمومية

 



 

 

 1املطلب الثاين : مهام كل مصلحة من مصاحل املديرية : 
 مصلحة التعمري والتهيئة احلضرية : -1

 يئة والتعمري، ومراقبتها ومتابعتها، ابلتنسيق مع اهليئات املعنيةتضمن تنفيذ أدوات ا لته 
 احملافظة على املواقع واملناطق ذات ا لطابع اخلاص 
 السهر على احرتام القواعد يف جمال التعمري 
 تنظيم تدخالت إعادة تنشيط األنسجة احلضرية املوجودة 
 ريب واملتوسط والبعيدبرجمة وضمان توفر ا لعقار القابل للتعمري على املدى ا لق 
  دراسة طلبات عقود التعمري و إبداء اآلراء التقنية الضرورية إلعداد خمتلف املستندات املتعلقة هبا 

 مصلحة اهلندسة املعمارية والبناء :  -2

 التأكد من تطبيق الواثئق التقنية والتنظيمية ومقاييس البناء املعمول هبا 
  مواقع املواد الطبيعية املستعملة يف البناءإحصاء قدرات إنتاج احملاجر وحتديد 
 املبادرة بكل نشاط يتعلق ابلبحث ويهدف إىل ترقية وتطوير أنظمة البناء ومواد البناء 
  السهر على رقابة التنظيم يف جمال البناء 

 مصلحة اإلدارة والوسائل : -3
 بط التسيري احلسن للمؤسسة من تسيري املستخدمني وكل ما يتعلق مبسارهم الوظيفي واملهين والسهر على ض

 خالل التحكم يف املوارد البشرية وكل هذا يدخل ضمن صالحيات مكتب تسيري املستخدمني . 
  مسك حماسبة تسيري امليزانية والوسائل العامة وحماسبة أجور املوظفني وهذا ضمن صالحيات مكتب امليزانية

 واحملاسبة والوسائل العامة .
 خلالفات بني املديرية واخلارج ) األفراد واملقاولني ( وهذا يدخل ضمن صالحيات مكتب متابعة قضااي النزاع وا

 املنازعات .
 مصلحة متابعة الصفقات العمومية : -4

  متابعة كيفية إجراءات و تنفيذ الصفقات العمومية 
  إعداد دفاتر الشروط اخلاصة مبختلف الصفقات 
  ( 247-15السهر على تطبيق قانون الصفقات العمومية  ) 
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 إجراءات التوظيف على مستوى مديرية التعمري واهلندسة املعمارية والبناء لوالية أدرار :املبحث الثاين  :
 متهيد : 

 اإلدارة على جيب اليت التنظيمات القوانني و من مبجموعة العمومية الوظيفة يف التوظيف اجلزائري املشرع أحاط      
 التوظيف يف املساواة أن املساواة غري ملبدأ إحقاقا ، وهذا مواردها البشرية توظيف بعمليات اقيامه عند احرتامها العمومية

 اليت الشروط جمموعة من اجلزائري املشرع وضع ، بل العمومية الوظيفة سلك يف ابلدخول جلميع املواطنني السماح تعين ال
 االستحقاق اجلدارة ملبدأ وحتقيقا. العامة ى املصلحةعل حفاظا وهذا ، عمومية وظيفة شغل يف يرغب فيمن توفرها يتوجب

 للتوظيف كأساس الرتقية أسلوب تبىن ، كما اخلارجي للتوظيف كأساس أسلوب املسابقات اجلزائر يف التوظيف نظام تبىن
 شرعأن امل ،كما العمومية املؤسسات واإلدارات حتوزها اليت البشرية الكفاءات من االستفادة أجل وهذا من الداخلي
 حتديد مهمة إليها تعهد أجهزة مركزية إبنشاء قام واالستحقاق املساواة مبدأي حتقيق أي الغاية نفس لتحقيق و اجلزائري
 املوظفني عن منتخبني ممثلني فيها أشرك و جلاان أنشأ اخلارجي كما التوظيف مسابقات بتنظيم اإلجراءات  املتعلقة خمتلف
 . حبياهتم املهنية القرارات املتعلقة اختاذ يف إشراكهم خالل من أبمهيتهم املوظفني حتسيس أجل كله من ،وهذا

مستوى مديرية التعمري واهلندسة  على التوظيف أمناط خمتلف على للتعرف اهتمامنا سنصب املبحث  هذا يف وعليه   
 أن كل حبيث الرمسية النصوص على مدنعت ، وأيضا اجلزائر يف العمومية املعمارية والبناء لوالية أدرار وفق قوانني الوظيفة

 جاءت مطالب ثالث  املبحث إىل هذا بتقسيم قمنا ولذا ابلتوظيف املراسيم املتعلقة و األوامر من مستنتج املبحث هذا
 : عنوان حتت

 .العمومية الوظيفة ظل يف اخلارجي التوظيف تنظيم  :األول املطلب
 .العمومية الوظيفة ظل يف الداخلي التوظيف املطلب الثاين : تنظيم

 العمومية : الوظيفة ظل يف اخلارجي التوظيف تنظيم  :األول املطلب
 لشغل الضرورية املؤهالت الكفاءات و ميتلكون موظفني توفري يف املعتمدة املصادر أهم أحد اخلارجي التوظيف يعترب   

 العوامل بني من أنه كما ، بناء وكافة فروعهاعلى مستوى مديرية التعمري واهلندسة املعمارية وال الشاغرة العمل مناصب
 جديدة ومؤهالت أفكار عن للبحث دائما تسعى اليت العمومية واإلدارات املؤسسات أداء على األساسية املؤثرة

،  العمومية الوظيفة ظل التوظيف ابملديرية يف من النوع هذا تنظيم كيفية إىل نتطرق سوف املطلب هذا ويف ، متخصصة
 واليت ، للتوظيف العامة الشروط من جمموعة حدد املشرع اجلزائري قد أن إىل اإلشارة من البد ذلك يف الشروع قبل ولكن

إىل  نتطرق سوف املطلب هذا ففي ، وعليه اجلزائر يف العمومية ابلوظيفة يلتحق أن غياب أحدها يف للمرتشح ميكن ال
 : التالية  العناصر

 العمومية ابملديرية . ةابلوظيف لاللتحاق العامة الشروط-
 . تنظيمها على مستوى املديرية  وكيفية اخلارجي التوظيف مسابقات أنواع-
 
 
 



 

 

 ابملديرية :  العمومية ابلوظيفة لاللتحاق العامة الشروط -1
 لشروطا اجلزائر يف الوظيفة العمومية بتنظيم تتعلق اليت واخلاصة ، منها العامة القانونية النصوص خمتلف عددت لقد    

 منه 75 املادة نصت حيث 03-06 به حاليا واملعمول العمومية  الوظيفة بسلك اباللتحاق يرغب فيمن توفرها الواجب
 : اآلتية  الشروط فيه تتوفر مل ما وظيفة  عمومية يف كان أاي يوظف  أن ميكن ال ": على

  . اجلنسية جزائري يكون ن أ-
  . املدنية حقوقه متمتعا بكامل  يكون ن أ-

 هبا املراد االلتحاق الوظيفة ممارسة و تتناىف مالحظات القضائية سوابقه شهادة حتمل ال ن أ -
 . الوطنية اخلدمة اجتاه قانونية وضعية يف يكون ن أ-
  .1هبا االلتحاق املراد لاللتحاق ابلوظيفة املطلوبة املؤهالت كذا و الذهنية و البدنية والقدرة السن شروط فيه تتوفر ن أ-

 أو إجازات أو التأهل بشهادات إثبات على ابلرتبة االلتحاق يتوقف ": على األمر نفس من 79 املادة نصت كما    
 ." تكوين مستوى

 لبعض الطيب الفحص يف االقتضاء عند " لإلدارة مفتوحا الباب األمر السابق ذكره  وترك  -
 يتوقف اليت األسالك وحتديد " التوظيف شروط توضيح إمكانية أعطى كما ،" املوظفني أسالك

 .اخلاصة األساسية القوانني إىل مسبق إداري حتقيق إجراء على هبا االلتحاق
 الدنيا السن حتديد ": جاء فيها اليت و منه 78 املادة يف القانوين للسن األدىن احلد 03-06رقم  األمر وحدد -

 ." كاملة عشر سنة بثماين عمومية بوظيفة لاللتحاق
 تنظيمها : كيفية و اخلارجي التوظيف مسابقات أنواع -2

 80 املادة يف وكذا 59-85من املرسوم  34واملادة    133-66  رقم األمر من 26 املادة يف اجلزائري  املشرع نص   
 على وحددت املسابقات أسلوب ابستعمال العمومية ابلوظائف كيفيات االلتحاق على طرق و 03-06 رقم األمر من

 :يلالتا النحو
 االختبارت أساس على مسابقات-
 الشهادات أساس على مسابقات-
 املهنية  الفحوصات-

 التعريف حماولة مع حدى على كل ، املسابقات هذه من نوع كل إىل سنتطرق يلي وفيما    
 منها على مستوى املديرية . كل إجراءات وتنظيم بكيفية
 :االختبارات   سأسا على املسابقات طريق عن التوظيف  :األول الفرع

 يف النجاح ويكون ، مسبق إجراء اختبار خالل من اإلختبارية املسابقة أساس على املرتشحني أفضل وانتقاء اختبار يتم  
 لشغل حاجتها عن تعلن فاإلدارة ابملديرية ، العمومية يف الوظيفة للتعيني النهائي الفيصل هو املسابقة اختبار أو امتحان

 يتم االمتحان نتيجة على وبناء ، للمتقدمني امتحان إبجراء تقوم مث ، املطلوبة ملواصفات والشروطا وتضع املناصب بعض

                                                 
يتضمن القانون األساسي العام للوظيفة العمومية ، الجريدة الرسمية  2006يوليو  15الموافق لـ  1427جمادي الثانية  19المؤرخ في  03-06األمر رقم   1
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 طبقا من املرتشحني احملدد العدد توظيف يتم وهكذا عليها حتصلوا اليت النتائج و العالمات حسب تصنيف املرتشحني
 هذا تنظيم ويتم ، املراد شغلها و الشاغرة املناصب ىلإ ابلنظر التوظيف أو بعملية املعنية العمومية املؤسسة الحتياجات

 : يف تتمثل مبرحلتني املرور من خالل املسابقات من النوع
  :األوىل املرحلة

 التعيني هلا صالحية اليت للسلطة ميكن التعمري والبناء ةالبشرية ملدير  املوارد لتسيري السنوي املخطط على املصادقة بعد  
 اإلداري التسيري و التعيني بسلطة و املتعلق 1990مارس  27 يف املؤرخ 99  -90 رقم لتنفيذيا املرسوم أحكام وفق

 فتح هلا التابعة اإلدارية الطابع ذات العمومية املؤسسات وكذا ، البلدايت املركزية و اإلدارات  أعوان و موظفي ءزاإ 
 تبلغ أن ينبغي والذي ،  وزارة السكن والعمران واملدينة من السلطة املركزية املتمثلة يف بقرار أساس االختبار على مسابقة

 حول رأيها املركزية املصاحل تبدي أن وجيب عليه اتريخ التوقيع من أايم عشرة  أجل يف العمومية للوظيفة املصاحل املركزية  به
 عليه "نصت  ملا طبقا اوهذ عليه التوقيع اتريخ من يوم عشر مخسة يتعدى ال أجل يف أو املقرر القرار مشروعية مدى
 املهين  االختبار أو املسابقة  مقرر فتح أو املديرية إرفاق قرار على يتعني كما   95 293 -رقم املرسوم من 05 املادة

 اإلشهار يتم ": يلي كما االختبار أساس على مسابقة فتح عن اإلشهار عملية ذلك بعد أييت مث،  معلوماتية ببطاقة
 الفاصلة املدة تتجاوز أال وجيب ، ابللغة الفرنسية وأخرى العربية ابللغة وطنية يومية يف وذلك كتوبةامل الصحافة يف وجواب

 أساس على املسابقة طريق عن التوظيف إعالن إلصاق يتم كما ، 1 أايم مخسة الثاين واإلشهار األول اإلشهار بني
 املسابقة  على إشهار يتم إجراء  أخرى جهة ومن "، متحاناال مركز مبقر وكذا ، مبقر مديرية التعمري والبناء يف االختبار

 . ' العمومية للوظيفة العامة ابملديرية اخلاص ' االنرتنت موقع
 اليت امللفات كل تلقائيا وترفض املديرية  إشهار أول من ابتداء ترشحهم ملفات إيداع أو إرسال يف املرتشحون يشرع   

 تسجيل سجل غلق يتم الرتشح ملفات الستالم املدة املخصصة انتهاء بعد  )يوما 45 ( احملدد األجل بعد تصلها
يف  للمشاركة املقبولني املرتشحني ابختيار املكلفة التقنية اللجنة استدعاء يتم و هلذا الغرض فتحه مت الذي الرتشح ملفات

 من تتأكد كما ، للواثئق املطلوبة اهب املرفقة الواثئق مطابقة من التأكد و املرتشحني بدراسة ملفات لتقوم ، املسابقة
 هذا وينشر ، أعضائها قبل من ممضي و حمضر مؤرخ يف راستها للملفاتد  عملية تدوين ويتم ، املرتشحني شهادات

 : على احملضر حيتوي و مقر املديرية يف اإللصاق طريق عن احملضر
 . املسابقة يف للمشاركة املقبولني املرتشحني مساء أ -
 . الرفض سبب تبيان مع ملفاهتم رفضت الذين املرتشحني مساء أ -
 العمومية مصاحل الوظيفة إىل عليه التوقيع من أايم 08 حدود يف التقنية اللجنة اجتماع حمضر من نسخة مث ترسل   

حاانت لالمت املقبولني املرتشحني بتبليغ املديرية  تقوم و للتوظيف اإلشهارية اإلعاانت من بنسخ مرفقا احلالة حسب
 ابستدعاءات للمسابقة .
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  :الثانية املرحلة
 ملف إليها ويرسل االختبار أساس على تنظيم املسابقات قانوان هلا املخول ابملؤسسة ابالتصال املديرية  ممثل يقوم   

 ابختبار املكلفة اللجنة جتتمع الكتابية لالختبارات ،وحتسبا للمسابقة إبجراءات التحضري تبادر أن أجل من املسابقة
 طريق عن رئيس املركز خيتار ، مادة كل يف خمتلفة مواضيع ابقرتاح ثالثة أعضاءها من عضوا كل يقوم املواضيع حيث

 قرابة صلة هلم أو ابملسابقة معنيني ال يكونوا أن جيب اللجنة أعضاء أن إىل نشري وهنا ، مادة لكل موضوعني القرعة
 مستوى على القبول جلنة جتتمع مث تصحيحها  ومن الكتابية االختبارات من ءاالنتها املرتشحني  عند أحد مع مباشرة

 معدل على حتصلوا الذين الكتابية أي االختبارات يف املقبولني املرتشحني نقاط مطابقة مدى من وتتحقق مركز االمتحان
 ممثل منه إىل نسخة تسلمو  ، األعضاء مجيع عليه يوقع حمضر يف أشغال اللجنة تدوين ، يتم 10يفوق أو يساوي عام

 واالمتحاانت ابالختبارات املتعلقة بعض املواد يف الطعن حق أن إىل اإلشارة بنا جتدر وهنا ، مديرية التعمري والبناء 
    من ابتداء إلغاءه مت قد املهنية واالمتحاانتارات االختب على أساس للمسابقات املرتشحون به يتمتع كان الذي الكتابية

 املناصب املالية حدود ويف االستحقاق درجة حسب هنائية بصفة الناجحني عن اإلعالن ، ويتم 2006  ماي  03
 ميكن متساوية نتائج على مرتشحني حتصلوا وجود حالة يف االحتياطية القائمة حتديد يتم كما ، الغرض هلذا املفتوحة
 : التاليني املقياسني أساس على بينهم الفصل

 . تابيةالك االختبارات معدل-
 . معامل أكرب له الذي عالمة االختبار-

 )ترتيب( تطبيق ميكن أعاله املذكورين املعيارين تطبيق رغم الفصل يتم مل ما حالة ويف
 : التالية للمقاييس األولوية حسب

 املؤهل أو الشهادة تقدير -
 الشهادة ةقدميأ -
  1سنا األكرب ملرتشح ا -
 طريق عن للمسابقة النهائية النتائج بنشر املديرية  لتقوم أعضائها كافة قبل من موقع حمضر يف اللجنة أشغال تدون  

 إىل الشفهي االختبار النقاط كشف وكذا ، الكتابية تاار االختب نتائج اإلعالن عن حمضر إبرسال تقوم ، مث اإللصاق
 أو على املؤسسة يتعني. عليه لتوقيعا اتريخ من ابتداء أايم 80 أقصاه أجل يف ) احلالة حسب( الوظيفة العمومية مصاحل
  أعاله املذكور احملضر إمضاء اتريخ من أايم08 أقصاه أجل يف هنائيا الناجحني املرتشحني ابستدعاء تقوم أن املعنية اإلدارة

 عن اإلعالن حمضر على اتريخ التوقيع من ابتداء واحد شهر أقصاه أجل يف وظائفهم يف وجواب املعنيني تنصيب يتم   
 . تنصيبهم اتريخ من تسري ابتداء املرتشحني قرارات تعيني فإن وهكذا ، النهائية لنتائجا

 اإلدارة أو املؤسسة من طرف تلقاه الذي لالستدعاء الناجحني املرتشحني أحد استجابة عدم حالة يف أنه إىل نشري   
 سارية تبقى واليت االحتياطية القائمة يف جلمس أبول مرتشح مباشرة استبداهلم يتم تبليغهم اتريخ من شهر خالل املعنية

 املعنية. من السنة ديسمرب 31 اتريخ غاية إىل املفعول
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  :الشهادات أساس على املسابقة طريق عن التوظيف  :الثاين الفرع 
 تقوم فاملديرية ، دورا يف التعيني املرتشح عليها حصل اليت الشهادة أو للمؤهل يكون املسابقات من النوع هذا يف  

 درجات نتيجة على فقط يعتمد  األوىل ومن مث  التعيني كالطريقة املناصب الشاغرة بعض لشغل حاجتها عن ابإلعالن
 التوظيف من النمط هذا ،و يعتمد حصل عليها يف املقابلة الشفهية  ،والدرجات اليت عليه احلاصل املؤهل يف الشخص

 املعايري يف :  هذه وتتمثل  293-95رسوم التنفيذي من امل 04معايري كما جاءت به املادة  مخسة على
 .املسابقة املطلوبني يف الرتبة أو السلك متطلبات مع املرتشح مؤهالت مالئمة -
 . املسابقة يف للمشاركة املطلوبة الشهادة من أعال مستوى تكوين  -
 . االقتضاء عند املنجزة والدراسات األعمال  -
 . املهنية اخلربة  -
   .1االختيار جلنة مع املقابلة جنتائ - 

 يف املتبعة نفسها ،هي أساس الشهادات على املسابقة طريق عن التوظيف بعملية اخلاصة األوىل املرحلة أن ولكون    
 أن إىل هنا نشري أننا لتكرارها ، غري داعي فال األول يف العنصر إليها التطرق مت واليت ،ارت االختب أساس على املسابقة

 ثالثة يتعدى ال أجل يف الشهادات أساس على املسابقة تنظيم ، حبيث ختتلف و تنظيمها املسابقة لفتح املخصصة املدة
 .أشهر

 : من تتكون املرتشحني مع احملادثة جلنة الغرض هلذا ويتشكل
 . رئيسا اإلدارة ممثل-
 .عضوا املسابقة موضوع األقل على الرتبة نفس على نو ز حيو  موظفني أو موظف-
 ينتمي الرتبة نفس من موظف تعيني اللجوء إىل هلا ميكن ، الرتبة نفس من موظف تعيني من اإلدارة متكن عدم حالة يف
 . أخرى عمومية إدارة أو مؤسسة إىل

 على صفر وأربع نقاط بني ويتم تقييمهم مديرية التعمري والبناء  قبل من استدعائهم بعد املرتشحني مبقابلة اللجنة تقوم
 يف إبدراجه يقوم الذي املديرية  مسؤول إىل يرسل و أعضائها من طرف موقع حمضر يف اللجنة أشغال وتدون ، األكثر

 .ملف املسابقة
 النهائية النتائج عن ابإلعالن املكلفة ابستدعاء اللجنة اإلدارة مسؤول يقوم إجراء احملادثة  عملية من االنتهاء بعد    

 مجع ويتم ، الشهادة أساس على للمسابقة املرتشحني ملفات تنقيط بعدها يتم ، قبولنيامل املرتشحني ملفات بدارسة لتقوم
املكلفة  اللجنة أشغال تدوين يتم وبعدها ، سابقا إليها املشار اخلمسة املعايري يف مرتشح عليها كل حصل اليت النقاط
 كما ، املالية املناصب ويف حدود ، اقاالستحق درجة حسب الناجحني قائمة وحتضر حمضر يف النهائية النتائج إبعالن
 تسلم و اللجنة أعضاء قبل من احملضر هذا يتم توقيع ، االستحقاق درجة حسب للمرتشحني احتياطية قائمة حتضر
 املرتشحني إخطار بعدها ليتم ، احملضر إمضاء اتريخ من أايم 08 أقصاه أجل العمومية يف الوظيفة مصاحل إىل منه نسخة

 أن املرتشح على و جيب ، النهائية النتائج عن اإلعالن حمضر على اإلمضاء اتريخ من أايم 08 أقصاه جلأ الناجحني يف
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 درجة حسب االحتياطية القائمة من استبداله مبرتشح مت إال و األكثر على شهر ظرف يف عمله مبنصب يلتحق
 . االستحقاق

 املهنية الفحوصات أساس على التوظيف  :الثالث الفرع
 األساسية القانونية النصوص عليها بعض نصت اليت التوظيف أمناط أحد املهنية الفحوصات طريق عن التوظيف يعترب  

 أساس على املسابقة طريق عن التوظيف هبا يتميز اليت الكيفية كثريا عن التوظيف من النمط هذا خيتلف وال ، اخلاصة
من  النمط هذا هبا يتميز اليت االختالف نقاط إىل فقط تطرقن أن ارأتينا الشرح يف جتنب اإلعادة وقصد ، راتاالختبا

 . االختبارات أساس على املسابقة منط عن التوظيف
 احلجاب  السيارات و سائقي و املهنيني للعمال اخلارجي للتوظيف املهنية جترى الفحوصات  -
 . أشهر 03 حدود يف املهين الفحص وتنظيم فتح يتم-
 التشغيل وكالة على مستوى من التوظيف النمط هلذا اإلعالانت إلصاق طريق عن ملهنيةا الفحوص عن اإلشهار يتم-

 . مديرية التعمري والبناء  مستوى وعلى
  .العمومية الوظيفة ظل يف الداخلي التوظيف تنظيم  :املطلب الثاين 

 تعتمد اليت املصادر أهم من ينيأو التقن دارينياإلمبديرية التعمري واهلندسة املعمارية والبناء سواء  احلاليون املوظفون يعترب   
املديرية  داخل اإلعالن عنها جيب فإنه معينة وظيفة خلت إذا انه يعين مما ,لديها الشاغرة املناصب شغل املديرية يف عليها

 ويتجسد , نيةامله حياته يف هاما وحداث املهين للموظف املسار يف أساسية دعامة الرتقية تشكل حيث , الرتقية طريق عن 
 الوظيفي السلم الدرجات إحدى إىل صعود يف املوظفني حظوظ بضمان تساوي تسمح اليت آلياهتا خالل من ذالك

 املطلب سنتطرق هذا ففي وعليه , الوظيفي أدائهم وتطوير عملهم يف واإلخالص قبلهم من لتقدمي احلسن حافزا  تشكل
 : التالية عناصر إىل
 . الدرجة يف الرتقية -
 . الرتبة يف الرتقية -
 l'avancementالوظيفي (   التدرج ( الدرجة يف الرتقية -1
 توفر بعد وذالك ، الرتبة يف ذات مباشرة تعلوها أخرى درجة إىل درجة من املوظف صعود الدرجة يف ابلرتقية يقصد  

 مما التكوين دورة إجراء بعد أو ، التعيني صالحية هلا السلطة اليت لتنقيط وتبعا ، املعنية السنة يف املطلوبة االقدمية شرط
املطلوبة  األقدمية إىل للوصول مدهتا تؤهلهم تكوينية لدورة خضعوا و االقدمية شرط يتوفر فيهم ال الذين املوظفني إن يعين

 . الدرجة يف ترقيتهم ميكن فإنه أعلى درجة إىل لالنتقال
 يف زايدة فقط عليها يرتتب املوظف بل ميارسها اليت الوظيفة يف تغيري عنها يرتتب ال الدرجة يف الرتقية أن إىل نشري     

 األخذ مع األقدمية شرط توفر بعد القانون بقوة وهي متنح املوظف حقوق من حقا الرتقية إن كون عن فضال الراتب ،
 . املعنية السلطة تنقيط االعتبار بعني
 '':يلي كما   املادة نص جاء حيث منه ، 106يف املادة  03-06رقم  األمر –  الرتقية من النوع هذا على نص لقد    

 الواثئق و حسب مستمرة بصفة مت و مباشرة، األعلى الدرجة إىل درجة االنتقال من يف الدرجات يف الرتقية تتمثل



 

 

 مت فإهنا اشرة،مب أعلى درجة من االنتقال يف تتمل الدرجة يف الرتقية كانت إذا التنظيم ، و طريق عن حتدد اليت الكيفيات
 اثين على تتوزع ئراتالو  القصوى هذه املدة و ، املتوسطة املدة ، الدنيا املدة ، هي و ئراتو  ثالثة حسب بصفة مستمرة
 عشر درجة .

 :سلك الوظيفة العمومية ضمن أعلى درجة إىل درجة من االنتقال واثئر يبني جدول يلي فيما و
 

 املدة القصوى املتوسطة املدة املدة الدنيا الرتقية يف الدرجة
من درجة إىل درجة أعلى 

 منها مباشرة
 ثالث سنوات ونصف ثالث سنوات سنتان ونصف

 درجة 12اجملموع 
 احملدد للشبكة االستداللية ملرتبات 2007-09-29املؤرخ يف  304- 07رقم الرائسي املرسوم :املصدر

 . 12صفحة  سبتمرب  30بتاريخ  الصادر ،  61العدد الرمسية، اجلريدة رواتبهم، دفع نظام و املوظفني
 
   :الدرجة يف الرتقية شروط 1-1
 اليت الدرجة إىل االنتقال من أجل املوظفني على يشرتط و الرتقية، لوترية تبعا استداللية بزايدة اخلربة تعويض يرتجم   

 كحد أشهر ستة و سنتني بني ترتاوح ما اليتهي األقدمية  و هبا املعمول القانونية الشروط فيهم تتوفر  أن مباشرة تعلوها
األقدمية  سنوات مباشرة، تعلوها أخرى درجة إىل درجة من لالنتقال كحد أقصى أشهر ستة و سنوات ثالث و أدىن،
، أربعة   :النسب تباعا حسب تكون و القصوى املدة و املتوسطة، املدة الدنيا، املدة هي ثالث واثئر على موزعة هذه

 على موظفني الدنيا، وأربعة املدة أساس على موظفني أربعة ترقية وهذا يعين موظفني، عشرة ضمن من نان أربعة و إث
 . 304 -07من املرسوم  12القصوى  ) كما نصت علية املادة  املدة أساس على موظفني و املتوسطة، أساس املدة

 (la promotion)الرتقية يف الرتبة :  -2
 نظام و معني مبستوى من وظيفة املوظف انتقال العمومية، للوظيفة املنظمة القوانني ظل يف بةالرت يف ابلرتقية يقصد   

 يوافق الذي املهنية مسريته يف املوظف قدم مبعىن أعلى، ذات رتبة أخرى وظيفة إىل معينة واجبات و حقوق و معني قانوين
 كذلك و أكرب، مسؤوليات و بواجبات ابرتباطها خريةاأل هذه تتميز معينة و برتبه ذلك و يكون الوظيفي السلم يف قدمه

 الرتقية أتطري و تنظيم اجلزائري املشرع حاول قد و ، 1املسؤوليات هذه حجم مع لتتناسب مالية أعلى تعويضات و حقوق
 من لنوعا هذا 03-06  رقم األمر منها و العمومية الوظيفة تنظم اليت القانونية مجيع  النصوص تضمنتها حيث الرتبة، يف

 من ابالنتقال ذلك و املهين، مساره يف قدم املوظف يف الرتب يف الرتقية تتمثل" :على نصت اليت 107 مادته يف الرتقية
 ، املثال سبيل فعلى الكيفيات حسب مباشرة األعلى السلك يف نفس السلك أو يف مباشرة األعلى الرتبة إىل رتبة 

يثبتون  الذين املوظفني بني من األعضاء املتساوية اللجنة ري أ أخذ بعد أهيلالت قائمة التسجيل يف طريق عن االختيار
 . ''...مرتني متتاليتني التأهيل قائمة يف التسجيل طريق عن الرتقية من املوظف يستفيد ال ، املطلوبة األقدمية

                                                 
جزائر ، رسالة ماجستير فرع االدارة و المالية العامة ، جامعة العالقة العمل بين السلطة والحرية في التشريع الجزائري ( بن احمد عبد المنعم )   1
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 من أو آخر سلك إىل سلك تقال مناالن العمومية للوظيفة العام األساسي القانون ظل يف الرتبة يف ابلرتقية يقصد عليه و
 و هبا املعمول القانونية الشروط فيهم تتوفر الذين خيص املوظفني الرتقية من النوع هذا السلك، نفس يف أخرى إىل رتبة 

 .اخلاصة القوانني حسب
 من التحقق و كدالتأ التقديرية،وذلك بعد سلطتها مبقتضى املديرية  تتخذه إداري بقرار الرتبة  يف الرتقية تتم و    

 ابلنظر األصل يف ذلك يكون و األعلى، املنصب وتفضيله لشغل تسبقيه و الرتبة يف املوظف برتقية تسمح اليت األسباب
و  املشروعية مبدأ إطار يف أي موضوعي يكون أن يتعني التقييم هذا لكن ،... و املواظبة كالكفاءة حمددة معايري إىل

 أساس على السلبية القائمة املمارسات و األساليب ببعض مدلوله خيتلط ال أن و ،العام الصاحل محاية و العدالة
  املمارسات من النوع هذا تفادي أجل من و ...غري املشروع الربح و اجلهوية و احملسوبية و احملاابة مثل؛ البريوقراطية ،

 الرتقية من مؤهال لالستفادة يكون حىت فاملوظ يف توفر ت أن جيب الشروط اليت اجلزائري جمموعة املشرع حدد السلبية
 :يلي فيما نذكرها الرتقية من النوع هلذا عديدة أنواع هناك أن هلذا جند و الرتبة، يف
 االختيار : طريق عن الرتقية  2-1
 ما نولك ،) أعالء املذكور ( لرتقية ا النوع من هذا على  03-06 رقم األمر من 107 املادة من الرابع البند نص لقد   

 الواجب الشروط جانب من أي جرائياإل جانبه من لكن و يةاالختيار الرتقية  ملوضوع تعرضت املادة هذه أن نالحظ
 .العملية هلذه املعامل واضح .ي نظرا 'تعريف، لنا تقدم مل املقابل يف لكنها منها و لالستفادة حتققها

 بصفة ذلك يكون و برتبة واحدة املهين سلكه يف املوظف دمتق االختيارية ابلرتقية نقصد فإننا األمر يكن مهما و    
 عليها املنصوص املعايري و الشروط بعض بتحقق يبقى مرهوان الرتقية هذه من االستفادة لكن الوظيفي، نشاطه طيلة دورية

 .املهنية محياهت لتطوير فرصة املؤهلني املوظفني مجيع إلعطاء هذا و لذلك، املناصب  املخصصة عدد كذا و قانوان،
 هذه تعد و املهنية، أخريا  الكفاءة الوظيفي و التأهيل كذا و ، الرتبة يف األقدمية لشرط دائما االختيارية الرتقية ختضع    

 التقنية اليت األسالك أو  اإلدارية لألسالك خاضعني كانوا املوظفني سواء كافة يف توافرها يتعني عامة شروطا، الشروط
 .ينتمون إليها

 االختيارية، من الرتقية االستفادة أن الشرط هذا يعين و ، األقدمية شرط الشروط هذه رأس على أييت هكذا و    
 أعلى رتبة إىل االختيارية للرتقية يطمح حىت إليها املوظف ينتمي اليت الرتبة يف املطلوبة السنوات عدد ابستيفاء مشروطة

 ترك فقد ، األقدمية بشرط يتعلق فيما هنائي بشكل يفصل مل العمومية فةللوظي العام األساسي القانون أن مبا و مباشرة
 05 يف املؤرخ 224-89 رقم التنفيذي املرسوم بينها من و اخلاصة، األساسية للقوانني املطلوبة حتديد األقدمية مهمة

  للمؤسسات رتكةاملش لألسالك املوظفني املنتمني املطبق على اخلاص األساسي القانون املتضمن 1989 ديسمرب
 التنفيذي  واملرسوم 1990 جويلية 25 يف املؤرخ  229-90املتمم ابملرسوم التنفيذي  رقم  و املعدل العمومية اراتاإلد
واملرسوم  1994ماي  09املؤرخ يف  105-94  لتنفيذي رقم ا واملرسوم ؛ 1991 مارس 23 املؤرخ يف  79-91 رقم

 الرتقية من ستفادةاال قصد توافرها األقدمية الواجب واليت حددت 2008جانفي  19املؤرخ يف  04-08التنفيذي 
 .الفعلية اخلدمة من سنوات 10بعشر  الرتبة يف وتقدر األقدمية الرتبة االختيارية حسب

 قوائم يف األقدمية شرط فيهم يتوفر الذين املوظفني تسجيل وجوب هو االقدمية عنصر يكمل الذي الثاين العنصر أما   
 اللجنة استشارة بعد 10 %ابملائة عشرة حدود يف املخصصة للرتقية  الشاغرة املناصب حسب سنة كل يف هيلالتأ



 

 

إعداد  بكيفية املتعلقة 2001 مارس 10 يف املؤرخة 86 رقم التعيلمة نصت كما و األعضاء ، هذا املتساوية اإلدارية
 :يلي ما على أعلى برتبة التأهيل لاللتحاق قوائم

 املكتسبة ةاألقدمي  -
 العامة  االقدمية االعتبار بعني األخذ ميكن -
  أيضا يشكل الذي و عايل منصب شغل -
 املستوى حتسني و دورات التكوين -
 املعايري هذه إىل إضافة   .بعني االعتبار فيأخذ املعين، طرف من منجز حبث أشغال أو دراسات هناك كانت إذاو  -

 روح املهنية، املؤهالت املميزات و :هي و اللجنة املتساوية األعضاء طرف من باراالعت بعني أتخذ أخرى معايري هناك
 الوضعية االجتماعية  االنضباط، البدنية، اللياقة املبادرة،

 :االختيار أساس على الرتقية إجراءات -أ
 :إجراءات بعدة االختيارية الرتقية عملية متر  
 الوظيفة مصاحل طرف من  البشرية املوارد لتسيري السنوي املخطط على ملصادقةا بعد االختيارية الرتقية بعملية للقيام   

 الشروط فيهم تتوفر الذين املوظفني إبحصاء املديرية  تقوم الشاغرة ، املناصب من % 10 حدود يف هذا و العمومية،
 ( مث الرتبة يف قدميهأ ancienneté dans le grade( سنوات  10 بعشر تقدر  اليت يثبتون خربة و أي القانونية

 االستيداع على اإلحالة أقدميه اجلنوب، منح التعيني، مقررات أو قرارات  استخراج أجل من املعنيني ملفات يف تنظر
 .األخرية  سنوات اخلمس خالل السنوية التنقيط بطاقات

 اليت التأهيل قوائم إعداد يتم إثرها على و شاملة و دقيقة بدارسة املعنية اإلدارة تقوم املرتشحني ملفات كل مجع بعد و   
 و الرتبة حسب االمسية القوائم نشر طريق عن إشهارها و السنة املالية، تسبق اليت السنة من ديسمرب 31 يف وقفها يتم

 عدد أكرب يسمح إبعالم حبيث كافية، ملدة اإلشهار أجل متديد ينبغي أنه إىل نشري املناسبة، مواقع العمل يف السلك
 .ن املرتشحنيم ممكن

 املصلحة طرف من التأهيل  قائمة على املسجلني غري املوظفون هبا يتقدم أن حيتمل اليت الطعون دراسة ميكن و  
 .اجملال هذا يف املختصة

 بعني أخذ مع درجة االستحقاق حسب الرتتيب وفق الرتب و األسالك حسب املرتشحني تقدمي قوائم إعداد جيب   
 حتديد مع األعضاء املتساوية اللجنة أعضاء استدعاء يتم الفرتة ههذ خالل و األصلية الرتبة يف كتسبةامل األقدمية االعتبار
  املعنيني ترتيب االعتبار بعني أخذ مع املرتشحني تسجيل بعد التأهيل قائمة يوم االجتماع  تصددر و األعمال جدول
 إعداد الصدد هبذا يتم و املتساوية األعضاء اللجنة قبل من النهائية التأهيل قوائم على املصادقة تتم ، األقدمية حسب
 القاعدية الوثيقة يشكل أن جيب الذي و اللجنة أعضاء كافة من طرف عليه ميضى اللجنة كاتب طرف من حمضر

 للجنةا أعضاء طرف احملضر من إمضاء بعد و أعلى، رتبة يف املوظفني ترقية املتضمنة املقررات أو مشاريع القرارات إلنشاء
 .التعيني صالحية له الذي املسؤول طرف ميضى من و اللجنة حمضر على املصادقة مقرر قرار أو   يصدر

 سراين يكون  اتريخ الذي و املعين ترقية مقرر أو قرار مكتب املستخدمني إبعداد  مسري يقوم العملية هذه إثر على و   
 .احلالة حسب الشهر املوايل أو فيه لجنةال اجتمعت الذي الشهر من 01 األول من ابتداء مفعوله



 

 

  :الشهادات أساس على الرتقية  2-2
 مباشرة لاللتحاق ألولوية  هلم حبق تسمح اليت الشهادات، و املؤهالت أحرزوا الذين للموظفني الرتقية هذه ختصص   

 املخطط يف اخلارجي وظيفللت املخصصة الشاغرة حدود املناصب يف اجلديد أتهيلهم يطابق أعلى رتبة أو أعلى بسلك
 .البشرية املوارد لتسيري السنوي

 :الشهادات أساس على الرتقية شروط .أ
 تسمح اليت املهنية يف إطار حياهتم مؤهالت أو شهادة على حيصلوا أن يشرتط الشهادات، أساس على املوظفني لرتقية   
 املتعلق ، 1996 نوفمرب 05 يف املؤرخ 1710 رقم نشورإطار امل يف هذا و األصلية، رتبهم من أعلى برتبة اباللتحاق هلم

 األويل توظيفهم بعد شهادة على حتصلوا الذين للموظفني يسمح أبنه يقر الذي و أعلى رتبة يف املوظفني بتعيني
 ابلرتبة لاللتحاق املسابقة املشروطة طبيعة كانت مهما و هلا، اخلاضعني األساسية القوانني إطار يف أعلى اباللتحاق برتبة

 املخصصة الشاغرة املناصب حدود يف أعلى لرتبة أساس الشهادة على مباشرة االلتحاق املوظفني هؤالء إبمكان املعنية
 .البشرية املوارد لتسيري املخطط السنوي يف اخلارجي للتوظيف

 :الشهادات أساس على الرتقية إجراءات :ب
 عليه التوقيع اتريخ من  فردي ابتداء بقرار أعلى رتبة يف باشرةم مؤهالت أو شهادات على حتصل الذي املوظف يعني   
 .لرتبته األصلية عليها  احملصل املهنية اخلربة تعويض بنقاط االحتفاظ مع
  :املتخصص التكوين طريق عن الرتقية  2-3
 و متخصصة رات تكوينيةلدو  الذين خيضعون املوظفني ترقية على العمومية للوظيفة العامة األساسية القوانني نصت لقد   

 األساسية الكفاءات و حتسن املعارف عن ينتج الرتقية من النوع فهذا ، 03-06 رقم األمر من 107 املادة منها
 قطاعي خمطط إبعداد املديرية تقوم الرتقية من النوع جتسيد هذا أجل من و متخصص، لتكوين خضوعهم بعد للموظفني

 األولية واالحتياجات  املديرية أهداف وفق املعلومات جتديد و املستوى حتسني و التكوين يف السنوات أو متعدد سنوي
 مصاحل اإلطار تقوم هذا يف و الغرض، هلذا امليزانية خمصصات والتقنية و املؤهالت اإلدارية بني املرتابط التطور إىل ابلنظر

 التكوين السيما اخلاصة املناصب صة واملتخص املعاهد لتحديد العمليات هذه تنسيق و بتخطيط الوظيفة العمومية
 03 يف املؤرخ 92-96 رقم التنفيذي املرسوم أحدث الرتقية النوع من هذا ولتنظيم السنوي، املخطط حسب املتخصص

للموظفني  امتيازات منح املرسوم هذا معلوماهتم، جتديد و مستواهم حتسني و املوظفني بتكوين املتعلق 1996 مارس
 التكوين هذا يدوم ميكن أن طيا، برتبة أو االلتحاق مبلك االمتيازات يف هذه تتمثل و متخصصا، ناتكوي اتبعوا الذين
 تساوي اليت األقدمية يف ختفيض مع طريق االختيار عن التأهيل قائمة يف املوظفني تسجيل يتم و ، سنوات 03 ثالث
 .1 التكوينية الدورة هذه

 :صاملتخص التكوين طريق عن الرتقية شروط -أ 
 يلي؛ فيما املتخصص التكوين طريق عن للرتقية األساسية الشروط متثل  
 .عليه املصادقة و املعلومات جتديد املستوى و حتسني و للتكوين السنوات املتعدد أو السنوي القطاعي املخطط إعداد -
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 عليه . املصادقة و املعنية املالية للسنة البشرية املوارد تسيري خمطط إعداد -
 .املعنية املالية السنة بعنوان مناصب مالية هلا املخصص ابلرتب لاللتحاق متخصص تكوين فتح مقرر أو قرار ادإعد -
 .ترشحاهتم تقدمي  من القانونية الشروط يستوفون الذين املوظفني لتمكني العملية هلذه إشهاري إعالن جراء إ -
 اللجنة طرف من ذلك إعالن املتخصصة بعد التكوينية الدورة يف املوظفني جناح بعد املعنية الرتبة يف تعيني قرار إعداد -

 .املؤهلة اخلاصة
 :املتخصص التكوين طريق عن الرتقية إجراءات.ب
 حمضر إبعداد على تكوين املوظفني أشرف الذي املعهد و املعنية اإلدارة تقوم املتخصص، التكوين دورة انتهاء بعد   

 التكوين يف الناجحني املوظفني ترقية يتم احملضر هذا على إثر املديرية  و عن مسؤول و املعهد مدير طرف من عليه ميضى
مع  بقرارات فردية الرتقية من املستفيدين املوظفني تعيني يتم و احملضر، إمضاء من اتريخ ابتداء هذا أعلى و رتبة إىل

 . األصلية رتبهم يف عليها حصلوا اليت املهنية ابخلربة االحتفاظ
  :املهين االمتحان طريق عن لرتقيةا  2-4
 صدر الغرض هلذا بكيفية و املتعلق سريه حن و بتنظيمه اجلزائري املشرع اهتم فقد الرتقية من النوع هذا ألمهية نظرا   

 و املؤسسات يف املهنية االمتحاانت و املسابقات تنظيم 1995 ديسمرب 30 يف املؤرخ  293-95 رقم املرسوم
 املؤرخة يف 08 رقم مشرتكة وزارية  تعليمة العمومية للوظيفة العامة املديرية أصدرت اإلطار يف هذا و ة،العمومي اإلدارات

 كيفية حتدد ، 2008 ماي 26  يف املؤرخة 08 رقم املشرتكة الوزارية ابلتعليمة املتممة و املعدلة  2004أكتوبر     16
 القانوين اإلطار تطبيق كيفية توضيح إىل هذه التعليمة هتدف املهنية، االختبارات و االمتحاانت املسابقات، تنظيم

امتيازات  إعطاء قصد هذا و اجملال هذا يف عليها املنصوص التنظيمية االحرتام الصارم لألحكام مع به املعمول الساري
 .رتبة أعلى إىل الرتقية من ابالستفادة هلم تسمح اليت املؤهالت و اإلمكانيات هلم الذين للموظفني

 :املهين االمتحان طريق عن الرتقية شروط  -أ
 يف األقدمية شرط رأسها الشروط و على جمموعة من فيهم تتوفر أن املهين لالمتحان خيضعون الذين املوظفني على يتعني  

  حدود يف هبا املعمول األساسية القوانني حسب هذا و الفعلية اخلدمة سنوات من 05 مخس تبلغ أن جيب اليت و الرتبة
 .الداخلي التوظيف يف الشاغرة املناصب منابملئة  30
 :املهين االمتحان طريق عن إجراءات الرتقية – ب
 :يلي فيما نذكرها إجراءات بعدة املهين االمتحان طريق عن الرتقية عملية متر  

 عليه تنص ما حسب رةاملالية الشاغ املناصب نسب وحتديد البشرية املوارد السنوي لتسيري املخطط على املصادقة بعد
 املهنية االختبارات و للمسابقات املخصصة املالية تكون املناصب التوظيف طرق ملختلف اخلاصة األساسية القوانني
السنة  خالل إجباراي للمديرية و استعماهلا البشرية املوارد لتسيري السنوي املخطط من  04أربعة  رقم اجلدول ضمن مدرجة

التوقيع  اتريخ من ابتداء أايم 10عشرة  أجل يف مقرر  أو بقرار املهنية االمتحاانت املديرية فتفتح نأ جيب اجلارية؛ املالية
 العملية مشروعية مراقبة  ضمان أجل من هذا للوظيفة العمومية و العامة املديرية مصاحل إىل منه نسخة ترسل حيث عليه،

 .املعمول به للتنظيم مطابقتها مدى و



 

 

 مذكرة طريق عن داخل اإلدارة املوجود النشر جبدول ملصقات شكل على املهين االمتحان إشهار يتم أن ينبغي    
 .املهنية االمتحاانت فتح مقرر أو بقرار مرفوقة إعالمية

 و مخسة أجل يف أن ختتم العملية جيب هذه إلصاق، أول صدور من ابتداء الرتشح ملفات إيداع عملية ذلك بعد تبدأ مث
 املؤرخ 11 رقم املنشورة الرسالة عليه نصت طبقا ملا هذا و مسؤول املديرية  من مببادرة يوما 30 ثالثني أو يوما 45أربعني

 حسب 293-95 رقم املرسوم من 07 املادة ألحكام طبقا الرتشح ملفات تسجل أن جيب ،  2006أفريل  29 يف
 .هلا التابعة املصاحل لدى أو املديرية  لدى الغرض هلذا خصيصا تفتح دفاتر يف استالمها اتريخ

 من عليه، التوقيع اتريخ من أايم  08  مثانية أجل يف العمومية الوظيفة ملصاحل التقنية اللجنة حمضر من نسخة ترسل   
 تاار اإلد و املؤسسات قبل من املتخذة مشروعية اإلجراءات من التأكد من العمومية الوظيفة مصاحل متكني أجل

 تبليغ يتم بعدها الرفض، سبب تبيان مع املرفوضة امللفات و املقبولة، احملضر امللفات هذا يتضمن أن جيب .العمومية
 اتريخ قبل األقل يوما على 15عشر مخسة ظرف يف عليها موصى رسالة مبوجب القانونية، للشروط املرتشحني املستوفني

 فيها يذكر عليها موصى رسالة بواسطة تبليغهم فيجب املقبولني غري ابملرتشحني يتعلق فيما أما املهين، االمتحان إجراء
 االمتحان إجراء اتريخ قبل أايم 10 عشرة أجل يف طعن تقدمي للمرتشحني املرفوضة ملفاهتم ميكن ملفاهتم رفض سبب
 الالزمة اإلجراءاتتتخذ  و عدمه، من الطعن صحة يف للبت الطعون بدراسة اللجنة هذه تقوم .أمام جلنة الطعن املهين

 .املهين االمتحان إجراء موعد حلول قبل
 إلجراء املؤهلة املؤسسة مع املعنية وابلتنسيق العمومية اإلدارة أو املؤسسة تقوم الطعون ملفات دراسة عملية إمتام بعد    

 املرتشحني إعالم يتم املهنية االمتحاانت إجراء بعد و االمتحاانت املهنية، موعد بتحديد االمتحاانت و املسابقات
  يتم و مقر املديرية ، كذا و االمتحان مبركز اإللصاق طريق عن النتائج هذه تنشر عليها و حتصلوا اليت لنتائجاب

 .الشفهي االختبار إلجراء استدعائهم
 أو املركزية املصاحل الختبار الشفهي إىل١ نقاط كشف كذا و الكتابية، االختبارات نتائج عن اإلعالن حمضر يرسل   

 حسب املهين االمتحان يف هنائيا الناجحني حتديد قائمة املرتشحني بعدها ليتم ، )احلالة حسب( العمومية يفةللوظ احمللية
على  اإلمضاء بعد .مباشرة برقية بواسطة إعالمهم يتم و الغرض، هلذا طبقا للمناصب   ملالية املفتوحة االستحقاق درجة

 عن تنشر النتائج التعيني هلا صالحية اليت السلطة و العمومية الوظيفة مصاحل قبل من النهائية النتائج اإلعالن عن حماضر
 االمتحان ومقر مديرية التعمري واهلندسة املعمارية والبناء لوالية أدرار . مركز مستوى على إللصاق١ طريق

 والبناء لتسيري املوظفني على مستوى مديرية التعمري  اإلسرتاتيجية اإلدارةاملطلب الثالث : ما مدى تطبيق 
 لإلدارةللمورد البشري ابلنسبة  اإلسرتاتيجية اإلدارةواقع  إلسقاطبعد كل ما جاء يف الفصول السابقة وحماولة منا    

من خالل منظورين أو زاويتني ومها على املستوى  اإلسقاطاجلزائرية ومديرية التعمري والبناء جزءَا منها ميكننا معاجلته هذا 
اجلزائرية ومن خالل خمتلف مديرايهتا احمللية عرب الوطن تبقى دائما اتبعة وغري مستقلة عن  اإلدارةون املركزي والالمركزي لك

 النقطتني التاليتني : إىلاملركزية اليت تبقى دوما وصية عليها ، وهلذا ارأتينا أن نقسم هذا املطلب  اإلدارة
 للمورد البشري مركزاي  اإلسرتاتيجية اإلدارةواقع  -
 للمورد البشري ال مركزايَ  اإلسرتاتيجية ارةاإلدواقع  -



 

 

 للمورد البشري مركزاي : اإلسرتاتيجية اإلدارةواقع  -1
 اإلدارةهي املسؤولة على منح  األخريةمركزاي تصطدم بعدة معوقات كون هذه  اإلسرتاتيجية اإلدارةميكننا القول أبن     

ات خمتلف املديرايت ، فمديرية التعمري والبناء لوالية أدرار ومبا الالمركزية الرتخيص بفتح مسابقات التوظيف وفقا ملتطلب
مديرية تقنية اتبعة للمصاحل اخلارجية لوزارة السكن والعمران تشرتك مع ثالث مديرايت أخرى يف التخطيط السنوي  أهنا

كل سنة مالية جديدة تقوم للموارد البشرية وهي مديرية السكن ومديرية التجهيزات العمومية وديوان الرتقية العقارية ف
الوزارة اليت  إىل وإرسالهاملخطط السنوي للموارد البشرية اليت تبني فيه كل االحتياجات من املورد البشري  إبعداداملديرية 

 األربعكل متطلبات   إىلال تستطيع االستجابة  األخريةكون هذه   إىل اإلشارةتقوم بدورها مبنح مناصب عمل وهنا جتدر 
لتابعة هلا من االحتياجات من املورد البشري خاصة مع الساسة اجلديدة اليت تتوجه هلا الدولة وهي ترشيد مديرايت ا

االستهالك وعقلنة التوظيف وهنا تكون املديرية حمليا غري قادرة على التحكم الفعال يف موردها البشري كوهنم غري مكتفني 
عشر ،  األحدرية التعمري هلا فروع على مستو معظم دوائر الوالية وكما قلنا مدي إليهماملوكلة  األعمالمقارنة حبجم 

هي كذلك  األخريةاملركزية كون هذه  اإلدارةالالمركزية وغري قدرة التوفري من  اإلدارةمن  مطلوبفالتداخل بني ما هو 
املركزية ال  إلدارةا أنمسايرة لتوجهات الدولة ككل وما مينح هلا من مناصب من خالل كل سنة مالية ميكننا القول 

 إدارةاملركزية ليس هلا  اإلدارةتستطيع التحكم يف املوارد البشرية للقطاع ككل وابلتايل وهذا يبقى رأيي اخلاص أبن 
 للمورد البشري بتااتَ . إسرتاتيجية

 للمورد البشري المركزايَ : اإلسرتاتيجية اإلدارةواقع  -2
الدراسة امليدانية مبديرية التعمري واهلندسة املعمارية  دصدب ى احمللي ومبا أننانقصد ابالمركزية هي املديرية على مستو    

للمورد البشري يف الواقع ، وحىت  إسرتاتيجية إدارةوتبيان ما مدى تطبيق  األخريةوالبناء فيمكننا تسليط الضوء على هذه 
 ورد البشري يف النقاط التالية مث ميكننا احلكم : للم ةيإسرتاتيج إدارةنتمكن حصر املوضوع بدقة نقوم بتقدمي عوائق تطبيق 

مصاحل يرتأس مصلحته بصفة  األربعمصاحل هناك رئيس مصلحة وحيد من بني هذه  أربعمديرية التعمري والبناء تضم  -
 رمسية واآلخرين مكلفني فقط .

عن مكاتب مصلحة الصفقات  اجاإلفر مصاحل هلا عشرة مكاتب يف انتظار  األربعمديرية التعمري والبناء ومن خالل  -
 يوجد رئيسني مكتبني بصفة رمسية واآلخرين كلهم مكلفون .

 إىل 2011وهو املدير فخالل تواجدي ابملديرية كموظف فقط من سنة  ىلأعدم استقرار املسؤول األول عن املديرية  -
 قمت ابلعمل مع ثالث مدراء . 2016غاية يومنا هذا بسنة 

الة للتحكم ابملوظفني على مستوى الفروع ومتابعتهم من ظرف املسؤول عن مكتب املستخدمني عدم العمل آبلية فع - 
من خالل صرف  إالوترك التحكم التام ابملوظفني على مستوى الفروع  من طرف رئيس القسم الفرعي وارتباطهم ابملديرية 

 مرتباهتم وحترير إذن إجازاهتم .
اخلاص بتحديد قواعد تنظيم وتسيري  2013يناير  15املؤرخ يف  13-13ي عن املرسوم التنفيذ اإلفراجمن خالل  -

حد الساعة مل يفرج عن  أنه إىل إىلمصلحة الصفقات ابملديرية  إنشاءاملصاحل اخلارجية لوزارة السكن والعمران جاء جبديد 
 تتوفر فيمن يسرها  أن جيب القرار الوزاري املشرتك الذي يوضح عدد املكاتب بكل مصلحة ومهام كل منها والشروط اليت



 

 

قرار  وإعدادمن خالل ما كان ساري العمل به سابقا قدرة املدير بتكليف ممن تتوفر فيهم شروط شغل رئيس مكتب  -
التكليف ومنحه الصبغة القانونية ابلتأشري عليه من طرف املراقب املايل ومن مث ميارس مهامه كرئيس مكتب بكل 

( يستوجب على من يسري مكتب املوافقة من طرف  14-16عن مرسوم تنفيذي )  إلفراجامت  صالحياته ، أما مأخرا  
اجلهة الوصية أال وهي اإلدارة املركزية وهذا بعد اقرتاح من املدير هذا ما صعب تسيري املكاتب وجعل من يشغلها مكلفون 

 فقط .
ديرايت الدولة عامة ومديرية التعمري واهلندسة كل هذه املعوقات إلدارة املورد البشري على مستوى م  إبرازمن خالل     

املعمارية والبناء خاصة ومن خالل واقع معاش هبذه املديرية كوين مكلف بتسيري مكتب احملاسبة وامليزانية والوسائل العامة 
 العمل مببادئ اإلدارة ، يسعين القول أبن اإلدارة اجلزائرية ومديرية التعمري واهلندسة املعمارية والبناء واحدة منها تفتقر إىل

 للموارد البشرية مركزايَ وال مركزايَ. اإلسرتاتيجية
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 العامة الخاتمة

 تر االتطو  و تراللتغي نتيجة هامة خطوات ئري زاالج النظام ظل في العمومية الوظيفة خطت   
 و خاصة، بصفة العمومية اإلدارة على و عامة بصفة المجتمع على جلية بصفة تأطر  التي

 كل في عملت العمومية بالوظيفة التوظيف مجال في ئراالجز  بها مرت التي التجارب من انطالًقا
ومحاولة منها إلى  السابق النظام منها عانى التي المطبات و األخطاء وتفادي تجاوز على مرة

 حاولت الذي 03-06 القانون  صياغة إلى توصلت أن إلى ،م بالموارد البشرية بطريقة عمليةالتحك
 مع خاصة التوظيف، في حاليا به المعمول النظام على هامة إصالحات إدخال خالله من
 الدولة على فرضت التي و العولمة أفرزتها التي االجتماعية و السياسية،االقتصادية، تاير التغ

 .العمومية بالوظيفة مدة االهتمازيا المعاصرة
 شاملة رسةدا  البداية ياإلدارة اإلستراتيجية للموارد البشرية تناولنا ف لموضوع ستناراد في نحن و  

 مفهوم كذا و ،ا أهميتهاإلستراتيجية ونشأتها و  مفهوم إلى التطرق  خالل من اإلستراتيجية  حول
إدارة الموارد البشرية والتطور التاريخي لها ،  معرفة ىإل انتقلنا ثم اإلدارة اإلستراتيجية وأهميتها

وسعيا منا لإلسقاط على مديرية التعمير والهندسة المعمارية والبناء تناولنا وكفصل أخير واقع 
 يحكم الذي القانون  أقرها التي التوظيف أنماط مختلف سةدراب فقمناالتوظيف بهذه األخيرة ، 

 .الداخلي أو الخارجي بالتوظيف لقيتع فيما سواء العمومية الوظيفة
 المطروحة التساؤالت على اإلجابة إلى توصلنا الموضوع جوانب لمختلف معالجتنا بعد

 :يلي فيما البحث نتائج أهم فتمثلت فرضياته، اختبار و للبحث، كإشكالية
 رارقاست ضمان في تساهم باعتبارها كبيرة أهمية تكتسي العمومي بالموظف المنوطة المهام إن -

 يهدف العمومية الوظيفة لنظام مدروس و محكم قانوني إطار اعتماد وجب لذا رهاااستمر  و الدولة
 محاربة تضمن وعادلة متزنة بصفة العمومي الموظف يؤديه الذي العمل سير تحسين و تنظيم إلى

 عاليةف إن واجباته؛ و حقوقه بممارسة له يسمح و العمومية اإلدارة داخل الرداءة و فرااالنح
 في عالية بكفاءة تتمتع بشرية بموارد مزودة كانت إذا إال تتحقق ال اإلدارية التنظيمات و الهياكل
 إال عليها الحصول يتم ال الكفاءات هذه إن و عاتقها، على الملقاة المسؤوليات و بالمهام قيامها
 وضعه و مناسبال الرجل اختيار شأنها من التي التوظيف بسياسة الموضوعي التكفل خالل من
 وهذا من خالل إستراتيجية واضحة المعالم في تسيير المورد البشري كإستثمار  المناسب المكان في

 و معايير على تقوم مدروسة خطة وفق بها القيام يجب لذا خاصة أهمية تكتسي التوظيف فعملية
 الموظفين ينتعي و اختيار يتم األولى؛ الفرضية صحة يثبت ما هو و موضوعية، و دقيقة أسس

 



 

 

 المنصوص الخطوات واإلجراءات  وفقزائرية الج العمومية المؤسسات وارات اإلد في العموميين 
 كذا و األسالك، بمختلف الخاصة القوانين و العمومية، للوظيفة العام األساسي القانون  في عليها

ن العمومية للوظيفة العامة المديرية تصدرها التي والمناشير التعليمات  هذه أحد مخالفة وا 
 اإلدارة بها قامت التي التوظيف عملية إلغاء بالتالي و المسابقة إلغاء إلى حتما سيؤديجراءات اإل
 ليست ئريةاالجز  العمومية تاباإلدار  المطبقة التوظيف سياسة ؛ المعنية، العمومية المؤسسة أو

الحترافية ا و بالكفاءة تعون يتم لموظفين تفتقر جعلها ما وهذا موضوعية، و علمية أسس على مبنية
 ، زائريةالج اإلدارية األجهزة فعالية عدم في بعيد حد إلى ساهم بالتالي و أهدافها لتحقيق المطلوبة
 هو فيها المرض وموضع مريضةومديرية التعمير والبناء واحدة منها   ئريةاالجز  العمومية فاإلدارة
 .فيها المطبق التوظيف نظام
 في المساواة مبدأ يحقق أن شأنه من الخارجي للتوظيف كأسلوب مثال ابقاتالمس نظام فاعتماد  

 أن المتخلفة الدول و المتقدمة الدول بين فالفرق  الجدارة مبدأ لنا يحقق ال المقابل في لكنه التوظيف
 و قوانين إصدار في التلذذ من فائدة ال ألنه يطبق ال قانون  فيها الثانية و يطبق قانون  فيها األولى
 . العمومية الوظيفة على الرقابة تشديد هو تكديسها، ثم من و تقديسها

 03-06إن القانون المتكلف بتنظيم الوظيفة وما يترتب عليه وهو قانون الوظيفة العمومية  -
يفتقر إلى الميكانيزمات الفعالة لتحقيق إستراتيجية في مجال إدارة الموارد البشرية فقانون يجري به 

وفي ظل التغيرات والرهانات المحيطة بالدولة الجزائرية وفي ظل انخفاض سعر  2006العمل منذ 
البترول وانتهاج سياسة ترشيد االستهالك من طرف الدولة كل هذا أوجب على الدولة إصدار 
قانون جديد يتماشى مع المتغيرات الحاصلة ومحاولة تطبيق طرق اإلدارة اإلستراتيجية في تسيير 

 .الموارد البشرية 
 لمسناها التي القصور أوجه على وبناء إليها المتوصل النتائج ألهم ضناااستعر  بعد
 :التالية حاتار تاالق نقدم أن ارتأينا رستنااد في

 إصدار قانون جديد للوظيفة العمومية  -
 محاولة تطبييق الدولة لمعايير التسيير االستراتيجي للموارد البشرية بفعالية  -
يار    مع يعتبر ألنه التوظيف مسابقات في الشفهية االختبارات إلغاء سألةم في النظر إعادة -    
 للتقليل صارمة رقابية رءاتجبإ إحاطته مع للمترشحين الشخصية السمات عن الكشف في يأساس
 .التوظيف في الفاسدة الممارسات من
 
 



 

 

 و لباتمتط مع تتماشى جعلها و عصرنتها و التوظيف مسابقات مضمون  في النظر إعادة -
 .العمومية اإلدارة طموحات

 إصالح في تيجيةار تاإلس البدء نقاط أحد يعد فهذا اإلداري  الجهاز حجم تقليص و ضبط ضرورة -
 .التوظيف نظام 
 نشر خالل من ذلك و التوظيف في الفساد لمقاومة كمحاولة المجتمع رد ا أف لدى الوعي خلق -
 .اإلعالم وسائل على باالعتماد هذا و العمومية الوظيفة و العام المال ثقافة 

وقبل أن أختتم هذا البحث ومن خالل ما هو معاش في واقع يوميات الموظفين ولألمانة وجب     
علي اإلقرار بأن الموظف الجزائري يفتقر إلى أدنى شروط العمل ومن خالل هذا ال يستطيع العمل 

إلدارة اإلستراتيجية المبنية على ما مدى  بكفائة عالية هذا من جهتين األولى عدم التطبيق الصارم
المردود المتحصل عليه من جراء إضافة موظف إلى مجموع الموظفين ومن جهة ثانية إحساس 
الموظف بعدم استيفائه حقه كعدم الرضى الوظيفي ، وفوارق األجور بين الوظيفة العمومية 

ته تقديم إضافة إلدارته ، وهذا كل والقطاع االقتصادي وغيرها ، مما أدى به للتقاعس وعدم محاول
يصب في بوتقة وحقيقة أن اإلدارة الجزائرية العمومية والمديرية محل الدراسة واحدة منها تفتقر إلى 
تطبيق اإلدارة اإلستراتيجية للموارد البشرية على المستوى المركزي والالمركزي ضمن قانون للوظيفة 

 العمومية هش .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 قائمة املراجع :
 : كتب ومذكرات 

عايدة سيد خطاب ) اإلدارة اإلسرتاتيجية : املدخل إىل القرن الواحد والعشرين ( دار الفكر العريب ، الطبعة الرابعة ،  -
 . 2001القاهرة مصر 
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 دارة اإلسرتاتيجية، منهج التطبيق ، الدار اجلامعية ،حممد مرسي وآخرون ، التفكري االسرتاتيجي واإل الدينمجال   -

  2002اإلسكندرية ، مصر 
اثبت عبد الرمحان إدريس ومجال الدين حممد مرسي ، اإلدارة اإلسرتاتيجية مفاهيم ومناذج تطبيقية ، الدار اجلامعية ،   -

 الطبعة األوىل ، اإلسكندرية ، مصر 
  1996، مصر  يةاإلسكندر تيجي ، الدار اجلامعية للنشر ، نبيل مرسي خليل ، التخطيط االسرتا  -
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  2009،  1راية ن عمان ، ط احلديثة للموارد البشرية ، دار ال اإلدارةبشار يزيد الوليد ،  -
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  2003ملريخ للنشر ، الرايض املتعال ، دار ااملوارد البشرية ، ترمجة امحد سيد امحد عبد  إدارةجاري ديسلر ،  -
للموارد البشرية ، جملة العلوم االقتصادية وعلوم التسيري ، جامعة فرحات  اإلسرتاتيجية اإلدارةبلمهدي عبد الوهاب ،   -

 . 2008،  08جلزائر ، العدد عباس سطيف ، ا
ريع اجلزائري ( رسالة ماجستري فرع اإلدارة و املالية العامة بن امحد عبد املنعم ) عالقة العمل بني السلطة واحلرية يف التش -

 . 2003/2004، جامعة اجلزائر ، 
 : مراسيم ومناشري 

يتضمن القانون األساسي العام  2006يوليو  15املوافق لـ  1427مجادي الثانية  19املؤرخ يف  03-06األمر رقم  -
 . 46للوظيفة العمومية ، اجلريدة الرمسية العدد 

 16املؤرخة يف  08تعدل وتتمم التعليمة املشرتكة رقم  2008ماي  26املؤرخة يف  08التعليمة الوزارية املشرتكة رقم   -
 انت واالختبارات املهنية .، املتعلقة بكيفية تنظيم وإجراء املسابقات واالمتحا 2004أكتوبر 

املسابقات واالمتحاانت واالختبارات املهنية الصادر عن املتعلق ابملرتشحني املتساوين يف املرتبة يف  14املنشور رقم   -
 . 29/04/2006لعمومية بتاريخ املديرية العامة للوظيفة ا

يتضمن كيفية  1995سبتمرب  30املوافق لـ  1416مجادي األوىل   05املؤرخ يف   293-95املرسوم التنفيذي رقم   -
 .تنظيم املسابقات واالمتحاانت  

حيدد قواعد تنظيم املصاحل اخلارجية التابعة لوازرة السكن  2013يناير  15املؤرخ يف  13-13رقم  يالتنفيذاملرسوم  -
 . والعمران واملدينة

 : مواقع الكرتونية 
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