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 نظم االدارة االستراتيجية لألداء الوظيفيأسئلة في 
 

 ( امام العبارة الخاطئة مما يلي:×( أمام العبارة الصحيحة وعالمة )√ضع عالمة )
  
تصزمي  الممز  عتاصزم متازا:   المتميز  المققزل للضزمن متزف تز  م األداء طلبيت .1

تاي ززع  -لمت قمززع االمطلزز ب  طميقتززف  التتززا    األداء طميقززع علميززع ةززليمع يقززدد
 - متطلبزا  التتفيزذ الةزلي مز   يت ا زلال الظم ف المقيطع بمكان تتفيذ المم  بمزا 

 (       (التتفيذ  تقييماا تتا   مصد
     (  المتظمع اةتماتيجيع من ج ء البشميع الم امد اةتماتيجيع .2

التتةزززيل  التززز ا ن بزززين مك تزززا  التظزززا   األداء إدامة تظززز  تطبيزززلمزززن تقزززديا   .3

 .     (األةاةيع

 اةزتممام هز    ماليتزف األداء كفزاءة  ي القاة  المتصم أن من األداء إدامة تتطلل .4
 (     .األداء  ي لإلجادة قف ه  د ن األ ماد قدما   تتميع

  ززي التقتيززا   إدمززا  المتاةززبع للتقتيززا  الصززقي  باالختيززام األداء تصززمي يتززرمم  .5
  .لصزززقي ا  جزززفال علززز  تفميلازززا بالممززز  القزززا   للفزززمد يمززز ل بمزززا األداء خطزززع
)     

 مزززن لكززز   أهدا زززف أبمزززاد  األداء إدامة تظزززا  لم ايزززا المتفامزززع اإلدامة ت ضزززي  .6

      ( للطم ين مفيد تظا  باعتبام  الة اء عل   الماملين المديمين

أكمل ما يلي:س:   
من عدة عمليا  متشابكع  متكاملع تادف إل  ضزمان  صز    األداء تك ن إدامةت -1

المةززتاد ع  بمززا يققززل اايززا  المتظمززع ذاتاززا.  تضزز   األداء األ ززماد إلزز  تتززا  
 الممليا  التاليع: األداء إدامة

 تخطيط األداء 

 ءت جيف األدا 

 تشخيص األداء 

 تقةين األداء 

 .تط يم األداء 
 التتا   اإليجابيع التاليع: األداء يتققل عن تطبيل تظا  إدامة -2

   تقةززززين اإلتتاجيززززع  األداء طبقززززا  للم اصززززفا ع  تقةززززين جزززز دة الممليززززا
اةزززتخدا   ةزززا   اإلتتزززا ع  تخفزززين أ  متززز  الميززز ب  المتتجزززا   قةزززن 

  األخطاء.

   تخفززين تكززاليف اإلتتززا ع  تمشززيد تكلفززع الصززياتع  اإلصززل   إعززادة تشززضي
 المتتجا  المميبع.
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  تطززز يم المتتجزززا   تت يززز  مجزززاال  اةزززتخداماا  تخفزززين تكلفزززع تشزززضيلاا
إتتزززا   صززياتتاا ب اةزززطع المةزززتخدمينع  ابتكزززام متتجززا   أةزززاليب  ةزززا   

 متط مة دا ما .
  
 عل  التق  التالي: األداء يت  الت  يل بين اعتباما  إدامة التقتيع  متطلبا  إدامة -3

  لززيا المكززاع إذ  ززي  األداء تقديززد االقتياجززا  التقتيززع علزز  ضزز ء متطلبززا 
كميم من األقيان تلجر المتظما  إل  شماء تقتيا  جديدة  ممقدة بزدع   أتازا 

أ  القززدمة  األداء التقتيززا  األقززدن د ن أن تززدما مززد  ت ا قاززا مزز  متطلبززا 
 الةا دة. األداء عل  اةتيماباا  ي ظم ف

  قصم التقتيا  المتاقع بالمتظمع  تقيي  دمجع اةتيماباا مزن القزا مين بزاألداءع
 المختلفع. األداء  مد  اةتممامها  ي أتشطع

  تقززديم مززد  القاجززع إلزز  تقةززين التقتيززا  أ  تط يمهززا   تضييمهززا  ززي ضزز ء
قتيززع التززي  خطززط تقةززيتف  تطزز يم .  كززذا تقززديم الفجزز ة الت األداء مةززت يا 

تفص  المتظمع عزن متا ةزيااع  دماةزع التكلفزع  الما زد  زي قالزع مقا لزع ةزد 
 تلك الفج ة التقتيع.

  زي المتظمزعع  األداء تشكي  الق مع التقتيع المتكاملزع  المتتاةزقع مز  متطلبزا 
 ميلاا  صياتتاا  تقديماا   ل تط ما  األداء. التركد من تف

 
العبررارة مرر  . اشررره هرر   صررعوبام متعررددة األداء تعترررت تطبيررم نظررم  دارةس: 

   الصعوبام؟ خالل تناول بعت م  ه  
  ي: األداء إدامة تظ  تطبيل صم با  : تتمم  

مززن ك تازا تتملززل بالمامز  البشززمال  اقتمزاال  الخززلف  األداء تطبيزل تظزا  إدامة .1
 ي االتجاها   المابا   اإلدماك بزين المسةزاء  الممس ةزينع لزذا  زتن التقزدال 

تك ن  اضقع  مقب لزع مزن المزاملينع  تققزل  األداء  ةيلع إلدامة اإلدامة أن تجد
  الماملين  ي تفا ال ق . اإلدامة أهداف

أهميززع التتةززيل  التزز ا ن بززين مك تززا  التظززا  األةاةززيع: أهززداف التظززا ع ممززاييم  .2
  اإلدامة التظا ع  إجماءا  التظا  بممت  أال تةتضمل اإلجماءا  ج  اهتما 

 التتاقن الطبيمي بين متطلبا  المم   متطلبا  المام  الذال يسدال المم .  .3
 ؟األداء  دارة تطبيم في المديري  تردد أسباب س: ما هي

 أسباب تردد المديري  في تطبيم  دارة األداء
التقمم  عد  االلت ا  برةل ب مقزدد  تظزا  ممتمزد  زي كيفيزع التمامز  المابع  ي  .1

 م  الممس ةين.
مزززن قيزززن التمزززاذ   األداء الشزززم م ب يزززادة األعبزززاء التزززي يفمضزززاا تظزززا  إدامة .2

 المطل ب اةتيفاءها  عبء المم  ال مقي.
ةززمي إلزز  تفززادال الم اقززف التززي يضززطم  ياززا المززديم إلزز  المتاقشززع  الجززد  مزز  ال .3

 الممس ةين إلمبا  صقع تقييمف لمةت   أداءه .
 ف من القي د التي يفمضاا التظا  عل  قميع   ق  المديم.يالمي  إل  التخف .4
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 ؟الفعال األداء المعايير األساسية لنظام  دارةما هي س: 

 : هي أهدا ف ادامة األداء تظا ققل لي مماييم البد من ت ا م
 المةتادف. األداء  ض   مماييم تقديد .1
 المةتادف للماملين ب ض  . األداء المتايع بت صي  مماييم .2
 ف  االتفال علياا.المةتاد األداء تركيد مشامكع الماملين  ي متاقشع مةت يا  .3
 الضميف  طمل ممالجتف. األداء  ض   أةاليب تقمال أةباب .4
  ض   آليا  تظا  إدامة ألداء  تمشيد ال ق  المةتضمل  ي اإلجماءا . .5
إلز  تظز  ممل مزا   مزا ع اةتكما  المق ما  التتظيميع للتظا   ضزم مة اةزتتاد   .6

  ت  م تظا  ممن إلعادة هتدةع الممليا   تط يم األداء.
  جززز د تظزززا  للتخطزززيط االةزززتماتيجي يكززز ن المصزززدم الزززذال تةزززتمد متزززف أهزززداف .7

  ي مختلف مجاال  التشاط. األداء
مز امد البشزميع االةزتماتيجيع تطبزل مفاهيمازا القديمزع   زي مقزدمتاا إدامة  مالع لل .8

 تظا   ما  للق ا   يمتبط بتتا   األداء.
 

 ؟األهداف وضع هميةأ س:ما
 : تبمم ضم مة  ض  األهداف من أهماا ت جد تقاط ٍ

 تمد األهداف من أه  عتاصم التخطي :   

 ززي المةززت يا   تةززاعد األهززداف  ززي المةززت يا  المليززا علزز   ضزز  األهززداف 
  التاليع

 يةا   ض  األهداف  ي تقديد مماك  المة  ليع  

 تةا  األهداف  ي تف ين الةلطع  

 تةا  األهداف  ي بيان ت عيع الملقا  الةا دة بالمتظمع  علقتاا ببي تاا  

 تةا  األهداف  ي  ض  المماييم  المقاييا  

 تةاعد األهداف  ي تقيي  أداء األ ماد 
 

  :األهداف وضع عند مراعاتها الواجب االعتبارام هي ما س:
 : أه  االعتباما  ال اجب مماعاتاا عتد  ض  األهداف  ذلك عل  التق  التالي 

 القابليع للقياا الكمي  

  ال ض    البةاطع  القابليع للفا  

 الم ض عيع  ال اقميع  

 االمتباط بمتصم ال من  

 مشامكع الماملين  ي  ض  األهداف  

  التمابط بين األهداف االتةجا   
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التقديا   المتضيما  اإلداميع  اإلتتاجيعع  التة يقيع  البيميزع التزي  : ت جد بمنس
تقيط بالمتظما   تمم   ي ظلااع  هذ  التقزديا  المماصزمة ةز اء كاتز  إداميزع أ  

. اشزم  هزذ  إداما  المز امد البشزميع الةزيماقات تيع... إلز  تفزمن علز  المتظمزا  
  المبامة؟

 
 عظلازا  ي  تمم   تة يقيع إتتاجيعع  إداميع  متضيما تقديا   بالمتظما  تقيط : 
 كما يلي:  هي
ها جززز   مززن األلفزززع  المززز دة  - المتظمززع مكزززان للممزز   المزززيب ممزززا ع يجززب أن يةززز دا

 المقبع؛  اي عشيمة متمابطعع أ ماُدها لديا   الء  اتتماء لااع  يةما ن إلز  تققيزل 
 أهدا اا.

مخزاطُم بي يزع علز   -التزي هزي مصزدُم م لل كز  مزن يممز   يازا  -يقيط بالمتظمع  -
مأةاا المتا ةُع الة قيع الشديدةع لذلك  الك  عليف مةزس ليع مشزتمكع  جةزيمعع  هزي 

 أن يمي هذ  المخاطم.
البي ززع التززي تممزز   ياززا المتظمززا  ةززميمع التضيززمع  مززن ال يتكيززف مزز  هززذا التضيززم  -

 ةيس   لل  ا .
الممي   مضا  ه  أةاا بقاء المتظمع  اةتمماميتااع  بالتالي  كز  مزن يممز   زي  -

المتظمززع هزز  مجزز  تةزز يل يةززم  لم زز  ةززممع المتظمززع  إمضززاء عمل اززاع  اززذ  
 مةس ليع الجمي .

تققيُل القيمزع المضزا ع  زي جميز  متاشزط المتظمزع هزدُف  مةزس ليع كز  مزن يممز   -
 ةرلع المب   الخةامة. يااع  الجميُ  عليف أن يفكم  ي م

الطم ُ  المةتمم  الةمي لأل ض  ه  شمام المتظمع  جمي  من يممز   يازاع  مزن  -
 م   م اجاُع التقديا  ج ء من قياة الماملين  ي المتظمع.

ب الماضي مةرلع هامعع  الذال ال ماضزي لزف ال قاضزم  - االةتفادة من أخطاء  تجامل
لاما  ي قياة المتظمعع  ا  ال يق دها للتقزد ع   ال مةتقب  لفع  التد   األةف ال مجا 

  التظم دا ما  يك ن لألما .
مةززرلع  - مززن مزز  التقةززين المةززتمم لكزز  شززيء  ززي المتظمززع  -التجديززد  االبتكززام  -

ن ةزي    بزل شزك؛ ألن ايخزمين ةيةزبق تفع لزذلك  قتميع  مقة معع  الذال ال يتقةَّ
لزيا  تقزديُ  الجديزد التزا   للمتظمزع التزي يجب ت  يم المبزادمة لزد  الجميز ع   اجزب  ع

 هي للجمي   لية  لف ع مميتع.
المتظمززع  كزز  مك تاتاززاع  كزز  مززن يممزز   ياززا تظززا  كلززي  اقززد يممزز  تلجززا  تققيززل  -

 مةالتاا المةتقبليعع  بالتالي  اذا التظا  متما ن متكام  يمم   ي تةل  اقد.
هز   - مز ظفينع  عمزا ع   تيزين... إلز  مزن مزديمينع  -ك  من يمم   ي المتظمع  -

 شمكاء  لية ا أجماءع يشامك ن  ي اتخاذ القماما .
المم تُع  القميع شماُم الممز   زي المتظمزعع  كز   زمد هز  ةزيد عملزف  د م  الزذال  -

 يسديفع  من م   ا  مديم ل ظيفع يتقم  مةس ليتاا كاملع.
اعيزعع  رعمزا  المتظمزع تزسدَّ  إدامة المم  أصبق  ذاتيعع لكن لية   مديع بز  جم -

ز  أعضزاء الفميزلع  األةزل ب الفزمدال  لل عم  ُمدامة ذاتيا  من قلبا جماعيا  من خل   لما
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ل  يمد لف  جز د  زي المتظمزا  المماصزمةع؛ ألن الزتا  اإلدامال الجديزد هز  االعتمزاد 
 عل  الذا   ي ممامةع الماا   ق  المشكل .

الجمي  مطلب أةاةزيع  زالج دة المتميز ة  إمضزاء الشم م بالمةس ليع الذاتيع لد   -
المملء  المةتالكين  تققيل البقاء للمتظمعع يجزب أن يكز ن هاجةزا  داخليزا  لزد  كز  
من يمم   يازاع   اجزب كز   زمد إذا عمز   زي مكزان داخز  المتظمزع أن يةزم  لتقزدي  

 التص  لاا.
لمتظمزع لزد  المزاملين لزديااع االةتقماُم ال ظيفي مةرلع يق   علياا تققيل االتتمزاء ل -

 يجززب إشززماُم الجميزز  أتازز  بززاق ن  ززي المتظمززع مززد  القيززاةع  أتازز  ةززيتقاعد ن عززن 
 المم   ياا  ه  يقمل ن أجم  ذكميا  قياتا .

الززتمل   تطزز يم الززذا  جزز ء  هززدف أةاةززي  مةززتمم طزز ا  قيززاة المززاملين  ززي  -
 المتظمع.

مد عل  تققيل المماييم المطل بزع  قةزبع بز  تقيي  األداء البشمال ل  يمد تقليديا يمت -
 تخطياا  تققيل التمي   ي األداءع  ا  أةاا البقاء  االةتممام.

لاززد  ززي تقززديا   مخززاطم البي ززعع  - جميزز  المززاملين  ززي المتظمززع أصززقاب ع يمززع  جا
ُب متف.   شماُمه  ه  م اجاُع التقدال ال الااما

؛ المزز امُد البشززميع التززي تقتاجاززا المتظمززا   - اليزز   مزز امُد تمتلززك ماززاماٍ  متت عززع 
  الفمد الذال يمتلك ماامة   اقدة لن يجد لف مكاتا   ي المتظما  القديمع بةا لع.

 
 

 وما أهمية وضع تلك االستراتيجية؟ ماهية استراتيجية  دارة الموارد البشريةس: 
علز   هي خطع مماصمة ط يلع المد ع تشزتم  ةتماتيجيع إدامة الم امد البشميعا : 

ممامةا   ةياةا  تتمام  من خللازا المتظمزع مز  المز مد  المتصزم( البشزمال  زي 
الممزززز ع  تتفززززل  تتكامزززز   تتتاةززززل هززززذ  الخطززززُط  الممامةززززا   الةياةززززا  مزززز  
االةتماتيجيع المامع للمتظمزعع  تممز  علز  تققيزل مةزالتااع  اايتازاع  أهزدا ااع  زي 

تممز  مزن خللازا المتظمزُعع  التزي مزن  ظ  متضيما  البي ع الداخليزع  الخامجيزع التزي
 أهماا المتا ةع القادة بين المتظما  المالميع  اإلقليميع  المقليع.

 ما يلي:   تمي هاالمتظما   ةبب تجا   يمد
أن هذ  الشمكا  قد اهتم  ب ض  اةزتماتيجيع جيزدة  متاةزبع لم امدهزا البشزميع  -1

ماءا  إدامةُ م امد بشزميع ذا   اعليزعع  إدامتااع  التقدين  التمي  الذال قققتف كان  
  قماما  ت ظيف تخد  اةتماتيجيع هذ  الشمكا .

أن هذ  الشمكا  تضزُ  بزمام ا اةزتقطاٍب  مالزع لجزذب أ ضز  المازاما  البشزميع  -2
الم ج دة  ي ة ل المم ع  ت  يم تملي   تدميب مةتممين لااع لقمايتاا من مخزاطم 

  م لشززاالياا عتصزما اإلمززامة  التقززدال  تقمزز  الممز ع  تصززمي  ال ظززا ف بطميقزع تزز
 المةس ليعع مما جم  هذ  الشمكا  مكاتا  مقببا  للمم  بالتةبع للم امد البشميع.

 قد اتمكا ذلك عل  م   دمجع المضا  الةمادة لد  هذ  المز امد البشزميعع  جز دة 
فاززنا مززن ممززد  د ماتاززاع  قززد ت صززل  الشززمكاُ  إلزز  جزز دة عاليززع  ززي  أدا اززاع  خا

متتجاتاززا  خززدماتااع  أةززمام متاةززبع لمتتجاتاززاع ممززا ققززل لززد   با تاززا  عمل اززا 
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المضا  الةمادةع  قصع ةز قيع أكبزم للمتظمزعع  ضزل  عزن م قز  تتا ةزي قز ال بزين 
 المتا ةين.

 
؟ مطبقرا  لرك strategic integration" االسرتراتيجي التكامرل"س: ما معنري 

 البشرية؟المفهوم علي استراتيجية الموارد 
علززز  أن  strategic integrationمفاززز    "التكامززز  االةزززتماتيجي"  يسكزززد:   

اةتماتيجيع المتظمع تت ا زل مز  مةزالتااع  اةزتماتيجيا  الايكز  التتظيمزي  إداما : 
اإلتتززا ع  التةزز يلع  المبيمززا ع  المشززتميا ... إلزز ( تتطززابُل أيضززا مزز  اةززتماتيجيع 

ااع  اةززتماتيجيُع إدامة المزز امد البشززميع تتطززابل المتظمززع؛ ألتاززا تممزز  علزز  خززدمت
 تمم  عل  خدمع اةتماتيجيع المتظمع  اةتماتيجيع الايك  التتظيمزيع  زي ظز  تزرميم 
متضيما  البي ع الخامجيع التي تمم   ي ظلازا المتظمزع ككز ع  تةزتخد  اةزتماتيجيتاا 

 للتكيف مماا لتضمن لتفةاا البقاء  االةتممام.
 اةتماتيجيع الم امد البشميع يتطابل  يتكام  م :أن بتاء  
متطلبزززا  اةزززتماتيجيع المتظمزززع بمزززا تشزززملف مزززن مةزززالتااع  ااياتازززاع  أهزززدا ااع  -

   ةا لاا.
متطلبا  اةتماتيجيع الايك  التتظيمي  اإلداما  المختلفع  اقتياجاتازا مزن المز امد  -

 البشميع ذا  الكفاءة  الفاعليع(.
 
طزابل التزي  صزف بازا بتزاء اةزتماتيجيع المز امد البشزميع تشزتم  صفع التكامز   الت 

 عل  جاتبين:
تكام   تطابل داخلي:  ُيقصد بف أن إدامة الم امد البشميع تظا  متكامز ع يتكز ن  -1

مززن  ظززا ف تتفاعزز  مزز  بمضززاا بشززك  متكامزز ع باززدف خدمززع  إتجززا  االةززتماتيجيع 
 .المامع للمتظمعع  اةتماتيجيع الايك  التتظيمي

 
تكام   تطابل خامجي:  يقصد بف تكام  اةزتماتيجيع إدامة المز امد البشزميع مز   -2

اةزززتماتيجيع المتظمزززع  الايكززز  التتظيمزززي  زززي م اجازززع التقزززديا  الخاصزززع بالبي زززع 
 الخامجيع.

 اةتماتيجيع إدامة الم امد البشميع ج ء أ  تظا   معي مزن تظزا  كلزي أشزم   أكبزم 
التزي تشزتم  علز  اةزتماتيجيا  الايكز  التتظيمزي بمزا  يازا ه  اةزتماتيجيع المتظمزعع 

اةزززتماتيجيع المززز امد البشزززميعع التزززي تتكامززز  جميمازززا مززز  بمضزززاا؛ لتققيزززل مةزززالع 
  أهداف المتظمع.

 لت ضززي  عمليززع التكامزز  االةززتماتيجي.. تفتززمن أن إقززد  الشززمكا  قززمم  بتززاءا 
القزالي الزذال اتخفزن الطلزُب اةتماتيجيع عامع تممُ  من خللازا علز  تضييزم متتجازا 

عليززف بدمجززع كبيززمةع  التقزز   إلزز  متززت  جديززد عليززف طلززب  ممتفزز ع  تت قززُ  الشززمكع 
 تققيلا أمبا    يمة من  ماء إتتاجف  بيمف.

  ي ظ  هذ  االةتماتيجيع الجديزدة قامز  إدامة المز امد البشزميع ب ضز  اةزتماتيجيع 
 عل  ايتي: تتكام   تتطابل م  اةتماتيجيع الشمكعع  اقت  
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ت صيف  ظا ف جديزدةع  تصزمي  أعمزا  جديزدةع تخزدمان  تتماشزيان مز  المتزت   -1
 الجديد.

تقديزززد االقتياجزززا  التزززي تتطلبازززا المتظمزززع لخدمزززع المتزززت  الجديزززد مزززن المززز امد  -2
البشميعع مز  تقديزد قجز  المز امد البشزميع القديمزع التزي ةزيت  االةزتضتاء عتازا تظزما  

 الماليع  يا ع  التي يتطلباا المتت  الجديد. لمد  ت  م المااما 
 
تصمي  قملع اةتقطاب شاملع لة ل المم ع بادف إيجاد  ت  يم الم امد البشزميع  -3

ذا  الكفاءة  الماامة الماليعع للختيام من بيتاا؛ لت ظيفف  تمييتف  زي المتظمزع لتلبيزع 
 قاجاتاا الجديدة لم اجاع متطلبا  المتت  الجديد.

 
مع   ززي ذلززك ال ةززا  ا  المتززاه  إعززد -4 اد   ضزز  بززمام  تدميبيززع  ترهيليززع مةززتخدل

الملميع التدميبيزع القديمزعع  الممم زع التكت ل جيزع المتقدمزع  زي مجزا  صزتاعع المتزت  
الجديززدع  ذلززك للمزز امد البشززميع الجديززدةع  مززا ةززتبقي عليززف المتظمززع مززن المزز امد 

 البشميع القديمع.
 
  الجديد ةزيقت ال علز  مخزاطم مختلفزع عزن المخزاطم التزي من الطبيمي أن المتت -5

 هزي تقز    -كان يقت ياا المتزت  القزدي ع  مزن مز  يجزب علز  إدامة المز امد البشزميع 
تضززميُتاا بززمام ا ةززلمٍع  صززقع تتتاةززب  المخززاطم الجديززدة  -بتعززداد اةززتماتيجيتاا 

 التي قد تتممن لاا الم امد البشميع.
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 جيع لد م إدامة الم امد البشميع:* األبماد االةتماتي
 يمكتتا إيجا  األبماد االةتماتيجيع ألد ام  ماا  إدامة الم امد البشميع  يما يلي:

 
تززرمين المزز مد أ  المتصززم البشززمال المتاةززب  المسهزز  تززرهيل  علميززا  مماصززما ع  -1

 الزززذال تقتاجزززف المتظمزززعع  ذلزززك مزززن خزززل  اةزززتماتيجيع  اضزززقع  مقزززددة تتكامززز  
 ززل مززز  االةزززتماتيجيع المامزززع للمتظمزززعع بممتزز  المشزززامكع الفمالزززع  زززي تققيزززل  تت ا

 المتظمع لمةالتااع  مسيتااع  ااياتااع  أهدا اا   ةا لاا.
 لن تتمكن إدامة الم امد البشميع من ت  يم هذا المتصم أ  الم مد البشزمالع  جملزف 

تتمزاء  الز الءع  يممز  ق ة عم  ققيقيع   مالع  مفيدة داخ  المتظمزعع  يزدين لازا باال
إال مزن خزل  خطزع اةزتماتيجيع ط يلزع  -بك  طاقاتف  إمكاتياتزف لم ز  شزرن المتظمزع 

المد ع تشتم  علز  مسيزع  اضزقعع  مةزالع مقزددةع  أهزداف  اقميزع قابلزع للتطبيزل 
 ةياةززا   بززمام   إجززماءا   ززي مجززا   –بميززدة عززن الفلةززفا  التظميززع  –المملززي 

دال لاذا المز مد البشزمالع  ضزل  عزن تاي زع  تز  يم بي زع عمز  التقفي  الممت ال  الما
ززن هززذا المزز مد أ  المتصززم البشززمال مززن اةززتخما  إبداعاتززف  ابتكاماتززفع  متاةززبع تمك 

  ضل عن القيا  برداء  اجبا  عملف.
 
 هززي تقزز   بتعززداد اةززتماتيجيتاا  تقديززد د مهززا  -علزز  إدامة المزز امد البشززميع  -2

اش  هذ  االةتماتيجيع م  االتجاها  القديمع  المتط مة التي أن تتم -داخ  المتظمع 
اتتشم  أ  المت ق  اتتشامها عالميا   ي المد  المتظ مع  ذلزك  زي جميز  المجزاال : 
 اإلداميعع  اإلتتاجيعع  التة يقيعع  القات تيع..  ايمها من مجاال  البي ع الخامجيع.

 
المسهلززع  المتخصصززع  المقتم ززع يتبضززي للمتظمززع أن تزز  م المتاصززم البشززميع  -3

للمم   ي إدامة الم امد البشميعع قت  يتةت  لازذ  اإلدامة القيزا  بماامازاع  األعمزا  
المت طززع باززاع  المت قمززع  ايززم المت قمززع متاززاع  ضززل  عززن تققيقاززا يمززا  المتظمززع 

البشزميع  المتمقدة علياا.  من تا لع الق  : أال تمد المتظمع اإلتفال عل  إدامة المز امد
إتفاقا ال عا دا من  ما فع  أتف يمم  خةامة بالتةبع لااع ب  تمزد هزذا اإلتفزال اةزتمماما 
 ززي مزز مد هززا  يمزز د مززن  ما ززف عا ززد  مززادال  ايززم مززادالع أ  ع ا ززد ماديززع ملم ةززع 

  ع ا د ممت يع مقة ةع.
 
بزالم امد عل  إدامة الم امد البشميع القياُ  بتقزدين البزمام   الةياةزا  المتملقزع  -4

البشززميعع  جملاززا مت ا قززع مزز  االتجاهززا  القديمززع المتملقززع بززالم امد البشززميعع  هززذ  
البززمام   تلززك الةياةززا  القديمززع مززن شززرتاا  يززادةُ اإلتتاجيززع  الفماليززع  الجزز دة ممززا 

 يسدال إل  تجا  المتظمع  ا دهامها.
 
ةزيل  التمزا ن مز  عل  إدامة المز امد البشزميع أن تممز  مزن خزل  التكامز   التت -5

اإلداما  األخم  داخ  المتظمزعع لكزي تضزمن تجزا  اةزتماتيجيتااع  مةزس ليع إدامة 
الم امد البشميع مةس ليع تشتمك  ياا جمي  اإلداما  عن طميزل مزديميااع  خاصزع 
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اإلدامة المباشمةع  اإلدامة ال ةط ع  هما اإلدامتان المتز ط بامزا  ضزُ  اةزتماتيجيع 
 شميع م ض ا التتفيذ عل  أمن ال اق  المملي.إدامة الم امد الب

 
 هذا التكام   التتةيل  التما ن بين مديمال اإلداما   مزديم إدامة المز امد البشزميع 
 ي المتظمعع  القمص عليف يسدال إل  تفادال مزديمال اإلداما   زي المتظمزع ال قز  ا 

  ي بمن األخطاء  متاا:
المتززا  للمتظمززع  ززي  ظيفزززع ال  (  ضزز  الم ظززف أ  المامزز  أ  المزز مد البشزززمال1

تتتاةب  إمكاتاتف  قدماتفع ة اء كات  إمكاتاتزف  قدماتزف أكبزم أ  أقز  مزن مازا  هزذ  
 ال ظيفع.

 
ْدم هزذ  2 ( عد  اةتضل  طاقا  الم امد البشميع االةتضل ا األمم  أ  األ ض ع ب  ها

 الطاقا ع  ذلك بامتفا  ممدال  د مان المم  بيتا .
 
ان الم   الممت يع لدال الماملين  ي المتظمعع   يادة شم مه  بمزد  ( تدتي  اتخف3

االتتماء  ال الءع مما يسدال إل  تبزاطسه   عزد  مبزاالتا  عتزد قيزاما  بزرداء  اجبزاتا  
ُت ط با ع  هذا يسمم بشك  ةلبي عل  ممدال  اإلتتاجيزعع  علز  جز دة  تق  المم  الما

يزز  أ  المةززتاللكع ممززا ُيفقززد المتظمززع المتززت ع ممززا يتمتززب عليززف اتخفززاُن مضززا المم
اا الة قيعع  تممضاا ألخطام المتا ةع القاةيعع  التي قزد تز دال بالمتظمزع إلز   قصتا

 الخم   من إطام المتا ةع كليا ع  من م  اتايامها..!
 
( شززم م بمززن المززاملين باالضززطااد أ  بمززد  المدالززع مززن مسةززا ا  المباشززمين أ  4

يترصزز   ززي تف ةززا  مززن خززل  التفمقززع  ززي المماملززع  ايززم المباشززمينع  الززذال قززد
اإلتةاتيع أ  الماديزع بيزتا   بزين أقزماتا   زي المتظمزعع ممزا يزد ُما  إلز  التقصزيم  زي 
أداء ماا    اجبا  أعمالا ع أ  اللج ء إل  مد د أ ما  ةلبيعع تصزب كلازا  زي ايزم 

 صالقا  أ   ي ايم صال  المتظمع كك .
 
ي  ضزز  بززمام  ترهيليززع  تدميبيززع  مالززع  مةززتممةع للتتميززع ( اإلهمززا   التقصززيم  زز5

 التازز ن بقززدما   ماززاما  المزز امد البشززميعع ممززا يززسمم علزز   ماليززع  مةززت يا  
 أدا اا داخ  المتظمعع  هذا ليا  ي صال  المتظمع بل شك.

 
( ممامةززع بمززن الةززل كيا  ايززم المتاةززبعع  الخامجززع عززن األخلقيززا  مززن قبزز  6

   اختلف دمجاتا  ال ظيفيع..  ي بمن األقيان داخ  بي ع المم .المةس لين عل
 
( عد  تقزديم  مماعزاة الفز امل الفمديزعع  المقا زا ع  الممتقزدا  المختلفزع للمزاملين 7

 داخ  بي ع المم .
 

 * الفكم االةتماتيجي  أمُم   ي  ظا ف إدامة الم امد البشميع:
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ي  الممز   ت صزيف ال ظزا فع تكز ين إن  ظا ف إدامة الم امد البشميع ] هي: تصم
الم امد البشميعع التقفي ع تقيي  األداءع علقا  المم ع التم يضا [ تممضز  خزل  
عقدين  تصف من ال مان تقميبا  إل  تضييزما  ج هميزع  أةاةزيع  بطميقزع تدميجيزع 
 ي  ظا ف  ممامةا  إدامة الم امد البشميعع  مضتاا طبيمُع التضيما   التقز ال  

ي طززمأ  علزز  المتظمززا   الشززمكا  الكبززم   اةززتماتيجيتااع  التززي ت لززد  عززن التزز
التضيزززما  الكبيزززمة  زززي البي زززع المالميزززعع  البي زززع اإلقليميزززع  المقليزززع المقيطزززع بازززذ  

 المتظما   الشمكا .
 

 هززذ  التضيززما  التززي تممضزز  لاززا  ظززا ف إدامة المزز امد البشززميعع  مضزز  علياززا 
 ها  يما يلي:تق الٍ  اةتماتيجيع ت ج ُ 

  ظيفع تصمي  المم   ت صيف ال ظا ف: -1
لقززد  ززمن التضيززم الززذال قززدن  ززي مجززا  البي ززع االقتصززاديعع  الممم ززع اإلداميززعع 
 اةززتماتيجيع المتظمززعع علزز  إدامة المزز امد البشززميع أن تضيززم مفازز  ا  ظيفززع تصززمي  
 الممززز  مزززن مجزززمد تقديزززد  اجبزززا   مةزززس ليا   ظزززا ف المتظمزززعع  الم اصزززفا 
ْشزضا  هزذ  ال ظزا فع إلز    الشم ط التي يجب ت ا ُمها  ي المتاصم البشميع التزي ةتا

مززن أجزز  أن تزز  م  -أ  كمززا يةززمياا الززبمن "هتدةززع الممزز "  –إعززادة هيكلززع الممزز  
 ظززا ُف المتظمززع لشززاالياا عتاصززما اإلقبززا  علزز  الممزز   القماةززع إليززفع  التقفيزز  

مةس ليع لزد  المزاملين عتزد ممامةزتا  لمازاما  برشكالف المتت ععع  إيجاد الشم م بال
داخززز  المتظمزززعع  هزززي تازززدف مزززن  ماء ذلزززك إلززز  تشزززجيما ع  اةزززتخما  طاقزززاتا  
 إبززداعاتا ع  ضززل  عززن أدا ازز  الفمززا  داخزز  المتظمززعع ممززا يتمتززب عليززف االةززتضل  
ْدمهاع  ضزل  عزن االةزتضل  األممز  للمز ا مد األمم  لطاقا  الم امد البشميع  عد  ها

الماليع من تاقيع أخم ع مما يصب  ي التاايع  ي الصزال  المزا  للمجتمز ع  الصزال  
 الخاص للماملينع  الصال  األخص للمتظمع.

 
  ظيفع تك ين الم امد البشميع: -2
إن عمليززع تخطززيط المزز امد البشززميع أصززبق  ممتبطززع  ( تخطززيط المزز امد البشززميع:1

 المتظمع ط يلع المد .امتباطا  تاما  بمتطلبا  اةتماتيجيع 
 
إن االةززتماتيجيا  القديمززع لممليززع االةززتقطاب  االختيززام  ( االةززتقطاب  االختيززام:2

ُتبتزز  علزز  أةززاا اةززتقطاب  اختيززام المتصززم البشززمال متمززدد الم اهززب  الماززاما  
 القدما   اإلمكاتيا ع  التي تمكتزف مزن الممز   زي  ظزا ف متمزددة داخز  المتظمزعع 

ل الممز ع  لزيا  رةل ب المم  الق دين يق   اين عل  المم  الجماعي من خل   لزما
علز  الممز  الفززمدال الزذال ةززاد  زي الماضزيع قيززن كزان اةززتقطاب  اختيزام المزز امد 
البشميع يت  بتاء  عل  أةاا اتتقاء الفمد المتاةب بضزن التظزم عزن م اهبزف  قدماتزف 

ا ززف طبقززا  لمززا هزز  مقززدد  إمكاتياتززف للقيززا  بماززا   ظيفززع أ  عمزز  مابزز  يةززتمم  ززي أد
ةت اٍ  عديدةع د ن تضييم أ  تط يم ي اكب التضيما  ةميمع اإليقا   ي مقيط البي زع 

 الداخلي أ  الخامجي ة اء لل ظيفع أ  المتصم البشمال.
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إن التظززمة إلز  التززدميب علز  أتززف تشزاط  قتززي تلجزر إليززف المتظمزع عتززد  ( التزدميب:3

بمززن تقززاط الضززمف الظززاهمة  ززي بمززن  الضززم مةع كززرن تميززد مززن خللززف تل ززي
الم امد البشميعع أ  لتقةين مااماتا ع هذ  التظمة أصبق  من مخلفا  الماضزي..! 
 تظززمة المتظمززا  الكبززم   الملزز  القززدين للتززدميب اين اختلفزز  كميززما  عتاززا  ززي 
الماضيع  التظمة إل  التدميب اين تتك ن مزن ملمزع عتاصزم مةزتدامع  هزي: تملز  ع 

.. تلتصل جميماا بالم مد البشمال داخز  المتظمزع متزذ لقظزع تمييتزف تدميب    –ع تتميع 
إلزز  لقظززع تقاعززد  أ  تمكززف للممزز   ززي  –  زي بمززن القززاال  قبزز  التميززين المةززمي 

 المتظمع.
 الضايع من ذلك دعُ  هذا الم مد البشمال  مةاتدُتف  تمكيُتزف مزن اةزتخما  أ ضز  مزا 

أعما   ي القاضم  المةتقب ع ضزمن  ميزل عمز   عتد ع  جملف قادما  عل  أداء عدة
عززالي المةززت    الكفززاءةع  مززن مزز  يةززتفيد هززذا المزز مُد البشززمال مززن خززل  التززدميب 
 االقتكاك بفميل عم  ذال كفاءة عاليزع.  ممليزُع الزتمل   التزدميب  التتميزع المةزتدامع 

أ  المتصززم  المةززتممة تمززد اليزز   مززن أهزز  ال ةززا   الفاعلززع لترهيزز   تكييززف المزز مد 
البشمال  ي المم ع  ضل  عن  ضمف  ي الص مة دا ما  مز  أقزدن  آخزم التطز ما  
 األةزززاليب الملميزززع  الممليزززع علززز  المقيطزززين الزززداخلي  الخزززامجي للمتظمزززع..  قزززد 
اةتقم  التظمةُ القديمع للتدميب عل  أتف من أ ض  أت ا  اةتمماما  المتظمعع  أتزف 

  المتظز مع  المزد  البميزد علز  الةز اءع يتممز  هزذا اةتممام لف عا زد كبيزم  زي المزد
الما د  ي  يادة  اعليع الماملين مما يسمم مباشمة  زي جز دة المتزت  التزي تققزل أعلز  
دمجا  المضا من جاتب المةتالكينع  مزن مز  تق يزع الممكز  التتا ةزي للمتظمزع  زي 

 الة ل.
 
  ظيفع التقفي : -3

ب قا   عل  المم  الفمدال إل  أةل ب قا   عل  بمد تضيم أةل ب أداء المم  من أةل 
ل المم ع ل  تمد أةاليُب التقفي  القديمع مقب لع  م  هذا  د عل   لما المم  الجماعي يمتمل
األةززل ب الجديززد المماصززمع قيززن تطلَّززب هززذا األةززل ب مززن إدامة المزز امد البشززميع 

مزاعيع  أن تتتاةزب تصمي ا  إعداد ةياةع تقفي  جديدة تق    تمتك  عل  القفز  الج
 تتماش  م  الت جف القدين المماصمع الذال ال يمد المز امدا البشزميع التزي تممز   زي 
المتظمززع أجيززمة لززد  المتظمززعع بزز  يمززدها شززميكع  ياززا..!  طبقززا  لززذلك أعززد  إدامةُ 
الم امد البشميع بمام ا لتمليك الماملين أةاما   زي المتظمزعع  تمزدي  تةزب المشزامكع 

  ض  أةاليب تقفي  ممت يع جديزدة تتتاةزب مز  المز امد البشزميع التزي   ي األمبا ع
تمم  بشك  جماعي داخ  المتظمعع  تت ا ل هزذ  األةزاليب التقفي يزع مز  الت جازا  

  األةاليب المماصمة  ي مجا  القف  اإلتةاتي بشك  عا .
 
  ظيفع تقيي  األداء: -4

دال إلز  األةزل ب الجمزاعيع أصزب  بمد تضيم أةل ب تتفيذ األعما  من األةل ب الفم
تقيززي  أداء األعمززا  داخزز  المتظمززع يخضزز  ألتظمززع  بززمام   ممززاييم تقييميززع قديمززع 
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تمتمززد علزز  الممزز  الجمززاعيع بززدال  مززن األتظمززع القديمززع التززي كاتزز  تخضزز  ألتظمززع 
 بمام  تقييميع تمتمد عل  المم  الفمدالع قين اتةم  أتظمُع  بمام   مماييم تقيزي ل 

مزا  القديمزع بتز  يمل ممزاييمل تقيزي ل أداٍء جديزدة  هزي: التكللفزُعع  ال قزُ ع  الجزز دةُع األع
 خدمُع المملء  ي أمتاء البي ع  خدمُتا   يمزا بمزد البيز ع  قيزاُا مزد  مضزا الممزلء 

 الذال مبط  كميم  من المتظما  تظا ا ق ا  ها لماملياا بف.
 
  ظيفع علقا  المم : -5

  ال ظيفُع  ي الماضي عل  قيزا  إدامة األ زماد   التزي ةزمي  اتصب   اتقصم  هذ
  "إدامة المززز امد البشزززميع"( تيابزززع  عزززن أصزززقاب الممززز  1981بدايزززع مزززن المزززا  

 الشمكا   المتظما   ي المديد من الد   بزتجماء مفا ضزا  مز  التقابزا  المماليزع 
إلز  اتفاقيزا  بيتامزا بازدف الت صز   - التي تمم  الماملين  ي تلك الزد    - الماتيع 

تمضي جمي  األطمافع  يما يخص أتظمع التم يضزا  الماليزعع  المديزد مزن الم ايزا 
الميتيع  االجتماعيع التي تخص الماملينع  ي قين تضيم اين هزذا التظزا   زي التمامز  
 ي ظز  التقز   االةزتماتيجي الزذال اتتاجتزف  ظيفزع إدامة المز امد البشزميعع ليختلزف 

لجديد  ي علقا  المم  من قين الشك   المضم ن عما كان ةزا دا  مزن هذا التظا  ا
قب ع  يق   التظا  الجديزد علز  تققيزل أقصز  دمجزع مزن التمزا ن  التتةزيل  ال  زال 
بين المتظمع  التقابا  الممملع للماملينع مبتيع عل  المقع  يما بيتاما.  لقزد أصزب  هزذا 

ظمززع  إدامة المزز امد البشززميعع إذ إن تزز  م التظززا  الجديززد جزز ءا  مززن اةززتماتيجيع المت
مضا التقابا  الممملع للماملين يمتي ت  م مضا المزاملين  زي المتظمزعع  هزذا المضزا 
يززسدال إلزز  م زز  الززم   الممت يززع للمززاملين ممززا يجتززبا  الصززماعا   يمززا بيززتا   بززين 

اخز  المتظمزعع المتظمعع  هذا يك ن لف أبلُغ ايمام اإليجابيع عل  اإلتتاجيع  ج دتازا د
  من م  تقةين م قماا التتا ةي.

 ل  تقتصم  ظيفع علقا  المم  عل  الملقع بين المتظما   التقابزا  المماليزعع بز  
امتززد  هززذ  ال ظيفززُع لتشززم  الملقززع بززين المتظمززا   القك مززا  مززن قيززن القزز اتين 

ميع أن تفاز   التشميما  الخاصع بالمم ع  قزد أصزب  ل امزا  علز  إدامة المز امد البشز
ن المتظمزع أليزع   تتمام  م  الق اتين  التشميما  بشك  ال لبا  يزفع بقيزن ال تمزما

 مخاطم قات تيع.
 
  ظيفع التم يضا : -6

إن هذ  ال ظيفع قام   ي الماضي باةتخدا  تظا  لد   الم اتب  األجز م  المكا ز   
أةززل ب تتفيززذ علزز  أةززاا األداء  الجاززد الفززمدال  ززي الممزز  مت ا قززع  ززي ذلززك مزز  

األعمزا  الفزمدالع أمززا اين  مز  اتتاززا ل المتظمزا  أةزل با تتفيززذ األعمزا  الجمززاعيع 
كان ل اما  عل  إدامة الم امد البشزميع تصزميُ  تظز  جماعيزع لزد   الم اتزب  األجز م 

 -إذ تممزز  التم يضززاُ  الجاتززب األةاةززي  ززي القفزز  المززالي للمززاملين  – المكا زز   
 يم د   قديمع مبتيع عل :مةتخدمع  ي ذلك مماي

 ج دة أداء الماملين. -
 تققيل   مة ماديع ملم ةع  ذا  قيمع  ي تكاليف التشضي . -
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  يادة اإلتتاجيع. -
 ال يادة المطمدة  ي دمجع مضا المملء. -
 
 


