
 

 
1 

 .وزارة التعميم العالي والبحث العممي
 - البويرة -جامعة أكمي محند اولحاج

 معهد عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية
 

  اإلدارة والتسيير الرياضي: قسم
االستراتيجيات الحديثة لتسيير الموارد البشرية : محاضرات لمقياس

 الثانية ماستر : المستوى
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
                                                               

 
 زريفي سميم: إعداد الدكتور                                                                      

 
 

 
 
 

 2022 / 2021: الموسم الجامعي

 
 

 

 
 االستراتيجيات الحديثة لتسيير الموارد البشرية

 



 

 
2 

: المحاضرة األولى_ 1
 :تمهيد
يمثل التسيير االستراتيجي لمموارد البشرية منيجية فكرية متطورة توجو عمميات اإلدارة وفعالياتيا      

بأسموب منظم سعيا لتحقيق األىداف والغايات التي قامت المؤسسة من اجميا، ويتطمب تطبيق منيجية 
التسيير االستراتيجي لمموارد البشرية نظام متكامل يضم عدة عناصر تتمثل في آلية واضحة لتحديد 

األىداف والنتائج المرغوبة ومتابعة تحقيقيا وتعديميا وتطويرىا في ضوء المتغيرات الداخمية والخارجية، 
كما تتوفر عمى ىيكل تنظيمي يتميز بالبساطة والفعالية والتوافق مع مقتضى الحال في المؤسسة، يوضح 
األدوار والميام األساسية ويرسم العالقات التنظيمية في ضوء تدفقات العمميات وتداخالتيا،باالعتماد عمى 
نظم االستثمار وتنمية طاقات الموارد البشرية وتوجيو العالقات الوظيفة تتناسب مع نوعية المورد البشري 

.        ومستواه الفكري ومدى الندرة فيو
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ىي الوظيفة التي تتمثل في "حسب عمي عبد الوىاب  : تعريف تسيير الموارد البشرية -1-1
اختيار العاممين ذوي الكفاءات المناسبة وتسيير جيودىم وتوجيو طاقاتيم وتنمية مياراتيم وتحفيز 

ىؤالء العاممين وتقييم أعماليم والبحث في مشاكميم وتقوية عالقات تعاون بينيم وبين زمالئيم 
ورؤسائيم وبذلك تساىم في تحقيق اليدف الكمي لممنظمة من حيث زيادة اإلنتاجية وبموغ النمو 

 .المطموب لألعمال واألفراد
فيي تعمل عمى تحقيق غاية المنظمة وأىدافيا  : تعريف إدارة الموارد البشرية اإلستراتيجية -1-2

ورؤيتيا، وذلك من خالل ترجمة اإلستراتيجية العامة لممنظمة إلى إستراتيجية تفصيمية 
 :ومتخصصة في قضايا الموارد البشرية وتتضمن العناصر التالية

 الغاية التي تبتغي إدارة الموارد البشرية تحقيقيا بالتعامل مع العنصر البشري في المنظمة. 
 الرؤية التي تحددىا اإلدارة لما يجب أن تكون عميو ممارستيا في مجال الموارد البشرية. 
 األىداف اإلستراتيجية المحددة المطموبة في مجاالت تكوين وتشغيل وتنمية ورعاية الموارد البشرية. 
  السياسات التي تحتكم إلييا إدارة الموارد البشرية في اتخاذ القرارات والمفاضمة بين البدائل لتحقيق

 .أىداف اإلستراتيجية
  الخطط اإلستراتيجية لتدبير الموارد الالزمة وسد الفجوات التي قد تظير لموصول باألداء في

 .مجاالت الموارد البشرية إلى المستويات المحققة لألىداف والغايات
  معايير المتابعة والتقييم التي تعتمدىا اإلدارة لتحقق من تنفيذ اإلستراتيجية والوصول إلى اإلنجازات

 .المحددة
نتيجة المنظمات والمؤسسات خاصة في  :اإلستراتيجيات الفرعية إلدارة الموارد البشرية -1-3

اآلونة األخيرة إلى إعداد إستراتيجية خاصة لمموارد البشرية والتي تتضمن الغايات ومختمف 
السياسات والتوجيات الرئيسية التي تعتمدىا اإلدارة في مجاالت الموارد البشرية كونيا أنيا تعبر 
عن االختيارات والبدائل الجوىرية التي تتناسب مع اإلستراتيجية العامة لممنظمة أو المؤسسة، 

وليذا فاإلستراتيجية العامة لمموارد البشرية تنبع منيا إستراتيجيات فرعية ذات األىمية الكبيرة والتي 
 :نستطيع التعرض إلييا كما يمي
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والتي تيدف إلى استقطاب العناصر  :إستراتيجية استقطاب وتكوين الموارد البشرية_ 1_3_1 
ذات كفاءة وخبرة جيدة بغرض توظيفيم واستخداميم في تطوير وتحسين الوضعية االقتصادية ليا ويرتبط 

 .ىذا اليدف بتخطيط القوى العاممة وتقدير االحتياجات منيا
والتي تيدف إلى صياغة إستراتيجية من أجل  : إستراتيجية إدارة أداء الموارد البشرية_ 2_3_1

التسيير الفعال لألفراد داخل المنظمة بيدف تحقيق األىداف المسطرة كون أن ىذا األخير يؤثر عمى 
. نتائجيا وموقفيا التناسبي

 وذلك بغرض رفع كفاءة ومعارف وميارات :إستراتيجية تدريب وتنمية الموارد البشرية_ 3_3_1
. العاممين وتوجيو اتجاىاتيم نحو أنشطة معينة

من أجل معرفة مدى إتقان األداء  :إستراتيجية قياس وتقييم أداء الموارد البشرية_ 4_3_1
الفعمي مع األداء المستيدف من حيث الحجم، الكمية، السرعة، الوقت، الجودة، التكمفة، االستمرارية 
والتدفق، وكذلك تقييم عمى مدى تناسق عناصر األداء والقائمين عميو مع المواصفات التي يتضمنيا 

. تصميم العمل
 ىذه اإلستراتيجية تعتمد عمى نظام :إستراتيجية تعويض ومكافأة الموارد البشرية_ 5_3_1

. الحوافز المتمثل في الترقية وسياسات األجور المغرية
وفي أغمب الفترات من أجل إعداد إستراتيجية الموارد البشرية الموافقة لإلستراتيجية العامة لممنظمة، يكون 
االعتماد عمى نظام المعمومات لتسيير الموارد البشرية الخاص باألفراد داخل المؤسسة والذي يتكون من 

معطيات وبيانات متجددة وآنية والتي تساعد في إنجاز وظائف الموارد البشرية من جية، ومساعدة متخذي 
. القرارات في التنفيذ والمتابعة من جية أخرى
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2-  
 تباشر إدارة الموارد البشرية اإلجراءات التالية :إجراءات بناء إستراتيجية لمموارد البشرية -2-1

لبناء إستراتيجية فعالة وقابمة لتنفيذ، ولكن قبل إقامة إستراتيجية الموارد البشرية يستمزم المعرفة 
الجيدة لثقافة المؤسسة وكذلك لمشروعيا، ومن بين إجراءات بناء إستراتيجية لمموارد البشرية ما 

 : يمي
 تعد ىذه المرحمة مرحمة تمييدية قبل القيام (:المؤسسة)تكوين وتحديد فمسفة المنظمة_ 1_1_2

 (سبب وجودىا)باإلجراءات الالزمة إلقامة إستراتيجية الموارد البشرية، والتي تتعمق بتحديد ثقافة المؤسسة
 Maurice thevonetمن خالل القيم األساسية التي تبنى عمييا المنظمة، فثقافة المؤسسة تعرف حسب 

، كما يقول "كعنصر من عناصر ذمة المؤسسة، فيي معرفة أداء المؤسسة وطريقة نشاطيا وتفكيرىا " 
، وتحديد سبب وجود الشركة ودورىا في المجتمع التي تنتمي "أنيا منتوج تاريخيا وليس منتوج آني" أيضا

يعتبر السبب الرئيسي ىو خمق وتوفير فرص لمعمل " إليو وما ىي دوافع أصحابيا وكبار اإلداريين فقد
سببا لوجود المنظمة أو المؤسسة ويعتبر ىذا موجب لمنمو المستقبمي حيث ال يمكن إغفال العالقة 

". اإلرتباطية بين المنظمة والبيئة التي تعمل فييا
 يقصد بو التعرف الدقيق والمتابعة النشيطة لعناصر المناخ :تحميل المناخ الخارجي_ 2_1_2

ومكوناتو وما يطرأ عمييا من تغيرات،وىو يضم كل ما يحيط بالمنظمة من مؤسسات وتجمعات تتصل 
بعمميا بشكل مباشر أو غير مباشر، فيي تسبب عدة تأثيرات قد تؤثر عمى المنظمة ومنو تصبح تيدد 

: إدارة الموارد البشرية اإلستراتيجية، حيث تتمثل ىذه التيديدات في بعض األمور  منيا
  عرض العمالة والمتطمبات القانونية المتزايدة والتي تحكم سياسات وممارسات إدارة الموارد البشرية

 .والتغير التكنولوجي السريع
 أيضا يجب اإللمام بإستراتيجيات المنافسين المتعمقة بالموارد البشرية. 

فكل ىذه التغيرات المذكورة سابقا تؤثر عمى االتجاىات المستقبمية لمعمل مثل القدرة عمى جذب والحفاظ 
. عمى أفضل الميارات البشرية المتاحة

 ونقصد بالمناخ الداخمي مجموعة العناصر البشرية، المادية :تحميل المناخ الداخمي_ 3_1_2
والمعنوية التي تتفاعل فيما بينيا من أجل تحقيق األىداف التي قامت من أجميا المنظمة والتي قد تقوي أو 



 

 
6 

تضعف وتحد من اختيار تصرفات معينة من مجموعة التصرفات المستقبمية المحتممة لممنظمة وىذه 
: العوامل تتمثل في

 األفراد كونيم أىم مورد في المنظمة. 
 مختمف الوظائف الموجودة في المنظمة. 
 المعدات والتجييزات واألموال. 
 األساليب المتبعة في أداء األعمال داخل وخارج المنظمة. 

مكانيات توظفيا في تحقيق أىدافيا،  ويجمع المناخ الداخمي بصفة عامة ما تتمتع بو المنظمة من قدرات وا 
كما يضم القيود والمحددات التي توضح القدرة الحقيقية أو الفعمية التي يمكن لممنظمة االعتماد عمييا 

. فعال
. إن تحميل عناصر المناخ الداخمي يمثل من أىم العناصر التي تيتم بو إدارة الموارد البشرية اإلستراتيجية

 أىداف وغايات المنظمة ومدى النجاح في تحقيقيا. 
 إستراتيجيات المنظمة العامة واالستراتيجيات القطاعية والوظيفية لمختمف تقسيمات المنظمة        

 .(الخ.... اإلنتاج، التسويق، التمويل، التطوير التقني، تطوير المنتجات )
  البناء التنظيمي وأسس توزيع الميام فيذا األخير يعد من أساسيات فعالية إدارة الموارد البشرية

 .اإلستراتيجية في بمورة وتفعيل إستراتيجيات الموارد البشرية
  تحميل الييكل الفعمي لمموارد البشرية من حيث األعداد والمؤىالت والخبرات ومستويات الميارة

 .والكفاءة
 تحميل التقنيات ونظم وتدفقات المعمومات. 

وتتبمور نتائج تحميل المناخ الداخمي في التعرف عمى نقاط القوة ومصادر التميز في المنظمة ونقاط 
الضعف ومصادر التخمف التي تعاني منيا، وبالتالي تحديد ماىية العوامل التي قد تقوي أو تضعف وتحد 

. من اختيار تصرفات معينة من مجموعة التصرفات المستقبمية المحتممة لممنظمة
وفي أغمب األحوال تكون نتائج تحميل المناخ الداخمي مصدرا ميما لممعمومات في بناء استراتيجيات 

. الموارد البشرية وغيرىا من االستراتيجيات الوظيفية بالمنظمة

 إن الخطوة الرابعة في بناء إستراتيجية :تحديد التوجهات اإلستراتيجية لمموارد البشرية_ 4_1_2
الموارد البشرية ىي تحديد التوجيات التي تسعى إلييا المنظمة واإلدارة العميا بيا في مجاالت الموارد 

البشرية والتي تتضمن القضايا الرئيسية في شؤون الموارد البشرية كاالستقطاب واالختيار والمفاضمة بين 
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فتحديد مثل ىذه . الخ...المصادر الداخمية أو المصادر الخارجية لمحصول عمى العناصر المطموبة
التحديات يساعد في بناء اإلستراتيجية والخطط والبرامج التفصيمية في ىذا المجال الحيوي، ويساعد في 
تحديد األنشطة الرئيسية والمجاالت األساسية لمساىمات الموارد البشرية، ومن ثم تحديد نوعيات وأعداد 
األفراد ومواصفاتيم الدقيقة المتناسبة مع متطمبات تمك األنشطة، كما تتحدد بناء عمى استقراء التوجيات 
اإلستراتيجية قضايا تتعمق باالستثمار في تطوير نظم الموارد البشرية، ومدى اإلقبال عمى بناء الطاقات 
التدريبية الذاتية لممنظمة، وحدود التمويل المتاح لتنفيذ برامج التطوير التقني ألداء وحدات إدارة الموارد 

. البشرية اإلستراتيجية وغير ذلك من التفصيالت المتصمة بجوانب عمل تمك اإلدارة
 أي تحديد ماىية أىداف :تحديد األهداف اإلستراتيجية في مجال الموارد البشرية_ 5_1_2

المنظمة، وما ىي مجموعة النتائج التي تريد الوصول إلييا من خالل اإلستراتيجية التي سوف تطبقيا 
وخطط الموارد البشرية، فالطبع يتطمب األمر معرفة األىداف الخاصة بالربح والعائد عمى االستثمار أي 
نتائج كمية يمكن قياسيا حتى تكون مرشدا لمعمل، وربط ىذه األىداف بعنصر الزمن لمتحقق من مدى 
إنجازىا، كما يجب أن تكون ىناك أىداف لكل من مجاالت إدارة الموارد البشرية اإلستراتيجية بمعنى أن 

تحدد النتائج المستيدفة من كل نشاط تباشره إدارة الموارد البشرية اإلستراتيجية كي تكون تمك األىداف ىي 
. المعبر التي تتم في ضوءىا متابعة التنفيذ وتقييم االنجازات عمى المستوى التفصيمي

ما :  يتطمب األمر اإلجابة عمى العديد من األسئمة مثال:صياغة وتكوين االستراتيجيات_ 6_1_2
ىي إجراءات العمل التي يجب أن تتبعيا المنظمة من اجل تحقيق أىدافيا؟ وما ىي األىداف التشغيمية 

التي ستحقق خالل ىذه العممية؟ وما ىي التغيرات المطموبة في الييكل التنظيمي، العمميات اإلدارية 
 لممنظمة التي تحدد master planواألفراد المطموبين؟ وبالتالي اإلجابة تكون عمى شكل خطة عامة 

السبل والمداخل لتحقيق أىداف المنظمة، واالختيارات التي يمكن أن توصل إلى األىداف المسطرة، 
وبالتالي تحدد إستراتيجية الموارد البشرية من أجل استخدام ما لدييا من إمكانيات وبأي أسموب، وفي أي 

يكون التركيز منصبا  (مجال الموارد البشرية)توقيت حتى يتحقق عنيا أعمى عائد ممكن وفي ىذا المجال 
عمى تخطيط الموارد البشرية، وكيفية الحصول عمييا، وتحديد الميام والواجبات الموكمة إلييم، وتنميتيا 

نياء خدماتيا، ويمثل ىذا بغرض تشكيل المنظمة بطريقة سميمة، ويمثل  واستخداميا االستخدام األمثل، وا 
. ىذا نقطة إلتقاء إستراتيجية الموارد البشرية مع اإلستراتيجية العامة لممنظمة
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 يتم تنفيذ اإلستراتيجية من خالل ترجمتيا في شكل خطط وبرامج :تنفيذ اإلستراتيجية_ 7_1_2
وموازنات تعبر كل منيا عن األنشطة التي يجب تنفيذىا، والموارد المخصصة لكل منيا والتوقيت المحدد 
لألداء ومعايير األداء المقبول، كذلك فإن التنفيذ السميم لإلستراتيجيات يعتمد عمى سالمة وكفاءة التنظيم 

عادة التنظيم لضمان الكفاءة وسيولة التدفق  الذي يعيد إليو بذلك، كما يحتاج األمر إلى مراجعة وا 
لألنشطة والعمميات تحقيقا لإلستراتيجية، أما بالنسبة إلستراتيجية الموارد البشرية يكون التنفيذ مرتبطا 

بدرجة المركزية أو الالمركزية في وظائف إدارة الموارد البشرية اإلستراتيجية ذاتيا، فحيث تكون المركزية 
ىي النمط السائد تتولى اإلدارة المركزية لمموارد البشرية تنفيذا لإلستراتيجية الموضوعة واإلشراف عمى 

التزام القطاعات المختمفة في المنظمة بمراعاة ما تفرضو اإلستراتيجية، أما في المنظمات التي تتبع النمط 
الالمركزية في إدارة الموارد البشرية اإلستراتيجية تكون كل وحدة من وحدات المنظمة مسؤولة عن تنفيذ ما 

. يخصيا في إستراتيجية الموارد البشرية
 إن األساس في عممية المتابعة والتقييم ىو :متابعة تنفيذ وتقييم نتائج اإلستراتيجية_ 8_1_2

إنتاج تدفق مستمر ومنظم من المعمومات السميمة في توقيت مناسب يكشف عما يمي من عممية تنفيذ 
: اإلستراتيجية

 األداء الفعمي في مجاالت اإلستراتيجية المختمفة معبرا عنو بوحدات القياس المناسبة والمتفق عمييا. 
 لألداء وبيان االنحرافات بين االنجاز  (المستيدفة )مقارنة األداء الفعمي بالمستويات المخططة

 .والمخطط والبحث في أسبابيا ومصادرىا
 وضع الحمول البديمة لموصول إلى مستوى التنفيذ المستيدف. 

وتتم الرقابة عمى تنفيذ اإلستراتيجية عمى مستوى الرقابة اإلستراتيجية لمتأكد من سالمة التوجو االستراتيجي 
إلدارة الموارد البشرية اإلستراتيجية وكذلك مستوى الرقابة التكتيكية، لمتأكد من تطبيق الخطة اإلستراتيجية 

وتنفيذ البرامج متوسطة المدى، وأخيرا تكون الرقابة عمى مستوى العمميات لمتابعة األنشطة التفصيمية عمى 
.          المستوى التنفيذي المباشر قصير المدى

                                            
                               

                 
 
 


