
  األفراد: الموارد بإدارة الخاص( التقديمي العرض) نص

 

 :1 شريحة

تختلف إدارة األفراد في مجال السياسة اختالًفا طفيفًاا نهااا داخال الااروال ؤالمتسساال ألر األفاراد يلتاألاؤر  ااألاااي السياساية 
طؤًناا  ؤيمملاؤر متطاؤنير داخاال األااااي السياساية ؤدا مااًا ماا يساتهمرؤر مااؤاردل  الخا اة غمهال اؤتااال فارا ا  ؤطااتتا    فااال 

اهااا  مسااتمدؤر ار يسااتمرؤا فااي نطااا ا  ل اااااي  –  اتخاااؤا تاارار االتاااام  المماال السياسااي لمجاارد اهااا –تفتاارأ ار الهااا  
السياسية دؤر هااية دؤر ار يوافتؤا  طريألة ما. ؤيموار لألاادة الاااي ؤالماديرير  امار إهجااا لاتاد اافاراد للممال إر اساتطانؤا 

ي انت ااارل  لوااي يألااؤ  األفااراد  المماال الاااام المتمهاال فااي فااا  نؤاماال تافيااا ان اااد الااااي ؤالمتطااؤنير ؤاخاااؤا الاا  دؤًمااا  فاا
 الدناية ااهتخا ة ؤالترؤيج لسياسال جديدة ؤتميير ان اد ؤمتيدير جدد. 

إدارة األفراد التاي يموها  ار تط ألااا فاي اهااطت  السياساية  اله ا ح ؤالمملؤمال المفيدة اؤل ؤفي لاا المرأ سهألد  لو   مأ
 ا  ؤاألهاطة التي تماا لاا التافيا ؤطريألة نمل الفريم.يتافال لمة اتسا  ؤلي  نؤارح هالهاليؤمية: ؤسيت  ا

 للألا اد الجيادؤيرت ط لااا المؤ اؤا ارت اًطاا ؤهيألًاا  االمرأ الخااق ا الألياادةا الاام ياارح  ماياد مار ااستفا اة المااارال الالاماة 
 ا اؤالمتطؤنيرا اؤ هاد الفريمااألن ادااألخرى الخا ة المرؤأ ؤ 

 :2ارياة 

لتاا  مر ت ال افاراد الفريام ساؤاد راتيجًيا للافاظ نلى الاماسة ؤاا  فت  مديًرا اؤ تا ًدا لفريم الااي  يجي ار تهتاج مهاًجا است
 م لي ة اخرى في الااي تاتاج لتاأليم لدف ما  ؤلاا لؤ جؤلر اإلدارة.مالًيا للااي  اؤ مألر الاملة اؤ ا وهل تمهل فرًنا

إلااى هظريااال مختلفااة   . ؤاسااتهاًدافااراد  فأهاال  ااجااة إلااى ممرفااة المافاااال الر يسااية ل  ا  اسااتراتيجية إدارة سااليمةار تإاا اردل 
 التألد   ؤ  -5المستؤلية  -4الممل في اد ااته ؤ  -3ؤالتألدير  -2اإلهجاا  -1إر نؤامل التافيا األساسية لي: ف

 :التالية الارا حهارح ول نامل مر نؤامل التافيا  استفا ة في سؤ 

 :3ارياة 

يواؤر لا  اهار و يار نلاى ااساا  الفريام لاداف  ؤ تادياد  لتلا  األلاداف   فأهل مار ي ا  األهظًرا أله  تاغل مه ي المدير
ر واهاال إا إهاا    اإلهجاااا. الساااؤلة فااال ياااال األاسااا  اااديدة ؤ اامل الااداًفا  ايااة فااي ال اامؤ ة  سيااامر فريألاا   الفااال  ؤا 

لمألاناد يفاؤم تادرت  اؤ ار ا مادد مار   اأر تفاؤاخا اال ال رلماهياة تلدف  فاي ااهادلة. تخيل إاا ؤ مل هجاا مفألؤًدا مر المم اإل
تل مر المألاند التي فال  اا في الما ي. فالؤ   الهمؤاجي يألؤل اهه يه غي ل  اهتخا ية  ادف الفؤا  مدد مألاند اتدير املة 



ااارا  مااد اسااتومال واال نلااى مراااال مختلفااة  اياال يت ااح التألااد  الم   لاادافألؤار تألساا  لااا  ا  ار ت اا  الااداًفا ؤاتميااة لفريألاا 
لاا لاؤ وار في اس ؤا ؤ م  دم نليه تؤتي   1000جم  الام تممل  ه مرالة. نلى س يل المهال إاا اراد الفرا المالي للااي 

. ومأليااا  مميااارم األساا ؤا الااادف المااا   فملياا  تاديااد الاااد األدهااي ماار التؤتيمااال التااي ساايت  جمماااا يؤمًيااا اؤ  الااؤل مهت ااف
 ال . ي  األفراد ؤتافيتاجاتفال  اإلهجااال ال غيرة إلر لاا لؤ م در ؤ اا  الطريألة يمور لفريأل  ايً ا اا

 :4شريحة 

مااا يسااتمرؤر فااي اداد نملااا   إجااادة ؤيااامرؤر  فاااؤ المرفااار  ااالمجاؤد ؤتألاادير . فمهاادما يااامر األفااراد  التألاادير  الً ااا امااا التألاادير
لتاا  هاؤ مديرل  ؤموار نملا . فالتألدير لؤ اانتراف  أر الجاؤد التاي ي االاا ااخق لتجر ة ااياد جديدة ؤ ااد مر الهألة  ماي

 فراد الفريم لي جاد مر لاا التألدير.ت دياا ألما مااؤدة ؤملاؤظة  وما ار آراد  التي 

ؤلوار ااياهااا يجاي نهااد  الجيااد   امتااداح الممال –غالاارام الجياد  يتدؤهااه نلاى اف اال ؤجاه ااياًهاا مااا يواؤر لاااا التألادير يتملاام  ماا
تطاارم ايً ااا للجؤاهاااي التااي تاتاااج إلااى تاساااير غالاارام ال هاااد ؤلااي  السااال ي  ؤيجااي دا ًمااا ار توااؤر ؤا اااًاا تإ اادا   راياا  ار 

ممرفاة مادى تألادما   نلاى  ؤيساند وال لااا افاراد الفريام غالادف  خ ؤق ما تتؤتمه مر ول فرد مر افراد الفريم في المستأل ل
 ؤويفية ادا ا . 

ؤفيماا يلاي  ماأ ؤ سايًطا ؤ هااًد. الفانلياة  ؤيجاي ار يواؤر رايا  دا ًماا  اادًتا فيه راي  لاؤ ؤتال  ت دمؤاف ل تؤتيل يمور ار 
 ويفية إ داد الرام:التي تؤ ح  الهألاط

 ا نلى ااد األنمال الجيدةيروالت 

 إلى تاسيرتاتاج التي الجؤاهي ح يؤ ت 

  اتترااال اؤل ويفية التاسيرطرح 

التم ير نر  ماأ التألادير للمجااؤد  –نلى األتل  –  نلي  يمور الاديل نههجيد  نملاتى نهدما ي دؤ األمر ؤوأهه ا يؤجد 
  اؤ ار تألااؤل ار الااا  لااي الماااولةامااهال  –تاسااير  التف اايل تؤ اايح الجؤاهااي التااي تاتاااج إلااى ال فااي المماال. ؤيجااي الااام   اا

افمال وااا  طريألاة اساتخدا  ولماال  يار مااددة اؤ  يار مفيادة مهال اتجهاي . اؤيموها  ار تهفاا  لواااا  ااج مها  فملاهلاا ما ااتاا
 ا إلهاا ا تمطي رسالة ؤا اة نما تاتاج تغيير  ؤويفيته.ارً اا اؤ اور اوهر اف ل

يات  ممالجاة ام اداد سا  إر لا  ؤنلاى الموا   مارة اخارى.  يتواررإر ل  ياظ األداد الجيد  ااانتراف  االمجاؤد ؤالتألادير  تاد ا 
 يتورر وهيًرا.  فألد  ؤرة  هادة 

 :5شريحة 



يااامر األفااراد  ا مااة. اياالا  ااايأًلا ؤيمهاال تااادًيا لواال افااراد الفرياام  فلاار توااؤر لااا  الماااولة تإاا وااار واال المماال الااام يجااي إهجااا
إاا واار . وماا اهاا  ياامرؤر  ماياد مار التافياا تااغل اهت االا    إاا إهااا مايد مر التافيا إاا واهل الماماة المساهدة إلايا  اايألة

 .ه ي نهد اوتمالماما  ؤيمطي امؤًرا  اإلهجاا الاختادًيا إلهه ياافظ نلى التلاا الممل يمهل 
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ماا يموها  فملاه لاؤ التفويار فيماا يف اله ان ااد  الً ا ما توؤر في  اية الملل ؤال ساطة مما يمهل تادًيا  الهس ة إلدارة الاااي. 

الااتفيااة  الهساا ة للاا مأ نماال  اياا  الماااا . ألر واال اااخق يهظاار لواال مامااة  طريألااة مختلفااة غفااإجراد الموالمااالالفرياام نهااد تؤ 
اا  اخخار الاام يموها  فملاه لاؤ تااجي  الااخق المولاف  ممال اماا الل تاادًيا. اؤ يمهاايأًلا  ممل ؤلور لها  مر سيجد  نمالً 

ًرا ؤاخيًرا ؤلاي  آخاتادًيا  دا مر وؤهه ممال.  يجمل مهه مما  ًدا اؤ مختلًفا إلهااد لاا الممل سيط اؤ ممل ار يهتاجؤا هاًجا جدي
الجمياا  غ مااا فاايا  اهاال  نلااى ه ااي ه ماار األنمااال الااايألة ؤالتااي تمهاال تااادًيا  اإل ااافة إلااى تااارق نلااى ا ااؤل يموهاا  ار 

 . ايً ا األنمال المملة ؤالسالة

 :6شريحة 

 ل.ر مستؤلية ام فااسر التألدير مر جاهي المدير اؤ تا د الفريم ألهاما في هااية األمر سيتامالتألت ي إسهاد المستؤلية 

 اإلهجااا الاام تمهااه. ؤسيسااند  تفاؤيأ ؤالاامؤر سهاد المستؤلية مر ال  نؤامل التافيا لما تاير إليه مر تألاد  لور يظل إؤ 
مااا يتدم إلااى التمواير ؤتاساير المهظمااة   افة ناماة.  اساالمساتؤليال نلاى  اه  مااديرير ؤتاادة جادد ماار  اير افاراد فريألاا  مماا 

مماا و يارة ؤ اغيرة طيمؤر تفاؤيأ المساتؤليال  الً اا ماا يهتااى  اا  األمار  المااؤلاة فاي التادخل فاي وال يساتؤر الاير ا المدير 
اههااااد المتااااح لااادي   فالؤتااال تاأليااام لاادف .ماار تااادرت  نلاااى   فاااال اااااد الماااا  اؤ ناااد  اوتمالااااا  ؤ التاااالي سااايادساايتدم إلاااى إ

ر تألاؤ   وال اا  يه غاي الألياا   اه  ا -ومدير املاة  -ي  لر تستطلدرجة اه  س يل المهال مادؤد جًدا  ية نلىالامالل ااهتخا 
   ساطة مستايل  ؤمر ه  يوؤر ممارسة األ  في تفؤيأ المستؤلية استهماًرا لهجاا  ايً ا.إا إهه 

 :7 شريحة

ل فاارد إا إهااه يسااتهد إلااى الاادن  الااام يمواار لواا خارًجااا ناار هطااام ساايطرت  اخاال الااااي السياساايدالتألااد  نااادة مااا يوااؤر إاااراا 
لي  مترؤًوا لا   ال  -نلى س يل المهال  - ااد األاخاق في مه ي ر ي  الفرا المالي للاايفألرار تميير الا ؤل نليه. 

 .يت   ت ؤيل ان اد فرا الااي نلي الألرار

اهاا  يتملماؤر  مارؤالتأواد   ؤلور ما  ؤسم  فمله لوي يامر افراد الفريام اهاا  يااراؤر تألادًما لاؤ اياادة المساتؤلية المساهدة إلايا 
ر افاااراد الفريااام اهاااا    مااااا  المماال  ايااال ياااامر وااال فاارد مااايجاااي ار ت ااام    الماااديرت ااف ماااارال جديااادة ؤيوتسااا ؤر خ ااارة. ف

 .لا الؤتل الام يأل ؤهه في الممل للااي لؤ استهمار  جديدة ؤار يتملمؤر اايادً 



 :8 الشريحة

دارة األفراد ؤااستمراردرت  نلى تيادة ؤلها  ااياد اخرى يموه  فملاا لتاسير ت  :في تافيال  ؤا 

 (1التواصل بوضوح ) -1

ل فااراد الاااير  ل  ا تيمااة لاااا إر لاا  تسااتط  تؤ اايلاافوااار فااي المااااألفااإر اف اال  الميااة  الغااة  ماااارال التؤا اال الجياادةل
 :فيا ما يلي ل مار ؤ ؤح التؤا ليموه  ته سيهفاؤهاا.

ؤا اااة  إلااى رتسااا   فااي المماالمرساالة ال   التألاااريرار ؤ مرتؤسااي   اادرة إلااى المااااروير اؤ التمليمااال الم   ارتأوااد ماار  .1
 تدر اإلموار. ؤم رواةؤم اارة 

 ولمال ؤن ارال يسال تاورلا  استخدا  -ؤتتما امور  –في اديه  ااؤل ار توؤر ل أًلا  .2

 لاالية.ا للترويا نلى الماا ؤالااورة  المتملألة  ااهت ا ا ية ت   المادال اإليجا .3

تماارف نلااى موهااؤر افوااار ار يماادير ام سااتطي  فوااار ؤال اارامج  ف ااال  ياأل فااي جيااًدا نهاادما يتهاااتو اخخاارؤر اسااتم  .4
 ؤماانر اخخرير. وما اهه يمطي  فورة ؤا اة نر اف ل طريألة للتؤا ل م  ول فرد نلى ادا.

   ؤلما التافيا ؤالتؤجيهار يتدم التؤا ل  ر ير يجي .5

 تمطي اؤامرا در تمليمال ؤا  .6

 ضع خطة واضحة: -2

 اإل ااااافة إلااااى تؤاياااا  الماااااا    ماااااددةال ماااااددة تاتاااااج ار تتخااااالا وفرياااام خااااالل فتاااارة امهيااااة تتوااااؤر الخطااااة ماااار خطااااؤ 
ا ااام ؤ اااالتفوير فااي التااااديال ؤالمؤ  نلاااى افااراد الفريااام. ؤيتاايح التخطااايط فااارق للجمياا  للماااااروة ؤا  ااداد اخرادؤالمسااتؤليال 
. ؤتااور دا ًماا ةر الامهياريم ؤان ا ه نلى فا  المملياة ؤاألطاول مر مدير الف ؤجؤد خطة ؤا اة ساندسي مس أًلأ. ؤمر ه 

 . هدما يسالمؤر في ا  يمرفؤهه جيًدايامرؤر  مايد مر التافيا نار األفراد 

 والجدال النقاش على التشجيع -4

الماا  ؤاألساليي  اأر في التفوير نلى هاؤ  هاد الفر ة فراد الفريم أل يتؤتف خلم  ي ة تسمح  إفراا افوار خالتة ؤتمطي
ؤتاااجي  الهألاااو ؤااخااتالف فااي الارام. ؤيجااي ار يروااا لاااا الهألاااو نلااى إتااااة نلاى  إلهجاااا تلاا  الماااا  التاي ساايت مؤهاا 

وال مااا تألااؤل يؤافألااؤر نلااى ق ا أااخ ومااديرهفسا   فااإاا ااطاالالاادف المااا  الاام يجااي تاأليألااه ؤلاي  نلااى الاخ ايال. 



ااة مختلاف تار يتمور مر تيسير فر اة لمهاالألا د الفريم اؤ مدير الفر ة في إترار افوار جيدة  إا يجي نلى مر فستاد 
 الم ادئ. 

 تجنب الخالفات الشخصية -4

جاادال ااؤل الم ااادئ  ماار الف فااي الارام  ااادف خلام  ي ااة ايال ياادؤر الهألااو ؤالتخا  ااواي يااتمور تا اد الفرياام مار تاااجيل
فااراد الفرياام. فالهااا  مختلفااؤر ؤا يتفألااؤر  ال اارؤرة ماا   م ااا  ي الماااوالل الاخ ااية ألفاا ياار المأل ااؤل تماًمااا ار يهخاارط 

ار يمامل افراد الفريام في دؤر المدير يأتي  مً ا  ؤوهيًرا ما يوؤر لها  نداؤال اخ ية  ير ان اد الفريم الؤااد. فاها 
 الهظر نر المالتال الاخ ية  يها . وافة  ااترا   غأ

 النهائي القرار إتخاذ مسؤولية تحمل -5

ؤتامل المستؤلية نر لااا الألارار هفا  المياة التااجي  نلاى الهألااو ؤالجادل ؤتأل ال  الهاا يةتاتل الألدرة نلى اتخاا الألرارال 
م هتيجاة. فاأم تارار سايتخا سايوؤر اف ال مار ناد  التؤ ال تهمار  اأا    ؤالهألااال المستمرة التاي ا تهتاايافوار اخخرير

  ؤار ؤالمرفاار فاي االاة هجاااهألم ترار نلى اإلطالم  ؤ الط   يجي ار يوؤر تا د الفريم مستمًدا لمااروة فريألاه الااور 
 يتأل ل اللؤ  ؤاد  في االة الفال.

 :وتعليمه وتدريبه الفريق لمساعدة الوقت إيجاد -6

 التألد  داخل الااي نلى ااسا  الفارد  االتمل  ؤالتاسار  ؤمار ها  ااارق نلاى تاؤفير ماا  الامؤرومها اورها سا أًلا  يستهد 
 يوفي مر الؤتل لمساندة فريأل  ؤتدري ا  ؤتمليما .

 المتاحة والتكنولوجيا األدوات استخدام -7

 تاسير الاال ؤترج  الميته لالس اي التالية:ؤمر  ير ااتترااال الأليمة في لاا المرأ  يتملم لاا ااتتراح  

 تستخد  التوهؤلؤجيا لتسايل نملها ؤجمله اوهر وفادة .1

 اظارل الألدرة نلى مؤاو ة اا توارال التوهؤلؤجية مايًدا مر اااترا  ؤالهألة    إاا سيوّر ان اد الفريم .2

تااة دؤال جديدة ؤ أل التمرأ فر ة در  مأ ان اد الفريمأل  وما سي   .3  اياد جديدة.الفر ة لتمل  اا 
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 طريألة نمل الفريم.ديهاميوية اؤ  ؤاخيًرا ؤلي  آخًرا 



هالل الاإلاى  ال ارؤرة ألسا  هفاراد ست  لها  هظرية إلدارة الماملير تألؤل ار ام مجمؤناة مار األسؤاد اخترها افراد فريألها ا  ا
 :ف ال التالية

 الألاندة. % في20% في المهت ف ؤ60% في تمة الار   ؤ20

% مار 50فاي ال ادارة فاا  ياامرؤر  االتافيا ااتًياا ؤياتدؤر اوهار مار الاير يألفؤر مجمؤنة األفراد ت   : % في الألمة20
اط الألاؤة ؤال امف  اإل اافة إلاى الماااول داخال ل اؤرة  ؤ اؤح ؤمار ها  التمارف نلاى هألادرة نلاى رتياة اؤلديا  الألالممل. 

  فإر مجاؤداتا  تواؤر خلاف  أر يتؤلؤا الأليادةظًرا افتألادل  السلطة اؤ ااار ؤلور هما يمملؤر لال الماوالل المهظمة. و
خاارؤر. ؤلهااا لاادف يمهلااؤر همااااج إيجا يااة يت ماااا اخ الألؤانااد ؤايوساارؤر لااال  تااد ي اادؤر ؤاهااا  ساارية تماًمااا. الوااؤالي  اؤ 

 ار يمترف  جاؤدل  ؤيوآف ا  ؤياجما .يهتمؤر لاا  الف ة ؤ فراد الاير دير الجيد لؤ التمرف نلى لتاد األالم

% ماار األفااراد فااي تاناادة الااار : ؤلااتاد األفااراد ايً ااا يمهلااؤر هااؤا ماار اهااؤاا الأليااادة  فااا  ياااتوؤر ؤيرف ااؤر التغيياار 20
فاي الألانادة فاي الألماة ؤاألخارى % 20 ف اة ريؤي مؤر المراتيل لتفاادم لااا التغييار. ؤلاااا ي امي للؤللاة ااؤلاى التفرتاة  ا

في ار مجمؤنة األفراد التي تأل  في الألاندة ترفأ ار توؤر جاًدا الجؤلرم واللما يتادى السلطة. ؤلور يومر الفرم ألر 
 التغيير. مر الال  يهما تطالي الف ة اخخرى 

 اة   فمر ال ارؤرم تماياا الهماااج اإليجا ياة مار  اير فالف تير داخل المهظمة رؤيجي ار يتمور المدير الجيد مر التفرتة  ي
% فاي الألانادة   ؤيوااد يواؤر الاال دا ماًا 20% في الألمة  م  المهؤر نلى طريألة مهاس ة لالستفادة مر طاتال ف ة الاا20الا

% في الألاندة لؤ ند  التخلق مهاا اهاا مؤجؤدة في ام جماناة. اتاى إاا تخل ال مهااا  ستتااول مجمؤناة 20لف ة ال
لأليادة ار تتمرف نلى لاتير المجمؤنتير ؤار تممل نلى إدماجاما ؤخلم فارق جديدة ؤمماهلة لاا. لاا فمر الما   الهس ة ل

 لولتا المجمؤنتير للمااروة في رس  نملية التغيير ؤتهفيالا.

%. 80مايايااد ناار  ؤا% 50 التااي ت ااه  الفاارم فااي ااهتاجيااة ماار% فااي المهت ااف: لااا  المجمؤنااة ماار األفااراد لااي 60
% فاي 20ف ة  الف تير: إماتتجه لا  المجمؤنة ألم مر التي تأل  في الألمة إا  %20الاة ف هاد نلى ويفية مماملة الأليادة لف 

 اه  التغييار إلاى نملياة لا  تاهجح فاي ار تجااي األفاراد  الألمة اؤ األخرى في الألاندة. فإاا اتجاال ألسافل فاااا ألر الألياادة
  ؤلوار فااي مرالاة مااا اتاى اف اال % فاي الألمااة20 االتاي تهتجاااا ف اة الااغ%  50 نهاد هساا ةها تااة ؤ التاالي سااتظل ااهتاجياة 

  ان اد الفريم سي ا ؤر  اإلا اط ؤيرالؤر.

  اماااا إاا ؤجااادل تلااا  الف اااة الؤاتماااة فاااي المهت اااف ار الألياااادة دانماااة ؤتاتفاااي  سااالؤ  اف ااال مااار فاااي المجمؤناااة ؤتوااااف ا 
 اؤ اوهر. %30فسيتجاؤا هاؤ تل  الف ة  الط   مما يايد هس ة اإلهتاجية الولية للمهظمة ي
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   مر الما :وي توؤر مديًرا جيًدال

 ار تمرف ما لي نؤامل التافيا ل فراد -1 -

 افياار تممل نلى ايادة الت -2 -

 الفريم اؤ ديهاميويال فا  طريألة نمل -3 -
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