
 الجمهوریة العربیة السوریة                                                    

  وزارة التعلیم العالي   
   والتعاون الدوليمدیریة التخطیط     

  
  

  قطاع التعلیم العاليرؤیة 
  تنمیة الموارد البشریةتطویر العمل اإلداري و ل

  
  

  :مقدمة

 والتسییر الموارد إدارة في أساساً  یتمثل سوریة في التنمیة عملیة تواجهه الذي التحدي إن  
 حیث اإلداري، باإلصالح االقتصادي لإلصالح التخطیط ربط ضرورة وفي المؤسسي والتطویر

 تنمویة رؤیة ذات مبادرة، شفافة، كفوءة، منتجة، عامة، إدارة یوفر أن یمكن وحده ذلك أن
 ودعم المواطن خدمة نحو ومتوجهة المجتمع قوى على ومنفتحة وفاعلة ومسؤولة مستقبلیة،
تعد الموارد البشریة العنصر المحرك للعملیة اإلداریة واألساسي في تقدیم و . الوطني االقتصاد

هذا الموارد واالرتقاء من أهم محاور تطویر هو التدریب الخدمة العامة للمواطنین كما أن 
  .إذ أنه كفیل بتزوید العاملین بالمهارات الالزمة لتحسین أداء أعمالهم العامة العمل في الجهاتب

تطویر لالبالغة  ةألهمیلنظرًا  والتأهیللتدریب البشریة وا دارة المواردإل تنبع الحاجة الماسة
تحتاج إلى نوع مختلف من البرامج  كل فئةفي تقدیم الخدمات حیث أن وتحسین كفاءة الجهة 

  .بدورها على أكمل وجه القیامعلى  ؤهلهاالتدریبیة التي  ت



 على سواء ملموسة تحسین برامج مع اإلداري اإلصالح عملیة تترافق یجب أن آخر جانب منو 
 المتكاملة البرامج خاصة أدائها، ودعم واألفراد الحكومیة المؤسسات أو السیاسات مستوى
 منح قاعدة على األداء تقییم نظم وكذلك البشریة الموارد لتطویر المستمر والتأهیل للتدریب
 أخرى جهة من والفساد الترهل من للحد والروادع جهة من الموظفین لتشجیع الكافیة الحوافز
  .اإلصالح عملیة تسریع بغرض

  

   :الهدف االستراتیجي

وصــوال إلــى تحقیــق الكفــاءة الداخلیــة والخارجیــة  العــالي التعلــیم قطــاع البشــریة فــي المــوارد تنمیــة
ـــق توجهـــات  ـــادة إنتاجیـــة العمـــل وتخفـــیض زمـــن انجـــاز المعـــامالت ممـــا یحق للتعلـــیم العـــالي وزی

  .حكومة في ترشید اإلنفاق الحكوميال
  

  :الواقع الراهن

ü  التوصیف  العمل اإلداري والمهام في المدیریات مع  وعدم تناغم اإلداریةترهل الهیاكل
 .المعتمد  الوظیفي

ü بین بعض الجهات أو المدیریات ووجود بعض التشابكات ازدواجیة العمل. 

ü  في مختلف  االختیار والتعیین آلیاتضعف  إلى أدىضعف إدارات الموارد البشریة مما 
   .   المستویات اإلداریة

ü  ضعف و ، احتیاجاتهامرتبط بعدم وجود خطة تدریبیة واضحة على مستوى كل جهة
إدارة أقسام التدریب بتحدید االحتیاجات التدریبیة مما یؤدي إلى تحدید اعتباطي للتدریب 

 .بغض النظر عن الحاجة لها وارتباطها بالمتطلبات لتأهیل الموظف

ü من خالل  وتحسین مستوى أداءه لتطوربا تهرغبوضعف  غیاب الحافز بالنسبة للموظف
  .باألجر أو الترفیع أو الترقیة هذا التطور ارتباط التأهیل والتدریب بسبب عدم



ü القادر على مواكبة التطورات المتسارعة في ى الفكر التنافسي بین العاملین االفتقار إل
  .والتقنیات الحدیثة األدوات اإلداریة

ü األداء واالعتماد على آلیات غیر محفزة للعاملین ضعف عملیة تقییم.  

  

  :التحدیات

 .من كل جدید بغض النظر عن المستوى اإلداريمقاومة التغیر والخوف  .١

 .الترهل اإلداري وضعف اإلحساس بالمسؤولیة .٢

الـــروتین والبیروقراطیــــة فـــي أداء العــــاملین لواجبـــاتهم الوظیفیــــة وعـــدم الرغبــــة فـــي تغییــــر  .٣
  . العادات

   .غیاب أهمیة التدریب والتأهیل بالنسبة للمستویات اإلداریة العلیا .٤
تــدریب وتطــویر قــدرات ومهــارات المــوارد البشــریة یــؤدي إلــى و  وضــع بــرامج تأهیــلغیــاب  .٥

قصور في األداء واإلنتاجیة، وضعف في تقدیم الخدمات بالجودة المطلوبـة، وعـدم وجـود 
 .التقدم في العمل الستمراریةحوافز 

عملیة تقییم الموظفین وترفیعهم وفق معاییر ومؤشرات أداء محددة ال تشـكل أداة تحفیزیـة  .٦
تسـرب اإلداریـین  یزیـدهم ومهارتهم اإلداریة وتحد مـن مبـادراتهم، األمـر الـذي لزیادة معرفت

األكفــــاء وأصــــحاب الخبــــرات نتیجــــة انخفــــاض الحــــافز المــــادي ووضــــع ســــقوف للرواتــــب 
افآت والحوافز، بما یعنیه من غیاب لألسلوب العملي في تقییم أداء العاملین السیما كوالم

 .لین في الحصول على الترفیعات والمزایافي الحلقة األولى وتساوي جمیع العام

 .ضعف الحافز المادي .٧

  .ربط المسار الوظیفي بالمسار التدریبي .٨
  



  : الرؤیة المستقبلیة و اإلجراءات التنفیذیة

ü االرتقاء بمستوى األداء وتحسین جودة الخدمات المقدمة للمواطنین. 

ü والجهات التابعة لها من  اطن عن الخدمات المقدمة من الوزارةو االرتقاء بمستوى رضا الم
تبسیط االجراءات ، الجة المعامالت تخفیض زمن مع، تحسین صورة المؤسسة( خالل 

  ........).ومنع االزدواجیة

ü عادة توصیف عملاإلداریة و  هیكلةال  إعادة ٕ  .واختیار القائمین علیها ،المدیریات ا

ü  اإلداریةعلى مختلف المستویات تبسیط اإلجراءات اإلداریة. 

ü التفویضالالمركزیة اإلداریة و  التوجه نحو. 

ü هاعملیة تقییم األداء وآلیات تطویر. 

ü من  جمیعها المستویات تطویر الموارد البشریة والكفاءات والمهارات الشخصیة على
علمیة وعملیة وفنیة وتنمیة إداریة ورفدها بالمؤهالت العلیا والخبرات تدریبیة خالل برامج 

  .ویات اإلداریة القیادیةالكفوءة خاصة في المست
ü اع وعلى مستوى كل جهةتحدید االحتیاجات التدریبیة على مستوى القطإجراء مسح ل، 

  .بناء علیهتدریبیة  وضع خططو 
ü  الداخلي والخارجي وتوجیهیه إلى مستحقیهاالستفادة المثلى والفعالة من التدریب. 

ü  وعلى مستوى كل جهة تتضمن بناء قاعدة بیانات للموارد البشریة على مستوى القطاع
 .الخبرات والكفاءات التي اكتسبها الموظف خالل عمره الوظیفي

ü عطاء التدریبي و  ربط المسار الوظیفي بالمسار ٕ  تشجیعیةالمكافآت المالیة و الحوافز الا
  .للمتمیزین

  

 


