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 المبحث األول
  والتخطيط اإلستراتيجي االستراتيجية مفهوم

بأنها:  فن  فقد عرفتفي هذا المجال المفهوم العسكري، و ب االستراتيجيةارتبط ظهور كلمة 
 ، (1)االنتصار وكذلك التفكير في السبل و الوسائل الضرورية لذلك إلىقيادة الجيش للوصول 

 وهذا مفاده أنها تعني مدى النظرة الثاقبة بعيدة المدى و الشاملة والكاملة. 
ة، أو سبيل للعمل، والذي يتعلق بجانب بأنها:  خط االستراتيجيةوفي المجال اإلداري تعرف 

 .(2) عمل يمثل أهمية دائمة للمنظمة ككل
ه، نظر فهو خال من مضمون  لالستراتيجيةإذا نظرنا للتعريف السابق  : االستراتيجيةتعريف 

، داريةإليها فقط باعتبارها خطة تمثل أهمية للمؤسسة، وتفتقد للنظرة العلمية المتخصصة اإل
 )كيف وأين( في المؤسسة، بما االستراتيجيةلتعريف ال يوضح ماذا تفعل بمعنى أن هذا ا

 المؤسسة.  داخلمها وإمكانية االستفادة منها يساعد اإلداريين والمتخصصين على فه
تركيبة من األهداف التي تعمل المؤسسة على الوصول إليها، بأنها   االستراتيجيةعرفت  كما

، ),1990Porter (و لقد حدد  ،(3)قيق هذه األهدافتح إلىوكذلك الوسائل التي توصلها 
 :(4)في مجموعة من المفاهيم، هي كما يلي االستراتيجية

أكد أن التركيز على الفاعلية التشغيلية لتخفيض ليست الفاعلية التشغيلية و  االستراتيجية. 1
         يليةعدم التمييز بين الفاعلية التشغ إلىالتكاليف وزيادة اإلنتاجية خطأ سوف يؤدي 

                                                            

(1) Ababakr M. bengue ،وإدارة الموارد البشرية، مجلة  ةاالستراتيجي(revue française de gestion) يناير ،-
لعدد اكلية الحقوق والعلوم االقتصادية،  جامعة ورقلة، ، ترجمة زهية موساوي، مجلة الباحث،132العدد  ،2001فبراير 
 .94، ص2002األول، 

 .10، ص1990،  احلديثكتب العريباإلسكندرية: امل، يقيةمفاهيم وحاالت تطب :االسرتاتيجيةحممد السيد، اإلدارة  إمساعيل (2)

 ،الجزائر صليحة كاريش، دور نظم المعلومات في تنمية القدرة التنافسية للمؤسسات الجزائرية، رسالة ماجستير، جامعة (3)
 .26، ص.م1999

ية ماكنزي االستشار  ئزة شركةازت جبافيت يف دورية جامعة هارفارد األمريكية و ال االسرتاتيجيةمقالة نشرت بعنوان ماهية  يف (4)
 .1996العلمية لعام 
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 االستراتيجيتجاهل الوضع و  لالستراتيجيةعدم تمييز المفهوم الحقيقي  إلى، و االستراتيجيةو 
 النسبي.

 تقوم على ابتكار أنشطة فريدة، وحدد ثالث طرق للتمييز هي:  االستراتيجية. 2
 تقديم منتج ذي قيمة أعلى للمستهلك. .أ

 ن.خلق قيمة نسبية بالمنتج بتكلفة أقل من المنافسي .ب
 كال الطريقتين السابقتين.    .ج
للمؤسسة، عن طريق ثالثة أسس هي: تحديد  االستراتيجيتحدد الوضع  االستراتيجية. 3

 كيفية الوصول للمستهلكين.، و تحديد تشكيلة المنتجات، و هلكينحاجات المست
 :   بابأس تقوم على المفاضلة بين البدائل، و أكد أنه ينبغي المفاضلة لثالثة االستراتيجية. 4
 عدم اإلضرار بصورة وسمعة المؤسسة. .أ

إعادة تأهيل المؤسسة لتناسب  االستراتيجياتعدم المرونة نتيجة تطلب بعض  .ب
 الجديدة. االستراتيجية

 تركيز الموارد والجهود لتقديم كافة الخدمات للمستهلكين. .ج
 ل: يا من خالو ليس المزا االستراتيجيحماية المزايا التنافسية: أكد على حماية الوضع . 4
انت كالعامة بمعنى توجيه كافة األنشطة لتخفيض الكلفة إذا  لالستراتيجيةدعم كل نشاط  .أ

 خفض الكلفة. االستراتيجية
 دعم بعضها بعضا حتى يمكن محاربة التقليد. التنسيق بين األنشطة و  .ب
 تعظيم الجهود . إلىتبادل المعلومات بما يؤدي  .ج
 : (1)وهذا يتضح من خالل هي إعادة اكتشاف، االستراتيجية. 5
 تجنب أسباب الفشل. .أ

 تجنب مصيدة النمو السرطاني نتيجة النمو غير المخطط. .ب
                                                            

 . 2بق ، ص اإسماعيل محمد السيد، مرجع س (1)
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 النمو المرغوب العقالني نتيجة التخطيط. .ج
 دور القيادة. .د
 تتميز بخصائص معينة نجملها فيما يلي:  االستراتيجيةمن خالل التعريفات نرى بأن و 
 ينة هي رسالة المؤسسة في المجتمع.وسيلة لتحقيق غاية مع االستراتيجية. 1
  .لمستويات اإلدارية داخل المؤسسة تستخدم في قياس أداء ا. 2
 تحقيقها. إلىمالءمة أهداف المؤسسة و أغراضها، أي غاياتها التي تسعى  إلىتؤدي . 3
 هي وسيلة لتحقيق أهداف المؤسسة. االستراتيجية. 4
راستها تغير العوامل المؤثرة عليها، ولذا يجب دهي ديناميكية متغيرة حسب  االستراتيجية. 5

 ودراسة مدى مالءمتها لبيئتها الداخلية و الخارجية.
 ذات تأثير طويل األجل.. 6

ق في سيا االستراتيجيةيوجد العديد من النماذج لإلدارة  :االستراتيجيةتوجهات صياغة 
ث االتفاق على ثالتم  من عدم االتفاق على نموذج واحد ، وبالرغماالستراتيجيةأدبيات 

و أدرجة التفصيل،  إلىالرقابة، إال أن التباين قد يرجع مراحل: هي الصياغة والتنفيذ و 
و وذج أاختالف البيئة، أو اختالف القطاع،  أو اختالف الكفاءة والمهارة لدى واضع هذا النم

كن و التي يم ذلك. وعليه فإننا سنورد بعضا من هذه النماذج في إطار االتجاهات المختلفة
 إجمالها في أربعة توجهات:

قبل ل المستهو التوجه الذي يبدأ بالتفكير حو و  : التوجه األول: التركيز على رسالة المؤسسة
 في صورة ترسمها اإلدارة العليا، و وفقا لهذا التوجه تقوم المؤسسة:

 لالزمةالموارد ا ، ثم تبدأ في توفيراالستراتيجيةبصياغة رسالة المؤسسة، وتحدد أهدافها . 1
 . االستراتيجية لنجاح

 .يةتراتيجاالسثم تقوم بدراسة البيئة الخارجية و الداخلية، و تحدد الموارد الالزمة لنجاح . 2
 الرقابة عليه.تقوم باختيار البديل وتنفيذه وتقييمه و . 3
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 ارجيةخالبيئة الهو التوجه الذي يركز على دراسة و  التوجه الثاني: التركيز على البيئة:
ن مالحد تجنب التهديدات فيها، ودراسة البيئة الداخلية لتنمية نقاط القوة و الغتنام الفرص و 

     التنفيذ،و  االستراتيجيةنقاط الضعف، وإصالحها قدر المستطاع ثم القيام بعملية صياغة 
 .وأخيرا التقويم و الرقابة

ين لمزج بحاول بعض الباحثين ا :البيئة معاالتركيز على رسالة المؤسسة و  :التوجه الثالث
ود القي التوجهين في الوقت نفسه، ودراسة البيئة الداخلية والخارجية في الوقت نفسه، ومعرفة

  .بةوالمحددات التي تفرضها البيئة واستيعابها ثم الصياغة، والتنفيذ، والتقويم، والرقا
سة لمؤساكيز على رسالة التوجه الرابع: استخدام اإلنترنت وتكنولوجيا المعلومات بالتر 

 ثراء: في السنوات األخيرة بدأ التحول في دراسة توجه رابع الزال في قيد اإلوالبيئة معا
ته والبحث والتجريب، وهذا التوجه هو محاولة االستفادة من تكنولوجيا المعلومات وتطورا

ن صفحات وتداعياته المختلفة، وخصوصا التطور الكبير في مجال اإلنترنت واالستفادة م
سة ، والذي يساعد المؤساالستراتيجية، وتأثيره على تحديد معالم ) Web Serviceالخدمة )

ي رعة ففي تعاملها مع البيئة الخارجية بشكل كاف، ومعرفة التغييرات فيها بشكل سريع، والسا
رفة ذلك بما فيه من ثقة ودراية كااملة، والاتي أصبحت وسيلة تحقق مزايا تنافسية يجب مع

طوير تيمكن االستفادة من تكنولوجيا المعلومات في التعامل معها واالستفادة منها،  كيفية 
 من خالل اآلتي: االستراتيجيات

 الشبكة والخدمة على اإلنترنت. إلىالدخول   .1
ة الستفاداتحديد المحاور األساسية المتعلقة بالبيئة الداخلية و الخارجية، وتحديد كيفية  . 2

 ت عبر الشبكة.من المعلوما
 التقويم بشكل مستمر، خصوصا في حالة تدفق المعلومات.القيام بعملية الرقابة و . 3
ن م، واالستفادة االستراتيجيةتطوير رسالة المؤسسة وأهدافها و  االستراتيجيالتخطيط . 4

 المحاور السابقة.
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 لك. دعى األمر ذمتابعة الخطط والبرامج متوسطة وطويلة األجل، والتغيير فيها كلما است. 5
 .(SBU)عبر حوار دائم لوحدات  االستراتيجياتتنفيذ . 6
 .االستراتيجيةاإلدارة مفهوم  
يبها كفكر إداري عن غيرها بكون مبادئها الرئيسية و أسال االستراتيجيةتختلف اإلدارة  

 كارالمختلفة و نظرياتها قد جرى تطويرهاا بمازيج مان التجاارب العلمياة الميدانياة، و الف
األكاديمي المنهجي المتخصص، فهي وليدة واقع عملي ميداني مدعوم بفكر أكااديمي 

  ، اسااتمرارهاتطااوير أداء المؤسسااات علااى الماادى البعيااد لضاامان  إلااىنااابع ماان الحاجااة 
خلاااق أجاااواء حيوياااة تساااتفيد مااان اإلمكانياااات المتاحاااة بصاااورة فعالاااة تعتماااد التخطااايط و 

 أهداف المؤسسة. كأسلوب علمي بارع لتحقيق االستراتيجي
فان وعلام تشااكيل و تنفياذ و تقيايم القاارارات  بأنهااا:  االساتراتيجيةيمكان تعرياف اإلدارة   

 . (1)الوظيفية المتداخلة التي تمكن المؤسسة من تحقيق أهدافها
وتعاارف أيضااا بأنهااا العمليااة التااي تتضاامن تصااميم وتنفيااذ وتقياايم القاارارات ذات األثاار 

لااااى زيااااادة قيمااااة المنظمااااة ماااان وجهااااة نظاااار العمااااالء الطوياااال األجاااال والتااااي تهاااادف إ
 ( .2)والمساهمين والمجتمع ككل

بااين  تركااز علااى تحقيااق التكاماال االسااتراتيجيةيتضااح ماان خااالل التعريااف أن اإلدارة و  
تمويااال اإلنتااااج و البحاااوث و التطاااوير، و أنظماااة و وظاااائف المؤسساااة، مااان التساااويق 

 المؤسسة. معلومات الحاسب اآللي وذلك بغرض تحقيق أهداف
تتعلااااق بعمليااااة وضااااع أهااااداف  بأنهااااا:  االسااااتراتيجيةكمااااا يمكاااان تعريااااف اإلدارة       

تحدياااد الوساااائل الكفيلاااة بتحقياااق هااااذه  إلاااىالمؤسساااة علاااى المااادى البعياااد، باإلضاااافة 

                                                            

(1) 
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 إلااىالوصااول  إلااىعمليااة ديناميكيااة تسااعى  االسااتراتيجيةاألهااداف، و بالتااالي فاااإلدارة 
 .(1)ريق إدارة الموارد المتوفرة بكفاءة تحقيق رسالة المؤسسة عن ط

-، فااااااالتخطيط االسااااااتراتيجيعاااااان التخطاااااايط  االسااااااتراتيجية و تختلااااااف اإلدارة       
، كمااااااااا أن اإلدارة االسااااااااتراتيجيةجاااااااازء أساسااااااااي ماااااااان مكونااااااااات اإلدارة  االسااااااااتراتيجي
ا ماا، أاالسااتراتيجيةاتخاااذ القاارارات هااي عمليااة تتعلااق باإلرشاااد والتوجيااه و  االسااتراتيجية

 نفسها أكثر من العمليات. االستراتيجياتفإنه يركز على  االستراتيجيالتخطيط 
 .االستراتيجيةمستويات اإلدارة 

ت إدارياة تعاارف كماا هاو معااروف، فاإن مؤسسااات األعماال تشاتمل علااى ثالثاة مسااتويا
 هي :بالهرم اإلداري، و 

الطاااااقم مسااااتوى اإلدارة العليااااا: الااااذي يضاااام مجلااااس اإلدارة و الماااادير العااااام و  .1
 .ون االستراتيجيالعامل في المستويات العليا في المؤسسة، و يسمى هؤالء بالمدراء 

األساساااااية فاااااي المؤسساااااات، مساااااتوى اإلدارة الوساااااطى: الاااااذي يشااااامل الااااادوائر  .2
 التسويق.لية و اكالم

 مستوى اإلدارة الادنيا: الاذي يتكاون مان الوحادات اإلدارياة ذات الصالة المباشارة .3
 كالعمال والفنيين واألجهزة. نتاج،بالتعامل مع وسائل اإل

 كما يلي: ينبثق عنه، استراتيجيعلى كل مستوى من هذه المستويات هنالك مستوى و 
 االسااتراتيجيالعليااا: يااتم فااي هااذا المسااتوى ممارسااة الفعاال  االسااتراتيجيةمسااتوى  .1

التخطيطي للمؤسسة ككل من قبل اإلدارة العليا، و يتم التركيز على تطوير مازيج مان 
ما يجري في المؤسسة من نشااطات  اإلدارية التي تتعلق بكل االتجاهاتنشاطات و ال

ذات العالقااة بعماال  تالقااراراكمااا يااتم التركيااز علااى اتخاااذ  إنتاجيااة،وممارسااات إداريااة و 

                                                            

(1)  
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المالياااة مااان  مساااتويات التااادفقاتلية و المساااتقبالمؤسساااة، ومنتجاتهاااا وأساااواقها القائماااة و 
 قة المؤسسة مع األطراف األخرى في البيئة الخارجية.عالالوحدات اإلنتاجية وإليها، و 

تركاااز علاااى وظيفاااة اإلدارة  االساااتراتيجيةكماااا أن هنااااك إجمااااع علاااى أن دراساااة اإلدارة 
 العليا.

فاي  االساتراتيجيالوسطى: يقوم هذا المستوى مان النشااط  االستراتيجيةمستوى  .2
ه جيااة للمؤسساة، و تسامى هااذالمختلفااة، أو الفاروع أو الخطاوط اإلنتا األقساام اإلنتاجياة

 الرئيساي لهاذا المساتوى مان االهتمامينصب ، و االستراتيجياألقسام عادة بوحدة العمل 
كماا تقاوم  على تحسين الموقف التنافسي لمنتجات المؤسساة فاي أساواقها، االستراتيجية

الخاصاااة بهاااا ضااامن  لالساااتراتيجيةالخاصاااة ضااامن اإلطاااار العاااام  االساااتراتيجيةببلاااورة 
 الكبرى التي تطور على مستوى اإلدارة العليا. لالستراتيجيةالعام اإلطار 

 االسااااتراتيجياتمسااااتوى اإلدارة الاااادنيا: يااااتم فااااي هااااذا المسااااتوى تشااااكيل بعااااض  .3
تعظااااايم إنتاجياااااة التكنولوجياااااا و اآلالت و الماااااوارد األخااااارى، فاااااي ظااااال  إلاااااىالهادفاااااة 

تهاادف الممارسااة الوسااطى، و  االسااتراتيجياتالتااي تطااور علااى مسااتوى  االسااتراتيجيات
اف زيادة فعالية األداء في المؤسسة بماا يخادم أهاد إلىعلى هذا المستوى  االستراتيجية

 التي تطور على مستوى اإلدارة الوسطى و العليا. االستراتيجيات
يجااب أن تتفاعاال مااع بعضااها الاابعض  االسااتراتيجياتإن هااذه المسااتويات الااثالث ماان 

 .(1)ةللمؤسس االستراتيجيةلتحقيق األهداف 
 .االستراتيجيةأساليب اإلدارة 

أن  إلاااى، فإناااه يجاااب اإلشاااارة  االساااتراتيجيةقبااال الشاااروع فاااي توضااايح أسااااليب اإلدارة 
 :(2)تتكون منفي المؤسسة  االستراتيجيةالقمة 

                                                            

(1) 
(2) 



- 20 - 
 

يمثاال فيااه جميااع مااديري و  هااو الساالطة الشاارعية العليااا فااي المؤسسااة،مجلااس اإلدارة: و 
ن الحااق فااي انضاامامهم للمجلااس و بعااض األعضاااء اإلدارة العليااا، وماان يعطااي القااانو 

، و لمجلااس االسااتراتيجيالخااارجيين، و عااادة مااا يطلااق علااى رئاايس المجلااس: الماادير 
 ثالث مهام رئيسية هي: االستراتيجيةاإلدارة من وجهة نظر 

التحديااد، حيااث يقااوم المجلااس بتصااميم رسااالة المنظمااة و تحديااد الباادائل الباادء و  .1
 .االستراتيجية

    تصاااارفات اإلدارة، وقاااارارات و  اقتراحاااااتحيااااث يقاااايم المجلااااس  التااااأثير،و التقااااويم  .2
 اإلرشاد و البدائل.ويوافق عليها أو يرفضها، ويقدم النصح و 

على مختلف التطورات الحاصلة داخل المنظمة و خارجها من خالل  االطالع .3
 أي تطور يمكن أن تغفله. إلىاإلدارة  انتباهلجانه، و بالتالي يثير 

م أي أنهاا إلدارة العليااا فااي المنظمااة ماان المااديرين التنفيااذيين فااي قمااة المنظمااة،تتااألف ا
 يتعاملون مع عدة أنشطة في آن واحد.

مجلاااس اإلدارة يشاااكلون قياااادة اإلدارة أن المااادراء فاااي اإلدارة العلياااا و  نجاااد مماااا سااابق،
ي ، و يناااتج عااان عملياااة التفاعااال و التكامااال باااين مجلاااس اإلدارة العلياااا فااااالساااتراتيجية

 :(2)كما يلي ،االستراتيجيةالمؤسسة أربعة أساليب من أساليب اإلدارة 
: في هذا األسلوب يمتناع مجلاس اإلدارة لسابب أو آلخار عان اإلدارة الفوضوية .1

ممارساااة أي دور فعاااال فاااي إحكاااام دوره الرقاااابي، أو لعاااب دوره المطلاااوب فاااي اإلدارة 
   ، ة شااؤون المؤسسااة بأساالوب تقليااديبينمااا تنهمااك اإلدارة العليااا فااي إدار  ،االسااتراتيجية

 .االستراتيجيةالحقيقي باإلدارة  االهتمامبذلك ينعدم و 
 االسااتراتيجية: يتصااف هااذا األساالوب اإلداري بممارسااة اإلدارة اإلدارة التنفيذيةةة .2

بينماا يوافاق مجلاس اإلدارة  من قبل المدير العاام منفاردا أو بمسااعدة بعاض مسااعديه،

                                                            

. 50أحمد القطامين ،مرجع سابق، ص  (2)
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المساؤوليات و  تاركا كافاة الصاالحيات ير العام دون تعديل،على كل ما يصله من المد
 بالطريقة التي تناسبه. استراتيجياللمدير العام ليوجهها 

: فاااي هاااذا األسااالوب يسااايطر مجلاااس اإلدارة علاااى المؤسساااة اإلدارة التشةةةريعية .3
    سااايطرة تاماااة دون أن يكاااون ألعضااااء اإلدارة العلياااا سااايطرة علاااى مجرياااات التخطااايط 

هااذا عناادما تكااون األغلبيااة الساااحقة ماان أعضاااء مجلااس فيهااا، و  السااتراتيجيةااإلدارة و 
 اإلدارة تمثل كبار المساهمين.

فاعليااااة، بحيااااث  االسااااتراتيجيةتعااااد أكثاااار أساااااليب اإلدارة : و اإلدارة بالمشةةةةاركة .4
، يةاالساتراتيجيساهم مجلس اإلدارة و المدير العام كل بدوره المحدد في عملياة اإلدارة 

الماادير العااام كفريااق عماال واحااد فااي صااياغة رسااالة الااة يعماال المجلااس و وفااي هااذه الح
يطباق هااذا األسالوب فااي ، و وخططهاا وسياساااتها االسااتراتيجيةالمنظماة ووضااع أهادافها 

 الشركات العالمية الناجحة .
 . االستراتيجيالتخطيط 

بأنه عملية اتخاذ قرارات مستمرة بناء على معلومات  االستراتيجييعرف التخطيط 
وضع األهداف القرارات وآثارها في المستقبل، و مكنة عن مستقبلية هذه م
يتكون  البرامج المحددة.ذ الخطط و والبرامج الزمنية والتأكد من تنفي االستراتيجياتو 

  :(1)من العناصر التالية االستراتيجيالتخطيط 
 .لالستراتيجيةوضع اإلطار العام  .1
 سواء كانت خارجية أو داخلية مع دراسة العوامل البيئية المحيطة بالمنشأة .2

 تحديد الفرص المتاحة والقيود المفروضة.
 تحديد األهداف والغايات. .3
 البديلة والمقارنة بينها. االستراتيجياتوضع  .4

                                                            

عودية محمد محمود مندورة ومحمد جمال الدين درويش، التخطيط اإلستراتيجي لنظم المعلومات، المملكة الس (1)
 .16-15ص .1994العربية، مطابع جامعة الملك سعود، 
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الذي يعظم من تحقيق األهداف في إطار الظروف  االستراتيجياختيار البديل  .5
 البيئية المحيطة.

زنات حيث يتم ترجمة األهداف وضع السياسات والخطط والبرامج والموا .6
وضعها في شكل اف متوسطة األجل وقصيرة األجل، و أهد إلىوالغايات طويلة األجل 

 برامج زمنية.
والخطط الموضوعة، مع  االستراتيجياتتقييم األداء في ضوء األهداف و  .7

 والخطط في ضوء الظروف البيئية المحيطة. االستراتيجياتمراجعة وتقييم هذه 
قيق مع مراعاة تح االستراتيجيةتطلبات التنظيمية الالزمة لتنفيذ استيفاء الم .8

 .االستراتيجيةتكيف المنشأة للتغيرات المصاحبة للقرارات 
 بالخصائص التالية: االستراتيجيوبصفة عامة يتسم التخطيط 

ت : وذلك يتطلب دراسة العوامل البيئية المحيطة سواء كانالشمول والتكامل .1
عة النظر إليها بصورة شاملة. ونظرا ألن هذه العوامل ذات طبيداخلية أو خارجية، و 

تكيف بالديناميكية لكي يحقق ال االستراتيجيمتغيرة فإن ذلك يتطلب أن يتسم التخطيط 
 المستمر مع البيئة المحيطة.

بالمرونة من حيث التنبؤ  االستراتيجي: يجب أن يتسم التخطيط المرونة .2
 البيئية المحيطة، وأن تؤخذ المعلومات الخاصة بالتغيرات التي تحدث في العوامل

 . االستراتيجيةبهذه التنبؤات في االعتبار عند اتخاذ القرارات 
 عن ثالثة أنواع من الخطط:  االستراتيجيتسفر عملية التخطيط و  

 .االستراتيجيةالخطة  .1
 خطط تكتيكية متوسطة األجل. .2
 خطط تكتيكية قصيرة األجل. .3

خطة إنمائية طويلة األجل يحدد فيها فلسفة المؤسسة  : هياالستراتيجيةالخطة 
واألهداف التي تسعى لتحقيقها والبرامج الزمنية لتحقيق هذه األهداف، وتعتبر الخطة 
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بعد اعتمادها بمثابة الفلسفة التي تساعد اإلدارة على اإلجابة على كثير  االستراتيجية
الجوانب مثل تحديد الخدمات  قرارات مناسبة للعديد من إلىمن التساؤالت والوصول 

التي يجب تقديمها، الموارد واالستثمارات الالزمة، مصادر التمويل، األسلوب التقني 
المستخدم، احتياجات القوى البشرية... الخ. وتتميز هذه الخطة بأنها طويلة األجل 

سنة، ومن خصائصها أنها ذات خطوط عريضة وتتم في 15-5بين  لفترات تتراوح ما
كذلك يجب أن تتميز بالمرونة، وتعتبر كمظلة تربط بين  ويات اإلدارية العليا،المست

 الخطط على مختلف المستويات التنظيمية، وكإطار لتوجيه القرارات في المؤسسة.
ي فيتم وضع هذه الخطط ألوجه النشاط الرئيسية  الخطط التكتيكية متوسطة األجل:

دام وذلك لتحقيق االستخ حوث والتجهيزات،واألفراد والب المؤسسة كاإلنتاج والخدمات
التي سبق وضعها في  االستراتيجياتاألمثل للموارد في ضوء األهداف والسياسات و 

ة ، ويتم وضع هذه الخطط عادة على مستوى اإلدارة الوسطى لفتر االستراتيجيةالخطة 
 سنوات. ومجال الخطط هنا يكون محددا بمجال 5-3بين  متوسطة األجل تتراوح ما

وظيفي معين مع تركيز أكبر على التفاصيل، وتتميز هذه الخطط بالثبات نسبيا 
 .االستراتيجيةمقارنة مع الخطة 

 : تتميز هذه الخطط بأنها تفصيلية وتوفر خطوطاالخطة التكتيكية قصيرة األجل
مرشدة لكافة أوجه النشاط في المدى القصير مثل خطط استخدام القوى البشرية، 

آت ريف والنفقات مع الموارد، والميزانيات السنوية؛ وبالنسبة للمنشوموازنة المصا
التجارية تشمل هذه الخطط عمليات المبيعات... الخ. ويتم وضع هذه الخطط عادة 

من على مستوى التشغيل، وتتميز أنها قصيرة األجل لفترات ال تزيد عن سنة واحدة، و 
ط معين، كذلك تمتاز خصائصها أيضا أنها محددة المجال وتقتصر على نشا

 بالتفاصيل الكثيرة.
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بالمراحل  االستراتيجييمر التخطيط و : االستراتيجيمراحل وخطوات التخطيط 
  :(1)التالية

 : هذه المرحلة هي الخطوة األولى التي تبدأ بها عمليةالرؤية والتصورات .1
ابة والتكتيكية، وهذه الرؤية والتصورات هي حصيلة اإلج االستراتيجيةوضع الخطط 

 على األسئلة التالية: 
 سنة؟. 15-5هو وضع المؤسسة بعد  ما 
 .ماهي المنتجات أو الخدمات التي تنتجها وتقدمها المؤسسة؟ 
 .من هم منسوبو المؤسسة؟ ماهي مؤهالتهم؟ 
 .ماهي ميول الموظفين وطبائعهم؟ 
 .ما هي القيم المشتركة للمؤسسة ومنسوبيها؟ 
 .ماهي بيئة العمل في المؤسسة؟ 
  وكيف يقدمون أنفسهم لمن هم  يشعر منسوبو المؤسسة تجاه مؤسستهم؟كيف

 خارج المؤسسة؟.
  ماهي نظرة المستفيدين من المؤسسة و المجتمع تجاهها؟ 
 هو وضع المجتمع خارج المؤسسة؟. ما 
 هو تأثير الخدمات التي تقدمها المؤسسة على المجتمع؟. ما 
عمل دراسات تحليلية  يشمل هذا النشاط تحليل الوضع الحالي للمؤسسة: .2

 تغطي المحاور التالية: 
 ويتضمن ذلك ما يلي:هموم المنشأة:  .أ

تحليل نقاط الضعف لدى المؤسسة: والتي يمكن أن تؤثر سلبا على مقدرتها ( 1)
 على القيام بمسؤولياتها تجاه المستفيدين من منتجاتها وخدماتها.

                                                            

 .23 -21مرجع سابق، ص ص مد جمال درويش،مح د.و محمد مندورة  (1)
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راض الناتجة عن هذه يجب التأكد من تحديد مسببات الضعف وليس األع( 2)
 المسببات.

وعمق التحليل في هذه المرحلة ودرجة التفصيل فيه سيسهل الحقا عمليات وضع 
 والتكتيكية. االستراتيجيةالخطط 

في هذه الخطوة ينبغي النظر بمنظار رجل األعمال تحليل الفرص الخارجية:  ب.
 أهميتها مع األخذوليس بمنظار المدير أو المسؤول. ويتم هنا ترتيب الفرص بحسب 

 في االعتبار العوامل التالية:
 توفر الموارد والطاقة البشرية لالستفادة من هذه الفرص.( 1)    

 العائد الذي ستجنيه المؤسسة في مقابل ما ستستثمره من وقت وجهد  (2)
 في محاولة استغالل هذه الفرص. 

 هل الفائدة المرجوة عاجلة أم آجلة؟. (3)
جة شغل بعض موارد وجهد المؤسسة في درجة التأثير السلبي نتي (4)

 محاولة استغالل الفرص.
: ويشمل ذلك حصر جميع مواطن القوة لدى المؤسسة نقاط القوة لدى المؤسسة. ج

تم حتى ما كان يبدو منها ضئيال أو مشابها لمواطن القوة لدى المؤسسات األخرى، وي
ا، وأيضا بحسب عقب ذلك ترتيب مواطن القوة هذه بحسب درجة تفرد المؤسسة به

أن  إمكانية استغاللها وتوجيهها لتحقيق االستفادة من الفرص المتاحة. وعندما يتضح
بعض مواطن القوة يمكن استغالله لتحقيق مكاسب للمؤسسة فإنه ينبغي تحديد ما 

 ينبغي فعله عمليا لتنفيذ ذلك.  
سة يط بالمؤسانطالقا من الواقع الحالي والظروف التي تحالتهديدات الخارجية: . د

يتم تدوين جميع ما يمكن أن يشكل مصدر تهديد للمؤسسة ويتسبب في أن تعجز 
 المؤسسة عن تحقيق األهداف المخططة. وكأمثلة على هذه التهديدات يمكن ذكر: 
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 تردي األوضاع االقتصادية في المجتمع. (1)
 زيادة النفقات والمصاريف. (2)
 تقلص مصادر الدعم. (3)
 توسع المنافسين في السوق. (4)
 دور لوائح وأنظمة ال تخدم نشاط المؤسسة.ص (5)

وتوضح رسالة المؤسسة الخدمات التي تقدمها تحديد رسالة المؤسسة:  .3
 تفيدين من هذه الخدمات والمنتجاتالمؤسسة أو المنتجات التي تنتجها ونطاق المس

صة المتعلقة باالستمرارية كذلك يجب أن تبين رسالة المؤسسة أهداف المؤسسة خا
تضمن حمل الرسالة في طياتها الفلسفة التي توجه عمليات اتخاذ القرار، وتوت ،والنمو

والغرض من تحديد رسالة  ،ترغب المؤسسة أن تعكسها عن نفسهاالصورة التي 
 المؤسسة هو تحقيق التالي: 

 ضمان االتفاق على األهداف داخل المؤسسة. .أ
 تشكيل األساس الذي يتم على ضوئه استغالل موارد المؤسسة. .ب
 تعبير عن الروح والقيم للعمل داخل المؤسسة.ال .ج
 تحديد هدف واضح يتحرك نحوه جميع العاملين في المؤسسة. .د

 خطط وعمليات تكتيكية. إلىتيسير عملية ترجمة األهداف ها. 
ي : وفي هذه المرحلة يتم وضع األهداف والغايات التوضع األهداف والغايات .4

ألهداف في هذه المرحلة بالخصائص تحقق رسالة المؤسسة ومن المهم أن تتمتع ا
 التالية:

 أن تكون محددة بحيث تعبر بوضوح عن ما يزمع تنفيذه.  .أ
 أن تكون قابلة للقياس، فيفضل أن يحتوي الهدف على بعض األرقام التي  .ب

 تمثل ما يزمع تحقيقه.
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أن تكون ممكنة التحقيق، فمن المحبذ أن تكون الطموحات كبيرة وبعيدة،   .ج
 المبالغة في تحديد األهداف بل يجب أن تكون ممكنة التحقيق.ولكن ال ينبغي 

ة أن تكون واقعية، والمقصود بذلك أن تسمح الموارد المتاحة حاليا والمتوقع .د
 مستقبال بتحقيق هذه األهداف.

ذات توقيت مناسب، وهنا يجب تحديد متى سيبدأ العمل من أجل تحقيق الهدف، ها. 
 وما هي الفترة المحددة لتحقيقه.

در قينبغي في هذه المرحلة محاولة الخروج بأكبر  :االستراتيجيةوضع الخطط  .5
خذ ، ثم يتم عقب ذلك ترتيب هذه البدائل مع األاالستراتيجيةممكن من بدائل الخطط 

 في االعتبار العوامل التالية: 
 مدى استفادة كل منها بشكل أفضل من الموارد المتاحة. .أ

 حتماالت المجازفة.مدى تحقيقها ألكبر عائد مقابل ا .ب
 مدى استفادة كل منها من الفرص المتاحة للمؤسسة. .ج
 مدى تلبية كل منها الحتياجات المجتمع الحالية والمتوقعة. .د

 مدى اتساقها مع رسالة المؤسسة.ها. 
على عدة خطط يتعلق كل واحدة منها  االستراتيجيةوبصفة عامة تحتوي الخطة 

. فعلى سبيل المثال ال تخلو أية خطة بمجال واسع من مجاالت العمل والتطوير
 من خطط منفصلة لما يلي:  استراتيجية

 ني.خطة لتطوير الموارد المادية، ويشمل ذلك األجهزة والمعدات واألراضي والمبا .أ
خطة لتطوير الموارد المالية، ويكون ذلك سواء من الموارد الداخلية أو  .ب

 الموارد الخارجية.
التجارية، وتشمل تحديد األسواق الحالية  خطة للتسويق بالنسبة للمؤسسات .ج

  واألسواق المحتملة في المستقبل، وما هي متطلبات وخطوات استغالل هذه األسواق.
 خطة لتطوير القوى البشرية. .د
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استغالل المعلومات كمورد حيوي يخدم  إلىوتهدف  استراتيجيةخطة معلوماتية ها. 
 صر  المعلوماتي.جهود المؤسسة من أجل أداء رسالتها في هذا الع

 خطة لالرتقاء بمستوى العمل واإلنتاج. .و
مهام وتتضمن هذه المرحلة تحديد التحديد العمليات ووضع الخطط التكتيكية:  .6

ي والعمليات المطلوب تنفيذها في زمن قصير نسبيا، وتشكل هذه المهام والعمليات ف
 لىإ االستراتيجيةمجملها الخطط التكتيكية، هذه المهام والعمليات هي ترجمة للخطط 

خطوات عملية سينتج عن تنفيذها تحقيق األهداف وتنفيذ الخطط التي وضعت في 
يث المراحل السابقة. ولنجاح الخطط التكتيكية ينبغي أن توضح المهام والعمليات بح

 تشمل ما يلي: 
وصف دقيق للعملية بحيث يمكن قياس مدى تنفيذ العملية ومدى تحقيقها للهدف  .أ

 .المتعلق بها
 تحديد اإلدارة أو الجهة أو األفراد المسؤولين عن تنفيذ العملية. .ب
 تحديد الزمن المتوقع لتنفيذ المهمة والعملية. .ج
 تحديد الدعم المطلوب لهذه العمليات ومصدر هذا الدعم. .د

 تحديد أسلوب المراقبة ومتابعة التنفيذ.ها. 
ولين عن تنفيذ ئتحديد أساليب االتصال وتبادل المعلومات والنتائج بين المس .و

 الخطة وبين رؤسائهم أو مرؤوسيهم.
وعقب وضع الخطط التكتيكية ينبغي تبليغ كل جهة بشكل رسمي بما تم تكليفها من 
مهام وعمليات، وينبغي الحصول منهم على ما يدل على قبولهم لهذه العمليات 

 والتزامهم بتنفيذها. 
رة بين المسؤولين في المؤسسة وهنا ينبغي التنبيه ألهمية وجود قنوات اتصال مستم

وبين كافة الموظفين. ويجب أن تكون هناك لقاءات دورية لمراجعة ما تم تنفيذه من 
عمليات تكتيكية ودراسة المشكالت وتذليل العقبات. وعند حدوث أمور طارئة 
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اط الجميع علما بهذه وير األهداف فإنه ينبغي أن يحطتستوجب تعديل الخطط وت
 ديالت.  التعالتغييرات و 

 



- 30 - 
 

 المبحث الثاني
 محافظة مأدبا والدوائر الحكومية فيها

 

تقاااااع محافظاااااة مادباااااا بموقاااااع متوساااااط باااااين محافظاااااات المملكاااااة حياااااث تاقااااااع جناااااوب 
كااااااام وشااااااامال محافظاااااااة الكااااااارك، وجناااااااوب محافظاااااااة 32غااااااارب محافظاااااااة العاصااااااامة

 البلقاء.

 1.05( مشاااااكلة باااااذلك حاااااوالي 2كااااام940تبلاااااغ مسااااااحة محافظاااااة مادباااااا اإلجمالياااااة )
( وحااااادات 7% مااااان مسااااااحة المملكاااااة األردنياااااة الهاشااااامية. تقسااااام المحافظاااااة إلاااااى )

إداريااااااااة: لااااااااواء القصاااااااابة ويتبااااااااع لااااااااه قضاااااااااء الفيصاااااااالية، قضاااااااااء جرينااااااااة، وقضاااااااااء 
 ماعين، ولواء ذيبان ويتبع له قضاء مليح، وقضاء العريض.                

يفه يسااااااود المنطقااااااة مناااااااو البحاااااار األباااااايض المتوسااااااط الااااااذي يتميااااااز بصاااااا. الطقااااااس
الحاااااار الجااااااف وخصوصاااااًا فاااااي منطقاااااة األغاااااوار والمعتااااادل فاااااي المرتفعاااااات وشاااااتائه 

ي تقسااااام السااااانة مااااااناخيًا فاااااالمااااااطر والباااااارد فاااااي المرتفعاااااات والمعتااااادل فاااااي األغاااااوار. 
فيهمااااااااا األحااااااااوال المملكااااااااة األردنيااااااااة الهاشاااااااامية إلااااااااى موساااااااامين رئيسااااااااين تتفاااااااااوت 

يااااااع ماااااان بدايااااااة شاااااااهر الجويااااااة، ويتااااااألف الموساااااام األول ماااااان فصااااااالي الاااااااشتاء والرب
تشاااارين الثاااااني وحتااااى نهايااااة شااااهر نيسااااان حيااااث تباااادأ درجااااات الحاااارارة باالنخفاااااض 
فااااي فصاااال الشااااتاء وتعتاااادل فااااي فصاااال الربيااااع حيااااث تهااااب الرياااااح الغربيااااة بصااااورة 
عاماااااة، أماااااا الموسااااام الثااااااني فيضااااام فصااااالي الصااااايف والخرياااااف مااااان بااااااداية شااااااهر 

ام حااااارًا نساااابيًا ويناااادر أيااااار وحتااااى نهايااااة شااااهر تشاااارين أول يكاااااون الجااااو بشااااكل عاااا
سااااقوط األمطااااار وتهاااااب الرياااااح مااااان الغاااارب وتتحااااول إلااااى شاااارقية فااااي أواخاااار فصاااال 

 الخريف. 
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. المنطقااااااة بشااااااكل عااااااام سااااااهليه فااااااي المنطقااااااة الشاااااارقية ماااااان التضاااااااريس الطبيعيااااااة
المحافظااااااااة متموجااااااااة كلمااااااااا اتحهنااااااااا غربااااااااًا وجنوبااااااااًا تكثاااااااار فيهاالمرتفعااااااااات العاليااااااااة 

ماااااااعين ووادي الوالااااااة ووادي  وادي حساااااابان ووادي  ويتخللهااااااا بعااااااض األوديااااااة مثاااااال
مليااااون متاااار  32الموجااااب وعاااادد ماااان الساااادود مثاااال سااااد الموجااااب الااااذي تبلااااغ سااااعته 

ملياااااااون متااااااار مكعاااااااب، وتكثااااااار فاااااااي  9.3مكعاااااااب وساااااااد الوالاااااااه الاااااااذي تبلاااااااغ ساااااااعته 
المنطقاااااااة المااااااادن والقااااااارى اآلهلاااااااة بالساااااااكان مثااااااال الفيحااااااااء، أم العماااااااد،  مااااااااعين ، 

 حسبان وغيرها.

. تكثااااااار فاااااااي المنطقاااااااة المزروعاااااااات الشاااااااجرية والحقلياااااااة، حياااااااث تااااااازرع وعااااااااتالمزر 
األشاااااااجار المثمااااااارة والحرجياااااااة فاااااااي المرتفعاااااااات وتاااااااازرع المحاصااااااايل الحقلياااااااة علاااااااى 
طااااااول الساااااانة فااااااي المناااااااطق السااااااهلية، وتعتباااااار محافظااااااة مادبااااااا ماااااان المحافظااااااات 

مااااااااان مجماااااااال  %32الزراعيااااااااة حيااااااااث تشااااااااكل األراضااااااااي القابلااااااااة للزراعااااااااة حاااااااااوالي 
 المحافظة.مساحة 

الرئيساااااااايه والثانويااااااااه  .تتخلل المنطقااااااااة شاااااااابكة ماااااااان الطاااااااارق لظااااااااواهر االصااااااااطناعيةا
تااااااربط بااااااين جميااااااع التجمعااااااات السااااااكانيه  وهااااااي عباااااااره عاااااان طاااااارق  جميعهااااااا معبااااااده
 داخل المحافظه.

. ال يوجااااااد مطااااااارات فااااااي محافظااااااة ماادباااااااا ولكاااااان  مطااااااار الملكااااااة علياااااااء المطااااااارات
 ان مركز المحافظة.كم تاقاريبَا ع 20الدولي يبعد مسافة  

. يتواجااااااد فااااااي المنطقااااااة العديااااااد مااااااان الماااااادن والقاااااارى الكبياااااارة منهااااااا الماااااادن والقاااااارى  
والصاااااغيرة والمأهولاااااة بالسااااااكان مثااااال مدينااااااة مادباااااا، العااااااريض، الفيصااااالية، ماااااااعين، 

 مليح، جرينة الشوابكة، حنينا، غرناطة، المأمونية، مكاور، العريش والواله.
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عشاااااائري هاااااو الاااااذي يمياااااز ساااااكان المنطقاااااه والحالاااااة . الطاااااابع الالحالاااااة االجتماعياااااة
االجتماعياااااااة فاااااااي المنطقاااااااة تختلاااااااف فاااااااي المحافظاااااااة باااااااين المااااااادن الكبيااااااارة وساااااااكان 

ا القاااارى، حيااااث سااااكان الماااادن الكبياااارة تااااأثروا بنااااواحي الحياااااة الحديثااااة، حيااااث ابتعاااادو 
عااااان بعااااض العااااادات والتااااي كاناااات سااااائدة فااااي المجتمااااع األردنااااي فااااي الوقاااات الاااااذي 

ن القاااااارى والريااااااف والباديااااااة علااااااى الكثياااااار ماااااان العااااااادات والتقاليااااااد حااااااافس فيااااااه سااااااكا
 السابقة وخاصة فيما ياتعلق باالصبغة العشائرية.  

فظات محا . تولي الحكومة اهتمامًا كبيرًا بالتعليم في المحافظة كباقيالنواحي الثقافية
از تمت والمملكة، حيث جعلت التعاليم مجانيًا وإلزاميًا لطالب المراحل األساسية، 

يم محافظة مأدبا بنخبة من المثقفين والمتعلمين واإلداريين حيث تعتبر نسبة التعل
 الجامعي في هذه المحافظة من اعلى النسب على مستوى المملكة األردنية الهاشمية

 من ابناء المحافظة من فئة الشباب. %60خصوصًا أن 
افظااااااة مادبااااااا يوجااااااد . معظاااااام سااااااكان المااااااانطقة مساااااالمون إال أن محالناحيااااااة الدينيااااااة

بهاااااا نسااااابة ال باااااأس بهاااااا يااااادينون بالمسااااايحية، وتعتبااااار كغيرهاااااا مااااان المااااادن األردنياااااة 
 قوة للمواطنين من حيث تماسكهم وذلك ينعكس إيجابًا على الجبهة الداخلية. 

. يعتمااااااااد معظاااااااام سااااااااكان مدينااااااااة مادبااااااااا فااااااااي حياااااااااتهم علااااااااى الناحيااااااااة االقتصااااااااادية
عماااااااال بالتجااااااااارة، أمااااااااا سااااااااكان القاااااااارى الاوظائاااااااااف الحكوميااااااااة والقااااااااوات المساااااااالحة وال

والبادياااااااااة ومنطقاااااااااة األغاااااااااوار فيعتمااااااااادون علاااااااااى زراعاااااااااة أراضااااااااايهم باألشجااااااااااار أو 
الاااااااااامحاصيل الحقليااااااااااة والحبااااااااااوب وتاااااااااااربية الماشااااااااااية ويعماااااااااال قساااااااااام كبياااااااااار ماااااااااانهم 

 بالوظائف الحكومية والقطاع الخاص .

ادون .   الساااااااكان بغاااااااالبيتهم يؤمناااااااون بقياااااااادتهم السياساااااااية ويبتعاااااااالناحياااااااة السياساااااااية
عااااااان النشاااااااطات واألحاااااازاب المحظااااااورة،وعلى أثاااااار سااااااماح الحكوماااااااة بعااااااودة الحياااااااة 
النيابيااااة وإقاااارار التعدديااااة الحزبيااااة انخاااارط عاااادد ال بااااأس بااااه مااااان السااااكان فاااااي هااااذه 
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األحااااازاب، إال أن قسااااامًا كبيااااارًا مااااانهم ال يؤمناااااون بهاااااذه األحااااازاب ويفضااااالون الطاااااابع 
 والكيانات العشائرية.

 .في المحافظة أهم المواقع األثرية

يفسااااااااااء األرض المقدساااااااااة فسيفسااااااااااء تاريخياااااااااة  . وهاااااااااي أقااااااااادم أرضاااااااااية  خارطاااااااااة فس 
وجغرافيااااة فرياااادة ماااان نوعهااااا تضاااام األردن وفلسااااطين وأجاااازاء ماااان ماصااااار الموجااااودة 

 م.1884في كنيسة الروم األرثوذكسي تم اكتشافها عام 

هاااااذه ُبنيااااات  . كنيساااااة القاااااديس جااااااورجيوس  للاااااروم أألرثاااااوذكس )كنيساااااة الخارطاااااة(
 مااان القااارن الساااادس كنيساااة بيزنطياااة  م  علاااى أنقااااض 1896الكنيساااة عاااام 

 ويوجد بها أرضية الفسيفساء النادرة وهي أقدم خارطة لألرض المقدسة .

يحتاااااااوي الموقااااااااع علاااااااى ارضاااااااايات فسيفساااااااائية تمثااااااال الحيااااااااة .  القصااااااار المحتااااااارق 
لمتصااااال اليومااااااية وصاااااورة أللهاااااة النصااااار ) تاااااايكي(  وجااااازء مااااان الشاااااارع الرومااااااني ا

بالحديقااااااة األثريااااااة ، كمااااااا يحتااااااوي الموقااااااع علااااااى كنيسااااااة الشااااااهداء   التااااااي تشااااااتمل 
علااااااى ارضاااااايات فسيفسااااااائية تعااااااود الااااااى الفتاااااارة البيزنطيااااااة  خااااااالل القاااااارن السااااااادس 

 الميالدي.          

الاااااى عاااااام  1902. يعاااااود تااااااريخ كنيساااااة الرسااااال التاااااي اكتشااااافت عاااااام كنيساااااة الرسااااال
للرساااااااااال القديسااااااااااين وتمثاااااااااال ارضااااااااااياتها  ( بعااااااااااد الماااااااااايالد وأقيماااااااااات تكريماااااااااااً 578)

الفسيفسااااااااااائية الهااااااااااة البحاااااااااار وبعااااااااااض الحيوانااااااااااات البحريااااااااااة والنباتااااااااااات واالشااااااااااكال 
 الهندسية.

( كام جناوب غارب مديناة مادباا ومان أهام أثااره قلعاة 32. يبعاد موقاع مكااور )موقع مكااور
ل المايالدي الملك هيردوس الكبير التي تعود الى فترة القرن االول قبل الميالد والقارن االو 
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حيااث ارتاابط شااهرة المكااان بقصااة ساايدنا يوحنااا المعماادان ) يحيااى باان زكريااا ( مااع الملااك 
 هيردوس انتيباس الذي قطع راسه وقدمه على طبق هدية للراقصة سالومي.

م مااااان . مااااان أكباااار المواقااااع األثريااااة بمادبااااا يحتااااوي عالاااااى جااااازء هاااااامتناااازه آثااااار مادبااااا
ن محاطااااااااًا باألعماااااااادة والتيجااااااااان وأرضاااااااايات الشااااااااارع الروماااااااااني الماااااااابلط الااااااااذي كااااااااا

 فسيفساء.

ماااااان خااااااالل معهااااااد  1932. تاااااام أكتشاااااااف الموقااااااع منااااااذ عااااااام جباااااال نبااااااو )صااااااياغة(
كاااام ويطاااال علااااى  10االباااااء الفرنسيسااااكان، يقااااع الااااى الغاااارب ماااان مادبااااا علااااى بعااااد 

 البحر الميت ووادي األردن ويعتقد بأن النبي موسى دفن في هذا الجبل .     

يم ماااااع انتشاااااار التعلااااايم وثاااااورة االتصااااااالت الحالياااااة وتغييااااار المفااااااه قطااااااع الشاااااااباب.
االجتماعياااااااااة والثقافياااااااااة أصااااااااابح هنااااااااااك معاااااااااايير مختلفاااااااااة مااااااااان حياااااااااث الماااااااااؤهالت 
واإلمكاناااااااات وبااااااارز ذلاااااااك فاااااااي زياااااااادة الفعالياااااااات الشااااااابابية والثقافياااااااة واالجتماعياااااااة 

 والرياضية مما أتاح للشباب التعبير عن ثقافاتهم وإهتماماتهم 

 ت اإلدارية والتعداد السكانالتقسيما

 القضاء اللواء
 السكان  

 المجموع إناث ذكور

ادبا
ة م

صب
ق

 

 96483 47406 49077 مدينة مادبا

 8592 4240 4352 قضاء ماعين

 5916 2870 3046 قضاء الفيصلية
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 8664 4290 4374 قضاء جرينة

 119.655 58806 60849 مجموع اللواء

ااان
ذيباااا

 

 17901 8795 9106 بانمدينة ذي

 15060 7671 7389 قضاء مليح

 6980 3470 3510 قضاء العريض

 39.941 19936 20005 مجموع اللواء

 159.596 78742 80854 المجموع الكلي :

 
 يطبقافظة األولى بالمملكة االردنية الهاشمية التي سحمحافظة مأدبا الموتعتبر 

ري م، وباستقالل إدا2016يات عام المحلي مع بدعليها قانون الالمركزية في الحكم ا
ية لمحلومالي كتجربة فريدة في المملكة االردنية الهاشمية لبيان مدى قدرة اإلدارات ا

 .المركزيه ؤون المحافظات، وتخفيف العبء عن الحكومةعلى إدارة ش
ة يدير العديد من الدوائر الحكومية قامات متعلمة ومثقفة وعلى كفاءة إداري

 ية من ابناء المحافظة ومن بعض المحافظات االخرى.عال
ن ومن هنا نبع اختياري لهذه المحافظة المتميزة لتكون دراسة حالة، ولكوني م

ابناء هذه المحافظة ومن الذين يقطنون بها وأرى بأن المستقبل مبني على طاقات 
 ستراتيجيةوخامات ابناءها في أن تكون هذه المحافظة فريدة في تطبيق القيادة اإل

 ومرشدة لكافة محافظات المملكة الهاشمية االردنية في المدى القصير المنظور.



- 36 - 
 

تشاااااااكل محافظاااااااة مأدباااااااا مناخاااااااًا خصااااااابًا للدراساااااااة نظااااااارًا لتاااااااوفر كافاااااااة الااااااادوائر 
الحكوميااااة الرساااامية فااااي مركااااز المحافظااااة ويتااااوافر بهااااا أعااااداد ماااان المااااوظفين وعلااااى 

الرسااااامية المتواجااااادة فاااااي محافظاااااة مختلاااااف المساااااتويات اإلدارياااااة ومااااان أهااااام الااااادوائر 
 مأدبا على النحو التالي:

 المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في المحافظه 
 .المؤسسات الحكومية.      1

 مديرية التربية والتعليم. .أ
 مديرية التنمية االجتماعية. .ب

 جا.    مديرية الصحة والرعاية الصحية.

 مديرية الشباب. .د
 ها.     محكمة بداية مأدبا.

 جكمة مأدبا الشرعية.م .و
 مكتب العمل. .ز
 مديرية الزراعة. .ح
 مديرية الشؤون البلدية والقروية. .ط
 مديرية أشغال مأدبا. .ي
 غرفة تجارة وصناعة مأدبا. .ك
 مؤسسة اإلقراض الزراعي. .ل
 مكتب اإلحصاءات العامة. .م
 قسم المشاريع / صندوق التنمية والتشغيل. .ن

 مراكز التدريب المهني. .س
 

 .وميةالمؤسسات غير الحك.    2

 جمعية األقصى الخيرية. .أ
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 جمعية الشابات المسيحيات. .ب
 جا.     مركز األميرة بسمة للتنمية.

 د.       مركز تجمع لجان المرأة.

 ها.      مركز إقراض المرأة.

 و.       صندوق الملكة علياء للعمل االجتماعي التطوعي األردني.

 شركة االتصاالت األردنية. .ز
 .شركة الكهرباء األردنية .ح
 البريد األردني. .ط

 المراجع:
دار الفكر ’،تاريخ مادبا الحديث،الطبعه االولىسالم النحاس

 .1984للنشر،عمان
30573travel/57http://www.sfari.com/forums/sfari/  9الساعة 

  17/11/2015مساءًا 
م ومديرية صحة مأدبا ومديرية التربية والتعلي (كحكم محلي)دبا وتعتبر محافظة مأ

ءًا سوا ومديرية آثار مأدبا وبلدية مأدبا الكبرى من اكثر الدوائر حيوية وحركة مستمرة
 من قبل اإلدارات أو الزائرين او المنتفعين من هذه الدوائر.

ا في محافظة مأدبولهذا وجدت بأن التركيز على هذ الجزئية من المنظمات الحكومية 
 لةقوخصوصًا أنه يتوفر بها اعداد هائلة من القوى البشرية تحتاج إلى إدارات مست

واعية تستطيع أن تدير عجلة اإلدارة فيها وتحقق أعلى مستويات خدمية تقدم إلى 
 المواطن.

للموظفين بهذه الكلي  شير إلى أن العددت واذا القينا الضوء على أعداد الموظفين
م لمحافظة مادبا / 2014حسب أحصائيات عام  موظف 5500يفوق  المحافظة
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الديوان، هذا الحجم الهائل من القوى البشرية يسيطر على إداراته نخبة من المدراء 
عينة الدراسة الميدانية للدراسة السابق  يشكلون والعاملون ورؤساء األقسام والذين 

 نية بالفصل الرابع.ذكرها وسيتم تفصيل األعداد وطريقة الدراسة الميدا
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