

  ميحمد فهاد الحز: محسن مأسم الباحث

 العلمـي  والبحـث  العـالي  التعلـيم  وزارة عـام  ديوان في: تنمية الموارد البشرية  عنوان الرسالة
  التخطيط اإلستراتيجي. مدخل ضوء في اليمنية الجمهوريةب

  جامعة سوهاج  –: كلية التربية جهة البحث 
  مية بشرية).تن –: دكتوراه فلسفة في التربية (إدارة التعليمية الدرجة العلمية

  لجنة اإلشراف:  
 -كليـة التربيـة    –األستاذ الدكتور/ نبيل سعد خليل جرجس، أستاذ ورئيس قسم التربية المقارنـة   

  .جامعة سوهاج 
 -كلية التربيـة    -أستاذ قسم التربية المقارنة (المتفرغ)  اذ الدكتور/ محمد أحمد محمد عوض،األست

  جامعة سوهاج .

رف على التخطيط االستراتيجي وأهميته و وأهدافه وعالقتـه بتنميـة   إلى التع هدفت الدراسة
الموارد البشرية في ديوان عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الجمهوريـة اليمنيـة   

  .في ديوان عام الوزارةتنمية الموارد البشرية يسهم في وصوالً إلى مقترح 
بعمـل   )،SWOTعلى التحليـل الربـاعي (   مع التركيز على المنهج الوصفي  اعتمد الباحث

  استبانه كأداة للدراسة الميدانية، والتي طبقت على عينة الدارسة.
  أظهرت الدراسة العديد من النتائج أهمها ما يلي:

     أظهرت إجابات أفراد العينة أن ممارسة سياسة التخطيط للمـوارد البشـرية جـاءت
 متدنية ولم تكن بالمستوى المطلوب.

 الدراسة فيما يخص التحليل البيئي( أجمعت عينةSWOT   للوزارة إلى تـوافر جملـة (
من عناصر القوة مع وجود فرص يمكن االستفادة منها في تطـوير سياسـية تنميـة    

 الموارد البشرية في ديوان عام الوزارة.
   كما أظهرت نتائج عينة الدراسة إلى وجود نقاط ضعف تعاني منها الوزارة الداخليـة

بيئتها الخارجية والتي من شأنها تؤثر سلباً على سياسية تنمية المـوارد  وتهديدات في 
 .البشرية في ديوان عام الوزارة، أن لم يتم تفاديها

     اتفقت أفراد العينة ككل على أن هناك عوامل تعمل على إعاقـة اسـتخدام التخطـيط
 االستراتيجي لتنمية الموارد البشرية في ديوان عام الوزارة .

  عينة الدراسة على أن هناك عدة متطلبات تساعد علـى نجـاح التخطـيط    كما اتفقت
 االستراتيجي لتنمية الموارد البشرية في ديوان عام الوزارة .
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The current study aims to identify strategic Planning, and its significance, 

objectives and relation to human resources development in the Cabinet of the 

Ministry of Higher Education and Scientific Research in the Republic of Yemen to 

achieve a design that helps in developing the Cabinet human resources. 

The researcher used the descriptive method and the environmental analysis to 

treat the objectives of the study through a questionnaire applied to the subjects 

as a tool of the study.   

The results of the study have been defined as follows: 
 The subjects' responses show that policies of human resources are scarcely 

applied and don't meet the required standard. 
 The subjects agreed, concerning environmental analysis (SWOT),  that there 

are strength elements and opportunities that can  benefit in improving the 
policy of human resources development in the cabinet of the Ministry 

 The subjects' results also showed that there are weakness elements in the 
Ministry of Internal Affairs and threats to its external surroundings that may 
negatively affect the policy of human resources development in the cabinet of 
the Ministry, unless they are avoided. 

 The subjects agreed that there are many factors that handicap the strategic 
planning use to develop human resources in the cabinet of the Ministry.  

 The subjects agreed that there are many requirements that lead to strategic 
planning success of human resources development in the cabinet of the 
Ministry.  

 


