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 جامعة مدينة السادات   –معهد الدراسات والبحوث البيئية  -باحث دراسات عليا 1  

  

 مقدمة 

جيا   الوووى لحايوووف  موووداا ان جوووومش مةوووتلة الونقووويل وناوووا   لبشلوووارد موووو لحويووو  اعىوووشاا ال اعلوووة الووووى لسوووعى اسووووشالي  

مناقضوووة لبعضوووها الوووى لقوووان لعووواولى عاذلوووى ي والمعشنوووة يات  مميوووة جومشيوووة لوووو مين العاذليوووة الوعاوليوووة ي بسوووب   ورلنوووا 

المحووودودل علوووى معالجوووة المعلوموووات ي وقووود جوووادت معالجوووة بشلوووارد لووودور الموووديش الون يووو   نوووى حلاوووة المعشنوووة عاموووة بعووو  

يميووة الصا ووة يصلووف المعشنووة بوودون شووشج ول سوويش بدرجووة  بيووشل ولوول ياوودن لحليوو  بشلووارد للمنقمووة الةووىد لار ووا   العمليووة الونق

إجابووووات عوووون اعسووووئلة الهامووووة الموعلاووووة بتي يووووة لحويوووو  المعشنووووة الضوووومنية السوووولو ية عنووووشاد المنقمووووة الووووى معشنووووة لنقيميووووة   

 و يف يمتن لطبيف م ه المعشنة نى الوعام  مع البيئة نى انض   ورل  
 

 ستخلصم

ان جووووومش مةووووتلة الونقوووويل وناووووا   لبشلووووارد مووووو لحويوووو  اعىووووشاا ال اعلووووة الوووووى لسووووعى اسوووووشاليجيا   الووووى لحايووووف  مووووداا 

مناقضوووة لبعضوووها الوووى لقوووان لعووواولى عاذلوووى ي والمعشنوووة يات  مميوووة جومشيوووة لوووو مين العاذليوووة الوعاوليوووة ي بسوووب   ورلنوووا 

مموووا سوووبف يقهوووش سوووفات م وووادل  يوووف لشلاووو  بعمليوووة لنميوووة ال وووشول البةوووشية الطذقوووا   .   المحووودودل علوووى معالجوووة المعلوموووات

و ي يوووة إعوووداد الايوووادات للوحووودات ااقو وووادية إعووودادا   يناسووو  اعداد العوووالمى ي ويلوووف بافموموووان ب عوووداد ولووودري  ورنوووع   وووادل 

 ملية الوجديد والوحديثالاادل ال عليين ورؤساد ومديش  المفسسات يو  الو  يش المباشش على العاملين لياودوا ع
 

لهووودا الدراسوووة الوووى لحايوووف اليوووات لطوووويش البنووواد الونقيموووى فدارل المنانووو  والطوووشك والمووووالى بدولوووة التويووو  و المةوووتذت 

 الوى لواجه العاملين ب دارل المنان  والطشك بالتوي  وااسوشاليجية الماوشحة للون ي  

Abstract 

 

- The organization problem according to Bernard is changing the efficient sides to achieve 

contrast aims to be rational 

- -This study aimed to achieve mechanisms of development of organizational  structure and the 

problems which face labors and how to be solve . 

- -Depended on descriptive methodology and depth meeting resulted to the following :- 

- There is a lot of mechanisms to be developed such as :-- 

- Electronic using in every sides to save the time and effort- 

- Efficient  programmers of human resources development for labors- 

- -The important problems are salary shortage and over time with out salary 

- -The proposal strategy is necessary program for training human resource in the field of carry 

environmental police to be able to out their roles to get rid of pollution 

 -مشكلة الدراسة :

ف سوووفات م وووادل  يوووف لشلاووو  بعمليوووة لنميوووة ال وووشول البةوووشية و ي يوووة إعوووداد الايوووادات للوحووودات ااقو وووادية الطذقوووا   مموووا سوووب

إعووودادا   يناسووو  اعداد العوووالمى ي ويلوووف بافموموووان ب عوووداد ولووودري  ورنوووع   وووادل الاوووادل ال عليوووين ورؤسووواد وموووديش  المفسسوووات 

د والوحوووديث ي نالموووديش الع وووش  موووو الووو   يوووفمن ويوبنوووى قضوووية يو  الوووو  يش المباشوووش علوووى العووواملين لياوووودوا عمليوووة الوجديووو

لحوووديث المنووووى ويسوووعى إليوووه داإلووو  المفسسوووة افلواجيوووة ي وموووو الوحيووود الاوووادر علوووى الوووو  يش علوووى الاوووو  البةوووشية ي ومووول موووا 

ل نيوووة الاوووادرل علوووى لطلوووف علووويهل قوووادل الو.ييوووش       و ووو لف   ااموموووان بالوووودري  المسوووومش لونميوووة الاووودرات البةوووشية والتووووادر ا

 إحداث الو.ييش  
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 اهمية الدراسه :ـ 

 مد الدراسة أهميتها من خالل البنود التالية :ـ تتس

 إن الدراسة للمس منبعا   ماما   من منابع اعسو مار نى دولة التوي  ومو منبع المنان  والطشك والموالى الحدودية – 1

 ف عائاا    مان مسيشل الونمية نى المجومع  إن الةت  البيشوقشاىى للبناد الونقيمى يا  - 2

الوقوووووا علووووى  موووول ىووووشك الو.ييووووش والوطووووويش نووووى الونقيمووووات البيشوقشاىيووووة بح ووووا   عوووون ااسووووو.ذت اعم وووو  للماومووووات  – 3

 المادية نى التوي   

 

 اهداف الدراسة :ـ 

 تهدف الدراسة الى تحقيق ما يلى :ـ 

 المنان  والطشك والموالى بدولة التوي  اليات لطويش البناد الونقيمى فدارل  – 1

 لةصيص الواقع ال على فدارل المنان  والطشك والموالى بدولة التوي   – 2

 المةتذت الوى لواجه العاملين ب دارل المنان  والطشك بالتوي   – 3

 لة التوي   ااسوشاليجية الماوشحة لون ي  اليات الوطويش نى ادارل المنان  والطشك والموالى نى دو – 4
 

 تساؤالت الدراسة :ـ
  

 تحاول هذه الدراسة االجابة عن التساؤالت الكلية :ـ 

 ما اليات لطويش البناد الونقيمى فدارل المنان  والطشك والموالى نى دولة التوي  ؟  – 1

 ما الواقع ال على فدارل المنان  والطشك والموالى بدولة التوي  ؟  – 2

 لواجه العاملين ب دارل المنان  والطشك بالتوي  ؟  ما المةتذت الوى – 3

 ما ااسوشاليجية الماوشحة لون ي  اليات الوطويش نى إدارل المنان  والطشك والموالى نى دولة التوي  ؟  – 4
 ج

 االتجاهات النظرية فى دراسة النظم اإلدارية :ـ 
 

  ل ااجوموواعى وااقو وواد  وامووول بوحليوو  العنا ووش : ويعبووش عوون اعمووات مووا س نيبووش نووى مجووات الونقووي اإلتجاااه البيباار

البيشوقشاىيووة نووى الونقيمووات ي للووف الوووى لعموو  موون  جوو  لحايووف اسووومشار الونقوويل وباائووه ي وامووول 

 نيبش باطاع واحد من قطاعات الونقيل اادار   
 

 شوووهدت لموووو وازدموووار  :وووو  وقووود  ووواكها نشدريوووف لوووايلور نوووى الاوووشن الواسوووع وموووى ال ووووشل الووووى نظرياااة االدارة اليلمياااة

ال ووووناعة نووووى الوايووووات الموحوووودل اعمشيتيووووة   و إلوووو  لووووايلور يبحووووث عوووون ىشياووووة لووووشب  افلسووووان 

بالعمووو  ووجووود  ن الحووووان  الماديوووة موووى المحوووشا لدانعيوووة افلسوووان باف وووانة الوووى الوعوووديذت الووووى 

 سودإل  على ىبيعة العم  واممها لبسي  ولانينه عن ىشيف دراسة الحش ة وال من  
 

 وووو وقووود عهوووشت بعووود البحووووث والوجوووار  الةوووهيشل نوووى م وووالع مووواو ورن الوابعوووة لةوووش ة  حركاااة اليال اااات اإلنساااانية:

ويسووووشن اليتوشيوووف اعمشيتيوووة ويش ووو  عليهوووا الووووون موووايو نوووى مجوووات العذقوووات ال وووناعية والونقووويل 

 الشسمى   

ئولين والمااااديرين فااااى ادارة الطااااارق اعتماااادت الدراسااااة علااااى الماااانهل الوماااابى والمقابلاااات المتيمقااااة بكبااااار المساااا     

 والمنافذ الكويتية للو وف على اهم الصيوبات التى تواجههم اثناء عملهم فى تلك االدارة.

باإلضاااافة الاااى اساااتمارة االساااتبيان لتطبيقهاااا علاااى اليااااملين بااالدارة المنافاااذ والطااارق بدولاااة الكويااات . والتاااى تااام تطبيقهاااا 

 االدارة . مبرده من الياملين بتلك  100على عدد 
 

   -وبيد التطبيق المبدئى تم التومل الى النتائل التالية :

  يوجووود اليوووات عديووودل لوطوووويش البنووواد الونقيموووى فدارل المنانووو  والطوووشك م ووو  ااسووووصدان االتوشولوووى الحوووديث مموووا يسووواعد

بةووووش او علووووى سووووشعة الجوووواز اععمووووات واسوووووصشا  المسوووووندات المطلوبووووة بسووووشعة ممووووا يمنووووع الووووو احل سووووواد بووووين ال

 المش بات وم ا بدوره لالي  من درجة الولوث النالى عن م ا ال حان  
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   ل عيووو  بوووشامى لنميوووة المووووارد البةوووشية للعووواملين بووواداره المنانووو  والطوووشك مموووا يجعلهووول موووفملين للوعامووو  موووع وسوووائ

لوووو احل علوووى اال وووات الحدي وووة والما ينوووات اللتوشوليوووة مموووا ييسوووش نوووى سوووشعة االجووواز ولصطوووى عابوووات الوووشولين وا

 المنان  والطشك بطشياة عةوائية  

 وعووون الواقوووع ال علوووى لوووذدارل يوجووود   يوووش مووون العابوووات الووووى لحووووت دون اداد اادارل لووودورما م ووو  و وووع الشجووو  كيوووش 

المناسوو  نووى المتووان كيووش المناسوو  وقلووه اعووداد العوواملين المووفملين ب مووا ن العموو  ال نيووة الوووى لحوووا  الووى انووشاد ننيووين 

 لديهل قدرل على الو تيش واابداع واابوتار  

  موون المةووتذت الوووى لسوواعد علووى اعاقووة حش ووة العموو  ايضووا   مشلبووات معقوول العوواملين بوو دارل المنانوو  والطووشك وزيووادل

 ت العم  مما يساعد على لوانش اعشاض اارماك والوةار امشاض المهنه بالولوث والمةا   الناجمه عنه  ساعا

  الوةوووار ااموووشاض الناجموووة عووون الولووووث البيئوووى نوووى اادارل م ووو  اموووشاض السووو  والشبوووو و ووويف الوووون س ومتووو ا لويجوووة

د علوووى الوةوووار الووودإلان الت يوووف النووواجل عووون ال حوووان الةوووديد والوووودانع سوووواد بوووين المووووع ين او بوووين المش بوووات مموووا يسووواع

 عوادن السيارات  

  واسووووطاع الباحوووث مووون إلوووذت الوطبيوووف المبووودئى و وووع اسووووشاليجية لون يووو  اليوووات الوطوووويش نوووى ادارل الطوووشك والمووووالى

 والمنان  م   :

 و ع بشلامى لودري  الموارد البةشية ول ميلها اداد دورما بةت  م الى ولونيش الوق  والجهد    1

اامومووان باعووداد العمالووة المووامشل ول ووف المووامشل موون ال نيووين الوو ين يعوموودون علووى لتوووين عملووى ممووا يسوواعدمل   2

 على الايان بالعمات ال منية الوى لوطل  ال  اد والياقة وسعه الصيات  

و ووووع مشحلووووة جديوووودل نووووى ااعوبووووار نووووى كلبووووة المعلومووووات واال وووواات والحاسووووبات االتوشوليووووة ا  مشحلووووة   3

 ل من الوادن ال نى   جديد
 

 ولكن فليس على المشكالت السابقة تومى الدراسة باتباع الخطوات التالية :ـ 
 

اعوووادل ل ميووو  العمالوووة عووون ىشيوووف بوووشامى الوووودري  وناوووا   احوياجوووات سووووك العمووو  ي نالوووودري  عمليوووة لعلووول مسوووومش   1

تس موووو ا الو.ييووووش علووووى الموووود  للعن ووووش البةووووش  بهوووودا إحووووداث ل.ييووووش نووووى مهارلووووه وقدرالووووه وسوووولو ياله ي ويوووونع

 الطوي  على إلواجية العن ش البةش  ويشلاى ب دائه   
 

ااموموووان ب عوووداد العمالوووة الموووامشل ول وووف الموووامشل ي ويلوووف عن ال وووورل العاديوووة ل لووووا  نوووى الع وووش الحوووديث ا   2

نيوووة باووودر موووا لوطلووو  لوطلووو  العمووو  اليووودو  كيوووش المفمووو  الووو   ياوووون باععموووات ال  ووولية او اععموووات الشليبوووة الشولي

عمووو  ال نيوووين الووو ين يعومووودون علوووى لتووووين علموووى مووووين والووو ين ياوموووون بوجوووه إلوووا  باععموووات ال منيوووة الووووى 

 لوطل  ال  اد والياقة وسعة الصيات   
 

لنميوووووة المهوووووارات افداريوووووة مووووون إلوووووذت بوووووشامى الوووووودري  افدار  لمسووووووويات افدارل العليوووووا واادارل الوسوووووطى   3

ذحقوووين والمةوووشنين ي نالوقووو  الحوووالى يحووووا  الوووى إدارل ع وووشية قوووادرل علوووى لهيئوووة ولع يووو  واعإل وووائيين والم

 الادرل الونانسية وااسو مار نى البةش ي ولنقش للعاملين  ش سمات نتش    
 

ان يطبوووف بشلوووامى  امووو  لونميوووة المهوووارات علوووى وجوووه السوووشعة لتانوووة المفسسوووات وإلا وووة قطووواع المنانووو  والطوووشك   4

لدولوووووة التويووووو  ويوجوووووه الوووووى  انوووووة الايوووووادات ااداريوووووة العليوووووا والمووسوووووطة والعمالوووووة ال نيوووووة  البشيوووووة والبحشيوووووة

والموص  وووة ي ويووووشاوج مدلوووه موووا بوووين عةوووشل ايوووان واسوووبوعين ي وين ووو ه إلبوووشاد واسوووال ه وموص  وووون ي ويضووول 

إلوووش  ولنميوووة البشلوووامى مو ووووعات لوعلوووف ب مميوووة الووودور الووو   لاوووون بوووه المنانووو  والطوووشك الحدوديوووة موووع البلووودان اع

الاوووودرل الونانسووووية واسوووووشاليجيات الو.ييوووووش ي مهووووارات الوصطووووي  ااسوووووشاليجى ي ومهوووووارات الصوووواي الاووووشار وحووووو  

المةوووووتذت ومهوووووارل ادارل الوقووووو  ومهوووووارات اال وووووات ي إرسووووواد الو تيوووووش اابوتوووووار  وممارسووووووه بوووووين العووووواملين 

 واعداد المديش الع ش    
 

ر  و نظريااااة االدارة اليلميااااة و حركااااة اليال ااااات اإلنسااااانية وماااانهل المقابلااااه واعتماااادت الدراسااااه علااااى اإلتجاااااه البيباااا

 ومحيبة االستبيان , واسبرت عن النتائل التالية  المتيمقه

يوجووود اليوووات عديووودل لوطوووويش البنووواد الونقيموووى فدارل المنانووو  والطوووشك م ووو  ااسووووصدان االتوشولوووى الحوووديث مموووا يسووواعد  -

ا  المسوووووندات المطلوبووووة بسووووشعة ممووووا يمنووووع الووووو احل سووووواد بووووين البةووووش او علووووى سووووشعة الجوووواز اععمووووات واسوووووصش

 المش بات وم ا بدوره لالي  من درجة الولوث النالى عن م ا ال حان  

ل عيووو  بوووشامى لنميوووة المووووارد البةوووشية للعووواملين بووواداره المنانووو  والطوووشك مموووا يجعلهووول موووفملين للوعامووو  موووع وسوووائ   -

لتوشوليوووة مموووا ييسوووش نوووى سوووشعة االجووواز ولصطوووى عابوووات الوووشولين والوووو احل علوووى اال وووات الحدي وووة والما ينوووات ال

 المنان  والطشك بطشياة عةوائية  
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وعووون الواقوووع ال علوووى لوووذدارل يوجووود   يوووش مووون العابوووات الووووى لحووووت دون اداد اادارل لووودورما م ووو  و وووع الشجووو  كيوووش  -

ن ب مووا ن العموو  ال نيووة الوووى لحوووا  الووى انووشاد ننيووين المناسوو  نووى المتووان كيووش المناسوو  وقلووه اعووداد العوواملين المووفملي

 على الو تيش واابداع واابوتار لديهل قدرل 

 

موون المةووتذت الوووى لسوواعد علووى اعاقووة حش ووة العموو  ايضووا   مشلبووات معقوول العوواملين بوو دارل المنانوو  والطووشك وزيووادل  -

 ه بالولوث والمةا   الناجمه عنه مهنساعات العم  مما يساعد على لوانش اعشاض اارماك والوةار امشاض ال

وتوماااى الدراساااه باااان يطباااق برناااامل كامااال لتنمياااة المهاااارات علاااى وجاااه السااارعة لكافاااة الم سساااات وخاماااة  طااااع 

المنافاااذ والطااارق البرياااة والبحرياااة لدولاااة الكويااات ويوجاااه الاااى كافاااة القياااادات االدارياااة اليلياااا والمتوساااطة واليمالاااة البنياااة 

 والمتخصصة 
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