






خادم احلرمني الشريفني
امللك سلمان بن عبد العزيز آل سعود

 ملك اململكة العربية السعودية



صاحب السمو امللكي
 األمري حممد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود 

ويلُّ العهد  نائب رئيس جملس الوزراء 
وزير الداخلية



صاحب السمو امللكي
 األمري حممد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود

 ويل ويل العهد النائب  الثاني لرئيس جملس الوزراء
 وزير الدفاع 



صاحب السمو امللكي
 األمري فهد بن بدر بن عبد العزيز  آل سعود

 أمري منطقة اجلوف



أ.د. إمساعيل بن حممد البشري
معايل مدير جامعة اجلوف
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لجان المؤتمر
اللجنة اإلشرافية العليا:

المشرف العام معالي مدير الجامعة     أ.د إسماعيل بن محمد البشرى  
عضوًا وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي   أ.د. نجم بن مسفر الحصينى   
عضوًا عميد معهد البحوث والدراسات االستشارية والتدريب  د. محمد بن على الصالح   

اللجنة التنظيمية:
 

رئيسًا أ.د. نجم بن مسفر الحصينى    وكيل الجامعة للدراسات العليا و البحث العلمي   
أمين المؤتمر  د. محمد بن على الصالح    عميد معهد البحوث والدراسات االستشارية والتدريب  

عضوًا د. أحمد بن مرجى الفالح    سعادة المشرف على إدارة المؤتمرات و الندوات   
عضوًا أ.د هاني بن يوسف خاشقجى   رئيس اللجنة العلمية     
عضوًا د. سطام بن حمود الرويلي    رئيس لجنة الخدمات المساندة والدعم  الفني  
عضوًا أ.جميل بن فرحان اليوسف    رئيس لجنة العالقات العامة و االعالم    

اللجنة العلمية:

رئيسًا أ.د. هاني بن يوسف خاشقجى        
عضوًا ومقررًا أ.د. أحمد حسن رجب الغراب         

عضوًا د.عبد الناصر عبد اهلل محمد عيسى        
عضوًا د.عبد الرحمن زكي محمد هالل        

 
لجنة الخدمات المساندة والدعم الفني:

رئيسًا د. سطام بن حمود الرويلي         
عضوًا د. جمال ناجى عبده محاسنة         
عضوًا د. فائق محمد النقرش         
عضوًا أ. قريان بن مزكى الرويلي         
عضوًا أ. هيثم عبد الكريم السويلم         
عضوًا د. طالل حسن سليمان         

لجنة العالقات العامة و االعالم:

رئيسًا أ. جميل بن فرحان اليوسف         
عضوًا أ. أيمن بن إبراهيم السطام         
عضوًا أ. سلطان بن حمدان الدهيلس        
عضوًا أ. أحمد بن عقيل الجروان         

  
اللجنة النسائية:

رئيسًا د.سلطانة بنت مصلح البديوى        
عضوًا د.نجوى بنت أحمد المحارب         
عضوًا د.إقبال بنت محمد الوقيدى         
عضوًا أ.منى بنت عبد اهلل الشهرانى         
عضوًا أ.عهود بنت غضبان المبارك         





محاور المؤتمر



أوالً: تطوير مؤشرات قياس
 أداء األجهزة الحكومية
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التخطيط االستراتيجي كأسلوب من أساليب قياس
وتقويم أداء القيادات في القطاع الحكومي

د. طالل منصور الذيابي- أستاذ مشارك- كلية التقنية بمكة المكرمة

مقدمة :

تمثــل الــوزارات والهيئــات التــي تقــوم بأنشــطة الدولــة وتمــول مــن قبلهــا )القطــاع الحكومــي( ويغلــب عليــه 
تحقيقــه ألهــداف تختلــف فــي طبيعتهــا عــن أهــداف المنظمــات الخاصــة )الربحيــة( غيــر أن القطــاع الحكومــي 
مســؤول مســؤولية دينيــة واجتماعيــة أمــام اهلل تبــارك وتعالــى ثــم أمــام األفــراد طالبــي الخدمــة إضافــة إلــى 
المســؤولية الوطنيــة فــي ظــل العولمــة التــي افــرزت عــددا مــن المتغيــرات ســيكون لهــا االثــر البالــغ فــي حجــم 
وحتميــة المنافســة، ممــا يتطلــب آليــة لتحقيــق تلــك المنطلقــات وممــا يســهم فــي إيجادهــا توفــر قيــادات 
منظميــه تعــي مســؤوليتها تجــاه المجتمــع بتقديــم خدمــة تتميــز بســهولة الحصــول عليهــا، مــن هنــا تأتــي 
ــادات بهــا مــن  ــاءة أداء القي ــاس كف ــى قي ــي تقــود إل ــة الت ــاس ومتابعــة أداء المنظمــات الحكومي ــة قي اهمي
ــة  ــط االســتراتيجي احــد االســاليب الهام ــا تضعــه مــن برامــج ومشــاريع و اجــراءات، ويشــكل التخطي ــع م واق
فــي تقييــم قيــادات المنظمــات الحكوميــة فهــو يوفــر مــن جانــب تقييــم للمنظمــة بصــورة كليــة وهــو مــا 
تفتقــده المنظمــات الالربحيــة كقيــاس وتقويــم مؤسســي، وليمتــد هــذا االثــر الــى قيــادات تلــك المنظمــات 
مــن جانــب اخــر؛ وهــذا عائــد الــى ان التخطيــط االســتراتيجي كمــا ذكــر  )Mentzberg( نمــط أو طريقــة عمــل 
تحــدد ســلوكيات المنظمــة بمــا تحويــه مــن اجــراءات ومشــاريع وب ا رمــج وفقــا لذلــك النمــط وصــوال لألهــداف 
الموضوعــة ،ومــن ثــم يســهل تتبــع تلــك الســلوكيات وقياســها وتــق ويمهــا، فالتخطيــط االســتراتيجي أشــبه 

بطريــق محــددة األبعــاد واضحــة المعالــم توصــل للهــدف فــي اقصــر وقــت وبأقــل تكلفــه.

هدف الدراسة: 
ــة يتــم بواســطته قيــاس  ــاء نمــوذج قيــاس وتقويــم مؤسســي للمنظمــات الحكومي ــى بن تهــدف الدراســة ال
ــز بوضــوح  ــادات اإلداريــة بهــا باســتخدام عناصــر التخطيــط االســتراتيجي التــي تتمي وتقييــم وتــق ويــم القي

ــة ومســار العمــل المحــدد. المنهجي

منهج الدراسة:  
يتحــدد منهــج الدراســة فــي المنهــج االســتنباطي المعتمــد علــى تحديد عناصــر التخطيط االســتراتيجي وســمات 

كل عنصــر واســتخدامها كمؤشــرات للقيــاس والتقويم.

تساؤل الدراسة:  
كيــف يمكــن االســتفادة مــن أســلوب التخطيــط االســتراتيجي كأداة لقيــاس وتقويــم أداء قيــادات المنظمــات 

الحكوميــة؟ 
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أساليب تنمية المهارات اإلدارية في المؤسسات المالية
د. مصطفي أحمد حمد منصور - أستاذ مشارك - جامعة األمير سطام بن عبد العزيز

الملخص :
تبحــث الدراســة فــي تنميــة و تطويــر المهــارات اإلداريــة للمؤسســات الماليــة مــن خــالل تعريــف المفاهيــم 
األساســية للمهــارات االداريــة و وســائل تنميتهــا ومــع التركيــز علــي المؤسســات الماليــة فــي تحليــل مكونــات 
مراعــاة إحجامــه و بيــان اثــر المهــارات االداريــة فــي ماضــي المؤسســة و حاضرهــا و مســتقبلها ، مــن خــالل 
ــارات  ــي مه ــل أل ــى يتوص ــود ، وحت ــتقبل المنش ــة و المس ــة المالي ــع المؤسس ــن واق ــة بي ــات التبادلي العالق
إداريــة  تتناســب مــع واقــع المؤسســات  الماليــة  و تقلــل مــن التأثيــرات  التبادليــة علــي حجــم المؤسســة 

الماليــة . ويوصــي بتنميــة المهــارات اإلداريــة بالوســائل التــي تتناســب مــع طبيعــة المؤسســة و حجمهــا .

المقدمة :
الحديــث عــن تنميــة المهــارات اإلداريــة للمؤسســات الماليــة مطلبــا أساســيا تنشــده الظــروف الحاليــة  مــن 
عــدة زوايــا إذا أشــير إلــي الجهــد المتعاظــم و التســارع فــي التقنيــة و أيضــا المؤسســات الماليــة تمــر بظــروف 
عالميــة تتأثــر بالحــراك العالمــي و األزمــات الماليــة التــي تؤثــر فــي جميــع بقــاع العالــم و تتأثــر بهــا , و نظــرا 
الن العالــم أصبــح متقــارب زمانيــا و مكانيــا مــن خــالل مســاهمات وســائط التقنيــة الحديثــة و الوســائط التــي  
جعلــت أمــر هامــا يواجهــه أي مؤسســة ماليــة فــي أن تطــور مهاراتهــا مــن خــالل تطويــر مهــارات عامليهــا 
ــة بيانتهــا وأنظمتهــا لقراءتهــا فــي ماضيهــا و حاضرهــا و مســتقبلها  ــث أوعي ــن معــا و تحدي و المتعاملي

ويمكــن عــرض فكــرة الورقــة فــي النقــاط التاليــة :

مشكلة الدراسة :
ــة قــادرة فــي ظــل مهــارات  ــك عــددا مــن التســاؤالت يمكــن إثارتهــا هــي هــل أن المؤسســات المالي هنال
عامليهــا و المتعامليــن مهــا معــا  و أنظمتهــا غــادره علــي تطويرهــا مســتقبال مــن خــالل قــراءة ماضيهــا 
ــراءة  ــي ق ــدرة عل ــا الق ــا لهم ــا  مع ــا و متعامليه ــة لعامليه ــارات اإلداري ــل المه ــم ه ــن ث ــا ، و م و حاضره
المؤسســة الماليــة  بشــأن تطورهــا , وعليــة ماهــي المهــارات اإلداريــة التــي تتناســب مــع المؤسســات الماليــة 

مهمــا صغــرت المؤسســة الماليــة أو كبــرت ؟

أهداف الدراسة :
- تهدف إلي كشف المهارات  اإلدارية التي تتناسب مع حجم المؤسسة المالية .

- تهدف إلي كشف المهارات لقراءة ماضي و حاضرو مستقبل  المؤسسة المالية.
- تهدف إلي  الكشف عن الوسائل لتطوير المهارات اإلدارية  للمؤسسات المالية .

الدواعي للفرضيات التالية :
- تناسب العالقة بين المهارات لتنفيذ المهام اإلدارية و بين حجم المؤسسة المالية .

- تباين العالقة بين المهارات للمستويات اإلدارية و بين قراءة المؤسسة المالية .
- مدي طردية العالقة بين حداثة الوسائل اإلدارية وتطور المهارات اإلدارية.
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أهمية الدراسة :
تنبــع أهميــة الدراســة مــن االهتمــام العالمــي فــي جميــع البلــدان مــن الصــرف علــي تســارع التقنيــة وأيضــا 
االهتمــام بالنهــج االســتراتيجي فــي وضــع الرؤيــة و الرســالة و األهــداف و بيــن الفاقــد المعرفــي للعامليــن 
و المتعامليــن الســتيعاب حداثــة التقنيــة و بيــن اتجاهــات االســتراتيجية المنشــودة ممــا يــؤدي إلــي اختــالل 

و فجــوه ال يمكــن تغطيتهــا إال بتطويــر المهــارات اإلداريــة و خاصــة فــي المؤسســات الماليــة.
 

منهج الدراسة:
تتبــع المنهــج الوصفــي لوصــف الظاهــرة التــي يمكــن تظهــر فــي المؤسســات الماليــة لحساســيتها وأيضــا 
ــرات األساســية والعالقــات  ــم و المتغي ــل المفاهي ــل الظاهــرة مــن خــالل تحلي ــي فــي تحلي المنهــج التحليل
ــة  ــي كالمقابل ــث العلم ــتقرائي و أدوات البح ــج االس ــتخدام المنه ــن اس ــال ع ــرة ، فض ــات الظاه ــن مكون بي

ــب التطبيقــي .  ــب النظــري بالجان ــط الجان والمالحظــة و االســتبيان لرب

هيكل الدراسة :
ــل مفهــوم   ــة و أيضــا تحلي ــة المهــارات اإلداري ــل وســائل تنمي ــة و  تحلي ــاول تعريــف المهــارات اإلداري تتن
المؤسســات عمومــا و التركيــز علــي المؤسســات الماليــة بيــن الواقــع أالن و المســتقبل المأمــول مــع إبــراز 

أهــم النتائــج و التوصيــات .
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نموذج مقترح لقياس أداء القيادات األكاديمية بالجامعات السعودية 
في ضوء متطلبات االعتماد األكاديمي

د.خالد بن عواض بن عبداهلل الثبيتي – أستاذ مشارك-  جامعة اإلمام بن سعود اإلسالمية 

ملخص الدراسة :

ــة بالجامعــات الســعودية  ــادات األكاديمي ــاس أداء القي ــرح لقي ــاء نمــوذج مقت ــى بن هدفــت الدراســة إل
فــي ضــوء متطلبــات االعتمــاد األكاديمــي، وقــد اســتخدم الباحــث لتحقيــق الهــدف عــدة مناهــج هــي 
ــام الباحــث  ــي(، والمنهــج االســتقرائي، وقــد ق ــة، والمنهــج الوصفــي )التحليل منهــج الدراســة الوثائقي
بتتبــع وقــراءة األطــر النظريــة والمفاهيــم المتعلقــة بالقيــادات األكاديميــة وتقييــم األداء وطــرق قياســه 
ومتطلبــات االعتمــاد األكاديمــي، وقــد مــرت عمليــة بنــاء النمــوذج بثــالث مراحــل، وقــد تــم بنــاء النموذج 
ــم  ــم تحكي ــر وت ــية، و) ٥٦ ( مؤش ــر رئيس ــن ) ٨( معايي ــون م ــد تك ــة وق ــه األولي ــي صورت ــرح ف المقت
ــث  ــن حي ــة م ــة والتعليمي ــادة التربوي ــال اإلدارة والق ــي مج ــن ف ــل المختصي ــن قب ــي م ــوذج األول النم
الصياغــة واالنتمــاء واإلضافــات وبنــاء علــى آراء المحكميــن تــم بنــاء نمــوذج آخــر رقــم )٢( مكــون مــن 
) ١٠ ( معاييــر رئيســية و ٩٦ مؤشــر، وتــم تحكيــم النمــوذج رقــم ) ٢مــن قبــل الخبــراء والمستشــارين 
فــي القيــادة التربويــة والتعليميــة مــن حيــث األهميــة وإمكانيــة القيــاس، وبنــاًء عليــه تــم التوصــل إلــى 

النمــوذج النهائــي المقتــرح والــذي تكــون مــن ١٠ معاييــر رئيســية و  ٩٦  مؤشــر.

وأوصــى الباحــث بعــدد مــن التوصيــات أهمهــا: اســتخدام النمــوذج المقتــرح فــي قيــاس وتشــخيص أداء 
القيــادات األكاديميــة فــي الجامعــات الســعودية، وتقديــم دورات تدريبيــة وتنميــة مهنيــة لالحتياجــات 

التــي يظهرهــا النمــوذج.
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دراسة حالة مقارنة لمجموعة مختارة من المقاربات والتطبيقات العالمية 
في قياس أداء األجهزة األمنية وبيان صالحيتها للمملكة العربية 

السعودية وتطبيقها على منطقة الجوف كنموذج

أ. د. عبد الرحمن هالل - شركة هالل لالستشارات

أهداف البحث: 
يتلخــص الهــدف األساســي للبحــث فــي عــرض ومناقشــة مقاربــة مقترحــة لقيــاس أداء األجهــزة األمنيــة فــي 

المملكــة العربيــة الســعودية وتطبيقهــا علــى منطقــة الجــوف. 

أهمية البحث: 
ــن  ــد م ــي واح ــبة ف ــط واإلدارة والمحاس ــي التخطي ــتراتيجية ف ــة اس ــو منظوم ــة ه ــزة األمني ــاس أداء األجه قي
ــف األساســية  ــد مــن الوظائ ــة بالعدي ــث تقــوم األجهــزة األمني أهــم مجــاالت العمــل الحكومــي الســيادي، حي
ومعقــود عليهــا تحقيــق العديــد مــن المقاصــد الوطنيــة الجوهريــة. وتقويــم أداء األجهــزة األمنيــة هــو أمــر 
اساســي تعتمــد عليــه الجهــات الحكوميــة العليــا التــي تحاســب هــذه األجهــزة وتدعمهــا، وغالبــا مــا تطالــب 
ــة  ــادات األمني ــم القي ــي. مــن جهــة أخــرى، تهت ــى جــودة األداء األمن ــة ُيمكــن قياســها عل هــذه الجهــات بأدل
التنفيذيــة بقيــاس االداء ألنــه أداة متابعــة ومراقبــة لعمليــات األجهــزة األمنيــة ووحداتهــا المختلفــة، ووســيلة 

ــة.  ــزام بالسياســات والخطــط االســتراتيجية األمني تقــوي االلت

مشكلة البحث: 
صعوبــة قيــاس أداء األجهــزة األمنيــة، وتبايــن تلــك األجهــزة مــن حيــث طبيعتهــا التنظيميــة وظــروف عملهــا 
ــر فــي  ــد التفكي ــا يســتلزم الحــذر العلمــي عن ــد، مم ــم آلخــر داخــل نفــس البل ــل ومــن إقلي ــد آلخــر ب مــن بل
ــى  ــة إل ــات الدولي ــة والمقارن ــاث العلمي ــير األبح ــي تش ــرى الت ــدان األخ ــات البل ــات وتطبيق ــتعانة بمقارب االس
تفوقهــا علــى غيرهــا مــن بلــدان العالــم فــي هــذا المجــال، أو عنــد مقارنــة أداء األجهــزة األمنيــة الســعودية 

بــأداء نظيراتهــا فــي تلــك البلــدان. 

منهجية البحث: 
دراســة الحالــة المقارنــة، حيــث يتــم تحديــد معاييــر تقويــم التطبيقــات والممارســات العالميــة فــي قيــاس أداء 
األجهــزة األمنيــة، ومــن ثــم تحديــد أفضــل التطبيقــات مــن حيــث الفاعليــة والكفــاءة، ثــم عقــد دراســة حالــة 
مقارنــة بينهــا، وفحــص مــا توصــي بــه فيمــا يخــص الكيفيــة التــي ينبغــي بهــا قيــاس أداء األجهــزة األمنيــة 
واســتخالص منظومــة العناصــر المشــتركة فــي أفضــل الممارســات والتطبيقــات الدوليــة، ثــم عــرض بعــض 
التوصيــات والمقترحــات التــي تهــدف تعديــل وتطويــر المنظومــة كــي تناســب المملكــة العربيــة الســعودية 

متخذيــن مــن منطقــة الجــوف نموذجــا.
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تطوير مؤشرات قياس األداء بالجامعات الحكومية الناشئة 

د. عاطف محمد عبد الباري مبروك - أستاذ مساعد - جامعة المجمعة

مشكلة البحث:
ُتَعــّد مؤشــرات األداء إحــدى تقنيــات قيــاس الفعالــة المســتخدمة فــي رصــد التقــدم نحــو تحقيــق األهــداف 
ــاءة األداء  ــر بكف ــة األداء، واآلخ ــى فعالي ــز عل ــا بالتركي ــي بعضه ــث ُيعن ــاز؛ حي ــي اإلنج ــى ف ــرق المثل والط
مــن خــالل المثاليــة فــي اســتخدام المــوارد العموميــة باألجهــزة الحكومية.وتــدل الدراســات الحديثــة علــى 
انخفــاض جاهزيــة التخطيــط باألجهــزة الحكوميــة بالمملكــة وفقــاً لقيــاس مؤشــرات األداء، وعــدم وجــود 
وحــدات مســتقلة لقيــاس األداء ضمــن هيكلهــا التنظيمــي، حيــث ُوِجــَدت تابعــة لوحــدات أخــري فــي كثيــر 
ــا أن  ــة، كم ــدى معظــم األجهــزة الحكومي ــاس األداء ل ــر المتخصصــون فــي قي مــن الشــركات، وعــدم تواف
ــك  ــد تل ــة، فضــاًل عــن عــدم توحي ــة أو المؤشــرات المقارن ــوعٍ المؤشــرات الداخلي ــى ن ــاس يقتصــر عل القي

ــرات. المؤش

ويتنــاول البحــث الحالــي أحــد المجــاالت الــذي ُيعــد قائــدًا لقاطــرة التنمية وهــو التعليــم بالجامعــات الحكومية 
الناشــئة والتــي تحتــاج دعــم قدرتهــا التنافســية علــى المســتوى القومــي والدولــي، وتتمثــل مشــكلة البحــث 
فــي الســؤال التالــي: »هــل تعكــس مؤشــرات قيــاس األداء البرامجيــة والمؤسســية لــدى الجامعــات الحكوميــة 

الناشــئة مســتوى األداء الفعلــي، وتحفــز علــى تطويــره مســتقباًل؟

أهداف البحث: 
ــي تعكــس مســتوي جــودة  ــات الت ــاس أداء تمــد المســؤولين بالمعلومــات واإلحصائي ــر مؤشــرات قي تطوي

ــى تحســينه. ــة الناشــئة والتشــجيع عل ــي بالجامعــات الحكومي األداء الحال

أهمية البحث: 
 تتمثــل أهميــة البحــث علــي المســتويين المؤسســي والوطنــي فــي أن جــودة مؤشــرات قيــاس األداء تســاعد 
علــى تقييــم ومراقبــة األداء بالمقارنــات المرجعيــة وإمكانيــة تحســينه، وتزويــد جهــات الرقابــة واالعتمــاد 
ــرض  ــي، وع ــم الجامع ــي للتعلي ــي والبرامج ــم المؤسس ــات التقوي ــة لعملي ــات الالزم ــات واإلحصائي بالبيان

النتائــج بشــفافية، ودعــم التنافــس اإليجابــي بيــن البرامــج الجامعيــة الحكوميــة.

منهجية البحث: 
ــة  ــن الخلفي ــث؛ لتكوي ــوع البح ــة بموض ــة ذات الصل ــات العلمي ــتعراض الدراس ــتقراء واس ــالل اس ــن خ      م
النظريــة والعلميــة بهــدف وصــف وتحديــد معاييــر األداء، ومؤشــرات قياســها مصنفــًة وفقــاً لفئــاٍت وأبعــاٍد 
ــى  ــًة إل ــاس األداء مصنف ــرات قي ــر مؤش ــدى تواف ــة بم ــث المتعلق ــروض البح ــع ف ــنى وض ــٍة؛ ليتس مختلف
ــة والمؤشــرات  ــكٍل مــن المؤشــرات الداخلي ــك مــدى تضمنهــا ل ــة، وكذل مؤشــرات كفــاءة ومؤشــرات فاعلي
المقارنــة، والتكامــل بينهمــا ثــم اختبــار مــدى صحــة الفــروض بالتطبيــق علــى عينــة مــن البرامــج األكاديميــة 

بجامعــة المجمعــة، وصــوالً إلــي التوصيــات المقترحــة بشــأن تلــك المؤشــرات .
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استراتيجية  التدقيق اإلداري لتطوير األداء في المنظمات

د. أغادير بنت سالم العيدروس - أستاذ مساعد - جامعة أم القرى

ملخص الدراسة :
تهــدف الدراســة إلــى التعــرف علــى منهــج أداري يلتــزم بــه جميــع األطــراف بالمنظمــة تســاعدهم علــى أداء 
األعمــال علــى أكمــل وجــه ,بالوقــوف علــى طريقــة لتقويــم أداء لــكل)إدارة أو قســم أو وحــدة.( وكل فــرد 
بالمنظمــة، لتحديــد دقيــق للمســؤوليات ثــم بنــاًء علــى ذلــك القيــام بالمســاءلة والتابعــة وتعديــل األداء 

وتحســينه بشــكل دائــم ومســتمر.

ويتــم ذلــك باســتخدام اســتراتيجية التدقيــق اإلداري التــي تعنــي بإيجــاز ضبــط األداء بتحديــد المســؤولية 
ــى  ــم عل ــي أعماله ــن ف ــر أداء الموظفي ــودة األداء و تطوي ــق ج ــبة لتحقي ــتمرة والمحاس ــة المس والمتابع
أكمــل وجــه، ممــا يــؤدي إلــى تطويــر أداء المنظمــات المختلفــة فــي المجتمــع. حيــث أن االلتــزام باألنظمــة 
ــق اإلدارة  ــم بتطبي ــي نجــاح أداء المنظمــة. يت والتعليمــات أهــم أســس عوامــل نجــاح أداء الفــرد، وبالتال

بالمســؤولية وكنهــج إداري بالمنظمــة مــن نتائجهــا مــا يلــي:

١. يتــم مــن خاللهــا معرفــة دقيقــة لمــا تــم إنجــازه مــن قبــل كل إدارة علــى حــدي وكل موظــف مــن 
ــم األداء. ــق تقوي ــم إنجــازه. بتطبي ــم يت مســؤوليات، ومــا ل

٢. يمكن معرفة احتياجات الموظفين من عمليات التدريب والتطوير بدقة أكثر لكل موظف.
3. وبذلــك نجــد أن الموظــف يلتــزم بــأداء أعبائــه الوظيفيــة بدقــة، ويعمــل مــا بهــا بالقــوة واألمانــة التــي 

أمــر اهلل بهــا.

4. نهــج إداري لقيــام الموظــف بــأداء عملــه علــى أكمــل وجــه ويلتــزم بأخالقيــات المهنــة وتســتخدم أيضــًا 
لمحاربــة الفســاد، واالنحــراف اإلداري الــذي قــد يحدثــه الموظــف؛ ألنــه مــن خــالل اإلدارة بالمســؤولية يتــم 
تقويــم أداء الموظــف التــي يمكــن اإلدارة بإيجــاد اآلليــات واألطــر التــي تكفــل مواجهــة االنحــراف والفســاد 
اإلداري، وبهــذا يتــم المحافظــة علــى قيــم وأخالقيــات الممارســات المهنيــة مــن قبــل الموظــف. وبالتالــي 

يتــم أداء العمــل علــى أكمــل وجــه بــكل إدارة وهــذا يعنــي أن المنظمــة تحقــق أهدافهــا بشــكل متقــن.



20
مؤتمر التنمية اإلدارية الواقع والطموح 28-27 رجب 1437 هـ  5-4  مايو 2016 م

ثانياً: استشراف مستقبل تطوير الموارد البشرية 
وبناء القدرات المؤسسية بمنطقة الجوف

•تطوير الموارد البشرية    
•بناء القدرات المؤسسية بمنطقة الجوف   
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دور جامعة الجوف في بناء القدرات
المؤسسية للمجتمع المحلي بالجوف

د. عبد الناصر عبد اهلل محمد عيسى - أستاذ مساعد - جامعة الجوف

مقدمة :
يــؤدي التعليــم دورا هامــا فــي تطويــر المجتمــع وتنميتــه وذلــك مــن خــالل إســهام مؤسســاته فــي تخريــج 
الكــوادر البشــرية المدربــة علــى العمــل فــي كافــة المجــاالت والتخصصــات المختلفــة وتعــد الجامعــة مــن أهــم 
هــذه المؤسســات حيــث ينــاط بهــا مجموعــة مــن األهــداف تتــدرج تحــت وظائــف رئيســية ثالثــة هــي )التعليــم 

وإعــداد القــوي البشــرية والبحــث العلمــي إضافــة إلــي خدمــة المجتمــع.

ــع  ــط بهــا, فهــي مــن صن ــر بالمجتمــع المحي ــر وتتأث ــي تؤث ــة الت وتعــد الجامعــة أهــم المؤسســات االجتماعي
ــة, ومــن  ــة والفكري ــة والمهني ــه الفني ــع قيادت ــه فــي صن ــة أخــري هــي أدات ــة, ومــن ناحي المجتمــع مــن ناحي
ــا كانــت لــكل جامعــة رســالتها التــي تتولــى تحقيقهــا. وتتحــدد الوظائــف األساســية للجامعــة فــي ثــالث  هن
ــة التنشــئة  ــة والمســاهمة فــي عملي ــوارد البشــرية وإجــراء البحــوث العلمي ــف أساســية هــي إعــداد الم وظائ
االجتماعيــة ونقــل الثقافــة، وتســعى هــذه الدراســة الــى تســليط الضــو علــى الــدور الــذي تؤديــه الجامعــة فــي 
ظــل إمكانياتهــا العلميــة والبشــرية، التــي تجعلهــا مرشــحة للقيــام بالــدور المتوقــع منهــا فــي تحقيــق تنميــة 
رأس المــال البشــري وبنــاء قــدرات مؤسســية مؤهلــة. ولتشــابه أوضــاع الجامعــات فــي المملكــة إرتــأى الباحــث 
اختيــار جامعــة الجــوف نموذجــا للدراســة لدراســة مســاهمتها فــي تحقيــق التنميــة المســتدامة بشــكل فعــال.

 
أهمية الدراسة:

تظهــر أهميــة البحــث مــن حيــث مرحلتــه التــي تتمثــل بالتعليــم الجامعــي الــذي يعــد مصــدرًا رئيســيًا وعنصــرًا 
مهمــًا مــن مقومــات التنميــة االقتصاديــة الشــاملة مــن خــالل مخرجاتــه التــي تــزود بهــا المجتمــع، والتــي تعــد 
مدخــالت مهمــة لرفــع المســتوى القومــي العــام فــي مختلــف المجــاالت االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة 

والفكريــة.

ــة  ــع لمواجه ــي المجتم ــدة ف ــة الرائ ــا المؤسس ــة بوصفه ــى دور الجامع ــدًا عل ــث تأكي ــذا البح ــد ه ــا يع -كم
التحديــات الكبيــرة، والمتغيــرات المفاجئــة التــي ســيحملها مســتقبل الغــد.

-كمــا تعــد دراســة الواقــع الحالــي للتعليــم الجامعــي الخطــوة األساســية األولــى إلجــراء أي تغييــر أو تطويــر أو 
تحديــث فــي النظــام التعليمــي الجامعــي، ومصــدرًا رئيســيًا لــوزارة التربيــة والتعليــم العالــي، لمعرفــة الفجوات 
والتغيــرات التــي تعتــري النظــام التعليمــي الجامعــي، وكمــا توضــح أمامنــا وأمــام المســؤولين المشــكالت التــي 
يواجههــا التعليــم الجامعــي فــي المملكــة العربيــة الســعودية وإمكانيــة التوصــل إلــى مجموعــة مــن النتائــج 
ــتوى  ــى المس ــي، وعل ــي المحل ــتوى الوطن ــى المس ــي عل ــم الجامع ــر التعلي ــا لتطوي ــادة منه ــن اإلف ــي يمك الت
القومــي العربــي. مــع القــاء الضــوء علــى الجامعــات الســعودية بصفــة عامــة وجامعة الجــوف كنموذج للدراســة 

مــن أجــل فهــم أعمــق للموضــوع
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أهـداف الدراسة: تهدف الدراسة الى تحقيق األهداف التالية :
١. بيان مفهوم الجامعة ووظائفها التي تسهم في بناء التنمية .

٢. توضيح كيفية مساهمة الجامعة في خلق قدرة مؤسسية .
3. الوقوف على المشكالت التي تعوق التكامل بين الجامعة ووظائفها .

4ـ تفيــد هــذه الدراســة المســؤولين عــن التعليــم الجامعــي، مــن إدارتــه العليــا امتــدادًا إلــى عمــداء كليــات 
الجامعــة ورؤســاء األقســام المختلفــة، وأعضــاء هيئــة التدريــس، مــرورًا برؤســاء ونــواب الجامعــات اإلدارييــن 

منهــم واألكاديمييــن.

وقــد يكــون هــذا البحــث منطلقــاً أساســياً لكثيــر مــن الدراســات والبحــوث الالحقــة حــول موضــوع التعليــم 
الجامعــي ومــا قــد يقدمــه البحــث أيضــًا مــن معلومــات إضافيــة جديــدة إلــى المعرفــة فــي هــذا المجــال.

مشكلة الدراسة:
تتنــاول هــذه الدراســة دور الجامعــات الســعودية ممثلــة فــي جامعــة الجــوف فــي بنــاء القــدرات المؤسســية 
بالجــوف وتركــز الدراســة علــى أهــم الجوانــب الوظيفيــة للجامعــة وهــي التعليــم والبحــث العلمــي و خدمــة 
المجتمــع , وتكمــن المشــكلة بـــ: مــا المعوقــات التــي تواجــه جامعــة الجــوف والتــي تعيــق مــن دورهــا فــي 

التنميــة وبنــاء القــدرات المؤسســية

أسئلة الدراسة : وتحاول الدراسة االجابة على :
س/هــل تــؤدي الجامعــة الــدور المنــوط بهــا مــن خــالل وظائفهــا الثالثــة , للمســاهمة فــي بنــاء القــدرات 

المؤسســية ؟

وتندرج تحت هذا التساؤل مجموعة من األسئلة الفرعية:
- ما مدى مساهمة جامعة الجوف في بناء القدرات البشرية من خالل أدائها لوظيفتي

  ١ـ التعليم ٢ـ البحث العلمي؟
- هــل تســاهم جامعــة الجــوف فــي خدمــة مجتمــع الجــوف وهــل يتــم تقديــم الخدمــات البحثيــة واالستشــارية 

للمؤسســات المختلفــة والســعي فــي حل مشــكالتها؟
-مــا هــي الطــرق واالســاليب العلميــة التــي تجعــل جامعــة الجــوف تــؤدي وظائفهــا علــى أكمــل وجــه لبنــاء 

قــدرات مؤسســية فعالــة ؟

منهجية الدراسة :
تعتمــد الدراســة منهــج البحــث الوصفــي ودراســة الحالــة، حيــث تتطــرق الــى المعرفــة المتاحــة فــي مجــال 
ــوث  ــة والبح ــع المكتبي ــة المراج ــذه الدراس ــات له ــادر المعلوم ــتكون مص ــية ، وس ــدرات المؤسس ــاء الق بن

ــية. ــدرات المؤسس ــاء الق ــال بن ــي مج ــرات ف ــا واوراق المؤتم ــات العلي ــالب الدراس ــائل ط ــورة ورس المنش
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استشراف مستقبل تطوير الموارد البشرية بمنطقة الجوف

العميد دكتور . خالد بن محمد عبد العزيز الهويش - جوازات منطقة الجوف

ملخص البحث:
يتنــاول هــذا البحــث استشــراف مســتقبل تطويــر المــوارد البشــرية بمنطقــة الجوف.ويســتمد البحــث أهميتــه 
مــن االهتمــام المتزايــد بتطويــر المــوارد البشــرية، ألنهــا الركيــزة األساســية لتقــدم المنظمــة وتميزهــا وتحقيق 
ــتقبل  ــراف مس ــا استش ــو: »م ــه وه ــس ل ــاؤل الرئي ــي التس ــث ف ــكلة البح ــورت مش ــوة. وتبل ــا المرج أهدافه
تطويــر المــوارد البشــرية بمنطقــة الجــوف؟«. وهــدف البحــث إلــى التعــرف علــى مفهــوم استشــراف المســتقبل 
وأهميتــه ومبادئــه، ومعرفــة مفهــوم المــوارد البشــرية وأهميتهــا وســبل تطويرهــا، والتوصــل إلــى التوجهــات 
ــي مــن  ــر المــوارد البشــرية بمنطقــة الجوف.واســتخدم الباحــث المنهــج الوصفــي التحليل المســتقبلية لتطوي
خــالل منهــج التحليــل االستشــرافي القائــم علــى اســتقراء الماضــي وخصوصياتــه وفهــم الحاضــر ومعطياتــه 

من أجل التنبؤ بما يمكن أن تكون عليه المشاهد المستقبلية للظاهرة المدروسة.

ومــن أهــم النتائــج التــي توصــل إليهــا البحــث: إن استشــراف المســتقبل يحمــل فــي مضمونــه معانــي النظــر 
ــه فــي  ــرز أهميت ــى ذلــك بدقــة، وتب ــه واتخــاذ الســبل للوصــول إل ــة التعــرف علي ــد ومحاول ــى الشــيء البعي إل
اكتشــاف المشــكالت قبــل وقوعهــا وإعــادة اكتشــاف المــوارد والطاقــات وبلــورة االختيــارات الممكنــة والمتاحــة 
ــاً أساســيًا  ــر المــوارد البشــرية ُيعــد متطلب ــة بينهــا، واستشــراف مســتقبل تطوي ــة المفاضل مــع ترشــيد عملي
ــى مواجهــة  ــًا متطــورًا وقــادرًا عل ــاً علمي ــة؛ ســعياً لضمــان نظامــاً تنموي ــع السياســات اإلداري للتخطيــط وصن
ــر  ــة تطوي ــتهدفة لعملي ــة المس ــق التنمي ــر وتحقي ــتمرارية التطوي ــان اس ــي ضم ــتقبل وبالتال ــات المس تحدي
ــادئ؛ منهــا االســتمرارية والتماثــل والتراكــم.  ــى عــدة مب المــوارد البشــرية، ويســتند استشــراف المســتقبل إل
وإن المــوارد البشــرية هــي كل العمالــة الدائمــة والمؤقتــة مــن مــدراء وموظفيــن والتــي تعمــل فــي المنظمــة 
وتكمــن أهميتهــا فــي توقــف نجــاح العديــد مــن المنظمــات الحديثــة علــى جــودة مــا تملكــه مــن رأس المــال 
ــن تطــور المــوارد  ــط بي ــاك تراب ــة أســاس اســتراتيجي لهــا، وهن ــث ُتعــد المــوارد البشــرية بمثاب البشــري حي
البشــرية وكفــاءة األداء، ويعتبــر تدريــب العامليــن أحــد أهــم الســبل األساســية فــي تطويــر المــوارد البشــرية 
بالمنظمــة حيــث يتــم تزويــد المتدربيــن بالمعلومــات والمهــارات واألســاليب المختلفــة المتجــددة عــن طبيعــة 
أعمالهــم الموكولــة لهــم وتحســين وتطويــر مهاراتهــم وقدراتهــم ومحاولــة تغييــر ســلوكياتهم واتجاهاتهــم 
بشــكل إيجابــي وبالتالــي رفــع مســتوي األداء والكفــاءة فــي العمــل، وُيعــد التدريــب االلكترونــي مــن أبــرز أنــواع 
التدريــب حيــث يكســر حاجــز الزمــن والوقــت والمــكان والمســافة، كمــا يعتبــر تقييــم األداء أحــد ســبل تطويــر 
ــاء العمــل  المــوارد البشــرية حيــث يتــم دراســة وتحليــل أداء العامليــن ومالحظــة ســلوكهم وتصرفاتهــم أثن
ــات  ــى إمكاني ــم عل ــة والحك ــم الحالي ــام بأعماله ــي القي ــم ف ــتوى كفاءته ــم ومس ــدى نجاحه ــى م ــم عل للحك
ــرز التوجهــات المســتقبلية لتطويــر المــوارد البشــرية  نموهــم وتقدمهــم وتطورهــم فــي المســتقبل. وإن أب
بمنطقــة الجــوف تتمثــل فــي التوســع مســتقباًل فــي التدريــب اإللكترونــي الــذي يواكــب مســتحدثات التقنيــة 
ــات  ــاتذة الجامع ــن أس ــة م ــة متخصص ــان علمي ــكيل لج ــى تش ــعي إل ــكان، والس ــت والم ــز الوق ــر حاج ويكس
المختلفــة والمتخصصيــن والخبــراء فــي إدارة المــوارد البشــرية للمســاهمة فــي استشــراف مســتقبل تطويــر 
المــوارد البشــرية بمنطقــة الجــوف، وبلــورة اســتراتيجية لتطويــر المــوارد البشــرية مــن خــالل بنــاء المعــارف 

والمهــارات واالتجاهــات والســلوكيات لديهــا لتحســين وتطويــر وضعهــا الحالــي والمســتقبلي.
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Green Human Recourse Management Agenda and debate in How 
Organizations  Can be Green.

Dr. Naif Fawzi Alruwaili
Director of Human Resource Management Department 

 Northern Border University , Saudi Arabia .

Abstract:
Since the companies doing business and operations through its human resources, 
companies must start to convert these resources to become environmentally friendly, the 
related literature describes these actions as the starting point towards social responsibility 
Therefore, This paper to investigate how organizations should exploit HRM practices 
Recruitment, training, rewarding to be green, and what were the effects of emergence 
of )GHRM( Green Human Resource Management on organizations practices in this field.

Moreover, This study aims to highlight on the literature who debates the effects of 
environmental issues on the human resource management activities in terms of 
recruitment, training, and, motivation. More than 20 published researches were reviewed. 
The results showed that organizations became more interested in environmental values 
in the current era, where they are now directing HRM activities towards Green Functions.
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العوامل المؤثرة على الكفاءة اإلنتاجية للموارد البشرية
في قطاع التعليم الجامعي

ف - أستاذ مساعد - جامعة المجمعة ف عبد اهلل راشد المشرَّ د. مشرَّ

مقدمة :
ــة فــي أي مجتمــع  ــى معــدالت التنمي ــر عل ــي تؤث ــة الت ــا الحيوي ــة إحــدى اهــم القضاي ــل الكفــاءة االنتاجي  تمث
فضــاًل عــن كونهــا مدخــاًل اساســيًا للتغلــب علــى مشــاكل األداء الفــردي والجماعــي. ويعــد تحســين الكفــاءة 
االنتاجيــة تحديــا جوهريــا لكافــة المنظمــات لتســتطيع تحقيــق ميــزة تنافســية علــى غيرهــا مــن المنظمــات 
العاملــة فــي نفــس النشــاط. وتلعــب ادارة المــوارد البشــرية دورا فاعــال واساســيا فــي رفــع الكفــاءة االنتاجيــة 
للعمــل. وترتبــط االنتاجيــة بشــكل أساســي بمســتوى االداء للموظــف والــذي بــدوره يمكــن التعبيــر عنــه مــن 
خــالل المقــدرة علــى العمــل )تخطيــط المــوارد البشــرية، االختيــار األنســب، والتدريــب والتطويــر(، والرغبــة فــي 
التنفيــذ )نظــام تقويــم اداء موضوعــي، نظــام اجــور وحوافــز عــادل، ونظــام اتصــال فعــال(. وأثبتــت بعــض 
الدراســات البحثيــة أن انتاجيــة الموظــف الســعودي بالقطــاع الحكومــي منخفضــة وهــذا بــدوره يؤثــر ســلبا علي 
جــودة الخدمــات المقدمــة، ويرجــع البعــض ذلــك التدنــي إلــى عوامــل تتعلــق بــإدارة المــوارد البشــرية. ومــن 

هــذا المنطلــق يمكــن صياغــة مشــكلة البحــث علــى النحــو التالــي:

ــي  ــم العال ــاع التعلي ــي قط ــرية ف ــوارد البش ــة للم ــاءة اإلنتاجي ــى الكف ــرة عل ــل المؤث ــم العوام ــي أه ــا ه »م
الحكومــي ودور كل منهــا فــي تحســين كفاءتــه«. 

أهمية البحث:
تنبــع أهميــة هــذا البحــث مــن خــالل اثــراء المكتبــة العربيــة ببحــوث تتعلــق بأهميــة تحســين انتاجيــة المــوارد 

البشــرية فــي قطــاع حيــوي يعــد قاطــرة للتنميــة وهــو قطــاع التعليــم الجامعــي.

أهداف البحث:
تهــدف هــذه الدراســة الــى القــاء الضــوء علــى ماهيــة واهميــة الكفــاءة االنتاجيــة فــي قطــاع المــوارد البشــرية، 
ــم  ــة للمــوارد البشــرية فــي قطــاع التعلي ــك تحســين الكفــاءة االنتاجي ودراســة اهــم اســباب انخفــاض وكذل

الجامعــي.

منهجية البحث:
 يرتكــز هــذا البحــث علــى منهجيــة ثنائيــة األبعــاد ، يهتــم البعــد االول باســتعراض اإلطــار النظــري لموضــوع 
الدراســة ممثــال فــي تحليــل وإبــراز أحــدث مــا توصلــت اليــه الدراســات الســابقة بخصــوص انتاجيــة المــوارد 
البشــرية واهميتهــا فــي تنميــة المنظمــات االقتصاديــة واالجتماعيــة.  والبعــد الثانــي يتمثــل فــي اجــراء بحــث 
ــة  ــاء هيئ ــي أعض ــى فئت ــئة، عل ــة الناش ــات الحكومي ــي الجامع ــال ف ــي ممث ــم العال ــاع التعلي ــي قط ــي ف ميدان
ــل  ــم التحلي ــرض، ويت ــذا الغ ــم له ــتبانة تصم ــالل اس ــن خ ــات م ــع المعلوم ــم جم ــن ويت ــس واإلداريي التدري

.SPSS ــج ــتخدام برنام باس
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االتجاهات المعاصرة في التنمية البشرية المستدامة

د. محمد محمد غنيم سويلم - أستاذ مساعد- جامعة جازان
د. أسماء محمد السيد مخلوف - أستاذ مساعد- جامعة جازان

ملخص البحث :
تمثــل التنميــة البشــرية المنهــج الشــامل للتنميــة اإلنســانية، إذ أنهــا تســعى إلــى توســيع خيــارات البشــر، وذلــك 
بتجــاوز المفهــوم المــادي للرفــاه اإلنســاني، إلــى الجوانــب المعنويــة والحيــاة اإلنســانية الكريمــة التــي تشــمل 
التمتــع بالحريــة السياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة، وتوافــر الفــرص الكتســاب المعرفــة واإلنتــاج واإلبــداع 
والكرامــة اإلنســانية ) المختــار، ٢٠٠٩(. فلــم تعــد التنميــة البشــرية مجــرد زيــادة فــي متوســط الدخــل الفــردي 
وإنمــا تغيــرات اجتماعيــة وترســيخ للمفاهيــم والقيــم الصحيحــة ومشــاركة األفــراد فــي صنــع القــرارات، إضافــة 

إلــى بيئــة خاليــة مــن عوامــل التلــوث وكذلــك نشــر التعليــم وتبنــي المعرفــة )غيــالن وآخــرون، ٢٠٠٩(.

تقــوم التنميــة البشــرية علــى تعبئــة اإلمكانــات البشــرية وتوظيفهــا التوظيــف الصحيــح لتحقيــق أعلى مســتوى 
ممكــن مــن الرفاهيــة االجتماعية )الموســوي وجاســم، ٢٠١٢(. 

ــي ظــل هــذا المفهــوم  ــاة اإلنســان، فــإن أهــم المفــردات الت ــة البشــرية بحي ــاط مفهــوم التنمي ونظــًرا الرتب
ُيعنــى بهــا تتألــف مــن قســمين، يتعلــق األول منهــا بتوفيــر الخدمــات الصحيــة والتعليميــة والثقافيــة والرعايــة 
االجتماعيــة، أمــا الثانــي فيتعلــق بتحســين األحــوال االقتصاديــة باعتبارهــا مفتــاح التنميــة البشــرية المســتدامة 

)خميــس،٢٠٠3(. 

ولقــد عكــف البرنامــج االنمائــي لألمــم المتحــدة فــي نشــاطه علــى الجوانــب البشــرية للتنميــة مشــجًعا علــى 
ــة  ــه، فــإن التنمي بــروز رؤيــة جديــدة تضــع اإلنســان فــي قمــة ســلم أولوياتهــا )التميمــي، ٢٠٠٨، ٦١(. وعلي
البشــرية المســتدامة ُيمكــن اختصارهــا فــي القــول بأنهــا »عمليــة تمكيــن اإلنســان مــن تحقيــق إنســانيته« 

ــار، ٢٠٠٩(.  )المخت

ــرية  ــة البش ــى التنمي ــرة ف ــات المعاص ــرز االتجاه ــد أب ــى تحدي ــث ف ــذا البح ــن ه ــس م ــدف الرئي ــل اله ويتمث
المســتدامة. ويعتمــد البحــث فــي طرحــه لهــذه القضيــة علــى منهــج البحــث الوصفــي التحليلــي. وتعــود أهميــة 
ــه، إذ ُيعــد اإلنســان المــورد البشــري والعمــود الفقــري ألى  ــذي يتناول ــة الموضــوع ال ــى أهمي هــذا البحــث إل
ــر قــدرة علــى تحقيــق أي تقــدم ونمــو ســواء أكان ذلــك علــى مســتوى المنظمــات أم  تنميــة والمصــدر األكث
الــدول، فالــرأس المــال المــادي والتكنولوجيــا وغيرهــا مــن عناصــر اإلنتــاج ال تعــد ميــزة ُتمكــن مــن تحقيــق 
التفــوق والنجــاح والتنافــس علــى المــدى الطويــل دون توفــر الــرأس المــال البشــري القــادر علــى إدارة وتطويــر 

تلــك العناصــر.
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تطوير الموارد البشرية
د هيثم محمد عبد القادر-أستاذ مساعد- جامعة الجوف

المقدمة :
ترجــع أهميــة تطويــر إدارة المــوارد البشــرية الــي طبيعــة العامــل البشــري فاإلنســان بطبيعتــه اجتماعــي يكــون 
مــع بنــي جنســه مجموعــات يعيــش فيهــا علــي الرغــم مــن اختــالف الطبائــع و االهتمامــات لهــذه المجموعــات 
و مــن ثــم فوجــود إدارة مــوارد بشــرية امــر ضــروري و حتمــي فــي إدارة المجموعــات البشــرية و التــي تمتلــك 

العديــد مــن االمكانيــات الماديــة و الفنيــة و طبيعيــة تســاعدها علــي تحقيــق اهدافهــا و تنفيــذ واجباتهــا.

تلعــب المــوارد البشــرية دورا هــام ورئيســي فــي التنميــة كمــا يمثــل االســتثمار فيهــا اعلــى عناصــر االســتثمار 
عائــدا واكثرهــا تأثيــرًا علــى عناصــر الثــروة االخــرى وكفــأة توظيفهــا.

وتأتــى اهميــة المــوارد البشــرية مــن كــون االنســان محــور كل نشــاط ومبعــث حيويــة وفعاليــة كل الثــروات 
وعليــه يتوقــف الكفــأه والنمــو والتقــدم و كيــان المنظمــة ومالمحهــا وتفوقهــا واالســتمرار والمنافســة  
ــة  ــة واإلداري ــة والعلمي ــف تخصصاتهــم الفني ــى مختل ــن بالمنشــأة عل ــع العاملي فالعنصــر البشــرى: هــو جمي

ــذ او مواقــع اتخــاذ القــرارات. ــوا فــى مواقــع التنفي ســواء كان

ــتوي  ــي مس ــك عل ــواء كان ذل ــا س ــتغناء عنه ــن االس ــرورة ال يمك ــرية ض ــوارد البش ــت إدارة الم ــد اصبح و ق
الشــركات او اجهــزة الدولــة فالحكومــات خــالل القــرن الماضــي قــد تحولــت اهتماماتها مــن االنشــطة التقليدية 
ــًا  ــي تنميتهــم اقتصادي ــم بتقديــم خدمــات جديــدة لمواطنيهــا تعمــل عل ــذ برامــج تهت ــم و تنفي ــي تصمي ال

واجتماعيــًا مــن خــالل اســتخدام مواردهــا المتاحــة لتنفيــذ هــذه البرامــج.

لذلــك فــإدارة المــوارد البشــرية هــي الركيــزة االساســية لوجــود جهــاز تنفيــذي فعــال يعتمــد علــي االســاليب 
االداريــة الحديثــة بحيــث تضمــن تحقيــق االهــداف المطلوبــة فــي اقصــر وقــت و بأقــل تكلفــة ممكنــة فــأي كان 
التنظيــم ســواء كان وزارة او جامعــة او مصنــع او شــركة او مدرســة او غيرهــا البــد مــن وجــود إدارة تســاعد 
علــي اداء انشــطتها المختلفــة و نجــاح اي مــن هــذه التنظيمــات يعتمــد علــي كفــاءة و نوعيــة الجهــاز االداري 
الموجــود و قدرتــه علــي التطويــر و التجديــد و االبــداع ليواكــب متطلبــات مجتمعــه و البيئــة المحيــط بالمنشــأة.

لقــد أثبــت تحليــل القــوى المختلفــة المؤثــرة علــى كفــاءة المنظمــة حقيقــة هامــة ،وهــى أن أهــم تلــك القــوى 
وأعظمهــا أثــرًا فــى تشــكيل حركــة المنظمــة هــو العنصــر البشــرى المتمثل فــى األفــراد والجماعــات المتعاملين 
مــع المنظمــة المعنيــة والذيــن يتخــذون مــن القــرارات مــا قــد يهيــئ لهــا فرصــًا لالنطــالق والنجــاح أو يســبب 
مشــكالت ونقــاط اختنــاق تنتــج عنهــا خســائر أو احتمــاالت للفشــل واالنهيــار.  وإذا كانــت درجــة نجــاح اإلدارة 
ــان إدارة  ــة ف ــرات المالي ــة والمؤش ــات اإلنتاجي ــاز العملي ــى إنج ــاءة ف ــدى الكف ــى اآلن بم ــاس حت ــت تق مازال
المســتقبل باإلضافــة إلــى ذلــك ســيتم قيــاس كفاءتهــا بقدرتهــا علــى اتخــاذ القــرارات الالزمــة ألحــداث التغييــر 
والتطويــر باإلضافــة إلــى القــدرة علــى التكيــف مــع البيئــة واالبتــكار واإلبــداع فالعنصــر البشــرى والكفــاءات 

اإلداريــة هــي التــي تحــدد مــدى كفــاءة المنظمــة وفعاليتهــا. 
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أهميه تطوير الموارد البشرية :
ترجع أهميه الموارد البشرية إلي أنها : 

١. محور فاعلية كل نشاط.
٢.تكلفة الموارد البشرية اغلى عناصر التكلفة.
3.كفأه الموارد البشرية يعوض ندرة الموارد.

4.تهتم بالموارد البشرية في المنظمة وهم االفراد.
٥.تقوم بتطوير مهارات االفراد العاملين بالمؤسسة.

٦.تضع الخطط المناسبة للتدريب.
7.تقوم بدراسة مشاكل االفراد ومعالجتها.
٨.تختار االفراد المناسبين لشغل الوظيفة.

أهداف تطوير الموارد البشرية :
هــدف اجتماعــي يتمثــل فــي المســئولية األخالقيــة واالجتماعيــة فــي تحقيــق احتياجــات االفــراد و التحديــات 
فــي المجتمــع مــع المحافظــة علــى تقليــل االثــار الســلبية لهــا علــى التنظيــم.  هــدف تنظيمــي يقــوم علــي 
تحقيــق الفاعليــة التنظيمــي بحيــث تصبــح وســيله لمســاعد التنظيــم فــي تحقيــق اهــداف المنظمــة مثــل 

االختيــار, التخطيــط والتدريــب.

هدف وظيفي :
مراعــاه المســتوى التنظيمــي للمنظمــة واشــباع حاجاتهــا بــدون زيــاده او نقــص ومــن امثلــه هــذه االهــداف 

ــم والتعيين . التقيي

هدف األفراد :
مســاعده االشــخاص فــي تحديــد اهدافهــم الشــخصية وذلــك للحفــاظ عليهــم وتحفيزهــم لبــذل مزيــد مــن 

الجهــد وزيــاده درجــه والئهــم وانتمائهــم ومــن امثلــه هــذه االهــداف المكافــآت والحوافــز.
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إدارة التنوع الثقافي في الموارد البشرية
أ.عبير بنت جبير الجابري- محاضر- جامعة أم القرى 
أ.مشاعل بنت ذياب العتيبي- محاضر- جامعة نجران

الملخص:
نتــج عــن اتجــاه الجامعــات الســعودية نحــو التدويــل وحرصهــا علــى مواكبــة عولمــة التعليــم ظهــور التنــوع 
الثقافــي فــي المــوارد البشــرية فــي البيئــة األكاديميــة؛ ومّثــل هــذا التنــوع تغييــرا وتحديــًا بالنســبة للمؤسســات 
الجامعيــة لمــا يحملــه مــن تباينــات ثقافيــة تتطلــب اهتمامــًا خاصــًا مــن القيــادات اإلداريــة األكاديميــة، ولمــا له 
مــن تأثيــر فــي بنــاء عالقــات بينيــة لهــا آثارهــا علــى الثقافــة التنظيميــة وطبيعــة الســلوك اإلداري لمنســوبي 

المؤسسة.

مــن هنــا انطلقــت فكــرة هــذا البحــث للعمــل علــى تحقيــق التنميــة اإلداريــة باســتثمار هــذا التنــوع الثقافــي 
وإدارة األثــر الــذي يتركــه علــى العالقــات داخــل المؤسســات وعلــى الفكــر والقيــم التنظيميــة، كمــا أن تعزيــز 
التنــوع الثقافــي يوفــر ثــراًء وحــراكًا تنمويــًا يتناســب وطبيعــة عصــر االنفتــاح القائــم علــى مبــدأ دوليــة األعمال 
والتعــدد فــي بنــاء العالقــات التعاونيــة لتحقيــق عالميــة اإلنتــاج، وذلــك ممــا أشــارت إليــه الدراســات الميدانيــة 
الخاصــة بالبعــد الثقافــي فــي إدارة المــوارد البشــرية مــن تأكيــد علــى عمــق الدور الـــذي يلعبــه التنــوع الثقافي 
فــي مجريــات العمــل داخــل المنظمــة، األمــر الــذي يتطلــب ضــرورة اســتيعاب مفهــوم ومظاهــر وأبعــاد هــذا 
التنــوع كظاهــرٍة لهــا أثرهــا فــي جميــع القطاعــات، كمــا أن إدارة التنــوع مرتبطــة بمهــارات وقــدرات القيــادات 
فــي المؤسســات ذات الطابــع الدولــي، فالقيــادة الناجحــة بإمكانهــا االســتفادة مــن التعــدد الثقافــي والحــّد مــن 
ســلبياته مــن خــالل إدارة فعالــة مــع توفيــر منــاخ متنــوع ثقافيــا، ولــن يتأتــى للقيــادة تحقيــق هــذه اإلدارة 
ــي« ومــن أهمهــا  ــر الدول ــق عليهــا مهــارات »المدي ــوع دون امتالكهــا لمواصفــات وقــدرات ُأطل ــة للتن الفعال
امتــالك ســمات »الــذكاء الثقافــي« والقــدرة علــى فهــم الثقافــات المختلفــة، ومراعــاة تعــدد الخلفيــات القيميــة 

والثقافيــة لمنســوبي المؤسســة علــى اختــالف دولهــم.

ــن،  ــرة الباحثتي ــدان عمــل وخب ــة لكونهــا مي ــة األكاديمي ــوع الثقافــي فــي البيئ ــى التن ويركــز هــذا البحــث عل
ثــم لنــدرة الدراســات التــي تطرقــت للتعــدد الثقافــي فــي القطــاع التعليمــي مقارنــة بالمقدمــة فــي بيئــات 
ــوع الثقافــي وأبعــاده  ــد مفهــوم التن ــة، ومــن أهــم أهــداف البحــث تحدي ــة وتطوعي ــة وصحي عمــل اقتصادي
فــي المــوارد البشــرية، وتحديــد مفهــوم الــذكاء الثقافــي ودور القيــادات اإلداريــة االكاديميــة فــي إدارة التنــوع 

الثقافــي، وتقديــم رؤيــة مقترحــة إلدارة التنــوع فــي المــوارد البشــرية بالجامعــات الســعودية.
ويتضمن مسار البحث المحاور اآلتية:

١.المشكلة ومنهج البحث، واألهداف.
3.المبحث األول: التنوع الثقافي في الموارد البشرية.

4.المبحث الثاني: الذكاء الثقافي لدى القيادات اإلدارية ودوره في إدارة التنوع.
٥.المبحث الثالث: التنوع الثقافي في الجامعات السعودية.

٦.المبحث الرابع: رؤية مقترحة إلدارة التنوع الثقافي. 
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ثالثاً: تفعيل وتطوير قدرات القطاع العام 
والخاص في إدارة المشاريع الحكومية
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تطوير شركات القطاع الخاص: 
أركان تنمية التنافسية في الشركات السعودية

د. عبد الوهاب بن سعيد القحطاني 
أستاذ مشارك- جامعة الملك فهد للبترول والمعادن

الملخص :
ــة  ــد ان المنافس ــا. والمؤك ــي أوجه ــزال ف ــية ال ت ــزة التنافس ــتدامة والمي ــة المس ــي المنافس ــات ف الدراس
محفــز قــوي لتطويــر المنتجــات فــي اســواق الســلع والخدمــات، وذلــك لتلبيــة احتياجــات ورغبــات الزبائــن 
ــي  ــبة الت ــة المناس ــر البيئ ــن تواف ــد م ــك الب ــركات، لذل ــل الش ــاح وفش ــي نج ــاس ف ــدون األس ــن يع الذي
تحفــز الشــركات الســعودية علــى المنافســة فــي األســوق المحليــة والعالميــة. ولــن تســتطيع الشــركات 
الســعودية المنافســة إذا لــم تتوفــر لديهــا اإلمكانــات الماليــة والتقنيــة والقــدرات والمهــارات الضروريــة 
ــة التنافســية فــي الشــركات  ــى المرتكــزات األساســية لتنمي للمنافســة. تســلط هــذه الورقــة \ الضــوء عل
الســعودية لتســاهم فــي التنميــة االقتصاديــة الشــاملة فــي المملكــة. ومــن اهــم هــذه العوامــل الكفــاء 
اإلنتاجيــة واإلبــداع واالبتــكار والجــودة العاليــة واالســتجابة الســريعة لرغبــات الزبائــن بالمنتــج المناســب 
ــة  ــادة اإلداري ــه ان للقي ــاب فــي الوقــت المناســب. وممــا ال شــك في فــي المــكان المناســب بالســعر المن
فــي الشــركات الســعودية دور كبيــر فــي بنــاء ثقافــة الشــركات حــول هــذه األركان األساســية للمنافســة. 
ــل  ــتفيض، وعم ــكل مس ــل بش ــذه العوام ــن ه ــة كل م ــة الوصفي ــذه الدراس ــي ه ــث ف ــيناقش الباح وس

مقارنــات عالميــة وامثلــة فــي هــذا الشــأن. 

أهداف البحث :
تهــدف هــذه الدراســة إلــى التعــرف علــى العوامــل األساســية التــي تســاعد الشــركات الســعودية علــى بنــاء 
ــة القــوة التنافســية المســتدامة علــى المســتويين المحلــي والعالمــي. وســيقدم الباحــث نموذجــًا  وتنمي
يوضــح األركان األساســية للمنافســة وعالقتهــا بتنافســية الشــركات .Competiveness Model وستســاهم 
هــذه الدراســة فــي توعيــة مجتمــع االعمــال الصغيــرة والمتوســطة والكبيــرة مــن مــالك وادارات بــأركان 
المنافســة المســتدامة وخلــق الميــزة التنافســية ليصبحــون قادريــن علــى تشــخيص مراكــز شــركاتهم فــي 

خارطــة المنافســة العالميــة وعمــل مــا يلــزم لتطويرهــا.

مشكلة البحث :
ــاً فــي  ــى المنافســة عالمي ــر قــادرة عل المشــكلة التــي تواجــه الشــركات الســعودية تكمــن فــي أنهــا غي
ــى اســتدامة المحافظــة علــى حصصهــا الســوقية فــي  ــر قــادرة عل ــرة مــن المنافســة، بــل غي هــذه الفت

ــب أساســيات المنافســة.  ــد مــن جوان ــك لضعفهــا فــي العدي ــة، وذل الســوق المحلي

منهجية البحث :
وســتكون الدراســة وصفيــة تعتمــد علــى أدبيــات المنافســة ممــا نشــر فــي هــذا الشــأن علــى مســتوى 
المملكــة والعالــم.  وســتكون مصــادر المعلومــات لهــذه الدراســة المراجــع المكتبيــة والحــاالت الدراســية 

ومــا لــدى الباحــث مــن خبــرة فــي هــذه المجــال.
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أثر تفويض الصالحيات على كفاءة الجهاز اإلداري
 في المؤسسات الحكومية بالجوف : جامعة الجوف أنموذجًا  

د. هاني حامد عز الدين- أستاذ مساعد – جامعة الجوف

مقدمة :
تتصــف البيئــة اإلداريــة فــي الوقــت الحالــي بالَتغييــر المتواصــل والمـــستمر، نتيجـــة للتطـــور التكنولوجــي 
والفنــي، الــذي يفــرض علــى اإلدارة مواجهــة التحديــات وبمــرور الوقــت، تنوعــت النشــاطات الحكومــات 
وإداراتهــا بحيــث أصبحــت تلعــب دورا حيويــا في مجــاالت التعليــم والتنميــة االقتصادية وبناء المؤسســات 
اإلداريــة وذلــك بقصــد خلــق تعــاون متيــن وثقــة متبادلــة بيــن المواطنيــن وحكوماتهــم ونتيجــة التغيــر 
المتزايــد فــي مهــام المؤسســات بالمملكــة  فقــد ارتفعــت وتيــرة العمــل اإلداري ممــا تطلــب ازديــاد عــدد 
الموظفيــن فــي المنظومــة االداريــة  حتــى تحولــت اإلدارة الــى مجموعــة إدارات تعلــو الواحــدة األخــرى  
بشــكل هرمــي ومــن المبــادئ التــي تتبناهــا اســاليب االدارة المعاصــرة ومنهــا اتخــاذ أســلوب الالمركزيــة 
اإلداريــة مــع التوجــه نحــو التفويــض بالســلطة أو االختصــاص باعتبــاره ضرورة عمليــة يقتضيهــا التنظيم 
الحديــث للجهــاز اإلداري ممــا يتطلــب تحديــد مســؤولية المــرؤوس أمــام رئيســه المباشــر عنــد اســتخدام 
تفويــض الســلطة  مــع التأكيــد علــى ان  المســؤولية ال تفــوض، أي ال يجــوز أن يتخلــص الرئيــس مــن 

مســؤوليته باالدعــاء أن الخطــأ هــو خطــأ المرؤوســين . 

وممــا تقــدم يتضــح أن تفويــض الســلطة مرتبــط إلــى حــد كبيــر بنظــام الالمركزيــة فــي اإلدارة  كمــا أن 
للتفويــض صلــة قويــة بمــا يســمى بالصالحيــات وتحمــل المســؤوليات فعنــد تفويــض الصالحيــة البــد 
مــن تحمــل المســؤولية وعلــى مســتوى الجهــاز اإلداري، مــن الصعــب أن يوفــق القائــد اإلداري فــي بســط 
نفــوذه وســلطته علــى كافــة أقســام الجهــاز اإلداري الــذي يشــرف عليــه مــن دون تفويــض للســلطة، ألن 

لــه طاقــه أو جهــد محدوديــن.

ــد اإلداري الناجــح  ــم اإلداري فالقائ ــن معــه فــي إطــار التنظي ــى العاملي ــوزع العمــل عل لهــذا يجــب أن ي
ــدأ  ــأن يب ــك ب ــم وذل ــي أداء أعماله ــم ف ــادهم وتوجيهه ــه إلرش ــام معاوني ــق أم ــر الطري ــذي يني ــو ال ه
فــي تفويــض بعــض اختصاصاتــه أو ســلطاته علــى نحــو تدريجــي بمــا يســاهم فــي تحقيــق األهــداف 

ــة . ــإدارة الحكومي ــة ل ــاءة وفاعلي ــة بكف المطلوب

أهداف البحث : 
التعرف على اثر تفويض السلطة على كفاءة المنظومة االدارية الحكومية  .

التعرف على الفروق في استجابات افراد العينة موضع الدراسة  .

أهمية البحث: 
ــى  ــره عل ــلطة وأث ــض الس ــو تفوي ــا وه ــا جوهري ــا موضوع ــي تناوله ــة ف ــذه الدراس ــة ه ــل أهمي تتمث
كفــاءة اداء المنظومــة االداريــة ممــا  يســاعد علــى تنظيــم عمــل  القــادة اإلدارييــن وتفرغهــم لمهــام 
القيــادة األساســية كالتخطيــط  االســتراتيجي والتوجيــه والمتابعــة باإلضافــة الــى خفــض األعبــاء الماليــة 

ــات الجمهــور . ــة المناســبة والمحققــة الهتمام ــرارات االداري للمؤسســة واتخــاذ الق
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مشكلة البحث: 
الحــظ الباحــث اآلثــار الســلبية المترتبــة علــى  تركــز الســلطة االداريــة  علــى عــدد محــدود مــن االفــراد  
حيــث  تعانــي المؤسســات  الحكوميــة مــن تركيــز الســلطة فــي يــد عــدد محــدود مــن االفــراد  او ســلطة 
ــى جانــب تراكــم المشــاكل  ــح العمــالء هــذا ال ــه حــدوث هــدر لمصال الفــرد الواحــد  ، ممــا يترتــب علي
وانخفــاض وتيــرة العمــل ممــا يتوجــب عليــه القيــام بإصالحــات اداريــة مــع التأكيــد علــى تنميــة مهــارات 
التفويــض علــى اختــالف انواعهــا  و ممارســتها تعــد فــن إنســاني يســتدعي ممارســة كثيــر مــن التدريب 
إلنجــاز مهمــة قياديــة ناجحــة واتخــاذ قــرار إداري ســليم والتفويــض ســالح ذو حديــن، بمعنــى أن لهــا 
العديــد مــن الســلبيات وااليجابيــات، عــالوة علــى أن ليســت كل مهمــة اداريــة  قابلــة للتفويــض بــل 
إن هنــاك أمــورا ال يجــوز فيهــا إجــراء تفويــض، والبعــض اآلخــر مــن الممكــن إجــراء التفويــض فيهــا. 

ويمكن صياغة مشكلة البحث من خالل التساؤالت التالية : 
ما هو تأثير تفويض السلطة على كفاءة األداء لدى العاملين في المؤسسات  الحكومية ؟

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في استجابات مجتمع العينة ؟

فروض البحث : 
- ال توجــد عالقــة ذات داللــة إحصائيــة أو فــروق ذات داللــة إحصائيــة بيــن العوامــل اإليجابيــة والســلبية 

لتفويــض الســلطة .
- ال توجــد عالقــة ذات داللــة إحصائيــة أو فــروق ذات داللــة إحصائيــة بيــن تأثيــر تفويــض الســلطة علــى 

األداء مــن عــدم تطبيقــه .

منهج البحث :
يتبع البحث اسلوب  المنهج الوصفي .

أداة البحث:
استخدم الباحث استمارة االستبانة كأداة لجمع البيانات الميدانية الالزمة لهذه الدراسة .

مجتمع البحث :
يتمثل مجتمع البحث في هذه الدراسة في العاملين في جامعة الجوف.

عينة البحث :
لقــد تــم اخــذ عينــة الدراســة بطريقــة عشــوائية مــن الموظفيــن العامليــن فــي جامعــة الجــوف ويتــم 

توزيــع االســتبيانات وجمعهــا عــن طريــق الباحــث .

األساليب االحصائية:
تــم اســتخدام البرنامــج اإلحصائــي SPSS و تطبيــق العمليــات اإلحصائيــة مــن التكــرارات والنســب 

المئويــة والمتوســط الحســابي واالنحــراف المعيــاري .
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تفعيل وتطوير قدرات القطاع الخاص والعام
بصكوك التمويل للمشاريع الحكومية

د. الصديق طلحة محمد رحمة
أستاذ مشارك - جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

الملخص :
تناســب صكــوك التمويــل المشــاريع الحكوميــة بمنطقــة الجــوف بمــا يمكنهــا مــن تســخير وحشــد قــدرات 
القطــاع الخــاص والعــام إلحــداث النهضــة االقتصاديــة المســتهدفة.  وتعــد صكــوك التمويل االســتثمارية 
والتــي انتشــرت فــي العديــد مــن دول العالــم أداة فعالــة فــي حشــد الدعــم المالــي واإلداري واســتقطاب 
ــال  ــويا لالنتق ــام س ــاع الع ــاص والقط ــاع الخ ــات القط ــات ومكون ــاهمة فعالي ــالل مس ــن خ ــل م التموي
ــن  ــه م ــل ب ــا تحف ــعودية بم ــة الس ــة العربي ــزة بالمملك ــق المتمي ــاف المناط ــى مص ــوف ال ــة الج بمنطق
مــوارد طبيعيــة متعــددة.   ويعتبــر هــذا المقتــرح والــذى يتشــكل فــي تصميــم صكــوك اســتثمارية بمبالغ 
محــددة تطــرح للجميــع فــي داخــل منطقــة الجــوف ومــن خارجهــا والفكــرة تتركــز فــي تحديــد المشــاريع 
ذات األوليــة بســبيل أن يشــارك فيهــا أفــراد المجتمــع ومكونــات المجتمــع األخــرى ويقومــون بشــراء هــذه 
الصكــوك االســتثمارية والتــي تحــدد وفــق آجــال راتبــة ومحــددة وفــق عمــر المشــروع المقتــرح وتتولــى 
إدارة الصكــوك هيئــة مشــتركة مــن القطــاع الخــاص والعــام لتحديــد االلتزامــات الماليــة المطلوبــة لــكل 

مشــروع والمــدى الزمنــى المقتــرح لــه.

والفكــرة تعتمــد علــى إشــراك الجميــع بــال اســتثناء لرجــل أو امــرأة وتكــون قيمــة الصــك تناســب قــدرات 
ــل  ــة العم ــاس بأهمي ــع لإحس ــع الجمي ــاركة وتدف ــي المش ــوب ف ــاس المطل ــق الحم ــث تحق ــاس بحي الن
الجماعــي وتتوفــر للحكومــة مــوارد إضافيــة تمكنهــا مــن إنفــاذ العديــد مــن المشــاريع الخاصــة بتحريــك 
ــتقطاب  ــي اس ــتركة ف ــة المش ــدرج الهيئ ــن إن تت ــتغلة, ويمك ــر مس ــة الغي ــوارد االقتصادي ــل الم وتفعي
ــاركة.   ــن المش ــرى م ــات األخ ــز الفعالي ــى تحف ــة حت ــي كل مرحل ــوب ف ــاح المطل ــق النج ــل لتحق التموي
وســوف يصمــم المقتــرح بتقديــم شــرح واف للصكــوك مصطلحــا وفكــرة وتتضمــن بعــض األمثلــة التــي 

ســاهمت فيهــا الصكــوك التمويليــة فــي الــدول األخــرى.
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المقومات األساسية لتطوير أداء الفحص
 في ضوء النظام الزكوي والضريبي السعودي 

بالتطبيق على مصلحة الزكاة والدخل بمنطقة الجوف

د. طه خيرى طه إبراهيم-أستاذ مساعد-جامعة الجوف

ملخص البحث :
فــي ظــل التطــورات االقتصاديــة العالميــة ،وظهــور الشــركات المتعــددة الجنســيات   وفــرض الضرائــب  
المباشــرة علــى غيــر الســعوديين ومواطنــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي وعلــى اربــاح الشــركات فقــد 
ظــل الفحــص غيــر قــادر علــى مواجهــة  تلــك التحديــات ويكتنفــه الكثيــر مــن أوجــه القصــور التــي تفقــده 
مقومــات العدالــة واالســتقرار   لذلــك يجــب العمــل علــى تطويــر اداء الفحــص وكــذا تطويــر اداء مصلحــة 

الــزكاة والدخــل  لتتوائــم مــع هــذه المتغيــرات .

لذلــك اختــار الباحــث هــذا البحــث بعنــوان المقومــات االساســية لتطويــر اداء الفحــص فــي ضــوء النظــام 
ــم اداء الفاحــص  ــزكاة والدخــل وتقوي ــر أداء مصلحــة ال ــي الســعودي   لكــى يســاهم فــي تطوي الضريب
الضريبــي وتطويــره الــى االفضــل ورفــع كفــاءة ومهــارة ممارســيه  وتحقيــق الموضوعيــة فــي البيانــات 
والمعلومــات والنتائــج التــي يظهرهــا الفحــص الضريبــي ويعيــد للفحص مصداقيتــه مع التــزام المكلفين 
ــتحقة  ــة المس ــداد الضريب ــا وس ــي مواعيده ــة ف ــرارات الضريبي ــم االق ــة وتقدي ــوق المصلح ــة حق بتأدي
وتقديــم المســتندات والســجالت بشــفافية الــى المصلحــة ممــا يدعــم الثقــة بيــن المصلحــة والمكلفيــن 
ــة  ــزكاة والدخــل وترجــع أهمي وقــد أصبحــت الجــودة مرشــدا أساســيا لتحســين وتطويــر أداء مصلحــة ال
الجــودة فــي عــالج المشــكالت الناشــئة بيــن المصلحــة والمكلفيــن ودعــم الثقــة بيــن المصلحــة 

والمكلفيــن .

وتكــون جــودة الفحــص الضريبــي مرتبطــة بمــدى التــزام الفاحــص بالخطــط والبرامــج والمــدة الزمنيــة 
لعمليــة الفحــص وكــذا مــدى القــدرة علــى اكتشــاف األخطــاء والمخالفــات التــي توجــد بالقوائــم الماليــة .
وتعتمــد جــودة الفحــص علــى مهــارات الفاحــص الضريبــي فــي اكتشــاف األخطــاء بمجــرد النظــر فــي مــا 
جــاء باإلقــرار الضريبــي بصــورة مبدئيــة، كمــا تعتمــد جــودة الفحــص علــى أن يؤخــذ فــي االعتبــار تكلفــة 

الفحــص والتــي يجــب أن تتناســب مــع الحصيلــة المتوقعــة والعائــد مــن  الفحــص .
ممــا ســبق يتضــح  أن جــودة الفحــص الضريبــي تعنــى تنفيــذ عمليــة الفحــص بكفــاءة وفعاليــة للتحقــق 
مــن صحــة بيانــات اإلقــرار والوصــول إلــى الوعــاء الخاضــع بأســس موضوعيــة وذلــك فــي ضــوء مجموعــة 
مــن المعاييــر واألســس المتعــارف عليهــا عالميــا ومحليــا ، ويمكــن قيــاس جــودة أداء الفحــص الضريبــي 
مــن خــالل رد فعــل الممــول وتجاوبــه مــع عمليــة الفحــص ، وقــدرة الفاحــص علــى اكتشــاف األخطــاء 

والمخالفــات التــي توجــد بالقوائــم الماليــة والتقريــر عنهــا والقيــام بالربــط الزكــوى او الضريبــي .  
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 ومن أهم المتغيرات التي تؤثر على جودة الفحص الضريبي ما يلى: 

- التزام الفاحص بالقيم األخالقية والسلوكية.
- تكلفة الفحص تتناسب مع عائد الفحص الضريبي.
- التأهيل العلمي والخبرة العملية للفاحص الضريبي.

- الحياد واالستقالل في عمل الفاحص الضريبي
- االلتزام بخطة وبرنامج الفحص الضريبي.

- مدى تحقيق أهداف الفحص الضريبي.
- ربط الفحص الضريبي بمعايير المحاسبة والمراجعة.

- إنجاز الفحص على أسس علمية وموضوعية بكفاءة وفعالية.
- القدرة على اكتشاف األخطاء والمخالفات.

لذلــك يختــص هــذا البحــث بدراســة الســبل والمقومــات التــي يمكــن بهــا تحقيــق االلتــزام بجــودة االداء 
وذلــك مــن قبــل المصلحــة والمموليــن والفاحصيــن .

وتحقيقاً للهدف من هذا البحث تم تقسيم البحث الى المباحث التالية:
المبحث األول: مقومات تدعيم االلتزام بجودة االداء من قبل المصلحة.

المبحث الثاني: مقومات تدعيم االلتزام الضريبي من قبل الممولين والمكلفين.
المبحث الثالث: مقومات تدعيم االلتزام بجودة الفحص من قبل الفاحصين.

وفــى نهايــة البحــث اســتعراض ألهــم النتائــج التــي توصــل اليهــا البحــث وكذلــك التوصيــات التــي قــد 
يدعــو البحــث الــى االخــذ بهــا مــع ذكــر اهــم المراجــع   
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رضا المستفيد عن خدمات مؤسسات العمل الخيري
بالمملكة العربية السعودية

د. جعفر بن أحمد العلوان 
أ. عبداهلل بن إبراهيم الدرازية

معهد اإلدارة العامة بالمنطقة الشرقية

مشكلة الدراسة:

ــه بالخدمــات المقدمــة مــن مؤسســات العمــل  ــد مــدى قناعت ــه وتحدي إن فهــم المســتفيد وتلمــس احتياجات
الخيــري ُيعتبــر الخطــوة األولــى فــي طريــق معالجــة المعوقــات والضغــوط الداخليــة التــي تواجه هذه مؤسســات. 
فالفهــم الكامــل للمســتفيد يســاعد ليــس فقــط علــى معرفــة احتياجاتــه األساســية وتحديــد أولوياتــه الخدميــة 
ــر الخدمــات  ــى الكشــف عــن مواطــن القــوة لتعزيزهــا ونقــاط التحســين الالزمــة لتطوي بــل يســاعد أيضــًا عل
المقدمــة للمســتفيدين. كمــا يســاعد فهــم المســتفيد مــن خدمــات مؤسســات العمــل الخيــري علــى نشــر ثقافة 

الثقــة مــن قبــل المتبرعيــن للعمــل الخيــري وزرع ثقافــة التحســين المســتمر فــي مؤسســات العمــل الخيــري.

وبالرغــم مــن أن قيــاس رضــا المســتفيدين مــن أهــم االســتراتيجيات الُمثلــى للتأكــد مــن أن مؤسســة العمــل 
الخيــري تســير فــي االتجــاه الصحيــح نحــو تحقيــق أهدافهــا النبيلــة، وبالرغــم كذلــك مــن استشــعار أهميــة رضــا 
المســتفيدين مــن قبــل مؤسســات العمــل الخيــري إال أن هنــاك نــدرة فــي الدراســات الميدانيــة التــي تركــز علــى 
ــي هــذه الدراســة  ــذا تأت ــة الســعودية. ل ــري فــي المملكــة العربي رضــا المســتفيد فــي مؤسســات العمــل الخي
لوضــع األســس النظريــة والقواعــد المنهجيــة المرتبطــة برضــا المســتفيدين عــن خدمــات الجمعيــات الخيريــة 

كأحــد أبــرز أنــواع مؤسســات العمــل الخيــري بالمملكــة العربيــة الســعودية.

هدف الدراسة:

ــة  ــد المنهجي ــة والقواع ــس النظري ــع األس ــاز، لوض ــد اإلنج ــاً قي ــو حالي ــذي ه ــي، وال ــث األول ــذا البح ــدف ه يه
ــي: ــا يل ــعى لم ــي يس ــروع بحث ــة بمش المرتبط

•التعرف على مدى قناعة المستفيدين من خدمات الجمعيات الخيرية بالمملكة العربية السعودية.
•تسليط الضوء على أهم مصادر المشكالت التي يعاني منها المستفيدون من خدمات الجمعيات الخيرية.

•معرفة أهم المقترحات التي من شأنها رفع درجة رضا المستفيدين من خدمات الجمعيات الخيرية.
•استكشــاف الفــروق ذات الداللــة اإلحصائيــة بيــن المتوســطات الحســابية إلجابــات أفــراد العينــة تعــزى 

لـــمتغيراتهم الشــخصية .

أهمية الدراسة:
األهمية العملية:

•الكشف عن مواطن القوة لتعزيزها ونقاط التحسين الالزمة لتطوير الخدمات المقدمة للمستفيدين.
•إعطاء القائمين على العمل الخيري فكرة تفصيلية عن مستوى أداء الجمعيات الخيرية.

•التعــرف علــى مــدى القناعــة الحقيقيــة للمســتفيدين مــن خدمــات الجمعيــات الخيريــة وبالتالــي بنــاء عالقــة 
متينــة بيــن هــؤالء المســتفيدين والجمعيــات الخيريــة مبنيــة علــى الصراحــة والشــفافية.

ــل  ــك نشــر ثقافــة الثقــة مــن قب ــة وكذل ــات الخيري ــزرع ثقافــة التحســين المســتمر فــي الجمعي •التأســيس ل
ــري. ــل الخي ــن للعم المتبرعي
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األهمية العلمية:

•تنبــع األهميــة العلميــة مــن أهميــة موضــوع رضــا المســتفيدين عــن خدمــات مؤسســات العمــل الخيــري 
لمــا يحظــى بــه هــذا الموضــوع مــن اهتمــام بالــغ مــن المختصيــن فــي هــذا المجــال حيــث أن تحقيــق أهــداف 
مؤسســات العمــل الخيــري يعتمــد بشــكل كبيــر علــى مــدى قناعــة المســتفيدين بالخدمــات المقدمــة منهــا

•اإلضافــة الجديــدة لحقــل المعرفــة بشــكل عــام وألدبيــات رضــا المســتفيدين فــي مؤسســات العمــل الخيري 
ــة  ــة بالمملك ــات الخيري ــات الجمعي ــع رضــا المســتفيدين عــن خدم بشــكل خــاص والمتجســدة بفهــم واق

العربيــة الســعودية حيــث لوحــظ نــدرة األبحــاث فــي هــذا المجــال خصوصــًا فــي العالــم العربــي.

منهجية الدراسة:

ــع المســتفيدين مــن خدمــات الجمعيــات الخيريــة  ــة الدراســة: يشــمل مجتمــع الدراســة جمي -مجتمــع وعين
التابعــة لــوزارة الشــؤون االجتماعيــة، أمــا عينــة الدراســة فســيتم االعتمــاد علــى العينــة القصديــة المكانيــة.
-أداة الدراســة: ســيتم االســتناد علــى المنهــج الوصفــي المســحي المعتمــد بشــكل أساســي علــى االســتبانة 
لجمــع البيانــات وذلــك لقيــاس رضــا المســتفيدين مــن خدمــات الجمعيــات الخيريــة. وســيتم تصميــم أداة 

الدراســة مــن خــالل االســتعانة باألدبيــات ذات العالقــة.
ــك  ــة )SPSS( وذل ــة االجتماعي ــزم اإلحصائي ــج الح ــتخدام برنام ــيتم باس ــة: س ــة اإلحصائي ــاليب المعالج -أس
ــة الدراســة. كمــا ســيتم إيجــاد  ــة لمعرفــة خصائــص عين ــة والنســب المئوي باســتخراج التوزيعــات التكراري
المتوســطات الحســابية، واالنحــراف المعيــاري، وفحــص تحليــل التبايــن األحــادي )One-Way Anova( لتحديــد 

الفــروق بيــن وجهــات نظــر عينــة الدراســة.
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رابعاً: الكفاءة اإلنتاجية 
لموظفي القطاع العام
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األنماط القيادية و فاعلية األداء الوظيفي في مؤسسات
 القطاع العام دراسة ميدانية للعاملين باألجهزة الحكومية

 في منطقة الجوف بالمملكة العربية السعودية

د. عبد الرحيم الشاذلي يحي عبد اهلل - أستاذ مساعد -  جامعة الجوف

 المقدمة: 

القيــادة اإلداريــة كفكــرة قديمــة قــدم البشــرية نفســها ، فقــد أكــدت اآلثــار التاريخيــة وجــود مؤشــرات 
ــة  ــادة ديمقراطي ــادة حــرة وقي ــادة تســلطية وقي ــة مــا بيــن قي توضــح أنمــاط قياديــة متنوعــة ومتباين
مرنــة ، فــي كل مــن الحضــارة المصريــة والصينيــة واليونانيــة والرومانيــة القديمــة ، ومــع تطــور أدبيــات 
المعرفــة اإلنســانية فــي مجــال اإلدارة تــم اســتحداث مســميات جديــدة لألنمــاط القياديــة منهــا القيــادة 
الدكتاتوريــة والقيــادة المتســاهلة والقيــادة المنطلقــة وكــذا القيــادة الرســمية والقيــادة غيــر الرســمية 
، ومــع تعــدد األســماء ظــل المفهــوم موحــد و لــم يتغيــر كثيــرا مــع تغييــر مــدارس الفكــر اإلداري مــن 
ــي  ــانية الت ــات اإلنس ــة العالق ــم مدرس ــة ث ــادة األوتوقراطي ــلوب القي ــى أس ــزت عل ــة رك ــة تقليدي مدرس
ركــزت علــى القيــادة الديمقراطيــة ومــن ثــم المــدارس الســلوكية التــي ركــزت علــى القيــادة المتســاهلة 
، ومــع ظهــور أســاليب ومفاهيــم حديثــة نحــو القيــادة الموقفيــة وروح الفريــق والتمكيــن والتعــاون بــدأ 
االتجــاه إلــي التركيــز إلــي معرفــة اثــر هــذه األنمــاط واألســاليب الحديثــة علــى مجموعــة مــن العوامــل 
داخــل بيئــة العمــل مثــل معــدالت الغيــاب ودرجــات الرضــا والــروح المعنويــة ومعــدالت الشــكاوى وغيرهــا 
ــة  ــه وميداني ــارب مختبري ــر تج ــة عب ــات الصناعي ــات المنظم ــي بيئ ــت ف ــابقة تم ــات س ــدادا لدراس ، امت
كدراســات التــون مايــو فــي مصنــع جنــرال الكتريــك وغيرهــا مــن الدراســات التــي أشــارت إلــي ضــرورة 
االهتمــام بتأثيــر النظريــات الحديثــة فــي مجــال األعمــال مــع التركيــز علــى النواحــي االيجابيــة ودعمهــا 

وتأكيدهــا واكتشــاف نواحــي القصــور ومعالجتهــا وتفاديهــا مســتقبال .

تعــددت مفاهيــم القيــادة اإلداريــة ومنهــا أنهــا تعنــى النشــاط الــذي يمارســه القائــد اإلداري فــي مجــال 
اتخــاذ وإصــدار األوامــر واإلشــراف اإلداري علــى اآلخريــن باســتخدام الســلطة الرســمية وعــن طريــق التأثيــر 

واالســتمالة بقصــد تحقيــق هــدف معيــن ) غابييــن، ٢٠٠٩( .

ــال  ــاع األعم ــي قط ــة ف ــة واإلنتاجي ــات الخدمي ــف المؤسس ــي مختل ــة ف ــة المتبع ــاط القيادي ــد األنم تتع
الخــاص أو العــام ، وتؤثــر بشــكل مــا علــى الــوالء والرضــاء الوظيفــي للعامليــن بهــذه المؤسســات عليــه 
ــة األداء الوظيفــي فــي مؤسســات القطــاع  ــى األنمــاط القياديــة و فاعلي ســوف تركــز هــذه الدراســة عل

العــام .

أهداف الدراسة: 
تسعى الدراسة لتحقيق األهداف التالية:

١- الدراســة تمثــل إحــدى موضوعــات التنميــة اإلداريــة المتداخلــة مــا بيــن تنمية القــادة وتنميــة العاملين 
فــي مؤسســات القطــاع العــام فهــي تهــدف إلــي تحديــد تأثيــر األنمــاط القياديــة المختلفــة ) القــادة ( 

علــى معــدالت األداء الوظيفــي ) العامليــن ( بالتركيــز علــى منطقــة الجــوف .
٢- التعــرف علــى األنمــاط القياديــة الســائدة فــي مؤسســات القطــاع العــام فــي منطقــة الجــوف بالمملكة 

العربية الســعودية 
3- تحديــد النمــط القيــادي األكثــر تأثيــرا ايجابيــًا علــى معــدالت األداء الوظيفــي فــي مؤسســات القطــاع 

فــي منطقــة الجــوف بالمملكــة العربيــة الســعودية.
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 أهمية الدراسة : تتمثل أهمية الدراسة  في المحاور التالية :
١- مــن الناحيــة األكاديميــة نجــد أن انتشــار المفاهيــم والنظريــات الحديثــة فــي مجــال القيــادة اإلداريــة 
ــة  ــة النظري ــب المعرفي ــام بالجوان ــب اإللم ــا يتطل ــي اتبعته ــات الت ــة للمؤسس ــج عظيم ــا لنتائ وتحقيقه
للقيــادة اإلداريــة وأنماطهــا ودراســة تأثيــر هــذه األنمــاط علــى معــدالت األداء الوظيفــي فــي مؤسســات 

القطــاع العــام .
٢- مــن الناحيــة التطبيقيــة ،هنــاك ضــرورة للبحــوث العمليــة الخاصــة بكيفيــة اإلعــداد للقــادة وتحديــد 
األســلوب القيــادي المالئــم حســب ظــروف المؤسســات المعنيــة وأهدافهــا وحســب درجــة الوعــي المعرفي 

لــدى العامليــن بتلــك المؤسســات .

مشكلة الدراسة :
تتمثل مشكلة الدراسة  في التساؤالت اآلتية :  

مــا هــي األنمــاط القياديــة المتبعــة فــي مؤسســات القطــاع العــام فــي منطقــة الجــوف بالمملكــة العربيــة 
الســعودية ومــا هــو تأثيرهــا علــي األداء الوظيفــي للعامليــن بتلــك المؤسســات؟ 

-  مــا النمــط القيــادي األكثــر تأثيــرا علــى معــدالت األداء الوظيفــي بمؤسســات القطــاع العــام فــي منطقــة 
الجــوف بالمملكــة العربيــة وفــق رؤيــة العامليــن بتلــك المؤسســات  .

أسئلة الدراسة : 
تتمثل أسئلة الدراسة في األسئلة اآلتية :

- مــا هــو أكثــر األنمــاط القياديــة المســتخدمة مــن قبــل القــادة اإلدارييــن فــي األجهــزة الحكوميــة فــي 
منطقــة الجــوف بالمملكــة العربيــة الســعودية وذا تأثيــر ايجابــي ملمــوس علــى معــدالت األداء الوظيفــي ؟
- مــا مــدى قبــول العامليــن باألجهــزة الحكوميــة الســعودية لنوعيــة النمــط القيــادي المســتخدم مــن قبــل 

القــادة فــي تلــك األجهــزة .
- كيــف يمكــن االســتفادة مــن الدراســات المتعلقــة بمعرفــة األنمــاط القياديــة المتبعــة فــي مؤسســات 
القطــاع العــام فــي المزيــد مــن الكفــاءة والفاعليــة فــي األداء الوظيفــي بغــض النظــر عــن نــوع النمــط 

القيــادي المســتخدم مــن قبــل القــادة .

 فرضيات الدراسة  : 
ــدى العامليــن  ــادي ومعــدالت األداء الوظيفــي  ل ــة بيــن النمــط القي ــة إحصائي ١- توجــد عالقــة ذات دالل
فــي منطقــة الجــوف بالمملكــة العربيــة الســعودية ؟ وينبثــق عــن هــذه الفرضيــة ثالثــة فرضيــات فرعيــة :
ــادة الديمقراطــي ومعــدالت األداء الوظيفــي لــدى  ــة إحصائيــة بيــن نمــط القي أ- توجــد عالقــة ذات دالل

العامليــن فــي مؤسســات القطــاع العــام بمنطقــة الجــوف بالمملكــة العربيــة الســعودية ؟
ب- توجــد عالقــة ذات داللــة إحصائيــة بيــن نمــط القيــادة االتوقراطيــة ومعــدالت األداء الوظيفــي لــدي 

العامليــن فــي مؤسســات القطــاع العــام بمنطقــة الجــوف بالمملكــة العربيــة الســعودية ؟
ج- توجــد عالقــة ذات داللــة إحصائيــة بيــن نمــط القيــادة الحــرة ومعــدالت األداء الوظيفــي لــدي العامليــن 

فــي مؤسســات القطــاع العــام بمنطقــة الجــوف بالمملكــة العربيــة الســعودية ؟

منهجية الدراسة : 
اتبعــت الدراســة المنهــج الوصفــي التحليلــي ، باإلضافــة الســتخدام قائمــة اســتقصاء لدراســة حالــة عينــة 
ــتطالع  ــعودية الس ــة الس ــة العربي ــوف بالمملك ــة الج ــام بمنطق ــاع الع ــات القط ــن بمؤسس ــن العاملي م
ــر هــذه  ــون فيهــا ومعرفــة تأثي ــي يعمل ــة المســتخدمة فــي الوحــدات الت أرائهــم حــول األنمــاط القيادي

األنمــاط المســتخدمة مــن قبــل القــادة فــي فاعليــة معــدالت األداء الوظيفــي .
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Optimum Usage of University Resources
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 Prince Sattam Bin Abdulaziz University

This research article was written in backdrop of a news item hich appeared in the famous English daily 
‘Arabnews Daily’ which spoke about ‘KSA’s water consumption surpasses global average’. This news 
is really shocking because water resources in Kingdom are very scant and making available usable 
water is very costly. Secondly the Kingdom generates electricity from crude oil due scarcity of water 
and use of electricity is also very high in the Kingdom when compared to global average. With these 
issues as the platform we need to take forward further the discussion on optimal use of resources 
at universities in KSA. The main and core resources at the universities are Water, Electricity and 
Stationery etc. 

The Kingdom pays exorbitant sums of money to secure water for citizens at low prices, making it the 
most expensive water globally. According to the Ministry of Water, the average water consumption of 
water per capita is 300 liters per day, but the actual rate depends on the location of the city or village. 
In the same way, the average electricity consumption per capita may be also very high per day in 
the kingdom. The usage stationery in the country goes in big proportions, wasteful and unnecessary 
printing activities. Proper disposable of old electronic items and if possible recycle them, or furniture, 
old text books and also maintenance of Smart Boards etc. Therefore there is need to have energy 
management exercises in KSA universities, the authors will talk about the solutions that are proposed 
from the analysis that are easy-to-implement and promise to save a large amount of resources without 
investing a large sum money and effort. 
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حوسبة العمليات اإلدارية

د.ماجد محمد شمدين القادر
اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف

 

أهداف البحث :
يتمثــل الهــدف الرئيســي للبحــث فــي التعــرف علــى أهميــة حوســبة العمليــات االداريــة فــي رفــع كفــاءة 

الموظفيــن فــي وظائــف المــوارد البشــرية وتتخلــص أهــداف البحــث فــي النقــاط التاليــة :

ما دور حوسبة العمليات االدارية في رفع كفاءة الموظفين في وظائف الموارد البشرية ؟
ما واقع انجاز العمليات االدارية لموظفي القطاعات الحكومية ؟

تقديم اقتراحات وتوصيات بخصوص حوسبة العمليات االدارية لرفع كفاءة الموظفين ؟

أهمية البحث :
تتمثل أهمية البحث في الجوانب التالية :

تقديــم مقتــرح لحوســبة العمليــات االداريــة لرفــع كفــاءة الموظفيــن ورفــع نســبة االنجــاز لــدى موظفــي 
ــز  ــف المنج ــن الموظ ــز بي ــة للتميي ــات االداري ــبة العملي ــة حوس ــدى أهمي ــان م ــة .بي ــات الحكومي القطاع

وغيــر المنجــز.

مشكلة البحث :
إن مفهــوم حوســبة العمليــات االداريــة وآثــره فــي وظائــف إدارة المــوارد البشــرية يمثــل األســاس العلمي 
الصحيــح الســتخدامه وكيفيــة ممارســة هــذه التقنيــة مــن قبــل مديــري المــوارد البشــرية لتحقيــق التنميــة 
االداريــة ورفــع كفــاءة الموظفيــن ورفــع نســبة االنجــاز ودور ذلــك فــي التمييــز بيــن الموظــف المنجــز مــن 

غيــر المنجــز وربطهــا بــاألداء الوظيفي.

ــة معرفــة أهميــة حوســبة العمليــات االداريــة ودورهــا فــي تنميــة  تتلخــص مشــكلة البحــث فــي محاول
المــوارد البشــرية ونســبة اإلنجــاز فــي القطاعــات الحكوميــة فــي منطقــة الجــوف فــي الســؤال التالــي :
مــا أهميــة اســتخدام الحوســبة فــي العمليــات االداريــة فــي وظائــف إدارة المــوارد البشــرية فــي القطاعات 

الحكوميــة فــي منطقــة الجوف ؟

منهجية البحث :
ِاعتمد هذا البحث على المنهج الوصفي  وذلك بالرجوع إلى المراجع لبناء اإلطار النظري البحث.
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دور التدريب فى رفع الكفاءة اإلنتاجية لموظفي القطاع العام

د. محمود فتوح محمد - أستاذ مساعد- جامعة الجوف
د. أمينه إبراهيم بدوي- أستاذ مساعد- جامعة الجوف

 

ملخص البحث :
ــه  ــه ُتضاعــف الحســنات، وبعفــوه تُمحــى الســيئات، ل الحمــد هلل الــذي بنعمتــه تتــم الصالحــات، وبفضل
ــره  ــن مــن ذك ــد مــن شــكره، ويطمئ الحمــد جــل وعــال يســمع مــن حمــده، ويعطــي مــن ســأله، ويزي
ــه  ــي فضل ــدًا يواف ــلطانه، حم ــم س ــه وعظي ــق بجالل ــا يلي ــه كم ــاركاً في ــًا مب ــرًا طيب ــدًا كثي ــده حم نحم
ــى المبعــوث رحمــة  ــي ونســلم عل ــه، ونصل ــا ســخطه وعذاب ــه، ويقين ــه ورضوان ــا رحمت وإنعامــه، وينيلن
ــى مــن تبعهــم  ــن، وعل ــه أجمعي ــه وصحب ــى آل ــا محمــد وعل ــاء والمرســلين نبين ــم األنبي ــن، خات للعالمي

ــن. وبعــد : ــاد اهلل الصالحي ــى عب ــا وعل ــن، وعلين ــوم الدي ــى ي واقتفــي أثرهــم إل

ــق  ــة لتحقي ــات الحديث ــات والمنظم ــا المؤسس ــد عليه ــي تعتم ــائل الت ــم الوس ــد أه ــب أح ــر التدري يعتب
ــث   ــة، حي ــادة اإلنتاجي ــد زي ــراد بقص ــارات األف ــدرات ومه ــن ق ــف وبي ــات الوظائ ــن  متطلب ــة بي المواءم
يهــدف بصــورة أساســية إلــى تطويــر قــدرات األفــراد و إلــى إكســابهم  مهــارات ومعــارف جديــدة وتغييــر 
اتجاهاتهــم وتطويــر ســلوكهم فــي اتجــاه يختلــف عــن ذلــك الــذي اعتــادوه ، لــذا فقــد تزايــد  اهتمــام 
ــل  ــن عوام ــط بي ــطتها الرب ــن بواس ــي يمك ــرق الت ــن الط ــن أحس ــاره م ــب باعتب ــام بالتدري ــاع الع القط
ــة  ــر فعالي ــه بأكب ــق أهداف ــن تحقي ــذي يضم ــكل ال ــه وبالش ــن ب ــراد العاملي ــن األف ــة وبي ــاج المادي اإلنت
وكفــاءة ممكنــة ، فالتدريــب أصبــح أداة أساســية تعتمــد عليهــا كل المؤسســات التــي ترغــب فــي تحســين 

إنتاجيتهــا .

إن القطــاع العــام أصبحــت اآلن أحــوج مــا تكــون إلــى االرتقــاء باإلنتاجيــة وتحســينها حتــى تتمكــن مــن 
ــرية  ــوارد البش ــر الم ــدم توف ــا أن ع ــورات ،وكم ــا التط ــي أفرزته ــات الت ــور التحدي ــف ص ــة مختل مواجه
المؤهلــة والمدربــة والقــادرة علــى التكيــف مــع كافــة المتغيــرات والتحديــات في البيئــة الخارجية ســيؤدي 
إلــى ضعــف قــدرة القطــاع العــام علــى المنافســة ومــن هنــا تهــدف الدراســة الحاليــة إلــى اســتعراض 
دور التدريــب فــي رفــع الكفــاءة اإلنتاجيــة لموظفــي القطــاع العــام. وقــد اســتخدم الباحثيــن فــي هــذه 
الدراســة المنهــج الوصفــي التحليلــي الــذي يقــوم علــى وصــف الظاهــرة وصفــاً دقيقــًا مــن خــالل جمــع 
ــتنتاجات  ــى اس ــول إل ــك للوص ــاً ، وذل ــاً وكيف ــا كم ــر عنه ــا والتعبي ــى تصنيفه ــل عل ــات والعم المعلوم
تســهم فــي التعــرف علــى آليــات تفعيــل الشــراكة المجتمعيــة بيــن المراكــز البحثيــة الجامعيــة والقطــاع 
الخــاص بالمجتمــع كأحــد الجهــات المســتفيدة مــن البحــث العلمــي. وقــد توصلــت الدراســة إلــى مجموعــة 

مــن النتائــج ســيأتي ذكرهــا فــي مجمــل الدراســة.
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تعريف الكفاءة اإلنتاجية لموظفي القطاع العام وأساليب قياسها 
وآليات تحسينها باستخدام تقنيات الهندسة الصناعية

أ.د.سعيد علي حسن القليطي - أستاذ - جامعة الملك عبد العزيز 
د.وائل صالح السعيد حسنين-أستاذ مساعد - جامعة الملك عبد العزيز 

الملخص:
تعبــر اإلنتاجيــة بالنســبة للمنظمــة عــن كفــاءة اإلدارة فــي اســتغالل المــوارد واإلمكانــات المتاحــة لهــا، 
والحصــول مــن هــذه اإلمكانــات علــى أحســن نتيجــة ممكنــة. وحيــث أن القطــاع العــام يســتخدم للداللــة 
علــى النشــاطات االقتصاديــة القائمــة علــى أســاس ملكيــة الدولــة لــرأس المــال والمنتجــات، فــي حيــن 
أن القطــاع الخــاص يشــمل النشــاطات االقتصاديــة القائمــة علــى الملكيــة الخاصــة ســواء كانــت ملكيــة 
فرديــة أم ملكيــة جماعيــة فصــار القطــاع العــام فــي بعــض الــدول هــو طــرف رئيســي يمتلــك أعظــم 
مقــدار مــن الدخــل، وهــو الطــرف الــذي يتولــى إنفــاق أعظــم جــزء مــن المــوارد الماليــة،  ممــا ألقــى علــى 
عاتــق الحكومــة مهمــة المبــادرة إلــى إقامــة الِبنــى األساســية والمشــاريع الهيكليــة، وإقامــة المؤسســات 

والهيئــات العامــة الســتثمار مــوارد الدولــة ومقوماتهــا والتــي ال تتوافــر لــدى القطــاع الخــاص. 

هــذا مــا فــرض تكويــن القطــاع الحكومــي كمحــور تنمــوي رئيســي لتعجيــل عمليــة التنميــة االقتصاديــة، 
ــا  ــل القومــي، وإنشــاء المشــروعات االقتصاديــة الكبيــرة الحجــم والمتقدمــة تقني وتنويــع مصــادر الدخـ
وإداريــاً. وبعبــارة أخــرى: صــارت الدولــة هــي المحــدد األكبــر للنشــاط االقتصــادي والصائــغ األول لهيــكل 

االقتصــاد الوطنــي.

أهداف البحث: 
مراجعــة األدبيــات بالنســبة لتعريــف الكفــاءة اإلنتاجيــة ومفهومهــا بالنســبة للقطــاع العــام، ومــن ثــم 
ــول  ــة األص ــداد وقيم ــار أع ــى االعتب ــف ف ــذا التعري ــذ ه ــق، ويأخ ــب للتطبي ــف المناس ــتخالص التعري اس
الرأســمالية المطلــوب الحفــاظ عليهــا فــى كل منظمــة، أعــداد المواطنيــن الذيــن يتــم التعامــل معهــم أو 
خدمتهــم، التكاليــف الكليــة ألعمــال اإلنتــاج والخدمــات مــن حيــث األفــراد، واآلليــات والتجهيــزات الفنيــة، 

ورأس المــال. 

-دراســة أنــواع اإلنتاجيــة فــي القطــاع العــام ســواء أكانــت اإلنتاجيــة الكليــة أو الجزئيــة أو الحديــة مــع 
التطبيــق علــى القطــاع العــام. 

-دراسة العوامل المؤثرة على الكفاءة اإلنتاجية لموظفي القطاع العام. 
ــذه  ــم ه ــث تنقس ــام حي ــاع الع ــي القط ــة لموظف ــاءة اإلنتاجي ــين الكف ــاليب تحس ــات وأس ــتنتاج آلي -اس

ــانية،  ــاليب اإلنس ــة، واألس ــاليب اإلداري ــة، واألس ــات الفني ــة، والتقني ــاليب العلمي ــى األس ــات إل اآللي
ــي  ــة لموظف ــاءة اإلنتاجي ــين الكف ــاليب تحس ــات وأس ــة كآلي ــة الصناعي ــات الهندس ــى تقني ــز عل -التركي
ــة، واالقتصــاد الهندســي، ودراســة وتحليــل العمــل، وهندســة  ــل: األســاليب اإلحصائي القطــاع العــام مث
ــات، وأســاليب النمذجــة والمحــاكاة،  ــل االقتصــادي، وأســاليب بحــوث العملي العوامــل البشــرية، والتحلي
ودراســات الجــدوى للمشــاريع، وأســلوب التخطيــط االســتراتيجي، وأســاليب تقويــم وإدارة المخاطــر، 
ــة، وإدارة الجــودة الشــاملة، وإدارة سلســلة اإلمــداد، وأســاليب  والهندســة العكســية، والهندســة القيمي

ــلوكية. ــات الس ــؤ، والتقني التنب
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أهمية البحث: 
ــو  ــي، وه ــل القوم ــادة الدخ ــي وزي ــاد الوطن ــدم االقتص ــاس تق ــيا لقي ــرا أساس ــة مؤش ــد اإلنتاجي تع
ــس  ــواء وبنف ــد س ــى ح ــة عل ــة والمتقدم ــدول النامي ــع ال ــه جمي ــى تحقيق ــعى إل ــذي تس ــدف ال اله
ــادي  ــو االقتص ــرعة النم ــي س ــر ف ــا تؤث ــن كونه ــة م ــة اإلنتاجي ــع أهمي ــام، وتنب ــن االهتم ــة م الدرج
ــزان  ــي مي ــينات ف ــال التحس ــى إدخ ــؤدي إل ــا ت ــا أنه ــة كم ــتويات المعيش ــاع مس ــي ارتف ــاهم ف وتس
المدفوعــات، وتســاهم فــي الســيطرة علــى زيــادة معــدل التضخــم. وتشــغل إنتاجيــة الموظــف فــي 
القطــاع الحكومــي حيــزًا كبيــرًا مــن اهتمــام الباحثيــن وصنــاع القــرار، حيــث تؤثــر بدورهــا فــي جــودة 
الخدمــات الحكوميــة المقدمــة. وتتضــح أهميــة دراســة الكفــاءة اإلنتاجيــة لموظفــي القطــاع العــام 
وأســاليب قياســها وآليــات تحســينها فــي كافــة الــدول بشــكل عــام والــدول الناميــة بشــكل خــاص 
لعالقتهــا الوثيقــة بحســن اســتغالل المــوارد االقتصاديــة للحصــول علــى أكبــر عائــد أو أفضــل خدمــة، 
ونســتطيع أن نلمــس أهميــة الكفــاءة اإلنتاجيــة علــى عــدة مســتويات: الفــرد، والمنظمــة، واالقتصــاد 
الوطنــي، والمجتمــع بكاملــه. فأمــا بالنســبة للفــرد العامــل، فــإن إنتاجيتــه تعكــس مــدى مســاهمته 
فــي العمــل الــذي يؤديــه ، والمقــدار الــذي يعطيــه مــن جهــده وعلمــه ومهارتــه. ومن جهــة االقتصاد 
الوطنــي فاإلنتاجيــة هنــا انعــكاس متوســط أداء كافــة األجهــزة المؤثــرة فــي االقتصــاد الوطنــي. وأمــا 
فيمــا يتعلــق بالمجتمــع كلــه، فــإن اإلنتاجيــة تؤثــر علــى رفاهيــة هــذا المجتمــع، وذلــك برفــع جــودة 

الســلع والخدمــات التــي يتــم توفيرهــا ألفــراد ومؤسســات المجتمــع.

مشكلة البحث: 
حظيــت اإلنتاجيــة باهتمــام واضــح فــي األدبيــات االقتصاديــة واإلداريــة لمــا لهــا مــن أهميــة بــارزة 
ــاع  ــالل القط ــو أو اعت ــدى نم ــن م ــف ع ــة، والكش ــة والثقافي ــة واالقتصادي ــي االجتماعي ــي النواح ف
الصناعــي فــي االقتصــاد الوطنــي. ويتضــح مــن دراســات عــدة أجريــت حــول القطــاع العــام  أن هــذا 
ــك الدراســات  ــك تل ــة، وممــا يعــزز الشــعور بذل ــذب فــي مســتوى اإلنتاجي ــي مــن تذب القطــاع يعان
ــة فــي  ــا أن نســبة اإلنتاجي ــم حيــث ظهــر جلي ــدان العال ــد مــن بل ــي أجريــت فــي العدي ــدة الت العدي
القطــاع العــام متدنيــة فــي بعــض البلــدان وخاصــة البلــدان الناميــة. وعليــه فــإن مشــكلة الدراســة 
تتمثــل فــي اإلجابــة علــى األســئلة المتعلقــة بتعريــف الكفــاءة اإلنتاجيــة المناســب لموظفــي القطــاع 
العــام، وأســاليب قياســها، وآليــات تحســينها مــع التكيــز علــى تطبيــق تقنيــات الهندســة الصناعيــة.

منهجية البحث: 
تــم اســتخدام منهــج االســتقراء الوصفــي، كــون هــذا المنهــج يتناســب مــع موضــوع الدراســة، وذلــك 
ــت  ــث تمثل ــة، حي ــادر الثانوي ــة والمص ــادر األولي ــن المص ــق م ــات والحقائ ــات والمعلوم ــع البيان بجم
المصــادر األوليــة فــي جمــع آراء الخبــراء والمتخصصيــن عــن طريــق المقابالت الشــخصية، كمــا تمثلت 
ــات  ــا، واإلحصائي ــة، ورســائل الدراســات العلي المصــادر الثانويــة فــي أحــدث الكتــب، واألوراق العلمي
ــن حــول موضــوع  ــراء والتخصصي ــة، وآراء الخب ــر والنشــرات، والبحــوث والدراســات التطبيقي والتقاري

الدراســة .
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زيادة الكفاءة اإلنتاجية في المؤسسات التعليمية الحكومية

د/جيهان عبد العزيز العميري - أستاذ مساعد 
 د. منال محمد سالم - أستاذ مساعد 

جامعة المجمعة
 

المقدمة :
ــى  ــم ، عل ــام دول العال ــترعت اهتم ــي اس ــة الت ــور الهام ــن األم ــة م ــاءة اإلنتاجي ــوع الكف ــد موض يع

ــال. ــات األعم ــي منظم ــاءة األداء ف ــة ولكف ــر للربحي ــا مؤش ــار أنه اعتب

موضوع البحث يتناول ) زيادة الكفاءة اإلنتاجية في المؤسسات التعليمية الحكومية (
ويمكن تلخيص البحث فيما يلي :

ــث  ــة البح ــث ،أهمي ــداف البح ــث ،أه ــكلة البح ــث، مش ــة البح ــاول مقدم ــدي : يتن ــل التمهي اوالً :الفص
ــث . ــة البح ،منهجي

ــة  ــي وبخاص ــاع الحكوم ــزة القط ــي أجه ــة وإدارة األداء ف ــوم اإلنتاجي ــي مفه ــرة عل ــاء نظ ــاً :الق ثاني
ــاليب إدارة األداء . ــرز أس ــرض أب ــع ع ــي  م ــال التعليم المج

ثالثــاً :مراجعــة وتقييــم أبــرز التجــارب الدوليــة إلصــالح مؤسســات التعليــم العالــي والمقارنــة بــأداء 
الجهــاز التعليمــي فــي المملكــة العربيــة الســعودية رابعــًا: أوجــه تحســين المؤسســات التعليميــة مــع 

تحديــد أبــرز معوقــات اإلنتــاج وإدارة األداء فــي القطــاع التعليمــي الحكومــي 
خامساً :نتائج وتوصيات البحث.

مشكلة البحث :
تتمثل في التساؤالت التالية:

١. مفهوم الكفاءة الداخلية, أسلوب قياسها .
٢. الكفاءة الداخلية في التعليم العام.

3. دور القطاع الخاص في رفع كفاءة القطاع التعليمي .
ــة  ــة العربي ــة فــي المملك ــة الحكومي ــة فــي المؤسســات التعليمي ــاءة اإلنتاجي ــادة الكف 4. أســباب زي

ــعودية . الس

أهمية البحث :
أهميــة البحــث تكمــن فــي أهميــة التطويــر والتحســين المســتمر للتعليــم الحكومــي محليــاً وعالميــا 
ًلمواكبــة تحديــات العصــر ،حيــث أن زيــادة اإلنتاجيــة تعــد مــن أهــم االهــداف ألى نشــاط اقتصــادي 
والتــي علــي أساســها يمكــن تحيــد وتقييــم درجــة االســتفادة مــن المــوارد البشــرية والماديــة وصــوالً 
ــة  ــة االقتصاديــة واالجتماعي ــع النشــاطات ضمــن التنمي ــق الكفــاءة االقتصاديــة فــي جمي ــي تحقي إل

)ســتينه ١٩٦٦(.
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أهداف البحث :
يهدف البحث إلى :

١.التعرف على واقع الكفاءة اإلنتاجية في القطاع التعليمي الحكومي .
٢.تقديم دراسة علمية حديثة تحدد دور الموارد البشرية في رفع الكفاءة اإلنتاجية في المملكة .

3. التعرف علي أهمية متابعة الجهات االدارية والمالية في اداء العاملين بالقطاع التعليمي الحكومي .
4.تحديد المعوقات الداخلية والخارجية  في اداء القطاع التعليمي الحكومي .

٥.تقديم التوصيات الالزمة التي تسهم في تحسين الكفاءة اإلنتاجية.

منهجية البحث :
تــم اختيــار المنهــج الوصفــي التحليلــي للقيــام بالدراســة وذلــك باالســتفادة مــن  المراجــع  والمقــاالت والمجالت 

والدوريــات واألوراق العلميــة والجرائــد والســمنارات واألوراق المقدمــة للمؤتمرات .



49
مؤتمر التنمية اإلدارية الواقع والطموح 28-27 رجب 1437 هـ  5-4  مايو 2016 م

دور الجامعة في تعزيز االتجاهات اإلنتاجية وعالقته بتطوير 
التنمية المجتمعية في منطقة الجوف

آمال محمد عبد المولى - أستاذ مساعد - جامعة الجوف 

المقدمة  :
ــروات فــي  ــة وث ــوارد طبيعي ــا لديهــا مــن م ــس بم ــارن ويقــاس تقدمهــا لي ــدول تق  أصبحــت ال
باطــن األرض أو خارجهــا بــل تقــاس بمــدى قدرتهــا علــى اســتغالل هــذه المــوارد لمقابلــة 
متطلبــات ســكانها ،  و يــؤدي التعليــم الجامعــي دورًا هامــا  فــي تطويــر المجتمــع وتنميتــه مــن 
خــالل إســهام مؤسســاته فــي تخريــج كــوادر بشــرية  تســاعد فــى زيــادة االنتــاج بمــا تملكــه مــن  
ــث  ــة ، حي ــة كاف ــات المختلف ــاالت والتخصص ــي المج ــل فـ ــى العم ــب عل ــم للتدري ــة والعل المعرف
ــرية،  ــوى البش ــداد الق ــم، وإع ــة بالتعلي ــا المتعلقـ ــق أهدافه ــا لتحقي ــا وإمكاناته ــف طاقاته توظ
ــالتها التــي هــي مــن صنــع المجتمــع مــن ناحيــة، وأداة لصنــع قيادتــه الفنيــة  فلــكل جامعــة رسـ
ــد  ــة أخــرى ، ويعــد دور الجامعــة المهــم  فــي تحديـ ــن ناحي ــة مـ ــة والسياســية والفكري والمهني
مخرجـــات تتــالءم وطبيعــة هــذا العصــر، وتوظيــف مهمــة الجامعــة فــي وظائــف أساســية هـــي؛ 
ــر  ــاج وتطوي ــادة اإلنت ــق زي ــزة التــى تســاعد فــى تحقي ــوارد والكــوادر البشــرية المتمي ــداد المـ إعـ

ــة.  ــة المجتمعي التنمي

 تضح مشكلة الدراسة من خالل التساؤالت اآلتية :
١-ما دور الجامعة  في دعم وتعزيز االتجاهات اإلنتاجية في المجتمع الجوفي؟

٢-ما هو دور الجامعة  في التنمية المجتمعية في منطقة الجوف؟
3-ما العالقة بين االتجاهات االنتاجية وتطوير التنمية المجتمعية فى منطقة الجوف ؟

4-ماهي التحديات التي تواجه االتجاه اإلنتاجي في منطقة الجوف ؟
٥-ما هي أهم العقبات التي تواجه التنمية المجتمعية في منطقة الجوف؟ 

أهداف الدراسة :
١-التعرف على دور الجامعة في تدعيم االتجاهات اإلنتاجية .

٢- التعرف على دور الجامعة في تطوير  التنمية المجتمعية في منطقة الجوف .
3-التعرف على العالقة بين اإلنتاج وتطوير التنمية المجتمعية في منطقة الجوف.

4-التعرف على التحديات التي تواجه االتجاه اإلنتاجي فى منطقة الجوف.
٥-التعرف على أهم العقبات التي تواجه عملية التنمية المجتمعية في منطقة الجوف.



50
مؤتمر التنمية اإلدارية الواقع والطموح 28-27 رجب 1437 هـ  5-4  مايو 2016 م

أهمية ورقة العمل:
١-ابــراز أهميــة الــدور الــذى تقــوم بــه الجامعــة فــى تدعيــم االتجــاه اإلنتاجــي لتطويــر التنميــة 

المجتمعيــة .
٢-حــث طــالب الجامعــة الــى أهميــة  التوجــه الــى زيــادة اإلنتــاج والمشــروعات الصغيــرة وعــدم 

االعتمــاد فقــط علــى الوظائــف الحكوميــة.
3-تأمــل الورقــة البحثيــة أن تقــدم حلــول مقترحــة تســاعد فــي تذليــل العقبــات التــي تواجــه 

التنميــة المجتمعيــة فــي منطقــة الجــوف.
4-اإلضافــة التــي يؤمــل أن تســهم بهــا ورقــة العمــل  فــي أدبيــات اإلدارة مــن خــالل ســعيها 

إلــى تعزيــز وتدعيــم االتجاهــات اإلنتاجيــة .

منهجية الدراسة:
يســتخدم المنهــج الوصفــي التحليلــى النظــري فــي دراســة العالقــة بيــن الجامعــة فــى تعزيــز 
ــك مــن خــالل دراســة  ــة  وذل ــة المجتمعي ــر التنمي ــة وتطوي ــاه االنتاجــى ودوره فــي تنمي اإلتج
وتحليــل مــا ورد فــي العديــد مــن الدراســات والبحــوث الســابقة المتاحــة ذات العالقــة بموضــوع 
ورقــة البحــث ..وتعتمــد الباحثــة علــى األســلوب المكتبــي فــي جمــع البيانــات والمعلومــات مــن 
مصادرهــا الثانويــة المتمثلــة فــي البحــوث والدراســات والتقاريــر والكتــب المنشــورة باإلضافــة 

إلــى االســتعانة بشــبكة االنترنــت فــي الحصــول علــى المعلومــات .

أدوات الدراسة  :
١- استبانة مفتوحة . 

٢- استبانة موجهة .
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خامساً: دور مجالس المناطق والمجالس 
البلدية في التنمية في ظل العالقة بين 

األجهزة المركزية واألجهزة المحلية
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استراتيجية  التدقيق اإلداري لتطوير األداء في المنظمات

د. أغادير بنت سالم العيدروس - أستاذ مساعد - جامعة أم القرى

ملخص الدراسة :
تهــدف الدراســة إلــى التعــرف علــى منهــج أداري يلتــزم بــه جميــع األطــراف بالمنظمــة تســاعدهم علــى 
أداء األعمــال علــى أكمــل وجــه ,بالوقــوف علــى طريقــة لتقويــم أداء لــكل)إدارة أو قســم أو وحــدة.( وكل 
فــرد بالمنظمــة ,لتحديــد دقيــق للمســؤوليات ثــم بنــاءًا علــى ذلــك القيــام بالمســاءلة والتابعــة وتعديــل 

األداء وتحســينه بشــكل دائــم ومســتمر.

ويتــم ذلــك باســتخدام اســتراتيجية التدقيــق اإلداري التــي تعنــي بإيجــاز ضبــط األداء بتحديــد المســؤولية 
ــى  ــم عل ــي أعماله ــن ف ــر أداء الموظفي ــودة األداء وتطوي ــق ج ــبة لتحقي ــتمرة والمحاس ــة المس والمتابع

أكمــل وجــه، ممــا يــؤدي إلــى تطويــر أداء المنظمــات المختلفــة فــي المجتمــع.

ــاح أداء  ــي نج ــرد، وبالتال ــاح أداء الف ــل نج ــس عوام ــم أس ــات أه ــة والتعليم ــزام باألنظم ــث أن االلت حي
ــج إداري بالمنظمــة مــن نتائجهــا مــا يلــي: المنظمــة. يتــم بتطبيــق اإلدارة بالمســؤولية و كنه

١. يتــم مــن خاللهــا معرفــة دقيقــة لمــا تــم إنجــازه مــن قبــل كل إدارة علــى حــدى وكل موظــف مــن 
مســؤوليات، ومــا لــم يتــم إنجــازه. بتطبيــق تقويــم األداء.

٢.يمكن معرفة احتياجات الموظفين من عمليات التدريب والتطوير بدقة أكثر لكل موظف.
3.وبذلــك نجــد أن الموظــف يلتــزم بــأداء أعبائــه الوظيفيــة بدقــة، ويعمــل مــا بهــا بالقــوة واألمانــة التــي 

أمــر اهلل بهــا.

4.نهــج إداري لقيــام الموظــف بــأداء عملــه علــى أكمــل وجــه ويلتــزم بأخالقيــات المهنــة وتســتخدم أيضــًا 
لمحاربــة الفســاد، واالنحــراف اإلداري الــذي قــد يحدثــه الموظــف؛ ألنــه مــن خــالل اإلدارة بالمســؤولية يتــم 
تقويــم أداء الموظــف التــي يمكــن اإلدارة بإيجــاد اآلليــات واألطــر التــي تكفــل مواجهــة االنحــراف والفســاد 
اإلداري، وبهــذا يتــم المحافظــة علــى قيــم وأخالقيــات الممارســات المهنيــة مــن قبــل الموظــف. وبالتالــي 

يتــم أداء العمــل علــى أكمــل وجــه بــكل إدارة  وهــذا يعنــي أن المنظمــة تحقــق أهدافهــا بشــكل متقــن.
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عالقة اإلدارة المركزية للدولة باإلدارة الالمركزية الترابية، وإشكالية 
توزيع األدوار بينهما : الواقع والطموح

د.محمد سعيد حسن الرعاو - أستاذ مساعد - جامعة الجوف

ملخص الدراسة :
يواجــه التنظيــم اإلداري فــي كل الــدول عــدة عوامــل طبيعيــة وبشــرية وسياســية واقتصاديــة واجتماعيــة 
وثقافيــة، إلــخ. وبالنظــر لهــذه العوامــل المتعــددة تختلــف األســاليب التنظيميــة لــإدارات العموميــة مــن 
دولــة إلــى أخــرى: إمــا أن ُتــدار شــؤون الدولــة مــن قبــل جهــاز إداري مركــزي؛ وإمــا أن تعمــل الســلطة 
الحاكمــة علــى تأســيس هيئــات المركزيــة مســتقلة ُتديــُر شــؤونها بنفســها تحــت إشــراف اإلدارة المركزية      
فالمركزيــة والالمركزيــة همــا صورتــا التنظيــم اإلداري فــي الــدول الحديثــة تأخــذ كل دولة منهمــا بنصيب 
يتماشــى مــع تاريخهــا وواقعهــا االجتماعــي. ولذلــك، فــإن االختيــار بيــن كال األســلوبين ُيعتبــر مــن أدق 
األمــور التــي تعتــرض الجهــاز الحاكــم أثنــاء الحســم فــي شــأن التنظيــم اإلداري للدولــة. ذلــك أن تبنــى 
ــن مــن معرفــة كاملــة ودقيقــة بالمشــاكل المحليــة ومــن ثــم  أســلوب المركزيــة اإلداريــة الصرفــة ال ُيَمكِّ
مواجهتهــا بالنجاعــة والســرعة نفســيهما التــي تواَجــه فيهــا بالعاصمــة؛ فــي حيــن أن تبنــي الالمركزيــة 
رفــة قــد يترتــب عــن تطبيقــه تفكيــك وْحــدة الســلطة المركزيــة، ومــن ثــم المســاس بوْحــدة الدولــة. الصِّ

ولذلــك، فــإن الــدول –غالبــا- مــا تعمــل علــى تكييــف نظامهــا اإلداري علــى ضــوء مــا ُتْســِفر عنــه نتائــج 
الممارســة والتطبيــق، وفــي معظــم الحــاالت ُيمــزج بيــن األســلوبين.          

وبالنســبة لــإدارة الُســعودية فإنهــا مــرت مــن مراحــل تاريخيــة عرفــت معهــا تطــورات جــد هامــة نتيجــة 
للتراكمــات اإليجابيــة التــي حققتهــا، وهــي اليــوم -كمثيالتهــا فــي معظــم الــدول الحديثــة-  تقــوم علــى 
 )Déconcentration/ Disconcentration(  ثالثة أســاليب تنظيمية: أســلوب المركزية  وأســلوب عدم التركيز

وأســلوب الالمركزيــة فــي إدارة شــؤون الدولــة. 

ــة مأسســة  ــة التــي حققتهــا اإلدارة الســعودية وخضوعهــا لعملي ــى الرغــم مــن التراكمــات اإليجابي وعل
ــة  ــزة الحكومي ــق األجه ــتقبال مراف ــة الس ــع إداري للمملك ــع تقطي ــي وض ــت ف )Institutionalisation( تمثل
والمحليــة، وصياغــة أنظمــة تحــدد بنيــات واختصاصــات اإلدارات المركزيــة والمحليــة وطبيعــة العالقــة 
بينهمــا؛ إال أن ســياق الالمركزيــة ال يــزال ضعيفــا ولــم يواكــب التطــورات التــي عرفتهــا الدولــة الســعودية 

فــي شــتى المجــاالت، ومــن ثــم يعيــق مســار التنميــة. 

ســنتناول إشــكالية العالقــة بيــن اإلدارة المركزيــة التابعــة للدولــة )الــوزارات وفروعهــا( والهيــآت 
الالمركزيــة اإلقليميــة )المناطــق والبلديــات( مــن خــالل المحــاور التاليــة:

أوال  : الالمركزية: مفهومها ، مقوماتها، تفسيراتها، واقعها –اليوم- في المملكة العربية السعودية؛
ثانيــا: مبــادئ توزيــع االختصاصــات بيــن الدولــة والهيــآت الالمركزيــة اإلقليميــة، والعوائق التــي تعترضها 

داخــل المملكــة العربية الســعودية.
ثالثــا: أســس ومــدى المراقبــة التــي تمارســها الدولــة تجــاه الهيــآت الالمركزيــة اإلقليميــة، واالختــالالت 

التــي تعانــي منهــا داخــل المملكــة العربيــة الســعودية.








