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التدريب املتبادل قناة التنمية اجملتمعية

تصور مقرتح لدور اجلامعات ومعهد اإلدارة العامة يف التنمية اجملتمعية

امللخص:

يتنــاول البحــث دور املؤسســات التعليميــة والتدريبيــة )اجلامعــات، معهــد اإلدارة العامــة( يف اململكــة 
العربيــة الســعودية، يف تنميــة املــوارد البشــرية، والــي تعتــر مطلبــاً أساســياً لتحقيــق التنميــة اإلداريــة، والــي تنعكــس 
علــى حتقيــق التنميــة اجملتمعيــة، وذلــك بتوفــر برامــج يف جمــاالت اخلدمــات التعليميــة والتدريبيــة والتعليــم املســتمر، 
مــن خــال حتقيــق شــراكة جمتمعيــة فاعلــة، خصوًصــا يف ظــل التحــدايت االقتصاديــة. وكانــت أســئلة الدراســة:

١- ما أهم النماذج الدولية يف تنمية املوارد البشرية، واالستثمار يف رأس املال البشري؟

٢- مــا التصــور املقــرح لــدور اجلامعــات ومعهــد اإلدارة العامــة يف التنميــة اجملتمعيــة مــن خــال التدريــب 
املتبــادل؟

اســتخدم الباحــث يف هــذه الدراســة املنهــج الوصفــي التحليلــي، ملاءمتــه لطبيعــة موضوعهــا، مــن خــال 
مراجعــة األدبيــات النظريــة وحتليليهــا؛ بغــرض حتقيــق أهــداف الدراســة، مث اســتخدم الباحــث أســلوب اخلــراء، 
الثاثــة )احلكومــي، اخلــاص، غــر الرحبــي(، واســتجاب منهــم  والذيــن مت اختيارهــم مــن قطاعــات اجملتمــع 
)٢٧( خبــراً وخبــرًة. وتوصلــت الدراســة لعــدة نتائــج مــن أمههــا: وفًقــا آلراء خــراء الدراســة حصــل النمــوذج 
)الســنغافوري( علــى املرتبــة األوىل كأهــم النمــاذج الدوليــة يف تنميــة املــوارد البشــرية، واالســتثمار يف رأس املــال 
البشــري، بنســبة مئويــة ٥٦٪. ومت االســتفادة مــن التجربــة الســنغافورية يف بنــاء التصــور املقــرح، مــن خــال 

اآليت:

١- حســن اســتثمار رأس املــال البشــري، واالهتمــام يف تنميــة املــوارد البشــرية، حــى أصبــح نظــام التعليــم 
الســنغافوري منوذًجــا حيتــذى بــه.

٢- التدريــب مــن أجــل تطويــر املهــارات واملؤهــات يعتــر عنصــرًا اســراتيجًيا يف اخلطــط اإلمنائيــة الوطنيــة 
لســنغافورة.

٣- تكامــل األدوار بــن قطاعــات اجملتمــع الثــاث يف ســنغافورة، ســاهم يف حتقيــق هــذا املســتوى مــن التنميــة 
الشــاملة كتجربــة متفــردة.
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ومــن مث مت الوصــول ملرئيــات مشــركة يف بنــاء تصــور مقــرح للتدريــب املتبــادل كقنــاة فاعلــة للتنميــة 
اجملتمعيــة يف اململكــة العربيــة الســعودية، وذلــك بعــد أخــذ آراء خــراء الدراســة، الــي أكــدت علــى قابليــة التصــور 

املقــرح للتطبيــق يف البيئــة الســعودية، مث خرجــت الدراســة مبجموعــة مــن التوصيــات.

الكلمــات املفتاحيــة: اجلامعــات، التنميــة اإلداريــة، تنميــة املــوارد البشــرية، التعليــم املســتمر، التجربــة 
الســنغافورية. 



التدريب المتبادل قناة التنمية المجتمعية

8٢

التصور املقرتح

التغذية الراجعة

القناة

اجلامعات

معهد اإلدارة العامة

القطاع احلكومي

القطاع اخلاص

القطاع الثالث

فرص تدريب إلكرونية

فرص تدريب إلكرونية

فرص تدريب إلكرونية

فرص تدريب إلكرونية

ــ العمادات املعنية ابلتعلم اإللكروين 

ــ مركز التدريب عن بعد

ــ فروع معهد اإلدارة العامة

ــــ العمــادات املعنيــة ابلتطويــر األكادميــي 

التدريب املباشر

التغذية الراجعة



د. ناصر بن سعود بن عبد العزيز الريس

8٣

Mutual training as a comprehensive community development 
channel 

A Proposed Model of the Role of universities and the Institute of Pub-
lic Administration in Community Development

 Abstract

The current study investigated the role of educational and training institu-

tions (universities and the Institute of Public Administration) in the Kingdom 

of Saudi Arabia for human resources development to provide educational ser-

vices, training and permanent education programs, in order to accomplish ef-

fective community partnership. Human resources development is considered 

an important prerequisite for achieving administrative development, which 

aims to achieve comprehensive community development, especially in the 

current economic challenges. The aim of this study was to: (1. Detect the best 

important international practices in the human resources development besides 

the human capital investment, 2. Develop a proposed model of mutual training 

as a comprehensive community development channel). A descriptive method 

has been used in this research. Based on the literature review, method of ex-

pert evaluation has been utilized. Twenty-seven experts from the three-sec-

tor-society (governmental, private business, not-for-profit). According to the 

expert assessments, results showed that Singapore model has been ranked 1st 

first (56%) as the most significant world-wide model in human resources de-

velopment in addition to the human capital investment. Correspondingly, the 

Singapore model was used to build-up a new Proposed model, highlighting on 

its most significant key points for success as follows:

- Perfect investment of human capital, with care of human resources 

development, which made the Singaporean education system became a 

role model.
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- Training for qualifications and skill development is considered a strategic 

element in Singapore’s national development planning.

- The integration between the Singapore’s three-sector-society has 

contributed to realize this level of comprehensive development, as an 

exclusive experience.

Consequently, a proposed model has been set up for mutual training as 

a comprehensive community development channel in the Kingdom of Saudi 

Arabia, whereas experts authorized that it is convenient to Saudi society.

Keywords: University, Administrative Development, Human Re-
source Development, Continuing Education, Singapore’s experience 
model.
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املقدمة:

النمــو والتطــور ســنة احليــاة، وخصوصــاً يف عصــران، عصــر املعرفــة واالنفجــار التقــي والعلمــي، والــذي 
يصاحبــه عمليــة مســتمرة مــن التغيــر، تظهــر جليــاً يف اجملتمعــات، ومبختلــف مســتوايهتا، وابلتأكيــد ينعكــس 
ذلــك علــى املؤسســات واملنظمــات املختلفــة، يف قطاعــات اجملتمــع الثاثــة )احلكومــي، اخلــاص، غــر الرحبــي(، 

والــذي يتطلــب حتقيــق تنميــة شــاملة تواكبهــا.

وكذلــك جيــب أن ينظــر إىل التنميــة ابعتبارهــا عمليــة شــاملة، فعندمــا تبــذل اجلهــود لتطويــر آليــات 
البروقراطيــة، بينمــا تبقــى بقيــة مكــوانت اجملتمــع متخلفــة، يــؤدي ذلــك إىل تطويــر ســليب، ومــن هنــا جيــب 
أن تكــون التنميــة اإلداريــة جــزًءا مــن عمليــة تغيــر اجتماعــي مفيــد تشــمل اجلوانــب االقتصاديــة واالجتماعيــة 

)Deva,2006:239(.   والثقافيــة والسياســية 

وملواكبــة ســرعة التطــور والتغــر يف هــذا العصــر، يصبــح التدريــب هــو الوســيلة األجنــع يف معاجلــة هــذه 
اإلشــكالية؛ لــدوره الرئيــس يف تنميــة املــوارد البشــرية، والــي تشــكل العنصــر األساســي يف حتقيــق التنميــة اإلداريــة 

املســتدامة بكفــاءة وفاعليــة، وذلــك ســينعكس علــى حتقيــق التنميــة اجملتمعيــة املأمولــة.

وعنــد تتبــع أمهيــة املــورد البشــري عــر كل الدراســات الســابقة، جنــد أن معظمهــا يركــز علــى ضــرورة تنميــة 
العنصــر البشــري، وعلــى الــدور الــذي يلعبــه يف جمــال التنميــة اإلداريــة، والــي تنعكــس علــى حتقيــق التنميــة 
اجملتمعيــة، وخاصــة يف عصــر العوملــة يف الوقــت احلــايل الــذي يفــرض ضــرورة التفتــح علــى الــدول األخــرى 
والتحكــم يف التكنولوجيــا والتطلــع إىل األفضــل، فعمليــة االســتثمار يف املــوارد البشــرية ويف تنميتهــا، وترقيتهــا، 
بتحســن مهاراهتــا والــزايدة مــن كفاءهتــا املهنيــة والفنيــة داخــل املنظمــات، أصبحــت مطلبًــا أساســًيا ومهًمــا 

)بوكعبــاش ،٢0١0 : ٥(.

فقــد اهتمــت الكثــر مــن املؤسســات اجملتمعيــة املختلفــة بتنميــة مواردهــا البشــرية، بتدريــب موظفيهــا 
تدريبــا مســتمراً لرفــع كفايتهــم املختلفــة؛ لتحقيــق أهــداف املؤسســة وزايدة إنتاجهــا مــن أجــل اســتغال هــذه 

الكفــاايت لدفــع عجلــة التقــدم )عتيــق، ٢0١٢: ٢(.

وهنــاك ترابــط بــن املفاهيــم التاليــة: التدريــب، تنميــة املــوارد البشــرية، التنميــة اإلداريــة، فهــي تســاهم يف 
رفــع فاعليــة وكفــاءة األداء بشــكل عــام، مــن أجــل حتقيــق التنميــة للمجتمــع، حبيــث جنــد أن التدريــب عنصــر 
رئيــس يف كل مــن تنميــة املــوارد البشــرية، والتنميــة اإلداريــة، وكذلــك التنميــة اإلداريــة تتكامــل مــع تنميــة املــوارد 
البشــرية والتدريــب يف حتقيــق مســتوى األداء املأمــول الــذي ينعكــس علــى حتقيــق التنميــة اجملتمعيــة. )قريــن، 
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٢0١٥م(، )أبوشقدم، وآخرون، ٢0١0م(، )بوكعباش،٢0١0م(، )حرب، ١4٣١ه(، )سرينـة، ٢0١4م(، 
.)Jha, SomSekhar, & Christo, 2016 (،)الغامــدي، ١4٣4ه(، )علــي، ٢0١٦م(

إن مفتــاح التطويــر يف قطاعــات اجملتمــع الثاثــة )احلكومــي، اخلــاص، غــر الرحبــي(، يكمــن يف العائــد 
مــن االســتثمار يف رأس املــال البشــري؛ ألهنــم ثروهتــا احلقيقيــة، وهنــا يكمــن دور اجلامعــات مــن جهــة، ومعهــد 
اإلدارة العامــة مــن جهــة أخــرى، مــن خــال تفعيــل الشــراكة اجملتمعيــة؛ لتطويــر وتنميــة هــذه املــوارد البشــرية، 
والــي تشــكل العنصــر األساســي يف حتقيــق التنميــة اجملتمعيــة املســتدامة بكفــاءة وفاعليــة. لذلــك بــرزت احلاجــة 

إلجــراء هــذه الدراســة.

املشكلة: 

وجــد الباحــث مــن خــال عملــه كوكيــل اجلــودة والتطويــر األكادميــي يف عمــادة الســنة التحضريــة جبامعــة 
اإلمــام عبــد الرمحــن بــن فيصــل ، وخراتــه الســابقة كمشــرف ختطيــط وتطويــر يف اإلدارة العامــة للتعليــم ابملنطقــة 
الشــرقية، ومنســٍق لعــدد مــن اجلوائــز الــي نفــذت ابلشــراكة مــع القطــاع اخلــاص، ومديــٍر ســابٍق للعاقــات العامــة 
يف مؤسســة اجتماعيــة غــر رحبيــة، توّجًهــا حثيثًــا لتحقيــق التنميــة اجملتمعيــة يف اململكــة العربيــة الســعودية، مــن 
خــال االهتمــام ابلتنميــة اإلداريــة، وذلــك ابلركيــز علــى تنميــة املــوارد البشــرية، وأن هنــاك توافًقــا كبــرًا بــن 
اخلدمــات الــي تســتهدف تطويــر وتنميــة املــوارد البشــرية يف قطاعــات اجملتمــع الثــاث )احلكومــي ، اخلــاص 
، غــر الرحبــي(، ووجــود عاقــة طرديــة بــن تنفيــذ هــذه الرامــج وحجــم االعتمــادات املاليــة املخصصــة هلــا ، 
والــي تتأثــر ابألوضــاع االقتصاديــة العامــة. يتــازم مــع ذلــك وجــود فجــوة بينهــم، حتــد مــن تبــادل اخلــرات 
ورفــع كفــاءة وفاعليــة االســتثمار يف تنميــة هــذه املــوارد، وهــذا االســتثمار مت أتكيــده يف رؤيــة اململكــة العربيــة 
الســعودية ٢0٣0، مــن خــال برانمــج رأس املــال البشــري )رؤيــة، ٢0١٦: ٧8(، وأكــده برانمــج التحــول 
الوطي ٢0٢0 أبهداف اســراتيجية لعدد من اجلهات املشــاركة فيه )برانمج التحول، ٢0١٦: ٣4-٩٧(.

فأغلــب القطاعــات احلكوميــة تواجــه نقًصــاً - كبــرًا يف عمليــة التدريــب ملوظفيهــا العاملــن )الغامــدي، ١4٣4ه(. 
وهــذا النقــص تنبهــت لــه رؤيــة اململكــة العربيــة الســعودية 2030، فقــد وردة كلمــة التدريــب فيهــا تســع مــرات، ممــا يؤكــد 
أمهيتــه، ومــدى أتثــره علــى تنميــة اجملتمــع مــن خــال االهتمــام ابملــوارد البشــرية الــي تعتــر أهــم مــورد يعتمــد عليــه يف حتقيــق 

الرؤيــة وجناحها.  

فمثــًا ركــزت الرؤيــة علــى متِكــن جمتمعنــا -مــن خــال التعــاون والعمــل املشــرك بــن القطــاع احلكومــي 
والقطــاع غــر الرحبــي وعــر الشــراكة مــع القطــاع اخلــاص مــن توفــر فــرص التدريــب والتأهيــل الــازم الــي متّكــن 
املواطنــن مــن االلتحــاق بســوق العمــل، ومواصلــة االســتثمار يف التعليــم والتدريــب وتزويــد أبنائنــا ابملعــارف 
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واملهارات الازمة لوظائف املســتقبل. ورّكزت على التدريب املســتمر الذي يزّودهم ابملهارات الي حيتاجوهنا، 
والســعي إىل حتقيــق أقصــى اســتفادة مــن قدراهتــم عــر تشــجيع ثقافــة األداء، وكذلــك عقــد الشــراكات مــع 
اجلهــات الــي توفــر فــرص التدريــب للخرجيــن حمليــاً ودوليــاً، وإنشــاء املنصــات الــي تعــى ابملــوارد البشــرية يف 

القطاعــات املختلفــة مــن أجــل تعزيــز فــرص التدريــب والتأهيــل )رؤيــة، ٢0١٦: ٢٩-40(.

ــه املتنوعــــة، وهــــذه  ــر فـــي دورهــا فـــي اجملتمــع وعاقتهــا مــــع مكوانتــ لقــد أعـــادت اليـــوم اجلامعـــات النظـ
العاقــة بيــن التعليــم العالــي واجملتمـع متثـل، -بصـورة عامـة- الوظيفـة الثالثـة للجامعــات. وقــد أشــار كثيــر مــن 
اخلبــــراء فــــي التعليــــم العالــــي، مثــــل: )Schmoch, Maharjh, Gorason, 2009( أن الوظيفـــة 
ُالثالثَة يقصد هبـا العاقــة بيـن التعليـم العالـي واجملتمـع، إلـى جانـب الوظيفـة األوىل )التعليـم(، والوظيفـة الثانيـة 

)البحـــث( )وزارة التعليــم العــايل، ١4٣٥ه: ١٢(.

تتنــاول الدراســة مفهــوم املشــاركة اجملتمعيــة الفاعلــة، مــن خــال االســتثمار الرشــيد لإلمكانيــات املتاحــة 
يف قطاعــات اجملتمــع الثاثــة )احلكومــي ، اخلــاص ، غــر الرحبــي( يف اململكــة العربيــة الســعودية، بتشــكيل قنــاة 
فاعلــة تربطهــم مبــا تقدمــه اجلامعــات مــن جهــة، ومعهــد اإلدارة العامــة مــن جهــة أخــرى، مــن برامــج تدريبيــة 
وتطويريــة، ونقــل خراهتــا هلــذه القطاعــات، وكذلــك العكــس حبيــث توفــر هــذه اجلهــات فــرص تدريبيــة ملنســويب 
اجلامعــات ومعهــد اإلدارة العامــة تســاهم يف تقليــص الفجــوة بــن املمارســات النظريــة والتطبيــق العملــي يف 
البيئــة الســعودية، مــن خــال التكامــل بينهــم، واملســاهم يف تنميــة العنصــر األساســي يف حتقيــق التنميــة اإلداريــة 
املســتدامة بكفــاءة وفاعليــة، وابلتــايل املســامهة يف حتقيــق التنميــة اجملتمعيــة، وهــو املــوارد البشــرية، فتطويــر وتنميــة 
املوارد البشــرية يعتر مطلباً أساســياً، وال ســيما يف ظل التحدايت االقتصادية. ويف االجابة عن الســؤال التايل 

ميكــن التغلــب علــى مشــكلة الدراســة:

ما التصور املقرح لدور اجلامعات ومعهد اإلدارة العامة يف التنمية اجملتمعية من خال التدريب املتبادل؟

األسئلة:

١- ما أهم النماذج الدولية يف تنمية املوارد البشرية، واالستثمار يف رأس املال البشري؟

٢- مــا التصــور املقــرح لــدور اجلامعــات ومعهــد اإلدارة العامــة يف التنميــة اجملتمعيــة مــن خــال التدريــب 
املتبــادل؟

األمهية:

تقــدم الدراســة تصــورًا مقرًحــا للتدريــب املتبــادل يســهم يف تفعيــل دور اجلامعــات ومعهــد اإلدارة العامــة - 
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يف اململكــة العربيــة الســعودية، يف تطويــر وتنميــة املــوارد البشــرية يف قطاعــات اجملتمــع الثاثــة )احلكومــي، 
اخلــاص، غــر الرحبــي(، والــي تشــكل العنصــر األساســي يف حتقيــق التنميــة اجملتمعيــة املســتدامة بكفــاءة 

وفاعليــة.

تؤكــد الدراســة أن مفتــاح التطويــر يف قطاعــات اجملتمــع الثاثــة )احلكومــي، اخلــاص، غــر الرحبــي(، يكمــن - 
يف العائــد مــن االســتثمار يف رأس املــال البشــري؛ ألهنــم ثروهتــا احلقيقيــة. وهــذا مــا مت أتكيــده يف رؤيــة 

اململكــة ٢0٣0، وبرانمــج التحــول الوطــي ٢0٢0.

تســاهم الدراســة يف اجلهــود احلثيثــة لرفــع االســتثمار الرشــيد لإلمكانيــات املتاحــة يف قطاعــات اجملتمــع - 
الثاثــة )احلكومــي، اخلــاص، غــر الرحبــي( يف البيئــة الســعودية، مــن خــال التكامــل بينهــم، وتفعيــل مبــدأ 

املنفعــة املتبادلــة، وال ســيما يف ظــل التحــدايت االقتصاديــة.

توفــر فــرص تدريبيــة تســاهم يف تقليــص الفجــوة بــن النظريــة والتطبيــق العملــي، والــي قــد يعــاين منهــا - 
بعــض منســويب اجلامعــات ومعهــد اإلدارة العامــة يف اململكــة العربيــة الســعودية.

تفعيــل دور املســؤولية اجملتمعيــة للجامعــات وملعهــد اإلدارة العامــة؛ يف متكــن العمــل التطوعــي ملنســوبيها - 
للمجتمــع  الشــاملة  للتنميــة  البشــرية، كخدمــة  املــوارد  تطويــر وتنميــة  تقــدمي خدماهتــا يف  مــن خــال 

الســعودي.

نطاق الدراسة: 

تتنــاول الدراســة دور املؤسســات التعليميــة والتدريبيــة )اجلامعــات، معهــد اإلدارة العامــة( يف اململكــة 
العربيــة الســعودية، يف تنميــة املــوارد البشــرية، والــي متثــل العنصــر األساســي يف حتقيــق التنميــة اجملتمعيــة. وتنميتهــا 

يعتــر مطلبــاً أساســياً، خصوًصــا يف ظــل التحــدايت االقتصاديــة، مــن خــال تفعيــل املشــاركة اجملتمعيــة.

حدود الدراسة: 

اقتصرت هذه الدارسة على بناء تصور مقرح للمشاركة اجملتمعية، من خال استثمار التدريب - 
املتبــادل كقنــاة فاعلــة للتنميــة اإلداريــة يف البيئــة الســعودية؛ لُيســهم يف تنميــة املــوارد البشــرية يف 
قطاعــات اجملتمــع الثاثــة )احلكومــي، اخلــاص، غــر الرحبــي(، والــي تشــكل العنصــر األساســي يف 
حتقيــق التنميــة اجملتمعيــة املســتدامة بكفــاءة وفاعليــة، مــن خــال ربطهــم مبــا تقدمــه اجلامعــات، 
ومعهــد اإلدارة العامــة مــن برامــج تدريبيــة وتطويريــة، وكذلــك العكــس؛ لتحقيــق التكامــل بينهــم، 
وعــرض أهــم املمارســات الدوليــة يف تنميــة املــوارد البشــرية، واالســتثمار يف رأس املــال البشــري. 
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وذلــك مبشــاركة جمموعــة مــن اخلــراء مت انتقاؤهــم وفًقــا ملعايــر حمــددة، وطبقــت الدراســة خــال 
الفــرة بــن هنايــة العــام اجلامعــي ٣٦ـــ١4٣٧هـــ، وبدايــة العــام اجلامعــي ٣٧ـــــ ١4٣8هـــ.

املصطلحات:

التدريب املتبادل: شــراكة تعاون مســتمرة، بن اجلهات املشــاركة يف التصور )اجلامعات، ومعهد اإلدارة - 
العامــة مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى قطاعــات اجملتمــع الثاثــة: احلكومــي، اخلــاص، غــر الرحبــي(، مــن 

أجــل تفعيــل مبــدأ املنفعــة املتبادلــة، ومقايضــة تقــدمي اخلــرات واملنافــع التدريبيــة بينهــم.

قنــاة: موقــع إلكــروين يغــذى مبــا تقدمــه اجلامعــات مــن جهــة، ومعهــد اإلدارة العامــة مــن جهــة أخــرى، - 
مــن برامــج تدريبيــة وتطويريــة، وكذلــك يغــذى مــن قبــل اجلهــات املشــاركة يف التصــور مبــا توفــر مــن فــرص 

تدريبيــة ملنســويب اجلامعــات ومعهــد اإلدارة العامــة.

التنميــة اإلداريــة: رفــع كفــاءة وفاعليــة اجلهــاز اإلداري يف قطاعــات اجملتمــع الثاثــة )احلكومــي، اخلــاص، - 
غــر الرحبــي( 

التنميــة اجملتمعيــة: رفــع كفــاءة وفاعليــة املــوارد البشــرية يف قطاعــات اجملتمــع الثاثــة )احلكومــي، اخلــاص، غــر الرحبــي( - 
لتحقيــق رؤيــة اململكــة ٢0٣0، وأهــداف برانمــج التحــول الوطــي ٢0٢0.

الشــراكة اجملتمعيــة: واحــدة مــن دعائــم احليــاة اجملتمعيــة املهمــة، ووســيلة مــن وســائل تقــدم اجملتمعــات، - 
حيــث تقــاس قيمــة الفــرد يف جمتمعــه مبــدى حتملــه املســؤولية جتــاه نفســه وجتــاه اآلخريــن. وقــد عــّرف 
البنــك الــدويل مفهــوم الشــراكة اجملتمعيــة أبهنــا التــزام أصحــاب النشــاطات التجاريــة ابملســامهة يف التنميــة 
املســتدامة مــن خــال العمــل مــع موظفيهــم وعائاهتــم وجمتمعهــم احمللــي؛ لتحســن مســتوى معيشــة النــاس 

بطريقــة ختــدم التجــار وختــدم التنميــة يف آن واحــد )فطــن،١4٣8ه:١8(.

منهج الدراسة وإجراءاهتا:

اســتخدم الباحــث يف هــذه الدراســة املنهــج الوصفــي التحليلــي، ملاءمتــه لطبيعــة موضوعهــا. وهــو املنهــج 
الــذي يســعى للوصــول الســتنتاجات تســاعد يف فهــم الواقــع وتطــوره، مــن خــال وصــف مــا هــو موجــود، 
وكذلــك يهتــم بتحديــد طبيعــة الظــروف واملمارســات واالجتاهــات الســائدة، ويســعى إىل حتليلهــا الســتخاص 
نتائــج مفيــدة تثــري جمــال الدراســة )عبيــدات، عبــد احلــق وعــدس، ٢00١م، ص ٢4٥(. ومت ذلــك مــن خــال 
مراجعــة األدبيــات النظريــة وحتليليهــا؛ بغــرض حتقيــق أهــداف الدراســة، مث اســتخدم الباحــث أســلوب اخلــراء، 

والذيــن مت اختيارهــم مــن قطاعــات اجملتمــع الثاثــة )احلكومــي، اخلــاص، غــر الرحبــي(.
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أسلوب املعاينة:

 ،)Purposive sampling(نظــرًا لطبيعــة الدراســة وأهدافهــا، اســتخدم الباحــث العينــة القصديــة
مــن خــال حتديــد جمموعــة مــن اخلــراء، مت اختيارهــم مــن قطاعــات اجملتمــع الثاثــة )احلكومــي، اخلــاص، غــر 
الرحبــي(، وفًقــا للمعايــر التاليــة: )أن تكــون لديهــم خــرات وجتــارب منوعــة وقياديــة يف العمــل يف أحــد قطاعــات 
اجملتمــع الســعودي، الركيــز علــى مــن لديــه خــرات وجتــارب يف العمــل يف أكثــر مــن قطــاع، الركيــز علــى مــن 
لديه خرات وجتارب يف جمال: التنمية اإلدارية، والتدريب، والتنمية البشــرية، يف البيئة الســعودية(. اســتجاب 
البشــرية،  املــوارد  النمــاذج الدوليــة يف تنميــة  منهــم )٢٧( خبــرًا )ملحــق رقــم ١(، شــاركوا يف حتديــد أهــم 
واالســتثمار يف رأس املــال البشــري، وُأخــذ رأيهــم يف قابليــة التصــور املقــرح للتطبيــق يف البيئــة الســعودية، 

وماحظاهتــم التطويريــة عليــه، والــذي خرجــت بــه الدراســة.

اإلطار النظري:

 :Community Participation الشراكة اجملتمعية

وقــد  تشــاركنا،  مبعــى  اشــركنا  يقــال:  الشــريكن.  الشــركة والشــركة ســواء: خمالطــة  اللغــة: شــرك:  يف 
اشــرك الرجــان وتشــاركا وشــارك أحدمهــا اآلخــر. فمعنــاه أنــه يغــزو علــى فرســه وال يدفعــه إىل غــره، ويشــارك 
يعــي يشــاركه يف الغنيمــة. والشــريك: املشــارك. والشــرك: كالشــريك. واجلمع أشــراك وشــركاء )ابــن منظــور، 

١4١4ه، ج 8: ٦8(.

يف االصطــاح: يعــّد مفهــوم الشــراكة اجملتمعيــة مــن املفاهيــم احلديثــة يف جمتمعاتنــا العربيــة مصطلًحــا 
وتنظًمــا، وظهــر هــذا املفهــوم مبكــرًا يف الــدول الغربيــة؛ نتيجــة الحتيــاج اجملتمــع املــدين لــه، فالشــراكة اجملتمعيــة 
واحــدة مــن دعائــم احليــاة اجملتمعيــة املهمــة ووســيلة مــن وســائل تقــدم اجملتمعــات، حيــث تقــاس قيمــة الفــرد يف 
جمتمعــه مبــدى حتملــه املســؤولية جتــاه نفســه وجتــاه اآلخريــن. وقــد عــّرف البنــك الــدويل مفهــوم الشــراكة اجملتمعيــة: 
أبهنــا التــزام أصحــاب النشــاطات التجاريــة ابملســامهة يف التنميــة املســتدامة مــن خــال العمــل مــع موظفيهــم 
وعائاهتــم وجمتمعهــم احمللــي؛ لتحســن مســتوى معيشــة النــاس بطريقــة ختــدم التجــار، وختــدم التنميــة يف آن 

واحــد )فطــن،١4٣8ه:١8(.

لقــــد حظــــي مفهــــوم الــــشراكة اجملتمعيــــة بــــن اجلامعــــات ومؤسسات اجملتمــع املختلفــة ابهتمــام عاملــي 
متزايد، وأتكيـــًدا وتتوجًيا ألمهية هذه العاقة فقد أكـــد مـــؤمتر بـــاريس حـــول التعليم العايل عام 1995م على 
أن إســـهامات قطـــاع التعلـــيم يف التنميــة لــن تتحقــق دون التنســيق والتكامــل والتعـــاون بـــن مؤسسات التعليــم 
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ومؤسـسات العمـل واإلنتـاج؛ لـذا جـاءت التوصية بضرورة قيام شراكات فاعلة بن قطاع التعليم وعامل العمــل 
واإلنتــــاج، وأال ينحــــصر دور القطــــاعن يف عمليــــات التنسيق والتعــاون فقــط. وكشــفت كثــر مــن الدراســات 
الي أجريت على التعلـــيم العـــايل يف الـــدول العربيـــة بـشكل عــــام، واململكــــة العربيــــة الــــسعودية بــــشكل خــــاص، 
ضــعف مــــستوى الــــشراكة اجملتمعيــــة بــــن اجلامعــــات ومؤســــسات اجملتمع املختلفــة، إذ أكــدت أن األزمــة الــي 
متر هبا مؤسسات التعليم العايل يف الوطن العـــريب انجتـــة عـــن جتاهـــل العاقـــة الضرورية بـــن مؤســـسات التعلـــيم 
العـــايل وعمليـــات التنميـــة االقتصادية واالجتماعية، وجتاهل مؤسسات اجملتمـــع للـــدور الذي ميكن ملؤسسات 

التعليــم العــايل أن تؤديــه )اخلليفــة، ٢0١4م: ١00(.

ــاته من املشــاركة  املشــاركة اجملتمعيــة مســة مــن مســات احلكــم احمللــي الرشــيد التـــي متكـــن املـــواطن ومؤسسـ
املبـــادرات  حتفـــز  املتاحـــة، كـــما  للمــوارد  األمثــل  واالســتخدام  والتقييــم  والتنفيــذ  التخطيــط  عمليــات   يف 
 واملســامهات خلدمــة الصــاحل العــام وإحــداث التنميــة احملليــة. وقــد أشــار رأي آخـــر إىل أن املشـــاركة اجملتمعيـــة 
 تعــي تعبئــة جهــود أفــراد اجملتمــع ومجاعتــه وتنظيمهــا للعمــل مــع األجهــزة الرمسيــة وغــر الرســـمية؛ لرفـــع اجملتمـــع 

اقتصاداي واجتماعيا )فجال، ٢0١4: ٣40(. 

- التدريب: 

يف اللغــة: جــاء يف املعجــم الوســيط، درب: بــه دراب ودربــة: اعتــاده وأولــع بــه، وعلــى الشــيء: مــرن 
وآخــرون، ١٣٩٢هـــ، ج١ :٥٧٥(. دارب ودرب )مصطفــى،  فهــو  وحــذق، 

ــَدرَّب أَيضــاً الــذي قــد َأصابـَْتــه البَــااي 
ُ
ــَدرََّب وشــيٌخ ُمــَدرٌَّب َأي جُمَــرٌَّب وامل

ُ
وجــاء يف لســان العــرب: امل

ــداِئد حــى قَــِوَي وَمــرَِن عليهــا )ابــن منظــور، ١4١4ه، ج١، ص ٣٧4(. وَدرَّبـَْتــه الشَّ

أمــا يف غــر العربيــة فــإن الفعــل To Train مشــتق مــن كلمــة قدميــة هــي Trainerوتعــي: يســحب 
To Drag.  وهنــاك العديــد مــن التعاريــف للفعــل يــدرب منهــا: يســحب، يغــري، ينمــو بطريقــة مرجــوة، 

التحضــر ألداء بواســطة تعاليــم، التمريــن ابملمارســة ...إخل )اجلهــي، ١4٢٩ه :٣0(. 

يعــرف قامــوس مــرايم وبســر كوليجييــت التدريــب أبنــه: »التشــكيل وفًقــا للتوجيهــات واالنضباطيــة، أو 
.)Doyle, 2006.p14( .»التمريــن: للتعليــم وذلــك جبعلــه صاحلـًـا، ومؤهــًا، أو متقنًــا

يف االصطــاح: التدريــب أحــد مهــام التوظيــف، ويهتــم بــزايدة معــارف املوظفــن، ويعتــر التدريــب مــن 
أهــم الروافــد اهلادفــة إىل االرتقــاء ابألفــراد واملنظمــات؛ لتحقيــق اجلــودة والتميــز يف األداء، يف عصــر تكنولوجيــا 
املعلومــات، ومبــا أن الفــرد هــو حمــور التنميــة والتغيــر، جيــب أن تتضمــن خطــة التدريــب جمموعــة مــن النشــاطات 
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التدريبيــة املتطــورة، واملتجــددة الــي تناســب مجيــع املســتوايت اإلداريــة والتنظيميــة، لتلــيب حاجــات التنميــة 
والتطويــر جلميــع العاملــن )الشــوبكي، ٢0١0م :٩٢-٩٣(.

والتدريــب يتمحــور حــول تطويــر املهــارات، وحتســن األداء، وزايدة املعرفــة، واألهــم هــو حتســن األداء           
.)Doyle,2006:14(

تعــرف منظمــة األمــم املتحــدة التدريــب أبنــه: » عمليــة تبادليــة لتعليــم وتعلــم جمموعــة مــن املعــارف 
واألســاليب املتعلقــة ابحليــاة العمليــة، وهــو نشــاط لنقــل املعرفــة إىل األفــراد واجلماعــات الذيــن يعتقــدون أهنــم 
يســتفيدون منهــا، فالتدريــب ابختصــار هــو نقــل للمعرفــة وتطويــر للمهــارات )اجلهــي، ١4٢٩ه :٣0(.

وتعــد وظيفــة التدريــب يف املنظمــات احلديثــة مــن أهــم مقومــات التنميــة الــي تعتمدهــا هــذه املنظمــات 
يف بنــاء جهــاز قــادر يف احلاضــر واملســتقبل علــى مواجهــة الضغــوط والتحــدايت االنســانية، والتقنيــة، واإلداريــة، 
الــي ترتبــط مباشــرة ابلفــرد كونــه إنســااًن مــن جهــة، واحملــرك األساســي لكافــة عناصــر اإلنتــاج مــن جهــة أخــرى، 
وتتوقــف علــى كفاءتــه كفــاءة كافــة العناصــر، وابلتــايل كفــاءة األداء التنظيمــي يف مواجهــة كافــة املتغــرات ذات 

االجتاهــات املختلفــة الــي تؤثــر علــى هــذا األداء )بربــر، ٢000م :١٥٩(. 

ونتيجــة ألمهيــة التدريــب، وأثــره علــى تنميــة املــوار البشــرية، وزايدة االهتمــام ابالســتثمار يف رأس املــال 
البشــري، حتــول إىل علــم قائــم بذاتــه، هتتــم بــه وتنفــق عليــه الــدول ومؤسســاهتا احلكوميــة، وكذلــك املنظمــات 

الرحبيــة وغــر الرحبيــة.

فعلــى ســبيل املثــال املنظمــات يف الــوالايت املتحــدة وحدهــا تنفــق املليــارات علــى تدريــب كل عــام، 
ومتنــح أنشــطة التدريــب والتطويــر املنظمــات القــدرة علــى التكيــف، والتنافــس، والتفــوق، واالبتــكار، واإلنتــاج، 
وأن تكــون آمنــة، وأن حتســن مــن اخلدمــة           املقدمــة، وأن حتقــق أهدافهــا. وقــد مت بنجــاح اســتخدام 
التدريــب للحــد مــن األخطــاء يف األماكــن ذات األوضــاع شــديدة اخلطــورة، مثــل: غــرف الطــوارئ، والطــران، 
واجليــش، وعلــى أيــة حــال التدريــب مهــم أيًضــا وإىل حــد بعيــد يف املنظمــات التقليديــة. فهــذه املنظمــات تفهــم 
أن التدريــب يســاعدها علــى احلفــاظ علــى قدراهتــا التنافســية بواســطة تثقيــف القــوى العاملــة لديهــا ابســتمرار، 

.)Salas, et al.,2012:74( فهــم يدركــون أن االســتثمار يف موظفيهــم يثمــر نتائــج عظيمــة

وحــى يتــم إعــداد أعضــاء هيئــة تدريــس قادريــن علــى أداء مهامهــم املوكلــة إليهــم مــن التعليــم والبحــث العلمــي 
وخدمــة اجملتمــع والبيئــة، فهــذا األمــر يفــرض علــى اجلامعــة اختــاذ خطــوات جــادة ومهمــة يف إعــداد وتدريــب أعضائهــا 
 )Joanne, & Louise, 2003: 27-37( .ابعتبارهــا مــن املؤسســات الكــرى لتشــكيل قــادة األمــم وعلمائهــا
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- تنمية املوارد البشرية:

تركــز بشــكل أساســي علــى حتســن الظــروف احلياتيــة لإلنســان مــن انحيــة الصحــة والتعليــم واحليــاة 
املســتدامة والشــاملة،  التنميــة  القــادرة علــى إحــداث عمليــة  البشــرية  املــوارد  توفــر  الكرميــة، وبذلــك ميكــن 
فانتقلــت مــن كوهنــا تركــز علــى اجلوانــب التقليديــة )الصحــة، الغــذاء، حماربــة األميــة( إىل إضافــة أبعــاد أخــرى 
تتعلــق مبحــو األميــة املعلوماتيــة والركيــز علــى الكفــاءة والتدريــب هلــذه املــوار، وانتقلــت مــن الركيــز ضمــن 
إطــار الدولــة الواحــدة ومراعــاة الظــروف الداخليــة إىل الركيــز علــى حتليــل الظــروف الدوليــة العامليــة )بكميــش، 

.)١٥: ٢0١٢م 

وهــي عمليــة دائمــة ومســتمرة تســتهدف تطويــر معــارف املــوارد البشــرية وحتســن ســلوكياهتم، مبــا يضمــن 
تعديــل اجتاهاهتــم وتغيــر معتقداهتــم، هبــدف التــــــــكيف مــع التطــورات والتغيـــــــرات البيئيــة الداخليــة واخلارجيــة، 
مــن مث رفــع قدراهتــم علــى التعامــل مــع خمتلــف الظــروف واملســتجدات؛ وهــذا يــؤدي إىل خلــق نــوع مــن 
التــوازن بــن توجهــات، معتقــدات، ميــوالت، دوافــع وأهــداف املــوارد البشــرية وبــن توجهــات ودوافــع وأهــداف 

املؤسســة )سرينــــة، ٢0١4م :4٩(.

- التدريب وتنمية املوارد البشرية يف اململكة العربية السعودية:

اهتــم نظــام اخلدمــة املدنيــة ابلتدريــب علــى أنــه حــق مــن حقــوق املوظــف وكذلــك أحــد واجباتــه الوظيفيــة، 
فتنــص املــادة رقــم )٣4( مــن نظــام اخلدمــة املدنيــة علــى التــايل: » يعتــر تدريــب املوظفــن جــزءاً مــن واجبــات 
العمــل النظاميــة ســواء كان داخــل أو خــارج أوقــات الــدوام الرمســي، وعلــى مجيــع الــوزارات واملصــاحل احلكوميــة 

متكــن موظفيهــا مــن تلقــي التدريــب، كل يف جمــال ختصصــه«)وزارة اخلدمــة املدنيــة، ١٣٩٧ه:٣0(.

صــدرت الئحــة للتدريــب مبوجــب قــرار جملــس اخلدمــة املدنيــة رقــم ١٦، واتريــخ ١٣٩8/٢/١٩ه، 
وتنــص املــادة ١/٢4 منهــا علــى التــايل: »جيــب أن يهــدف التدريــب إىل رفــع كفايــة موظفــي الدولــة إىل درجــة 
متكنهــم مــن أداء واجبــات العمــل علــى وجــه أفضــل، وذلــك عــن طريــق حضــور دورات تدريبيــة أو حلقــات 
دراســية أو العمــل بقصــد اكتســاب اخلــرة يف أحــد األجهــزة العامــة واخلاصــة ســواء يف الداخــل أو يف اخلــارج«. 
وتنــص املــادة ٢/٣4 علــى التــايل: »علــى اجلهــات احلكوميــة متكــن موظفيهــا مــن تلقــي التدريــب كل يف جمــال 
اختصاصــه، وجيــب عليهــا أن تكفــل ملوظفيهــا التفــرغ التــام للتدريــب يف الرامــج الــي تقضــي طبيعتهــا ذلــك 

بنــاء علــى توصيــة جهــة التدريــب«. )وزارة اخلدمــة املدنيــة، ١4٣٧ه :٢(.

واملتتبــع الهتمــام اململكــة العربيــة الســعودية ابلتدريــب والتعليــم واالســتثمار يف رأس املــال البشــري جيــد 
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أهنــا أنفقــت أمــوال طائلــة علــى ذلــك، ويف مجيــع خططتهــا التنمويــة، وهــذا مــا يرمجــه رفــع مســتوى اإلنفــاق 
احلكومــي عليــة مــن خــال خطــط التنميــة الســنوية للبــاد، واهتمامهــا بتنميــة املــوارد البشــرية:

جدول )١(:

الفرةخطط التنمية
التجهيزات

األساسية

املوارد

االقتصادية

املوارد

البشرية
اخلدمات االجتماعية 

اجملموع )٪(والصحية

خطة التنمية 
١٣٩04١.4٢٧.٧٢0.٦١0.٣١00.0-١٣٩٥هـ )١٩٧0-١٩٧4(األوىل

خطة التنمية 
١٣٩٥4٩.٣٢8.0١4.٧8.0١00.0-١400هـ )١٩٧٥-١٩٧٩(الثانية

خطة التنمية 
١4004١.١٣0.٧١8.4٩.8١00.0-١40٥هـ )١٩80-١٩84(الثالثة

خطة التنمية 
١40٥٢8.٩٢0.4٣٣.0١٧.٧١00.0-١4١0هـ )١٩8٥-١٩8٩(الرابعة

خطة التنمية 
١4١0٢٢.0١0.048.0٢0.0١00.0-١4١٥هـ )١٩٩0-١٩٩4(اخلامسة

خطة التنمية 
١4١٥١٥.٩٩.٣٥٣.٥٢١.٣١00.0-١4٢0هـ )١٩٩٥-١٩٩٩(السادسة

خطة التنمية 
١4٢0١٢.٦١١.٢٥٧.١١٩.١١00.0-١4٢٥هـ )٢000-٢004(السابعة

خطة التنمية 
١4٢٥١٢.٩١١.٥٥٦.٦١٩.0١00.0-١4٣0هـ )٢00٥-٢00٩(الثامنة

)وزارة االقتصاد والتخطيط، ١4٣٥ه(

وناحــظ يف اجلــدول )١( ارتفــاع نســبة اإلنفــاق علــى املــوارد البشــرية بنســبة عاليــة، ليصبــح اإلنفــاق 
عليهــا بشــكل عــام يشــكل أكثــر مــن نصــف إمجــايل اإلنفــاق احلكومــي، وهــذا مؤشــر واقعــي حنــو ســعي الدولــة 

لرفــع مســتوى املــوارد البشــرية يف البــاد، مــع مــا يتناســب ومتطلبــات التنميــة.

وقــد بلــغ خمصصــات قطــاع التعليــم والتدريــب والقــوى العاملــة يف ميزانيــة الدولــة للعــام املــايل ١4٣٧-
١4٣8ه )٢0١٦م( ١٩١،٦٥٩ مليار رايل، من أصل 840 مليار رايل، بنسبة ٢٢.8٢٪ )وزارة املالية، 

١4٣٧ه: ٦(. 



د. ناصر بن سعود بن عبد العزيز الريس

٩٥

أمــا يف امليزانيــة العامــة للدولــة للســنة املاليــة ١4٣٩ - ١440ه )٢0١8م)، بلــغ مـــــا مت ختصيصــه 
لقطـــاع التعليم العـــام والتعليـــم العايل وتدريب القـــوى العاملـــة حوالـــي )١٩٢( مليـــار ريـــال، متضمنــة ميزانيــة 
ــال )وزارة املاليــة،  ــارات ريــ ــغ ٥ مليــ ــة ٢0٣0 مببلــ ــق رؤيــ ــاريع برامــــج حتقيــ ــادرات لرامــــج ومشــ ــن املبــ ــدد مــ عــ

٢0١8م: ٧٢(.

ويؤكــد االهتمــام الكبــر مــن قبــل احلكومــة الرشــيدة يف اململكــة العربيــة الســعودية ابلتدريــب، ورود نــص 
العاشــرة )١4٣٧/٣٦- التنميــة  مــن األهــداف والسياســات خلطــة  احلــادي عشــر  األســاس االســراتيجي 

١44١/40ه )٢0١٥-٢0١٩م(، وهــو:  »تنميــة املــوارد البشــرية، ورفــع إنتاجيتهــا، وتوســيع خياراهتــا يف 
اكتســاب املعــارف واملهــارات واخلــرات«، وخصــص التدريــب ابآليت:

تطويــر برامــج تدريــب القــوى العاملــة الوطنيــة، واعتمادهــا، وأتهيلهــا مبــا يواكــب املعــارف والتقنيــات - 
احلديثــة، وتعزيــز كفاءهتــا يف خمتلــف املناطــق.

ضمــان حصــول املتدربــن علــى شــهادات عمــل يف منشــآت صناعيــة كمتطلــب للتخــرج، وذلــك خلفــض - 
التســرب بعــد التخــرج.

التوسع يف برامج التدريب التقي واملهي، وتطويرها، ونشرها يف مجيع املناطق.- 

الكــوادر -  أتهيــل  وتشــجيعها يف  واعتمادهــا،  املتخصصــة،  واملهنيــة  العلميــة  واجلمعيــات  املراكــز  دعــم 
البشــرية.                 )وزارة االقتصــاد والتخطيــط، ١4٣٦هـــ :١٢(. 

●برانمج امللك سلمان لتـنـمية املوارد البشرية:

واســتمرارًا هلــذا االهتمــام جــاءت موافقــة خــادم احلرمــن الشــريفن امللــك ســلمان بــن عبــد العزيــز آل 
ســعود علــى إطــاق »برانمــج امللــك ســلمان لتنميــة املــوارد البشــرية«، انطاقــاً مــن حــرص القيــادة الرشــيدة، 
حفظهــا هللا، علــى رفــع جــودة أداء وإنتاجيــة املــوارد البشــرية ابململكــة، وتطويــر قدراهتــا الوظيفيــة، وإعــداد 
وبنــاء القــادة. وتضمنــت املوافقــة الســامية تكليــف وزارة اخلدمــة املدنيــة إبعــداد معايــر وآليــات تنفيــذ الرانمــج 

لتحقيــق تلــك التوجهــات واألهــداف الــي يتضمنهــا الرانمــج.

وســيعمل الرانمــج علــى مراجعــة شــاملة ودقيقــة لألنظمــة واللوائــح وهتيئــة البيئــة اإلداريــة ابململكــة؛ 
لانتقــال اىل مفهــوم املــوارد البشــرية بــدال مــن شــؤون املوظفــن، وتوفــر القــوى البشــرية املؤهلــة ألداء االعمــال 
املناطــة هبــا وإعــادة دراســة اهليــاكل التنظيميــة والنمــاذج واإلجــراءات يف االجهــزة احلكوميــة، وإجيــاد ادارات 

متخصصــة يف املــوارد البشــرية الفاعلــة
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والتطويــر،  األداء  وإدارة  للموظفــن،  الوظيفــي  والتطويــر  للتدريــب  فرصــاً  الرانمــج  ويتضمــن 
والتدريــب والتوجيــه، والدعــم النفســي والوجــداين، وإدارة املواهــب، وختطيــط القــوى العاملــة، وتطويــر 

القيــادات (برانمــج امللــك ســلمان لتـنـــمية املــوارد البشــرية، ١4٣٧ه(.

- التنمية اإلدارية:

يرتبــط مفهــوم التنميــة اإلداريــة بشــكل وثيــق مــع إدارة التنميــة، وهــي يف شــكلها األساســي تشــمل 
التطويــر اإلداري ألعمــال تشــكيل مؤسســات جديــدة خاصــة ابلــوكاالت احلكوميــة. يف أجــزاء كثــرة مــن العــامل 
كان يســتخدم هــذا املصطلــح علــى نطــاق واســع، وكانــت التنميــة اإلداريــة تــدور حــول إعــادة هندســة أو 
إنشــاء املؤسســات يف الدول النامية. كانت األشــكال األوىل للتنمية اإلدارية يف األســاس عبارة عن حتليات 
للتنميــة املؤسســية يف املناطــق الناميــة. يوســيع رجيــز )Riggs ,1964( فهمنــا للتنميــة اإلداريــة مباحظــة أن 
اجملتمعــات الــي تســعى إىل تعزيــز التطــور الســريع ألنظمتهــا السياســية يف كثــر مــن األحيــان كانــت تعتمــد منــط 
اإلدارة املركزيــة، وذلــك أعــاق مــن تقدمهــا. مثــل هــذه اجملتمعــات غالبــا مــا تفتقــر إىل التوســع يف اســتخدام 
األنظمــة الرشــيدة لــإلدارة البروقراطيــة. ابختصــار توســيع التوعيــة ابلبروقراطيــة والقطاعــات املختلفــة، والتمايــز 

.)Otenyo, and Lind,2006: 221(اهليكلــي، مــن العناصــر األساســية يف التنميــة اإلداريــة

وتعــرف التنميــة اإلداريــة ابلتــايل: كل األنشــطة الازمــة الختيــار وهتيئــة العناصــر اإلداريــة وإكســاهبا 
املهــارات والقــدرات واالجتاهــات الــي تؤهلهــا ألداء عملهــا بطريقــة أفضــل، وهــي كذلــك تشــمل تطويــر اهليــاكل 
التنظيميــة يف منظمــات األعمــال؛ لتصبــح أكثــر كفــاءة وقــدرة علــى حتقيــق االســتمرار والنجــاح والتطــور يف عــامل 

يوصــف ابلتغيــر الســريع واملنافســة احلــادة )أبــو شــقدم، وآخــرون ،٢0١0م: ١٢(.

وتعــرف كذلــك أبهنــا: » عمليــة بنــاء وحتديــث اهليــاكل اإلداريــة وتطويــر النظــم واإلجــراءات والقــدرات 
واملهــارات والعناصــر البشــرية يف خمتلــف مواقــع العمــل. وهنــاك مــن عرفهــا أبنَّ:  “التنميــة اإلداريــة تتــم مــن 
خــال العمــل علــى تنميــة املنظمــة والــذي يتبلــور يف ضــرورة االرتقــاء ابملهــارات اإلنســانية، مــع الركيــز بصفــة 
خاصــة علــى اجلوانــب الســلوكية. وتعــرف أيضــاً أبهنــا: “عمليــة منظمــة ومســتمرة، ويتــم مــن خاهلــا تزويــد 
املديريــن احلاليــن ابملنظمــة أو مديــري املســتقبل حبصيلــة مــن املعرفــة واملهــارات والقــدرات الازمــة الــي متكنهــم 
من قيادة وإدارة املنظمة حالياً ومســتقبًا بنجاح، وحتقيق األهداف املرصودة طبقاً للخطط واالســراتيجيات 
املوضوعــة«.  أو مبعــى آخــر “نشــاط خمطــط ومســتمر يهــدف إىل تطويــر الســلوك اإلداري، وتطويــر قــدرات 
املديريــن ابملنشــاة مــن خــال املعــارف واملهــارات الــي يكتســبوهنا مــن خــال برامــج التنميــة اإلداريــة وذلــك 

حتقيــق األهــداف املرصــودة طبقــاً للخطــط واالســراتيجيات املوضوعــة« )خليــل، ٢0١٢م: ٩٢(.
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وهي مصطلح يطلق على مهام التنمية اإلدارية، الي تتلخص فيما يلي:

هتتم بتطوير الوسائل واألساليب اإلدارية للتنمية الوطنية.- 

اإلداريــة -  القــدرات  تطويــر  يف  منهــا  االســتفادة  ميكــن  الــي  الكثيفــة،  األســاليب  حتديــد  علــى  تركــز 
للمؤسســات.

هتدف إىل حتسن وتطوير األداء اإلداري وأجهزته.- 

تعتر جهًدا موجًها إىل تطوير وتنمية القدرات اإلدارية.- 

ختتص بعمليات تطوير األداء اإلداري لألجهزة املسؤولة عن إدارة املشروعات.- 

تعاجل املسائل اإلجرائية اإلدارية.- 

تعتر عملية لتطوير األجهزة الي تتوىل تنفيذ عمليات التنمية.- 

حتدد الكيفية واألساليب الي تؤدي إىل تطوير القدرات اإلدارية.- 

تعتر عملية خمصصة وتغطي جماالت التطوير اإلداري.- 

تشمل عمليات:- 

التدريب والتطوير- 

حتسن أساليب اإلدارة واإلنتاج- 

حتسن وتطوير اإلجراءات وتفعيلها. )الشوبكي، ٢0١0م :١١٩-١٢0(.- 

للجامعات دور كبر وفعال يف حتقيق التنمية املســتدامة بصفة عامة، والتنمية البشــرية املســتدامة بصفة 
خاصــة، ابعتبــار أن تنميــة املــوارد البشــرية هــي مدخــل أساســي وحيــوي يف التنميــة البشــرية، ابعتبــار أن اجلامعــة 
هــي املســؤولة واملتعاملــة مــع خنبــة أفــراد اجملتمــع الذيــن يقــع عليهــم الــدور األكــر يف صنــع ومتابعــة اســراتيجية 

التنميــة املســتدامة للمجتمــع )تــوايت، ٢0١٥م، ص:٣٣(.
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الدراسات السابقة:

دراســة عزمــي، إميــان )١4٣0ه( بعنــوان: الشــراكة بــن القطاعــن احلكومــي واخلــاص يف اململكــة العربيــة 
الســعودية )املعوقــات املدانــة واملأمــول يف التنميــة املســتدامة(: 

هدفــت الدراســة ملناقشــة أربعــة أجــزاء أساســية، يتضمــن األول فيهــا حتديــداً ملفهــوم التنميــة اإلداريــة 
والغايــة مــن التنميــة املســتدامة وإدارهتــا املنشــودة، واجلــزء الثــاين يتنــاول مــا تتســم بــه اململكــة العربيــة الســعودية 
بوصفها إحدى الدول املصدرة للبرول من تعاظم يف دور اجلهاز اإلداري احلكومي وتعدد يف مهامه؛ األمر 
الــذي يلقــي بظالــه علــى تلــك املشــاكل النامجــة عــن ذلــك يف اململكــة والــي تكشــف النقــاب عــن إحــدى 
الســبل الناجعــة يف تطويــر األداء احلكومــي مــن خــال الشــراكة بينــه وبــن القطــاع اخلــاص. واجلــزء الثالــث 
يفحــص املعوقــات الكامنــة واملدانــة يف حيلولتهــا دون تفعيــل ســبل الشــراكة والتعــاون الفاعــل بــن القطاعــن 
احلكومــي واخلــاص يف اململكــة بشــكل حيقــق غــاايت التنميــة املســتدامة مــن خــال هــذه الشــراكة، واجلــزء الرابــع 

حيمــل التوصيــات، وتوصلــت الدراســة لعــدة نتائــج، مــن أمههــا:

مــن أهــم الســبل املســتخدمة لتحقيــق التنميــة املســتدامة وتطويــر كفــاءة وفعاليــة اجلهــاز اإلداري احلكومــي - 
هــو حتقيــق الشــراكة بــن القطاعــن احلكومــي واخلــاص يف هــذا املضمــار.

عــاج مشــكات اجلهــاز اإلداري احلكومــي النامجــة عــن تصديــه لتحقيــق أهــداف التنميــة االقتصاديــة - 
واالجتماعيــة الشــاملة وغــاايت االســتدامة فيهــا يتطلــب العمــل علــى تطويــر أداء اجلهــاز اإلداري للقطــاع 
احلكومــي مــن خــال التنميــة اإلداريــة ودعــم طاقــة اجلهــاز اإلداري وحتســن أدائــه للمهــام واخلدمــات 

املنوطــة بــه.

ضــرورة تفعيــل آليــات التعــاون والشــراكة بــن القطاعــن احلكومــي واخلــاص، والنظــر بشــكل فاحــص إىل - 
املعوقــات الــي قــد تقــف حجــر عثــرة أمــام تفعيــل مثــل هــذه اآلليــات.

دراســة أبــو شــقدم، عــزة، وآخــرون )٢0١0م(، بعنــوان: التنميــة اإلداريــة وأثرهــا علــى األداء الوظيفــي يف 
الــوزارات احلكوميــة العاملــة يف حمافظــة انبلــس:

هدفــت الدراســة إىل التعــرف علــى التنميــة اإلداريــة وأثرهــا علــى حتســن األداء الوظيفــي يف الــوزارات 
احلكومية العاملة يف حمافظة انبلس، مت صياغة بعض الفرضيات حول العاقة ما بن التنمية اإلدارية واألداء 
الوظيفــي، وأعتمــد الباحثــون املنهــج الوصفــي لوصــف متغــرات الدراســة، كمــا اســتخدمت أداة االســتبانة 
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يف اإلجابــة علــى أســئلة الدراســة واختبــار فرضياهتــا ومت توزيعهــا علــى )٢٣( مديريــة مــن مديــرايت الــوزارات 
احلكوميــة العاملــة يف حمافظــة انبلــس، وتوصلــت الدراســة لعــدة نتائــج، مــن أمههــا:

ــاليب وسياســـات التنميـــة اإلداريــة، واألداء الوظيفــي،  ــا بـــن أسـ ــائية مـ يوجـــد عاقـــة ذات داللـــة إحصـ
حيــث أظهــرت نتائــج الدراســـة بـــأن إعـــادة اهلندســـة اإلداريــة، تبســـيط اجـــراءات العمــــل، تطــــوير االنظمــــة 

ــن األداء الوظيفــي.  ــى مــ ــتوايت أعلــ ــق مســ ــي حتقيــ ــاهم فــ ــرية تســ ــوى البشــ ــة القــ ــوانن، تنميــ والقــ

دراســة آل ســعود، ســعود )٢0١0م( بعنــوان: اجتاهــات العاملــن يف إمــارات مناطــق اململكــة حنــو 
معوقــات التنميــة اإلداريــة خــال خطــة التنميــة الثامنــة: ١4٢٥ هـــ - ١4٣0هـــ:

تنحصــر مشــكلة الدراســة يف التعــرف علــى اجتاهــات العاملــن يف إمــارات مناطــق اململكــة حنــو معوقــات 
التنميــة اإلداريــة خــال خطــة التنميــة الثامنــة: ١4٢٥ ه - ١4٣0هـــ، تشــكل جمتمــع الدراســة مــن منســويب 
إدارات التطويــر اإلداري يف إمــارات املناطــق وعددهــم اإلمجــايل )٢٢٥( موظًفــا. وتوصلــت الدراســة لعــدة 

نتائــج، مــن أمههــا:
:

ضعف تعبر اهليكل التنظيمي احلايل عن الواقع اإلداري الراهن، وتقادم اهليكل التنظيمي، واالزدواجية - 
والتداخل بن الوحدات اإلدارية يف اهليكل التنظيمي. 

أن معوقــات التنميــة اإلداريــة املتعلقــة ابلتدريــب الــي حتــول دون جنــاح جهــود التنميــة اإلداريــة بدرجــة - 
التدريبيــة،  االحتياجــات  عنــد حتديــد  رؤســائهم  أو  املتدربــن  االســتعانة آبراء  هــي: جتاهــل  متوســطة 
وعــدم منــح العاملــن فرصــا عادلــة ومتســاوية للحصــول علــى التدريــب، وعــدم مواءمــة الرامــج التدريبيــة 

املتدربــن.  الحتياجــات 

أن معوقــات التنميــة اإلداريــة املتعلقــة ابألنظمــة واللوائــح الــي حتــول دون جنــاح جهــود التنميــة اإلداريــة - 
بدرجــة متوســطة هــي: تقــادم األنظمــة واللوائــح، وضعــف قــدرة األنظمــة واللوائــح احلاليــة علــى توفــر 
املرونــة املطلوبــة للتعامــل مــع قضــااي التنميــة، وضعــف مســاندة األنظمــة واللوائــح احلاليــة اختــاذ القــرارات 

املتعلقــة ابلتنميــة. 

أن معوقــات التنميــة اإلداريــة املتعلقــة بتقنيــة املعلومــات الــي حتــول دون جنــاح جهــود التنميــة اإلداريــة - 
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بدرجــة متوســطة هــي: غيــاب بعــض منــاذج املعامــات، وعــدم إمكانيــة اســتخدام البعــض اآلخــر عــر 
شــبكة اإلنرنــت، وقلــة توافــر املعلومــات الازمــة لتلمــس حاجــات اجملتمــع واالســتجابة ملتطلبــات التنميــة، 
وتباطــؤ إنشــاء مواقــع متكاملــة إلدارة التطويــر اإلداري إبمــارات املناطــق لتوضيــح األنظمــة واإلجــراءات 

علــى شــبكة اإلنرنــت.

دراســة بوكعبــاش، نــوال )٢0١0م(، بعنــوان: أتثــر املــوارد البشــرية علــى تنميــة اإلدارة احملليــة يف اجلزائــر، 
دراســة حالــة واليــة جيجــل:

اهلــدف األهــم للدراســة هــو حماولــة تقــدمي تفســر علمــي أكادميــي لعاقــة املــوارد البشــرية ابلتنميــة اإلداريــة 
وأثرهــا علــى تنميــة اإلدارة احملليــة )البلديــة- الواليــة(، وتوصلــت الدراســة لعــدة نتائــج، مــن أمههــا:

:

حتســن خمرجــات التعليــم والتكويــن مــن حيــث النوعيــة والكــم، ال تكفــي وحدهــا مــن أجــل حتقيــق التنميــة - 
اإلداريــة والقضــاء علــى التخلــف اإلداري، وإمنــا البــد مــن ضــرورة إجيــاد مــوارد بشــرية متميــزة مــع حتســن 
ظــروف البيئــة اإلداريــة إبجيــاد إدارة متطــورة وعصريــة تتوفــر علــى تكنولوجيــا عاليــة بــدال مــن الوســائل 
التقليديــة الــي حتــد مــن الفاعليــة لــدى املوظــف والتقــدم يف عملــه، كمــا هــو عليــه احلــال يف معظــم 

اإلدارات احملليــة يف اجلزائــر.

أمهيــة حتقيــق التنميــة اإلداريــة علــى مســتوى اإلدارات احملليــة، وكذلــك عاقتهــا الوثيقــة ابملــوارد البشــرية، - 
فــاإلدارة مبعداهتــا وأجهزهتــا ال معــى هلــا ولوجودهــا، إال بوجــود رأمســال بشــري كــفء متمكــن علميــا 

وعمليــا يف األداء وإجنــاز عــايل املســتوى وجــودة يف خمرجاهتــا اخلدماتيــة واإلداريــة.

دراســة حــرب، إميــان )١4٣١ه(، بعنــوان: التنميــة اإلداريــة للقيــادات اجلامعيــة يف مصــر يف ضــوء بعــض 
اخلــرات األجنبية:

اهلــدف األساســي مــن الدراســة وضــع تصــور مقــرح يســهم يف تفعيــل التنميــة اإلداريــة للقيــادات اجلامعيــة 
يف مصــر يف ضــوء بعــض اخلــرات األجنبيــة. واســتخدمت الدراســة املنهــج الوصفــي، وتوصلــت الدراســة لعــدة 

نتائــج، مــن أمههــا:
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الكثيــــر مــــن جامعــــات الــــدول األجنبيــــة قــــد وضــــعت بــــرامج التنميــــة اإلداريــــة ضـــمن أولوايهتـــا، بـــل - 
وجعلتهـــا وســـيلة أساســـية ميكـــن مـــن خاهلـــا أن تعكـــس اجلامعـــة اســـراتيجياهتا، وإجراءاهتـــا، وسياســـاهتا، 
وعلـى الـرغم مـن أن الرنـامج أيخـذ أشـكاال خمتلفــة يف هــذه اجلامعــات، إال أنــه يتشــابه يف هــدف رئــيس 

أال وهــــو تنميــــة القــــدرات واملهـــارات اإلداريـــة للقيـــادات اجلامعيـــة.

وجـــود قصـــور يف مشــــروع تنميــــة قــــدرات أعضــــاء هيئــــة التــــدريس، وخاصــــة فيمــــا يتعلــــق بتنميــــة اجلانــــب - 
اإلداري للقيـــــادات اجلامعيـــــة، ونتيجــــة لــــذلك تعــــرض الدراســــة احلاليـــــة تصـــــورا مقرًحــا لرنــــامج تنميــــة 
إداريــــة للقيــــادات اجلامعيــــة يف ضــــوء بعــــض اخلبــــرات األجنبيــــة، ومبــــا يتناســب وطبيعــة اجملتمــع املصــري.

دراســةCoetzer, Battisti, Jurado,and Massey  )٢0١١م(، بعنــوان: واقــع التطويــر 
اإلداري يف املؤسســات الصغــرة واملتوســطة:

تتنــاول الدراســة مناقشــة واقــع التطويــر اإلداري يف املؤسســات الصغــرة واملتوســطة، وتوصلــت لعــدة 
نتائــج، مــن أمههــا:

تشــر األدبيــات إىل أن حتســن املهــارات اإلداريــة ملــاك ومديــري الشــركات الصغــرة واملتوســطة، يســاهم 
يف بقــاء واســتمرارية ومنــو شــركاهتم، وأن هنــاك جمــااًل واســًعا إلجــراء املزيــد مــن التحســينات علــى مهاراهتــم يف 

املســتقبل.

ومــع ذلــك تشــر الدالئــل إىل أن الدعــم احلــايل للتنميــة اإلداريــة ال يلــيب احتياجــات الشــركات الصغــرة 
واملتوســطة. وأن هنــاك قلًقــا متزايــًدا مــن اخنفــاض متابعــة التدريــب. وتســاهم الدراســة يف فهــم كيــف أن أنشــطة 

التنميــة اإلداريــة املوجــودة يف الشــركات الصغــرة واملتوســطة ميكــن أن تدعــم علــى حنــو أفضــل.

دراســة ســرينة، مانــع )٢0١4م(، بعنــوان أثــر اســراتيجية تنميــة املــوارد البشــرية علــى أداء األفــراد يف 
اجلامعــات: دراســة حالــة عينــة مــن اجلامعــات اجلزائريــة:

هدفــت الدراســة إىل حتديــد أثــر اســراتيجية تنميــة املــوارد البشــرية علــى أداء األفــراد يف اجلامعــات، 
معتمــدة املنهــج الوصفــي التحليلــي، حيــث مت دراســة حالــة األســاتذة واملوظفــن اإلداريــن ابجلامعــات: حممــد 
خيضــر “بســكرة«، عبــاس لغــرور »خنشــلة« والعــريب بــن مهيــدي »أم البواقــي«، البــــالغ عددهــم ٣٦٧٦ 

مفــردة منهــا ٢٣٥٧ أســتاذا و١٣١٩ موظفــا إداراي؛ وتوصلــت الدراســة لعــدة نتائــج، مــن أمههــا: 

 كل مــن: التدريــب، التعلــم التنظيمــي، التطويــر )التنظيمــي، اإلداري وتطويــر املســار الوظيفــي( واإلبــداع - 
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متثــل اســراتيجيات مهمــة، تتبناهــا اجلامعــات حمــل الدراســة يف تنميــة مواردهــا البشــرية مــن أســاتذة 
وموظفــن إداريــن.

أنــه علــى الرغــم مــن أمهيــة اســراتيجيات: التدريــب، التعلــم التنظيمــي، التطويــر )التنظيمــي، اإلداري - 
وتطويــر املســار الوظيفــي( واإلبــداع يف تنميــة وجتويــد العنصــر البشــري يف اجلامعــات حمــل الدراســة، 
ودورهــا يف الرفــع مــن مســتوايت أدائــه؛ إال أن هنــاك بعــض القصــور يف ممارســات هــذه االســراتيجية 

والــي قللــت نوعــا مــا مــن فاعليتهــا.

وجود عاقة ارتباطية أتثرية قوية وذات داللة إحصائية عند مستوى معنوي )0.0٥(، بن اسراتيجية - 
تنمية املوارد البشرية، وأداء املوارد البشرية يف اجلامعات حمل الدراسة.

دراســة الغامــدي، خالــد )١4٣4ه(، بعنــوان: دور التدريــب يف رفــع كفــاءة أداء موظفــي القطــاع العــام 
دراســة حالــة وزارة الشــؤون االجتماعيــة - مكاتــب الضمــان االجتماعــي مبنطقــة الباحــة:

متثلــت مشــكلة الدراســة يف أن أغلــب القطاعــات احلكوميــة تواجــه نقصــا كبــرا يف عمليــة التدريــب - 
ملوظفيهــا العاملــن، وقــد يقتصــر التدريــب فيهــا علــى مســتوايت إداريــة معينــة دون أخــرى، اســتخدم 
الباحــث املنهــج الوصفــي التحليلــي لوصــف الظاهــرة حمــل الدراســة، واســتخدم جلمــع البيــاانت املقابــات 
واملاحظــات وفحــص الســجات، وقــد بلــغ جممــوع عينــة البحــث أربعــن عينــة موزعــة علــى فــروع 

مكاتــب الضمــان االجتماعــي مبنطقــة الباحــة، وتوصلــت الدراســة لعــدة نتائــج، مــن أمههــا:

موافقــة أفــراد عينــة البحــث علــى دور التدريــب يف زايدة كفــاءة األداء وحاجتهــم إليــه لتطويــر أدائهــم. 
أمــا أهــم التوصيــات فتمثلــت يف ضــرورة ربــط الرقيــات واملهمــات اخلارجيــة وبعــض أنــواع احلوافــز واملكافــآت 
ابلســجل التدريــيب للموظفــن ابلــوزارة، كمــا أوصــت الدراســة مبنــح حوافــز ماليــة للمتدربــن عنــد اجتيــاز بعــض 

أنــواع الرامــج التدريبيــة بتفــوق.

التعليــم املصــري وآليــات  املشــاركة اجملتمعيــة يف  بعنــوان: معوقــات  دراســة فجــال، دعــاء )٢0١4(، 
تفعيلهــا:

هدفــت الدراســة إىل حتديــد معوقــات املشــاركة اجملتمعيــة يف التعليــم املصــري، واقــراح آليــات تفعيلهــا، 
وتوصلــت الدراســة لعــدة نتائــج، مــن أمههــا::
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 غمــوض مفهــوم املشــاركة اجملتمعيــة مبعنــاه الواســع لــدى فئــة كبــرة مــن املســئولن عــن املؤسســة التعليميــة - 
مبختلف املراحل التعليمية.

مجود اللوائح والقوانن الي تقيد حركة املسئولية من أجل تفعيل املشاركة اجملتمعية.- 

 ســلبية العادات والتقاليد الســائدة يف اجملتمع انعكســت ســلًبا على قادة ومديري املدارس عند تعـــاملهم - 
مع فعاليات املشاركة اجملتمعية.

إحجام بعض املعلمن والطاب من االشراك يف فرق املشاركة اجملتمعية.- 

إحجام بعض اجلمعيات األهلية عن مساعدة املدارس يف إطار املشاركة اجملتمعية.- 

ضآلة ميزانية املدرسة وابلتايل انعكس ذلك سلبا على أداء العاملن جتاه املشاركة اجملتمعية.- 

 توجــد بعــض اخلــرات الناجحــة يف جمــال املشــاركة اجملتمعيــة مثــل: خــريت الصــن وكــوراي اجلنوبيــة، وخاصــة - 
فيما يتعلق آبليات تفعيل املشاركة اجملتمعية.

دراســة اخلليفــة، عبــد العزيــز )٢0١4(، بعنــوان: صيغــة مقرحــة لتفعيــل الشــراكة اجملتمعيــة للجامعــات 
الســعودية يف ضــوء فلســفة اجلامعــة املنتجــة جامعــة اإلمــام حممــد بــن ســعود اإلســامية أمنوذجــا:

هدفــت الدراســة إىل بنــاء صيغــة مقرحــة لتفعيــل الشــراكة اجملتمعيــة جلامعــة اإلمــام حممــد بــن ســعود 
اإلســامية كنمــوذج للجامعــات الســعودية يف ضــوء فلســفة اجلامعــة املنتجــة، وذلــك مــن خــال حتديــد اإلطــار 
الفلســفي للجامعة املنتجة لتفعيل الشــراكة اجملتمعية، واالســتفادة من بعض التجارب العاملية لتفعيل الشــراكة 
اجملتمعيــة للجامعــات يف ضــوء فلســفة اجلامعــة املنتجــة. والتعــرف علــى وجهــة نظــر أعضــاء هيئــة التدريــس يف 
اجلامعــة علــى أمهيــة تطبيــق الصيغــة املقرحــة لتفعيــل الشــراكة اجملتمعيــة للجامعــة يف ضــوء فلســفة اجلامعــة املنتجــة 
ومعوقاهتــا.  وقــد اســتخدم الباحــث لتحقيــق تلــك األهــداف املنهــج الوصفــي املســحي. وقــد توصلــت الدراســة 
لصيغــة مقرحــة لتفعيــل الشــراكة اجملتمعيــة للجامعــة يف ضــوء فلســفة اجلامعــة املنتجــة؛ تقــوم علــى حتديــد 
األســس واملنطلقــات للصيغــة املقرحــة، وأهدافهــا، وخطــوات بنائهــا، والدواعــي واألســباب لبنائهــا، ومتطلبــات 

تفعيــل الشــراكة اجملتمعيــة للجامعــة، واآلليــات املقرحــة لتفعيــل الشــراكة اجملتمعيــة للجامعــة.

التنميــة اإلداريــة وعاقتهــا  بــن  التكامــل  بعنــوان: عاقــة  دراســة قريــن، علــى )٢0١٥م(، 
االقتصاديــة دراســة حالــة ملؤسســة خدميــة: ابلتنميــة 
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هدفت الدراســة إىل حتديد مفهوم التنمية اإلدارية كمفهوم مرتبط ابملوارد البشــرية يف املنظمة وابلتســير 
واإلدارة عمومــا، فضــا عــن ذلــك هتــدف الدراســة إىل إبــراز العاقــة بــن التنميــة اإلداريــة والتنميــة االقتصاديــة. 
ومــن خــال الدراســة النظريــة ودراســة احلالــة حــول عاقــة التكامــل بــن التنميــة اإلداريــة والتنميــة االقتصاديــة مت 
التوصــل إىل أن هنــاك عاقــة تكامــل بــن التنميــة اإلداريــة والتنميــة االقتصاديــة، كمــا مت الوصــول إىل أن مفهــوم 
التنميــة اإلداريــة يرتبــط بشــكل كلــي ومباشــر بتنميــة املــوارد البشــرية أوال مث القوانــن واهليــاكل، وهــذا مــا يثبــت 

عكــس فرضيــي الدراســة. وتوصلــت الدراســة لعــدة نتائــج، مــن أمههــا:

هنــاك عاقــة تكامــل بــن التنميــة اإلداريــة والتنميــة االقتصاديــة، حيــث بينــت الدراســة امليدانيــة أســبقية - 
التنميــة اإلداريــة علــى التنميــة االقتصاديــة )ألهنــا ضــرورة مــن ضــرورايت التنميــة االقتصاديــة(.

للمــوارد البشــرية )قيادة−موظفن−عمــال كل حســب اختصاصــه( دور كبــر يف حتقيــق التنميــة اإلداريــة - 
مــن خــال مــا ذهــب إليــه أفــراد العينــة مــن خــال اختيــار األســلوب األمثــل للتنميــة اإلداريــة )قيــام القائــد 

اإلداري بعمليــة التنميــة يف مــكان عملــه(.

 هناك جمموعة من العراقيل تقف حائا أمام حتقيق إدارية حقيقية وبينت الدراســة امليدانية أن العراقيل - 
البشرية أتيت يف املقام األول، وهذا ما يبن مقاومة التغير الي تستهدف عملية التنمية.

تكتســي التنميــة اإلداريــة أمهيــة كبــرة ألهنــا هتتــم بعاملــي التحــدي اإلداري والتغيــر اإلداري وهــذا مــا - 
ذهــب إليــه أراء معظــم أفــراد العينــة. 

مفهــوم التنميــة اإلداريــة يرتبــط بشــكل مباشــر مبفهــوم تنميــة املــوارد البشــرية مثلمــا ذهبــت إليــه العينــة - 
املدروســة.

دراسة توايت، ادريس )٢0١٥م(، بعنوان: دور اجلامعات يف التنمية البشرية املستدامة:

توضــح الدراســة أن للجامعــات دورا كبــرا يف حتقيــق التنميــة املســتدامة بصفــة عامــة، والتنميــة البشــرية 
املســتدامة بصفــة خاصــة، ابعتبــار أن تنميــة املــوارد البشــرية هــي مدخــل أساســي وحيــوي يف التنميــة البشــرية، 
ابعتبــار أن اجلامعــة هــي املســؤولة واملتعاملــة مــع خنبــة أراد اجملتمــع الذيــن يقــع عليهــم الــدور األكــر يف صنــع 

ومتابعــة اســراتيجية التنميــة املســتدامة للمجتمــع.

التطويــر اإلداري علــى  بعنــوان: أتثــر ممارســات  دراســة CAO, HAMORI  )٢0١٦م(، 
التنظيمــي: االلتــزام 
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يــرى علمــاء التبــادل االجتماعــي أن املنظمــات الــي تعتمــد علــى إســناد مهــام تطويريــة، كوســيلة مــن 
املهــام  هــذه  مثــل  املوظفــن. ولكــن  التــزام  يســاهم يف زايدة  ذلــك  أن  اإلداري ملوظفيهــا،  التطويــر  وســائل 
التطويريــة قــد تقــوض أيًضــا االلتــزام، مــن خــال زايدة قيمــة موظفيهــا يف ســوق العمــل اخلارجــي. وقــد مت يف 
الدراســة مقارنــة أتثــر املهــام التطويريــة علــى االلتــزام التنظيمــي، مــع ممارســات التطويــر اإلداري األخــرى، وهــي: 
التدريــب، والتوجيــه، والتمريــن، ودعــم الرئيــس املباشــر، ودعــم اإلدارة العليــا. وقــد مت كذلــك دراســة مــا إذا كان 
التعــاون يرتفــع عندمــا يتــم اجلمــع بــن ممارســة املهــام التطويريــة مــع ممارســات التنميــة األخــرى. وذلــك ابســتخدام 
عينــة مكونــة مــن )٣١٢( مــن املهنيــن ذوي املهــارات العاليــة، ويعملــون يف أكثــر مــن ســتن دولــة، يف جمموعــة 

متنوعــة مــن الصناعــات والشــركات مــن خمتلــف األحجــام. وتوصلــت الدراســة ألهــم النتائــج التاليــة:

 أن املهــام التطويريــة هــي احملــرك األقــوى حنــو االلتــزام التنظيمــي، جنبــا إىل جنــب مــع الدعــم مــن اإلدارة 
العليــا. وكانــت العاقــة اإلجيابيــة بــن املهــام التطويريــة وااللتــزام التنظيمــي أضعــف يف وجــود ممارســات التنميــة 

األخــرى.

اجملتمــع يف  وظيفــة خدمــة  لتطويــر  اســراتيجية  رؤيــة  بعنــوان:  طــال )٢0١٦م(،  الشــريف،  دراســة 
دلفــاي(: )أســلوب  الســعودية  اجلامعــات 

هدفــت إىل الوصــول لرؤيــة اســراتيجية مقرحــة لتطويــر وظيفــة خدمــة اجملتمــع يف اجلامعــات الســعودية 
مــن خــال التعــرف علــى واقــع وظيفــة خدمــة اجملتمــع ومعوقاهتــا، وذلــك يف ضــوء آراء اخلــراء واســتجاابهتم 
علــى ثــاث جــوالت ألســلوب )دلفــاي(، وقــد أجريــت الدراســة علــى عينــة مــن أعضــاء هيئــة التدريــس يف أربــع 
جامعــات ســعودية عريقــة، وبنــاء علــى نتائــج الدراســات الســابقة، واإلطــار النظــري للبحــث، ونتائــج الدراســة 
التحليليــة لواقــع الوظيفــة ومعوقاهتــا، ويف ضــوء آراء اخلــراء واســتجاابهتم -أســفرت الدراســة عــن عــدة نتائــج 
أمههــا أن درجــة واقــع وظيفــة خدمــة اجملتمــع مــن وجهــة نظــر أعضــاء هيئــة التدريــس يف اجلامعــات الســعودية 
تراوحــت مــا بــن متوســطة وقليلــة جــداً، وتراوحــت درجــة معوقــات وظيفــة خدمــة اجملتمــع مــا بــن كبــرة وكبــرة 
جــداً، واتفقــت آراء اخلــراء علــى احملــاور الرئيســة للرؤيــة االســراتيجية لوظيفــة خدمــة اجملتمــع يف اجلامعــات 
الســعودية وهــي التعليــم املســتمر ونقــل وتوطــن التقنيــة واملشــاركة اجملتمعيــة. وأوصــت الدراســة بتفعيــل وممارســة 

وظيفــة خدمــة اجملتمــع يف اجلامعــات الســعودية بدرجــة أكــر ممــا هــو عليــة الوضــع الراهــن.

دراســة علــي، برعــي )٢0١٦م(، بعنــوان: أثــر املنظمــات التدريبيــة علــى التنميــة اإلداريــة )ابلتطبيــق علــى 
وزارة الربيــة والتعليــم - واليــة جنــوب كردفــان(:
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تناولــت الدراســة أثــر التدريــب علــى التنميــة اإلداريــة بشــكل عــام، وركــزت علــى أثــر التدريــب يف أداء 
العاملــن بــوزارة الربيــة والتعميــم بواليــة جنــوب كردفــان. وتوصلــت الدراســة لعــدة نتائــج، مــن أمههــا:

العمــل يف  أداء  املنظمــات وحتســن  بــه  تقــوم  الــذي  التدريــب  بــن نوعيــة ومســتوى  : هنــاك عاقــة 
املؤسســات واألفــراد، وأن التدريــب املســتمر يســاعد يف حتســن أداء العمــل يف وزارة الربيــة والتعليــم ابلواليــة، 
وعلــى ضــوء هــذه النتائــج أوصــت الدراســة املنظمــات ابالهتمــام بعمليــة التدريــب حــى تســهم يف رفــع مســتوى 

أداء العامــن، وأن تتبــى أســاليب تدريبيــة حديثــة مــن أجــل زايدة اإلنتــاج والتنميــة اإلداريــة.

 Jha, Sumi., Bhattacharyya, SomSekhar., & Fernandes, دراســة 
Christo )٢0١٦م(، بعنــوان: املــوارد البشــرية، التنميــة اإلداريــة، والتدريــب، كســوابق مــن أجــل حتقيــق 

االســراتيجي: التكامــل 

هتــدف الدراســة لتطــور منــوذج مــن خــال تكوبــن عاقــة تكامــل اســراتيجية بــن التنميــة اإلداريــة، واملــوارد 
البشــرية والتدريب والقيادة واهليكل التنظيمي.

وقــد أجريــت الدراســة عــن طريــق توزيــع اســتبيان منظــم علــى )40٢( مــن مديــري منظمــات التصنيــع 
يف اهلنــد، الذيــن يعملــون يف شــركات القطــاع العــام واخلــاص علــى حــد ســواء. وأشــارت نتائــج الدراســة إىل أن 
املتغــرات اخلارجيــة كانــت: التنميــة اإلداريــة، واملــوارد البشــرية والتدريــب، أمــا املتغــرات الدخيلــة فهــي: القيــادة، 
التنميــة اإلداريــة واملــوارد  التكامــل االســراتيجية. وأن اندمــاج  املتغــر الداخلــي:  التنظيمــي، وكان  واهليــكل 

البشــرية، مــع التدريــب يســاعد علــى حتقيــق التكامــل االســراتيجي. 

النتائج: 

١- الســؤال األول: مــا أهــم النمــاذج الدوليــة يف تنميــة املــوارد البشــرية، واالســتثمار يف رأس 
املــال البشــري؟

متــت اإلجابــة علــى هــذا الســؤال مــن خــال الطلــب مــن خــراء الدراســة )ملحــق رقــم ١( حتديــد أهــم 
النمــاذج الدوليــة يف تنميــة املــوارد البشــرية، واالســتثمار يف رأس املــال البشــري، وكانــت نتائــج آرائهــم علــى 

النحــو التــايل:
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جدول )٢(:
 أهم النماذج الدولية يف تنمية املوارد البشرية، واالستثمار يف رأس املال البشري

الرتيبالنسبة املئويةالتكرارالنماذجرقم النموذج
٥٦١٪١٥النموذج السنغافوري٣
٣٣٢٪٩النموذج األمريكي١
٧٣٪٢النموذج الريطاين٢
44٪١غر ذلك4

١00٪٢٧اجملموع
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وفًقــا آلراء خــراء الدراســة حصــل النمــوذج )الســنغافوري( علــى املرتبــة األوىل كأهــم النمــاذج الدوليــة يف 
تنميــة املــوارد البشــرية، واالســتثمار يف رأس املــال البشــري، بنســبة مئويــة ٥٦٪، وحــل ابملرتبــة الثانيــة النمــوذج 
)األمريكــي( بنســبة مئويــة ٣٢٪، وحــل ابملرتبــة الثالثــة النمــوذج )الريطــاين( بنســبة مئويــة ٧٪، واقــرح عــدد 

مــن اخلــراء النمــوذج )اليــاابين(، وكذلــك )املاليــزي(. 

وبســبب حجــم الدراســة ســيتم االكتفــاء ابســتعراض النمــوذج صاحــب املرتبــة األوىل )الســنغافوري(، 
وذلــك علــى النحــو التــايل:

منوذج دولة سنغافورة يف تنمية املوارد البشرية، واالستثمار يف رأس املال البشري: 

متهيد: 

التنمويــة الشــاملة يف دولــة ســنغافورة، حــى أصبحــت هدفًــا للدراســة  التجربــة  الباهــر  النجــاح  رافــق 
واالســتطاع، لرصــد أســباب متيزهــا، ويتضــح أن حمــور هــذا النجــاح الفائــق يكمــن يف حســن اســتثمارها لــرأس 
املــال البشــري، واالهتمــام بتنميــة املــوارد البشــرية، حــى أصبــح نظــام التعليــم الســنغافوري منوذًجــا حيتــذى بــه.

ســنغافورة دولة تقع يف قارة آســيا، ويبلغ عدد ســكاهنا ٥,4٦0,٣0٢ مليون نســمة، وهي قصة جناح 
اســتثنائية، إذ إهنــا يف أقــل مــن ٥0 عــام حتولــت مــن جزيــرة فقــرة معدومــة املــوارد الطبيعيــة إىل بلــد تضاهــي 
مســتوايت معيشــة ســكان نظراهتــا يف الــدول الصناعيــة الكــرى األكثــر تطــوراً )الدخيــل ،١4٣٥ه: ١48(.

حققــت ســنغافورة املركــز )١١( يف ترتيــب البلــدان حســب دليــل التنميــة البشــرية لعــام ٢0١4م، بينمــا 
حلــت اململكــة العربيــة الســعودية يف املرتبــة )٣٩(، مــن ١88 دولــة تضمنهــا الدليــل )جهــان، وآخــرون، 

.)٣0: ٢0١٥م 

ارتفــع نصيــب الفــرد مــن إمجــايل الناتــج احمللــي )GDP( مــن )4٢8( دوالر أمريكــي، يف )١٩٦0م(، 
ليبلــغ ذروتــه يف )٢0١4م( عندمــا وصــل إىل )٥٦888( دوالر أمريكــي، وتراجــع إىل )٥٢٩00( دوالر 
أمريكــي يف )٢0١٥م(. بينمــا بلــغ نصيــب الفــرد مــن إمجــايل الناتــج احمللــي يف اململكــة العربيــة الســعودية 

)٢048١( دوالر أمريكــي يف )٢0١٥م( )البنــك الــدويل، ١4٣٧ه(.   

دمج سياسات تطوير املهارات يف اسرتاتيجية إمنائية وطنية:

شــكل تطويــر املهــارات واملؤهــات عنصــرًا اســراتيجًيا يف اخلطــط اإلمنائيــة الوطنيــة لســنغافورة. واعتمــد 
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علــى اســراتيجيات يف أربعــة جمــاالت، وهــي: )دور احلكومــة النشــط؛ التعلــم املنفتــح علــى اخلــارج؛ اتبــاع هنــج 
قطاعــي يف بنــاء القــدرات؛ اعتمــاد هنــج اســتباقي يف تطويــر املهــارات(: 

دور احلكومات النشط: أدت حكومة سنغافورة دورا نشطا يف النهوض ابلصادرات واالستثمار ونقل 
التكنولوجيــا والتغيــر التكنولوجــي وتنميــة املــوارد البشــرية. واســتخدمت تلــك السياســات علــى حنــو فّعــال؛ 
لبنــاء املؤهــات والقــدرات علــى مســتوى املنشــأة والقطــاع والبلــد. وقــد صاغــت اســراتيجيات إمنائيــة وطنيــة 

ابعتبارهــا إطــارا للتنســيق واالتســاق بــن السياســات. 

اسراتيجية تعلم منفتح على اخلارج: اكتسى التعلم من مصادر أجنبية أمهية كبرة.- 

النهــج القطاعــي يف بنــاء القــدرات: اعتمــدت ســنغافورة هنجــا قطاعيــا يف التصنيــع، رغــم أن ذلــك حــدث - 
يف مراحــل خمتلفــة مــن عملياهتــا اإلمنائيــة. حــددت ســنغافورة يف مرحلــة مبكــرة مــن عمليــات تنميتهــا 
قطاعــات اســراتيجية ذات إمــكاانت تعلــم كبــرة تتيــح االرتقــاء يف سلســلة التعلــم والقيمــة املضافــة. 
ومثلــت اســراتيجياهتا القطاعيــة أســاس اســراتيجياهتا املتعلقــة بتطويــر املهــارات. وعلــى ســبيل املثــال 
أنشــأت هيئــات قطاعيــة لرصــد التطــورات يف قطاعــات حمــددة، مبــا يف ذلــك أتثــر العوملــة والتكنولوجيــات 
اجلديــدة وممارســات اإلدارة اجلديــدة. وقّيمــت كيفيــة أتثــر تلــك التغيــرات علــى الطلــب علــى املهــارات 

ونقلــت تلــك املعلومــات إىل نظــام تطويــر املهــارات.

هنــج اســتباقي لتطويــر املهــارات: اســتبقت سياســات التعليــم والتدريــب يف حــاالت التــدارك الناجحــة - 
املتطلبــات املقبلــة مــن املهــارات؛ بغيــة ضمــان إمــداد يف املوعــد املناســب ابملهــارات الازمــة لتحقيــق 
األهــداف اإلمنائيــة للبلــد. ويكمــن التحــدي يف تنميــة قــدرة البلــدان علــى بنــاء مســار تعلــم وابتــكار ووضــع 
اســراتيجية نشــطة، تدمج العلوم والتكنولوجيا والتعلم يف السياســات الصناعية والتجارية واالســتثمارية؛ 

بغيــة حتقيــق التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة.  

التنميــة  وتعتمــد ســنغافورة هنًجــا قطاعيًــا يف حتديــد االحتياجــات مــن املهــارات والتدريــب ألغــراض 
)شــاهنان وهانــد، ٢008؛ تشــيون، ٢008؛ ابول، ٢00٧(. وحتــّدد القطاعــات االســراتيجية الــي حتتــاج 
للتطويــر عــن طريــق عمليــة ثاثيــة، تربــط السياســات احلكوميــة، والرتيبــات املؤسســية، وسياســات الصناعــة 
واالســتثمار، بتطويــر املهــارات، وذلــك عــن طريــق حتاليــل حمــددة لاحتياجــات املهنيــة، واالحتياجــات مــن 
املهــارات حســب القطاعــات. ويشــمل النهــج املســتخدم يف هــذه العمليــة حتليــل ســوق العمــل، واســتقصاء 
املؤسســات، واملعلومــات النوعيــة الــواردة مــن أصحــاب املصلحــة، ودراســات حمــددة للقضــااي القطاعيــة. وتقــوم 

اهليئــات القطاعيــة مبــا يلــي:
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١- رصد التطورات يف قطاعها، مبا يف ذلك أتثر العوملة، والتغير التكنولوجي، وممارسات اإلدارة اجلديدة.

٢- حتليل كيفية أتثر تلك التغرات يف الطلب على املهارات.

٣- تقييــم مــدى امتــاك كل مــن القطاعــات للمهــارات املناســبة لدعــم التغــرات االقتصاديــة، وترجــم الــوزارات 
املعنيــة املعلومــات املتعلقــة مبتطلبــات املهــارات مســتقبًا إىل إمــداد تعليمــي وتدريــيب، وذلــك علــى ســبيل املثــال 
بــزايدة عــدد مراكــز ومؤسســات التدريــب، أو تقــدمي منــح تدريــب علــى املهــارات الازمــة، أو إلغــاء حوافــز 
التدريــب يف اجملــاالت ضعيفــة األولويــة الــي يتقلــص فيهــا الطلــب علــى العمــال )مكتــب العمــل الــدويل، 

٢008م: ٩8- ١0٣(.

وأتكيًدا ملا وصلت له سنغافورة من تنمية متميزة وكتجربة متفردة، حققت يف تصنيف مؤشر االبتكار العاملي 
للعــام ٢0١٦م، املرتبــة السادســة، وقــد كانــت حتتــل املرتبــة الســابعة يف ٢0١٥م، وكذلــك يف ٢0١4م، واحتلــت 
.)Cornell University, INSEAD, and WIPO, 2016:15 (املرتبة السادســة يف ٢0١٣م

متثــل وكالــة تنميــة القــوة العاملــة يف ســنغافورة اهليئــة املركزيــة املســؤولة عــن تنســيق مجيــع قضــااي رأس املــال 
البشــري. وتتــوىل تعزيــز قابليــة العّمــال لاســتخدام عــن طريــق زايدة املهــارات وإعــادة التدريــب. ويتمثــل هدفهــا 
علــى املــدى البعيــد يف مســاعدة العّمــال يف احلفــاظ علــى وظائفهــم، مزوديــن أبحــدث املهــارات والتعــاون مــع 
أصحــاب العمــل، مــن أجــل تعزيــز ممارســات املــوارد البشــرية يف نظــام يشــجع التعلــم املتواصــل. وتســتجيب 
برامــج التدريــب اخلاصــة ابلشــباب والكهــول مــن العّمــال إىل احتياجــات القــوة العاملــة عــن طريــق خمطــط 
التدريــب التعــاوين للبالغــن ومبــادرة تدريــب املوظفــن الكهــول. وتقــدم املبــادرة النموذجيــة للتدريــب علــى 
املهــارات دروســا لتجديــد املهــارات واالرتقــاء هبــا بواســطة برانمــج لبعــض الوقــت يقــدَّم هنــارا أو مســاء ويف 
عطــل هنايــة األســبوع. وتتيــح الوكالــة أيضــا فرصــا العتمــاد املهــارات املهنيــة أو التقنيــة الــي يكتســبها العّمــال 
خــارج نظــام التعليــم الرمســي، ويســاهم ذلــك يف االعــراف ابملهــارات وإمكانيــة نقلهــا وقابليتهــا لاســتخدام، أمــا 
برانمــج جتديــد مهــارات القــوة العاملــة يف االقتصــاد اجلديــد فهــو عبــارة عــن برانمــج ســريع العتمــاد املهــارات عــن 
طريــق دورات تدريبيــة مكثفــة، وتتــوىل مؤسســات خاصــة أيضــاً، مــن قبيــل معهــد اإلدارة يف ســنغافورة ومجعيــة 
ســنغافورة للتدريــب والتنميــة، ومعهــد ســنغافورة للمــوارد البشــرية، تقــدمي دورات تدريبيــة خمتومــة بشــهادات 
لارتقــاء مبهــارات العّمــال، وتســاهم النقــاابت يف تعليــم أعضائهــا وتدريبهــم عــن طريــق برانمــج إعــادة تطويــر 
املهــارات، الــذي أقــّر يف بدايــة املطــاف يف قطــاع التصنيــع مث ُعّمــم لدعــم )إعــادة( تدريــب عّمــال قطــاع 
اخلدمــات. وأنشــأ مؤمتــر النقــاابت الوطــي أيضــا صنــدوق تعليــم وتدريــب يدعــم حنــو 40 دورة تدريبيــة تتعلــق 
مبهــارات تكنولوجيــا املعلومــات واملهــارات املكتبيــة. وتســاهم املنشــآت يف تنميــة القــوة العاملــة بواســطة ضريبــة 
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تطويــر املهــارات بنســبة ١ يف املائــة مــن إمجــايل األجــور وميكنهــا املطالبــة ابســرجاع معظــم تكاليــف التدريــب 
مــن صنــدوق تطويــر املهــارات )مكتــب العمــل الــدويل، ٢008م :١١4(.

:)MDIS( معهد التنمية اإلدارية يف سنغافورة ●

أتســس يف عــام ١٩٥٦م، وهــو أقــدم معهــد مهــي للتعلــم مــدى احليــاة غــر هــادف للربــح يف ســنغافورة، - 
والصحــة  األزايء،  وتصميــم  واهلندســة،  واإلدارة،  األعمــال  جيــد يف  بشــكل  معتمــدة  دورات  ويقــدم 
وعلــوم احليــاة، وتكنولوجيــا املعلومــات، واالتصــال اجلماهــري، وعلــم النفــس، والســفر والســياحة وإدارة 
الضيافــة. وتقــدم هــذه الرامــج ابلتعــاون مــع خنبــة مــن اجلامعــات العريقــة يف أســراليا وفرنســا واململكــة 
املتحــدة والــوالايت املتحــدة األمريكيــة. وأنشــأ املعهــد يف عــام ١٩٩٥م ذراع تدريــيب ملوظفــي الشــركات 

مبســمى )تنميــة اإلدارة واالستشــارات(، وذلــك لتلبيــة االحتياجــات التدريبيــة للقــوى العاملــة. 

لديــه ثاثــة  التنميــة اإلداريــة يف ســنغافورة  الرئيســي يف ســنغافورة، معهــد  للحــرم اجلامعــي  ابإلضافــة 
فــروع يف اخلــارج: طشــقند )أوزبكســتان(، جوهــور )ماليــزاي(، وتشــيناي )اهلنــد(، الــي أنشــئت يف ٢008م، 
و٢0١٣م، و٢0١٥م علــى التــوايل. ولديــه أيضــا مكاتــب متثيــل يف الصــن واهلنــد وإندونيســيا وســري النــكا 

.)MDIS,2016( .واتيلنــد، فضــًا عــن وكاء يف مجيــع أحنــاء جنــوب شــرق آســيا

نظام التعليم يف سنغافورة )تعليم شامل(:- 

يهــدف نظــام التعليــم يف ســنغافورة ملســاعدة الطــاب علــى اكتشــاف مواهبهــم، وحتقيــق إمكاانهتــم، 
وتطويــر شــغفهم للتعليــم والــذي يســتمر معهــم طــوال حياهتــم. فميزانيــة التعليــم الســنوية تقــدر بـــ ١0.٦ مليــار 
دوالر وذلــك يف ٢0١٢م. موزعــة علــى أكثــر مــن ٣٥0 مــن املــدارس االبتدائــي، والثانــوي، والتعليــم مــا بعــد 

.)Ministry of Education,2012:3 (.الثانــوي، بدعــم مــن ٣٢،000 مــن موظفــي التعليــم

ميــزة التنافســية كانــت إحــدى أهــم الدعائــم يف حتســن جــودة التعليــم يف ســنغافورة، ابعتبــار أن هــذه 
التنافســية قدمــت لــآابء والطــاب جمــاالت أوســع لاختيــار، كمــا أجــر تطبيــق املســاءلة املــدارس علــى حتســن 

براجمهــا. )اجمليــدل، ١4٣٣هـــ :٩0(.

العــامل يف  الــدول األعلــى يف  لعــام ٢0١4م )Pearson 2014( عــن  تقريــر برســون   وحبســب 
التحصيل العلمي واملهارات املعرفية، فقد حلت سنغافورة يف املرتبة )٣( عاملياً، متقدمة مبرتبتن عن تصنيفها 
.)PEARSON REPORT,2014:8( .ًعامليا )يف عام ٢0١٢م، فقد كانت حتتل املرتبة )٥

وقــد حقــق طــاب الصــف الرابــع يف ســنغافورة يف مــادة الرايضيــات يف اختبــارات تيمــس ٢0١١م 
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)TIMSS 2011( املرتبــة األوىل بـــ ٦0٦ نقطــة، وحقــق طــاب الصــف الثامــن يف ســنغافورة املرتبــة الثانيــة 
)40-42 :2012A, Arora and ,Foy ,Martin ,Mullis(.بـــ ٦١١ نقطــة

 وكذلك قد حقق طاب الصف الرابع يف سنغافورة يف مادة العلوم يف اختبارات تيمس ٢0١١م 
)TIMSS 2011( املرتبــة الثانيــة بـــ ٥8٣ نقطــة، وحقــق طــاب الصــف الثامــن يف ســنغافورة املرتبــة 

.)Mullis, Martin, Foy,and Arora ,2012B: 38-40(  .األوىل بـ ٥٩0 نقطة

وقد حقق طاب سنغافورة يف اختبارات برلز ٢0١١م )Pilrs2011( املرتبة الرابعة بـ ٥٦٧ نقطة. 
.)Mullis, Martin, Foy,and Drucker,2012C: 38(

وكانــت ســنغافورة يف املرتبــة الثانيــة عامليــاً يف »جــودة النظــام التعليمــي«، وذلــك يف تقريــر التنافســية 
أمــا    .Global Competitiveness Report 2011–2012 ٢0١١-٢0١٢م  العامليــة 
تقريــر ماكينــزي ٢0١0م McKinsey Report, published November 2010 والــذي 
يبحــث يف خصائــص النظــم املدرســية الــي تنتــج ابســتمرار الطــاب الذيــن يــؤدون بشــكل جيــد يف اختبــارات 
العــامل.  املــدارس األفضــل أداء يف  الدوليــة، فقــد صنفــت ســنغافورة علــى أهنــا واحــدة مــن أنظمــة  القيــاس 

.)Ministry of Education,2012: 3(

مــن بــن نقــاط القــوة الرئيســية لنظــام التعليــم يف ســنغافورة هــي سياســة اللغــة الثنائيــة )اللغــة األم واللغــة 
االجنليزيــة(، والتشــديد علــى أن يكــون التعلــم واســع النطــاق وشــامل، مــع الركيــز علــى جــودة املعلــم، ودمــج 
تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت )ICT( يف التعليم. ونعتقد أيضا أن مدارسنا جيب أن تعمل بشكل 

.)Ministry of Education,2012:1(.وثيــق مــع أوليــاء األمــور واجملتمــع

اإلجنــاز احلقيقــي الــذي حققتــه ســنغافورة هــذه اجلزيــرة الصغــرة هــو تطويــر نظــام تعليمــي يعتــر أحــَد أرقــى 
أنظمــة التعليــم يف العــامل بــا نــزاع؛ حيــث مكنهــا نظامهــا التعليمــي مــن تكويــن كفــاءات وخــرات ســامهت يف 
بنــاء اقتصــاد البلــد. وميثــل التعليــم إحــدى أولــوايت احلكومــة الســنغافورية، كمــا أنــه حيقــق نتائــج جيــدة علــى 
الصعيديــن الوطــي والــدويل، حيــث حيصــل الطــاب الســنغافوريون دائمــا علــى أوىل املراتــب يف املنافســات 
العامليــة يف مــواد الرايضيــات والعلــوم، وينجحــون عــادة يف بلــوغ مراكــز متقدمــة يف مســابقات الرايضيــات 
العامليــة. وتتحــدد مهمــة الربيــة والتعليــم يف تكويــن وبنــاء اإلنســان الســنغافوري، لتجعــل منــه عنصــراً قــادراً علــى 
املســامهة يف تطويــر مســتقبل بلــده، حيــث تســعى وزارة الربيــة والتعليــم الســنغافورية إىل مســاعدة الطلبــة علــى 
اكتشــاف مواهبهــم، واســتغال طاقاهتــم أبفضــل شــكل ممكــن، والتعلــم أكثــر، وحتقيــق نتائــج جيــدة وتوفــر 
البنيــة التحتيــة الازمــة لذلــك مــن نظــام تعليمــي متقــدم ومؤسســات تعليميــة جمهــزة أبحــدث الوســائل وكذلــك 
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أســاتذة أكفــاء. لقــد حفــّزت هــذه النتائــج اجليــدة الــي حققتهــا مجهوريــة ســنغافورة يف جمــال التعليــم دواًل عديــدة 
منهــا الــوالايت املتحــدة األمريكيــة لدراســة أســرار تفــوق الطــاب الســنغافورين يف الرايضيــات؛ لاســتفادة مــن 
التجربــة الســنغافورية يف التعليــم، وتصميــم املناهــج لتطويــر طــرق التدريــس، وإعــداد األســاتذة املتمكنــن الذيــن 

يســهمون يف صقــل املواهــب وتنميــة القــدرات )امللحقيــة الثقافيــة الســعودية يف ســنغافورة ،٢0١٢م :٦(.

مــر التعليــم يف ســنغافورة بعــدة مراحــل مــن اإلصاحــات، ففــي أواخــر الســبعينات حــى اوائــل التســعينات 
مت الركيــز علــى اجلــدارة أو الكفــاءة، هبــدف التأكــد مــن تلقــي الطلبــة )تعليــم حقيقــي(، ومــن وضــع معايــر 
عاليــة للتعليــم، وقــد حتقــق ذلــك عــر الركيــز علــى املناهــج الدراســية، وتوحيــد الكتــب املدرســية، واألســاليب 
املتبعــة يف املــدارس. وقــد جــرى إنشــاء هيئــة تفتيــش املــدارس، واختــذت إجــراءات أخــرى لضمــان اتبــاع املعلمــن 
للمناهــج وأســاليب التدريــس املكلفــن هبــا مركــزايً. وقــد جنحــت هــذه االصاحــات فعليــاً، فارتفعــت معــدالت 
ختــرج الطلبــة، ولكنهــا أدت إىل تقليــص التحكــم مــن جانــب املــدارس واملديريــن واملعلمــن، ومل يكــن هنــاك أي 
فكــرة لابتــكار أو لتطويــر املناهــج الدراســية جتــرى مببــادرة مــن املعلمــن أو املدرســة. ونتيجــة لاقتصــاد القائــم 
علــى املعرفــة قامــت وزارة التعليــم يف أواخــر مثانينــات القــرن املاضــي إبنشــاء املــدارس املســتقلة واملتمتعــة إبدارة 
ذاتيــة، ومــع حلــول منتصــف التســعينات أدركــت احلكومــة أن وجــود عــدد قليــل مــن املــدارس البــارزة مل يكــن 
كافيــاً، علــى الرغــم مــن أن املــدارس املســتقلة كانــت تعمــل علــى حنــو جيــد، فخرجــت املرحلــة الثالثــة إلصــاح 
نظــام التعليــم بســنغافورة، وعرفــت ابســم ))النمــوذج املرّكــز علــى القــدرة((، والــي أطلقــت فيهــا مبــادرات 

اصاحيــة متعــددة:

األمــة((، )TSLN(، وهــي  تعلــم  التفكــر،  مبــادرة ))مــدارس  عــام ١٩٩٧م وهــي  أوهلــا كان يف 
اختصــار لعبــارة )Thinking Schools, Learning Nation(، والــي دعــت إىل التعــاون مــن 
أجــل تغيــر نظــام التعليــم، وتنميــة ثقافــة التعلــم والتفكــر العميــق. وقامــت علــى أربعــة مبــادئ رئيســة وهــي: 
االســتناد إىل نوعيــة جيــدة مــن املعلمــن، منــح قــادة املــدارس مزيــداً مــن االســتقالية، إلغــاء نظــام التفتيــش 
 School( لعبــارة  اختصــار  وهــي   ،)SEM( املدرســي التمييــز  منــوذج  واســتحداث  املدرســي،  والرقابــة 
Excellence Model( حبيــث تقــع مســؤولية التحكــم ابلتطويــر علــى املــدارس، وتقســيم املــدارس إىل 
جمموعــات، يشــرف عليهــا موجهــون خمتصــون. ويف عــام ٢00٥م جــرى إطــاق مبــادرة جديــدة، وهــي مبــادرة 
 .)Teach less, learn more( وهــي اختصــار لعبــارة ،)TLLM( ،))تعليــم أقــل، تعلّــم أكثــر((

)الدخيــل ،١4٣٥هـــ :١٥٣-١٥٥(.
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- أوجه االستفادة من التجربة السنغافورية يف بناء التصور املقرتح:

١- حســن اســتثمار رأس املــال البشــري، واالهتمــام يف تنميــة املــوارد البشــرية، حــى أصبــح نظــام التعليــم 
الســنغافوري منوذًجــا حيتــذى بــه.

٢- التدريــب مــن أجــل تطويــر املهــارات واملؤهــات يعتــر عنصــرًا اســراتيجًيا يف اخلطــط اإلمنائيــة الوطنيــة 
لســنغافورة.

٣- تكامــل األدوار بــن قطاعــات اجملتمــع الثــاث يف ســنغافورة، ســاهم يف حتقيــق هــذا املســتوى مــن التنميــة 
الشــاملة كتجربــة متفــردة.

لــدور اجلامعــات ومعهــد اإلدارة العامــة يف التنميــة  الثــاين: مــا التصــور املقــرتح  ٢- الســؤال 
املتبــادل؟ التدريــب  مــن خــال  اجملتمعيــة 

متــت اإلجابــة علــى هــذا الســؤال مــن خــال الطلــب مــن خــراء الدراســة )ملحــق رقــم ١(، احلكــم علــى 
قابليــة التصــور املقــرح للتطبيــق يف البيئــة الســعودية، وماحظاهتــم التطويريــة عليــه، والــذي قدمــه الباحــث هلــم 
بصورتــه األوليــة. وقــد اتضــح أن اخلــراء بشــكل عــام لديهــم اجتــاه إجيــايب حنــو أمهيــة تفعيــل دور اجلامعــات 
ومعهــد اإلدارة العامــة يف حتقيــق التنميــة اجملتمعيــة مــن خــال التدريــب املتبــادل، ومســامهة ذلــك يف حتقيــق 
رؤيــة ٢0٣0، فقــد اتفــق )٧4٪( مــن خــراء الدراســة علــى قابليــة التصــور املقــرح للتطبيــق يف البيئــة الســعودية 
بنســبة عاليــة، بينمــا يــرى )٢٦٪( منهــم أنــه قابــل للتطبيــق بنســبة متوســطة، وقــدم )٧0٪( مــن خــراء الدراســة 
ماحظــات تطويريــة عليــه، مت مراعاهتــا، للوصــول ملرئيــات مشــركة يف بنــاء هــذا التصــور، وهــو علــى النحــو 

التــايل:
التدريب املتبادل قناة التنمية اجملتمعية

تصور مقرتح لدور اجلامعات ومعهد اإلدارة العامة يف التنمية اجملتمعية 

املنطلقــات: رؤيــة اململكــة ٢0٣0، برانمــج التحــول الوطــي ٢0٢0، التكامــل بــن قطاعــات اجملتمــع 
الثــاث )احلكومــي، اخلــاص، غــر الرحبــي(، املشــاركة اجملتمعيــة، االســتثمار الرشــيد للمــوارد املاليــة والبشــرية 

املتاحــة.

الفكــر  التكامــل مطلــب جمتمعــي وتنمــوي، حيــث عليــه  الفكــري )الفلســفي(:   األســس: األســاس 
اإلســامي. األســاس االقتصــادي: االســتثمار الرشــيد يف رأس املــال البشــري، مــن خــال تفعيــل املشــاركة 
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اجملتمعيــة يف حتســن توظيــف املــوارد البشــرية واملاليــة، حتقيقــاً للتنميــة اجملتمعيــة الشــاملة واملســتدامة، يف ظــل 
التحــدايت االقتصاديــة. األســاس الوظيفــي: تفعيــل دور اجلامعــات، ومعهــد اإلدارة العامــة، كبيــوت خــرة يف 
دعــم القطاعــات الثــاث، واســتثمار وتنميــة وتطويــر اإلمكانيــات البشــرية واملاديــة املتوفــرة فيهــا، لتحقيــق أمثــل 
التطبيقــات الــي تــؤدي لتفعيــل دورهــا يف التعليــم والبحــث العلمــي وخدمــة اجملتمــع، وابلتــايل حتقيــق أهدافهــا. 

أهداف التصور:

١- تنميــة املــوارد البشــرية يف قطاعــات اجملتمــع الثاثــة )احلكومــي، اخلــاص، غــر الرحبــي( بكفــاءة وفاعليــة، 
والــي تشــكل العنصــر األساســي يف حتقيــق التنميــة اجملتمعيــة الشــاملة واملســتدامة.

٢- االســتثمار الرشــيد لإلمكانيــات املتاحــة يف قطاعــات اجملتمــع الثاثــة )احلكومــي، اخلــاص، غــر الرحبــي( 
وخراهتــا املراكمــة، مــن خــال تفعيــل املشــاركة اجملتمعيــة، خصوًصــا يف ظــل التحــدايت االقتصاديــة.

٣- توســيع نطــاق دور املؤسســات التعليميــة والتدريبيــة )اجلامعــات، معهــد اإلدارة العامــة( يف تنميــة 
املــوارد البشــرية، اخلارجيــة والداخليــة.

متطلبات التصور:

عقــد شــراكة بــن وزارة التعليــم ومعهــد اإلدارة العامــة، بغــرض بنــاء قنــاة إلكرونيــة فاعلــة لتبــادل اخلــرات - 
واملنافــع يف جمــال تنميــة املــوارد البشــرية اخلارجيــة والداخليــة، مــن خــال التكامــل مــع قطاعــات اجملتمــع 

الثاثــة )احلكومــي، اخلــاص، غــر الرحبــي(.

عقــد شــراكة بــن فــروع معهــد اإلدارة العامــة واجلامعــات احملليــة، لتبــادل اخلــرات ونشــرها، وتفعيــل دورمهــا - 
يف تنميــة املــوارد        البشــرية، بصــورة تكامليــة.

تفعيــل شــراكات اجلامعــات مــع قطاعــات اجملتمــع الثاثــة )احلكومــي، اخلــاص، غــر الرحبــي(، املتوائمــة - 
مــع تنميــة املــوارد البشــرية.

تفعيل شراكات معهد اإلدارة العامة يف تنمية املوارد البشرية مع القطاعات احلكومية.- 
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مكوانت وأدوار التصور:

١. املكوانت األساسية:

اجلامعات: اســتثمار شــراكات اجلامعات مع قطاعات اجملتمع الثاثة )احلكومي، اخلاص، غر الرحبي(، - 
مــن خــال أوديــة التقنيــة، والكراســي البحثيــة واألوقــاف،  يف تفعيــل هــذه القنــاة، والــي تنفــذ حاليــاً 

والرامــج التطوعيــة واملســؤولية اجملتمعيــة للعمــادات املعنيــة خبدمــة اجملتمــع فيهــا.

معهــد اإلدارة العامــة: اســتثمار خــرات معهــد اإلدارة العامــة املراكمــة يف تنميــة رأس املــال البشــري يف - 
القطــاع احلكومــي، يف تفعيــل هــذه القنــاة. 

قطاعــات اجملتمــع الثاثــة )احلكومــي، اخلــاص، غــر الرحبــي(: التفاعــل مــع القنــاة، مــن خــال اســتثمار - 
الفــرص التدريبيــة املتاحــة يف القنــاة لتنميــة مواردهــم البشــرية، وكذلــك طــرح الرامــج املعنيــة بتنميــة املــوارد 

البشــرية املقدمــة منهــم، ملنســويب للجامعــات، وملنســويب معهــد اإلدارة العامــة.

٢. مكوانت التدريب املباشر:

فــروع معهــد اإلدارة العامــة: طــرح الرامــج املعنيــة بتنميــة املــوارد البشــرية، بصــورة تكامليــة مــع اجلامعــات - 
املرتبــط هبــا كل فــرع.

العمــادات املعنيــة ابلتطويــر األكادميــي واإلداري ابجلامعــات: طــرح الرامــج املعنيــة بتنميــة املــوارد البشــرية، - 
بصــورة تكامليــة مــع فــرع معهــد اإلدارة العامــة املرتبــط هبــا.

٣. مكوانت التدريب اإللكرتوين والتدرب عن بعد:

العمــادات املعنيــة ابلتعلــم اإللكــروين والتعلــم عــن بعــد: توفــر البيئــة التقنيــة احلاضنــة للقنــاة، واملنصــات 
التدريبيــة اإللكرونيــة للرامــج املعنيــة بتنميــة املــوارد البشــرية.

مركــز التدريــب عــن بعــد يف معهــد اإلدارة العامــة: طــرح برامــج معهــد اإلدارة العامــة املعنيــة بتنميــة املــوارد 
البشــرية عــن بُعــد، ابلطــرق الــي تتــاءم مــع طبيعــة كل برانمــج.
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مراحل تطبيق التصور:

▪ املرحلة األوىل: التأسيس: 

تبــى القنــاة اإللكرونيــة مــن خــال عقــد شــراكة رئيســة بــن وزارة التعليــم، ومعهــد اإلدارة العامــة، مث بــن 
جامعــة - تتبــى هــذا التصــور- وفــرع مــن فــروع معهــد اإلدارة يف نفــس املدينــة.

يتــم اشــراك مؤسســات قطاعــات اجملتمــع الثاثــة )احلكومــي، اخلــاص، غــر الرحبــي( الــي لديهــا شــراكات 
قائمــة حاليــاً مــع اجلامعــة احلاضنــة للتصــور، ومعهــد اإلدارة العامــة. 

يتــم تصميــم موقــع إلكــروين )عــن طريــق اجلامعــة الــي تبنــت هــذا التصــور( يغــذى ابلرامــج التدريبيــة 
بصورهتــا املباشــرة، أو اإللكرونيــة، أو عــن بعــد، والــي ترشــحها اجلامعــات ومعهــد اإلدارة العامــة، وتســتهدف 
فيهــا األفــراد يف مؤسســات قطاعــات اجملتمــع الثاثــة املشــاركة يف القنــاة. وكذلــك تطــرح هــذه املؤسســات 

املشــاركة يف القنــاة الرامــج التدريبيــة الــي ميكــن أن تقدمهــا ملنســويب اجلامعــات ومعهــد اإلدارة العامــة.

التدريــب يتــم بصــورة متبادلــة يف القنــاة، حبيــث تغطــى تكاليــف الرامــج التدريبيــة املطــروح، وفقــاً ملبــدأ 
بــن اجلامعــات ومعهــد اإلدارة العامــة مــن جهــة، ومؤسســات قطاعــات اجملتمــع الثاثــة  املنفعــة املتبادلــة، 

املشــاركة يف القنــاة مــن جهــة أخــرى. 

حيــق لألفــراد واملؤسســات غــر املشــاركة يف القنــاة، احلصــول علــى اخلدمــات التدريبيــة، مبقابــل مــادي 
يوجــه للجهــة املنفــذة للرانمــج، وحيقــق مفهــوم االســتدامة املاليــة لضمــان اســتمرارية القنــاة وتطويرهــا. 

▪ املرحلة الثانية: التجرييب:

 تطلق القناة، ويتم تقومي عملها، ورصد فرص التحسن.

▪ املرحلة الثالثة: التطوير:

اســتثمار فــرص التحســن يف تطويــر القنــاة، والتوســع يف إشــراك عــدد أكــر مــن اجلامعــات وفــروع معهــد 
الثاثــة  الســعودية، وكذلــك مؤسســات قطاعــات اجملتمــع  العربيــة  العامــة يف خمتلــف مــدن اململكــة  اإلدارة 

)احلكومــي، اخلــاص، غــر الرحبــي( الــي لديهــا الرغبــة يف املشــاركة يف القنــاة.
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 املرحلة الرابعة: االنطاق:	

تعمل القناة بكامل طاقتها.
احملكات:

التغذية الراجعة من قبل املستفيدين من األفراد املشاركن يف الرامج التدريبية.	 

تقارير قياس أثر التدريب من قبل اجلهات املستفيدة من الرامج التدريبية.	 

التصور املقرتح

التغذية الراجعة

القطاع احلكومي

القطاع اخلاص

القطاع الثالث

القناة

الجامعات

معهد اإلدارة العامة

فرص تدريب إلكرتونية

فرص تدريب مبارشة

فرص تدريب إلكرتونية

فرص تدريب مبارشة

 ــ العمادات املعنية ابلتعلم اإللكروين

 ــ مركز التدريب عن بعد

ــ فروع معهد اإلدارة العامة

ــ العمادات املعنية ابلتطوير 

األكادميي واإلداري

التغذية الراجعة

التدريب املبارش
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التوصيات:

تبــي التصــور املقــرح الــذي خرجــت بــه الدراســة، مــن قبــل املكــوانت األساســية للتصــور، ووفًقــا ملراحــل - 
تنفيــذه املقرحــة.

اســتثمار التجربــة الســنغافورية يف حتقيــق التحــول الوطــي مــن خــال الركيــز علــى التدريــب مــن أجــل - 
تطويــر املهــارات واملؤهــات. وكذلــك تكامــل األدوار بــن قطاعــات اجملتمــع الثــاث يف ســنغافورة، الــذي 

ســاهم يف حتقيــق هــذا املســتوى مــن التنميــة الشــاملة كتجربــة متفــردة.

التأكيــد علــى أمهيــة دور املؤسســات التعليميــة والتدريبيــة )اجلامعــات، معهــد اإلدارة العامــة( يف حتقيــق - 
رؤيــة اململكــة العربيــة الســعودية ٢0٣0، وذلــك بتطويــر وتنميــة املــوارد البشــرية يف قطاعــات اجملتمــع 
الثاثــة )احلكومــي، اخلــاص، غــر الرحبــي(، مــن خــال التدريــب، فهــي تشــكل العنصــر األساســي يف 

حتقيــق التنميــة اجملتمعيــة الشــاملة واملســتدامة بكفــاءة وفاعليــة.

املقرتحات:

)احلكومــي، -  الثاثــة  اجملتمــع  قطاعــات  يف  التدريبيــة  االحتياجــات  لتحديــد  موســعة  دراســات  تنفيــذ 
الســعودية. البيئــة  الرحبــي( يف  غــر  اخلــاص، 

تنفيــذ دراســة حلصــر الفــرص التدريبيــة يف قطاعــات اجملتمــع الثاثــة )احلكومــي، اخلــاص، غــر الرحبــي(، - 
ويف خمتلــف التخصصــات، واجملــاالت.
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املراجع:

- املراجع العربية:

ابن منظور، محمد. )1414ه(. لسان العرب، ط٣، بريوت: دار صادر.

أبوشــقدم، عــزة، وآخــرون. )٢٠1٠م(. التنميــة اإلداريــة وأثرهــا عــى األداء الوظيفــي يف الــوزارات الحكوميــة العاملة 

يف محافظــة نابلــس. قســم إدارة األعــال، كليــة االقتصــاد والعلــوم اإلداريــة، جامعــة النجــاح الوطنية.

ــة  ــة اإلداري ــات التنمي ــن يف إمــارات مناطــق اململكــة نحــو معوق آل ســعود، ســعود. )٢٠1٠م(. اتجاهــات العامل

خــال خطــة التنميــة الثامنــة: 14٢٥ هـــ - 14٣٠هـــ. رســالة ماجســتري غــري منشــورة، قســم العلــوم اإلداريــة، 

كليــة الدراســات العليــا، جامعــة نايــف العربيــة للعلــوم األمنيــة، الريــاض.

بربــر، كامــل. )٢٠٠٠م(. إدارة املــوارد البرشيــة وكفــاءة األداء التنظيمــي، ط٢، لبنــان: املؤسســة الجامعية للدراســات 

ــرش والتوزيع. والن

برنامــج التحــول الوطنــي ٢٠٢٠. )٢٠1٦(، أحــد برامــج رؤيــة اململكــة العربيــة الســعودية ٢٠٣٠. اُســرتجع يف تاريــخ           

.gov.sa/ar/ntp.http://vision1٢/٠٥/ 14٣٧ه مــن  ٢٠٣٠

برنامــج امللــك ســلان لتـنـــمية املــوارد البرشيــة. )14٣٧ه(. وزارة الخدمــة املدنيــة، اُســرتجعت يف تاريــخ 1٢/٠٥/ 

https://www.mcs.gov.sa/HR/Pages/default.aspx 14٣٧ه مــن

http://data. البنــك الــدويل. )14٣٧ه(. إجــايل الناتــج املحــي، اُســرتجعت يف تاريــخ 1٢/٠٦/ 14٣٧ه مــن

albankaldawli.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?locations=SG

ــة  ــة والي ــر، دراســة حال ــة يف الجزائ ــة اإلدارة املحلي ــة عــى تنمي ــري املــوارد البرشي ــوال. )٢٠1٠م(. تأث ــاش، ن بوكعب

جيجــل، رســالة ماجســتري غــري منشــورة، قســم العلــوم السياســية والعاقــات الدوليــة، كليــة العلــوم السياســية 

ــامعة الجــــزائــر. واإلعام، جـــــ

بوكميــش، لعــي. )٢٠1٢م(. مدخــل إىل تنميــة املــوارد البرشيــة مــع دراســة الواقــع يف الــدول العربيــة. الجزائــر: 

دار الرايــة للنــرش والتوزيــع.

تــوايت، ادريــس. )٢٠1٥م(. دور الجامعــات يف التنميــة البرشيــة املســتدامة، مجلــة معــارف، قســم العلــوم 

ــة  ــة الجزائري ــرة-، الجمهوري ــد أولحــاج -البوي ــة اكي محن ــة، الســنة العــارشة، )1٨(، ٩-٣4، جامع االقتصادي
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ــعبية. ــة الش الدميقراطي

جهــان، ســليم، وآخــرون. )٢٠1٥م(. تقريــر التنميــة البرشيــة ٢٠1٥ التنميــة يف كل عمــل ملحــة عامــة، برنامــج األمــم 

ــدة اإلمنايئ. املتح

الجهنــي، أحمــد. )14٢٩ه(. التدريــب اإلداري ملديــري املــدارس يف ضــوء احتياجاتهــم التدريبيــة )دراســة تحليليــة 

مــن وجهــة نظــر مديــري ووكاء مــدارس تعليــم البنــن بينبــع الصناعيــة(، رســالة ماجســتري غــري منشــورة، 

قســم اإلدارة الرتبويــة والتخطيــط، كليــة الرتبيــة، جامعــة أم القــرى، مكــة املكرمــة.

حــرب، إميــان. )14٣1ه(. التنميــة اإلداريــة للقيــادات الجامعيــة يف مــر يف ضــوء بعــض الخــرات األجنبيــة. رســالة 

ماجســتري غــري منشــورة، قســم الرتبيــة املقــارن واإلدارة، كليــة الرتبيــة، جامعــة الزقازيــق، مــر. 

ــة للجامعــات الســعودية يف ضــوء  ــة املجتمعي ــل الرشاك ــز. )٢٠14م(. صيغــة مقرتحــة لتفعي ــد العزي الخليفــة، عب

ــم  ــة وعل ــالة الرتبي ــا. رس ــامية أمنوذًج ــعود اإلس ــن س ــد ب ــام محم ــة اإلم ــة جامع ــة املنتج ــفة الجامع فلس

ــاض، 4٦: ٩٧-1٢٣. ــعود، الري ــك س ــة املل ــس، جامع النف

ــر  ــة: مدخــل تطوي ــة اإلداري ــق أهــداف التنمي ــة يف تحقي ــم. )٢٠1٢م(. دور السياســات العام ــد الرحي ــل، عب خلي

ــر ،٥٣: ٨4-11٣. ــيوط، م ــة أس ــارة، جامع ــة التج ــة، كلي ــة العلمي ــة. املجل ــات الحكومي الخدم

ــم عــر تعليمهــم  ــل يف مجــال التعلي ــدول العــرش األوائ ــم ال ــل، عــزام. )14٣٥ه(. تعلومهــم، نظــرة يف تعلي الدخيّ

ــدار العربيــة للعلــوم نــارشون. ــان: ال األســايس. لبن

ــن   ــخ 1٢/٠٥/ 14٣٧ه م ــرتجع يف تاري ــي، اُس ــز اإلعام ــعودية ٢٠٣٠، )٢٠1٦م(. املرك ــة الس ــة العربي ــة اململك رؤي

gov.sa/ar/media-center.http://vision٢٠٣٠

سرينـــة، مانــع. )٢٠14م(. أثــر اســرتاتيجية تنميــة املــوارد البرشيــة عــى أداء األفــراد يف الجامعــات: دراســة حالــة 

عينــة مــن الجامعــات الجزائريــة، رســالة دكتــوراه غــري منشــورة، كليــة العلــوم االقتصاديــة والتجاريــة وعلــوم 

التســيري، جامعــة محمــد خيــر، جمهوريــة الجزائريــة الدميقراطيــة الشــعبية.

الرشيــف، طــال. )٢٠1٦م(. رؤيــة اســرتاتيجية لتطويــر وظيفــة خدمــة املجتمــع يف الجامعــات الســعودية )أســلوب 

دلفــاي(، املجلــة الدوليــة الرتبويــة املتخصصــة، ٥، )٢(، 1٧4-1٩٥، عــان، األردن.

الشوبيك، سمري. )٢٠1٠م(. املعجم اإلداري. األردن: دار أسامة للنرش والتوزيع.

ــه  ــه وأدوات ــي مفهوم ــث العلم ــن. )٢٠٠1م(. البح ــد الرحم ــدس، عب ــد؛ وع ــق، كاي ــد الح ــات؛ عب ــدات، ذوق عبي
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ــع. ــرش والتوزي ــر للن ــان: دار الفك ــاليبه. ع وأس

عتيــق، منصــور. )٢٠1٢م(. درجــة توفــر آليــات التنميــة املهنيــة املســتدامة ملديــري املــدارس الحكوميــة مبحافظــة 

جــدة والصعوبــات التــي تواجههــا مــن وجهــة نظــر مديــري املــدارس، كليــة الرتبيــة، جامعــة أم القــرى.

ــة  ــة العربي ــي والخــاص يف اململك ــن القطاعــن الحكوم ــة ب ــدة(. الرشاك ــان. )14٣٠ه ،1٣-1٦ ذو القع ــي، إمي عزم

ــة:  ــة اإلداري ــدويل للتنمي ــة املســتدامة(. قــدم للمؤمتــر ال ــة واملأمــول يف التنمي ــات املدان الســعودية )املعوق

ــاض. ــة، الري ــد اإلدارة العام ــز يف القطــاع الحكومــي، معه نحــو أداء متمي

عــي، برعــي. )٢٠1٦م(. أثــر املنظــات التدريبيــة عــى التنميــة اإلداريــة )بالتطبيــق عــى بــوزارة الرتبيــة والتعميــم 

- واليــة جنــوب كردفــان(. املجلــة املريــة للعلــوم التطبيقيــة، 1٣)٢( :٧٠-٨٩.

عــي، برعــي. )٢٠1٦م(. أثــر املنظــات التدريبيــة عــى التنميــة اإلداريــة )بالتطبيــق عــى بــوزارة الرتبيــة والتعميــم 

- واليــة جنــوب كردفــان(. املجلــة املريــة للعلــوم التطبيقيــة، 1٣)٢( :٧٠-٨٩.

الغامــدي، خالــد. )14٣4ه(. دور التدريــب يف رفــع كفــاءة أداء موظفــي القطــاع العــام دراســة حالــة وزارة الشــؤون 

االجتاعيــة - مكاتــب الضــان االجتاعــي مبنطقــة الباحــة، رســالة ماجســتري غــري منشــورة، كليــة العلــوم 

اإلداريــة واملاليــة، جامعــة الباحــة.

فجــال، دعــاء. )٢٠14(. معوقــات املشــاركة املجتمعيــة يف التعليــم املــري وآليــات تفعيلهــا. مجلــة كليــة الرتبيــة، 

جامعــة بنهــا، 1٠٠)٢٥(: ٣٣٥-٣4٧.

فطــن. )14٣٨ه(. ورشــة عمــل مفهــوم ومعايــري املشــاركة املجتمعيــة واملســؤولية االجتاعيــة وفــق رؤيــة ٢٠٣٠، 

وزارة التعليــم، اململكــة العربيــة الســعودية.

قريــن، عــي. )٢٠1٥م(. عاقــة التكامــل بــن التنميــة اإلداريــة وعاقتهــا بالتنميــة االقتصاديــة دراســة حالــة ملؤسســة 

خدميــة، مجلــة العلــوم االقتصادية وعلــوم التيســري، 1٥: ٢٧٩-٣٠٢.

املــدين، أحمــد. )14٣٠ه(. أثــر التدريــب عــى األداء باملؤسســات العامــة دراســة حالــة الخطــوط الجويــة العربيــة 

الســعودية باململكــة العربيــة الســعودية يف الفــرتة مــن ٢٠٠٠ - ٢٠٠٨م، رســالة دكتورهــا غــري منشــورة، كليــة 

الدراســـات العليا، جامـعــــة الــنيلــــن، السودان.

مركــز البحــوث والدراســات. )14٢4ه ٢٢-٢٣ شــوال(. تقييــم وقيــاس العائــد عــى االســتثار يف التدريــب، ورقــة 

ــة  ــة التجاري ــب، الغرف ــات والتدري ــعودة، قطــاع املعلوم ــف والسـ ــث للتوظي ــاء الثال ــة إىل اللق عمــل مقدم
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ــاض. ــة بالري الصناعي

مصطفى، إبراهيم، وآخرون. )1٣٩٢هـ(. املعجم الوسيط. ط٢، إستانبول: دار الدعوة. 

ــة، مؤمتــر العمــل  ــة والتنمي ــة ومنــو العال ــدويل. )٢٠٠٨(. مهــارات مــن أجــل تحســن اإلنتاجي مكتــب العمــل ال

ــف. ــدورة ٩٧، جني ــدويل، ال ال

امللحقيــة الثقافيــة الســعودية يف ســنغافورة. )٢٠1٢م(. الدليــل االرشــادي للطــاب الدارسيـــن يف جمهوريـــة 

ــنغافورة. ط٢. سـ

ــة  ــة العربي ــة. اململك ــات التنمي ــى قطاع ــي ع ــاق الحكوم ــكل اإلنف ــط. )14٣٥ه(. هي ــاد والتخطي وزارة االقتص

. http://www.planning.gov.sa  الســعودية، تــم االســرتداد يف 14٣٥/٥/4ه مــن

وزارة االقتصاد والتخطيط. )14٣٦ه(. األهداف والسياسات لخطة التنمية العارشة، اململكة العربية السعودية.

ــات، اإلدارة  ــط واملعلوم ــوزارة للتخطي ــة ال ــات، وكال ــة للجامع ــة الثالث ــايل. )14٣٥ه(. الوظيف ــم الع وزارة التعلي

ــعودية. ــة الس ــة العربي ــات، اململك ــة          للمعلوم العام

وزارة الخدمة املدنية. )1٣٩٧ه(. الائحة التنفيذية لنظام الخدمة املدنية، اململكة العربية السعودية.

وزارة الخدمة املدنية. )14٣٧ه(. الئحة التدريب يف الخدمة املدنية، اململكة العربية السعودية.

وزارة املالية. )14٣٧ه(. بيان وزارة املالية مبناسبة صدور امليزانية العامة للدولة، اململكة العربية السعودية. 

وزارة املاليــة. )٢٠1٨م(. بيــان امليزانيــة العامــة للدولــة للســنة املاليــة 14٣٩ - 144٠ه )٢٠1٨م )، اململكــة العربيــة 

السعودية.  
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