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Summary Study 

StudyTitle: Strategic Planning for Creating Human Resources in Saudi Universities (Practical study on 

Umm Al-Qura University) 
PREPARED BY:  ZAEN A.  AL – QURASH                    DEGRE: MASTER                  ADVISOR I:  MASUD K.  AL – QURASHI  

Study Objectives: The study aims to define a framework for strategic planning upon which universities can create 

their human resources in the age of knowledge economy so as to formulate a long-term strategy based on the future 

forecasts which estimate future requirement of human resource quantity and quality. University objectives can be 

accomplished through its Human Resources by the employment of modern management techniques, and through 

representing its strategic plan on consecutive paths aiming at drawing indicators showing how much the growth & 

the quality of the university Human Resources is maintained and to draw up a plan that supports the university to 

sustain its special capabilities & its competitive aspect. 
Study Technique: The study has adopted the descriptive survey of the theoretical dimension technique. The practical dimension 

of the study was adopted to study Um Al-Qura University situation. The study was based on considering Um Al-Qura University 

as one social and administrative unit upon the descriptive analysis, applying strategic planning methodology to create human 

resources using scenario methodology, trend analysis & quality control tools to predict the quality & quantity of future human 

resources requirement. 

Study Outcome:  

١. Design a framework for strategic planning for the creation of human resources in Saudi universities. 

٢. Update and integrate concepts of the knowledge economy to form the fabric of the strategy to create human resources 

in universities, namely:  

٢.١ (Power / knowledge) the capacity pivotal of the university is the kind of knowledge that is owned & provided, as 

product & service, by the university. 

٢.٢  (Competitive aspect / Human Recourses) the competitive aspect of a university is its human recourses that 

represent that knowledge the best.  

٣. Estimate the human resources requirement of Um Al-Qura University up t ١٤٣٩H of the overall strategy. 
Estimated HR Quantity 

Actual number of 

HR 

Predicted number 

of HR 

According to strategy of creating human resources 

Idol number of HR Estimated HR requirement 

٧٦٥٩ ٨٤٠٩ ٣٣١٨ ٧٥٠ 

Estimated HR Quality  

  HR Quality Indicators 

  Student: Lecturer Rate    

  Scientific 

& Applied 

Fields 

Theoretical 

Fields 

Medicine & 

Pharmacy 

Lecturer 

Rate: HR 

Saudiation 

Rate 

HR Scientific 

Productivity 

Rate 

Standard Study Scales ١ %٩٥ %٣٣ ٥:١ ١٥:١ ١٠:١ 

Indicators Scale ٠,١٦ %٧٥ %١٧ ٢٣:١ ٣٥:١ ٤٤:١ 

Estimated Indicators Scales ١:١ ٧٧:١ ٦٨:١  

٤. Draw future strategic plan to create human resources for Um Al-Qura University based on the above estimations 
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  إهــــــــداء

  إلـى الـمعنى الـعميق الـذي تشـكلت منه روحـي وحياتـي إلـى ذاتـي وكيانـي الـغائب ـ

  أبــي

  اسكنه اهللا فسيــح  جنـانه

إلى  كـنـز  جميل الـذي احتـواني حناناً ـإلى الـمعنـى الـ إلى وجـودي وحضـوري ـ

  الـدعــاء ورمـز الـعطاء

  أمـــي

  حفظـها اهللا ورعاهـا

  إلـى رفقاء حياتي دعماً وأضواء حياتي رأياً لـى عـوني وسـندي وفخـري ـإ

  أشقـائـــي

  حفظـهم اهللا

  إلـى من تلونت أيامي بهم ومعـهم   أحاسـيسـي وحنـايا روحــي ـإلـى 

  شقيقـاتــي

  رعاهـن  اهللا

  .إلـى كل الـمشاعر التي أحاطتـني وتمنت لي خيـراً وتوفيقـاً

  

  
  
  
  
  
  



ث 

  
  رـيدـر وتقـشك

نعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومن ،ونستـغفره ونسـتهديه ونتوب إليه  ونستعينهنحمـده  الحمد هللاأن 

وأشـهد أن ال إله إال اهللا وحـده ،ومن يضلل فال هادي له ،سـيئات أعمالنا من يهدى اهللا فال مضل له 

  .الشريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله 

بداية  ألعبر عن االمتنان الكبير ألولي الفضل ممن ساهموا علماً ورأياً ليكن حديث النهاية موصوالً بال

 :وفي مقدمة هؤالء. ودعماً في صنع البحث وصناعة فكر الباحثة

  سعادة الـدكتور مسـعود بن  خضـــر القرشــي 

  اًــــرفــــمش

في تنبيه الباحثة  وما ادخر وسعـا،وأواله جهـد متابعة  الذي نهل البحث  من نبع علمه وصفو فكـره

  .كلما جنـح الفكر أو أسرف القلم  في مسارات البحث 

  سعادة الـدكتور زهير بن أحمد على الكاظمي

  عميـد كليـة الـتربيــة

الذي أقدم له وافـر الشكر والتقدير وأدين لكلماته التشجـيعية التي كان لها األثــر البالـــغ  للسـير    

وتفضل بالنصح والتوجيه في بلورة هذا . من أشير إليه علمني ليثقفني بي في سبل المعرفة والبحث وهو 

  .الجهد البحثي في صورته النهائية

  سعادة الـدكتور  محمد بن معيض  الـوذينــانــي

  رئيـس قسم اإلدارة التربوية والتخطيط

لـبه البحث الـذي أديــن له بالفضل وجميل الثناء على ما قدمه من دعم وتوجيه وتيســير لكل ماتط

رة حتى اكتمل في من معلومات ووثائق ومراجع و اسهامه المتواصل في البحث منذ أن كان مجرد فك

  .صورته النهائية
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 .التقدير النوعي والمنحى العام ألداء المـوارد البشـرية في جامعـة أم القـرى   

  .التدريس والبحث العلمي :  المحور األول 

  .خدمة المجتمع : المحور الثاني 

 . القـرى خالصة التقدير النوعي والمنحى العام ألداء المـوارد البشـرية في جامعـة أم 
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د 

رقـم   الـمـوضــوع
 الـصفحة

  

  الفصـل الخـامـس 

  خالصة النتائج والتوصـيات 

  ..............................................                                              .خالصــة نتائـج الـبعد النظري 

  ..............................................                                           .خالصــة نتائـج الـبعد الـتطبيقـي 

                                                         :تـوصــيـات الدراســة 

  .............................  . هـ١٤٤٠/ ١٤٣٠اإلستراتيجية لبنـاء المـوارد البشرية لجامعة أم القرى  الخطة 

  ..............................................                                                         . مقتـرحـات الدراسـة 

  ..............................................                                                          :المـراجــع 
  ..............................................                                                     المـراجــع العـربيـة 

  ..............................................                                                      المـراجــع األجـنبية

  ...............................................                                                   الـمالحــق
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ذ 

  قائـمــة الـجــداول

  

  

رقـم 

  الجدول
  الـجـدولمـوضــوع 

رقـم 

  الـصفحة
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ـمية       ب األآادي ب الرت ـرية حس ـوارد البش داد الم ائية  ألع ات االحص غ البيان داول تفري ج

الوريوس   لكل      ا و البك والجنسية  وأعداد  المحاضـرين والمعيدين وأعداد طلبة الدراسـات العلي

  :هـ    ١٤٢٦/١٤٢٧إلي  هـ١٤٢٠/١٤٢١وحدة إستراتيجية  لألعوام من 

  .جـدول آليـة الشريـعة والـدراســات اإلسـالميـة 

  . جـدول  آليـة اللغـة العـربيـة

  .جـدول   آليـة التربـية 

  .جـدول   آليـة الدعـوة وأصـول الديـن 

  .جـدول   آليـة  العـلوم التطبيـقية  

  .جـدول   آليـة العـلوم االجتـماعية 

  . نـدسة والعـمارة اإلسـالميـةجـدول   آليـة الهـ

  .جـدول   آليـة الطـب والعـلوم الطـبية

  . جـدول  معهد اللغـة العـربيـة لغير الناطـقـين بها 
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  ):البعد التطبيقي ( جداول الـتخطيـط اإلستـراتيـجي لبنـاء المـوارد البشـرية  

  . قرير صواب تصور جامعة المستقبل جدول ت

  .جدول التطبيقات اإلستراتيـجية 

  .معايير المورد البشري في جامعـة المسـتقبل ) مصفوفة(جدول

  . جدول اإلنجازات التي تحققت في مجال العمل األآاديمي بجامعـة أم القـرى 

  .جدول المـعوقات التي واجـهت المجال األآاديمي للمورد البشري 

  .أهــم المـؤشـرات الحرجة لنجاح  المورد البشري جدول 

  .جدول عناصر المستقبل المرغوب 

  ). الهدف العام واألهداف اإلستراتيـجية واألهداف المحددة إلستراتيـجية ( جدول األهداف 

  .جدول المعنيين الرئيسيين بالجامعة 
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رقـم 

  الجدول
  مـوضــوع الـجـدول
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  :جداول التقدير الكمي 

 جداول السالسل الزمنية  .١

 .جدول السـلسـلة الزمنـية المـوارد البشـرية ـ آليـة الشريـعة والـدراســات اإلسـالميـة 

  .ب   ـ آليـة الشريـعة والـدراســات اإلسـالميـة جـدول السـلسلة الزمـنيـة  الطال

  . جـدول السـلسلة الزمـنيـة  المـوارد البشـرية  ـ آليـة اللغـة العـربيـة 

  .جـدول السـلسلة الزمـنيـة الطالب  ـ آليـة اللغـة العـربيـة 

  .جـدول السـلسلة الزمـنيـة  المـوارد البشـرية  ـ آليـة التـربيــة 

  .ـلسلة الزمـنيـة  الطالب  ـ آليـة التـربـيـة جـدول الس

  .جـدول السـلسلة الزمـنيـة  المـوارد البشـرية  ـ آليـة الدعـوة وأصـول الديـن 

  .جـدول السـلسلة الزمـنيـة  الطالب  ـ آليـة الدعـوة وأصـول الديـن 

  .ـقية جـدول السـلسلة الزمـنيـة  المـوارد البشـرية  ـ آليـة العـلوم التطبي

  .جـدول السـلسلة الزمـنيـة  الطالب  ـ آليـة العـلوم التطبيـقية 

  .جـدول السـلسلة الزمـنيـة  المـوارد البشـرية  ـ آليـة العـلوم االجتـماعية 

  . جـدول السـلسلة الزمـنيـة  الطالب  ـ آليـة العـلوم االجتـماعية 

  .آليـة الهـنـدسة والعـمارة اإلسـالميـة  جـدول السـلسلة الزمـنيـة  المـوارد البشـرية  ـ

  .جـدول السـلسلة الزمـنيـة  الطالب  ـ آليـة الهـنـدسة والعـمارة اإلسـالميـة 

  .جـدول السـلسلة الزمـنيـة  المـوارد البشـرية  ـ آليـة الطـب والعـلوم الطـبية 

  . بية جـدول السـلسلة الزمـنيـة  الطالب  ـ آليـة الطـب والعـلوم الطـ

  .جـدول السـلسلة الزمـنيـة  المـوارد البشـرية  ـ آليـة اللغـة العـربيـة لغير الناطـقـين بها

  .جـدول السـلسلة الزمـنيـة  الطالب  ـ آليـة اللغـة العـربيـة لغير الناطـقـين بها  
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  :جداول قيــم التنبؤ  .٢

 .جـدول قـيـم الـتنـبـؤ المـوارد البشـرية ـ آليـة الشريـعة والـدراســات اإلسـالميـة  

  .جـدول قـيـم الـتنـبـؤ الطالب   ـ آليـة الشريـعة والـدراســات اإلسـالميـة 

  . العـربيـة  جـدول قـيـم الـتنـبـؤ المـوارد البشـرية  ـ آليـة اللغـة

  .جـدول قـيـم الـتنـبـؤ الطالب  ـ آليـة اللغـة العـربيـة 

  .جـدول قـيـم الـتنـبـؤ المـوارد البشـرية  ـ آليـة التـربيــة 
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رقـم 
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  مـوضــوع الـجـدول
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  الـصفحة
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  .الـتنـبـؤ الطالب  ـ آليـة التـربـيـة جـدول قـيـم 

  .جـدول قـيـم الـتنـبـؤ المـوارد البشـرية  ـ آليـة الدعـوة وأصـول الديـن 

  .جـدول قـيـم الـتنـبـؤ الطالب  ـ آليـة الدعـوة وأصـول الديـن 

 .جـدول قـيـم الـتنـبـؤ المـوارد البشـرية  ـ آليـة العـلوم التطبيـقية 

  .الـتنـبـؤ الطالب  ـ آليـة العـلوم التطبيـقية جـدول قـيـم 

 .جـدول قـيـم الـتنـبـؤ المـوارد البشـرية  ـ آليـة العـلوم االجتـماعية 

  . جـدول قـيـم الـتنـبـؤ الطالب  ـ آليـة العـلوم االجتـماعية 

  .ميـة جـدول قـيـم الـتنـبـؤ المـوارد البشـرية  ـ آليـة الهـنـدسة والعـمارة اإلسـال 

  .جـدول قـيـم الـتنـبـؤ الطالب  ـ آليـة الهـنـدسة والعـمارة اإلسـالميـة 

  .جـدول قـيـم الـتنـبـؤ المـوارد البشـرية  ـ آليـة الطـب والعـلوم الطـبية 

  . جـدول قـيـم الـتنـبـؤ الطالب  ـ آليـة الطـب والعـلوم الطـبية 

  .ـ آليـة اللغـة العـربيـة لغير الناطـقـين بها  جـدول قـيـم الـتنـبـؤ المـوارد البشـرية

  .جـدول قـيـم الـتنـبـؤ الطالب  ـ آليـة اللغـة العـربيـة لغير الناطـقـين بها  
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  :جـداول الـحـاوي  .٣

  .شريـعة والـدراســات اإلسـالميـة جدول الحـاوي الطالب   ـ آليـة ال

  . جدول الحـاوي  المـوارد البشـرية  ـ آليـة اللغـة العـربيـة 

  .جدول الحـاوي  الطالب  ـ آليـة اللغـة العـربيـة 

  .جدول الحـاوي  المـوارد البشـرية  ـ آليـة التـربيــة 

  .جدول الحـاوي الطالب  ـ آليـة التـربـيـة 

  .مـوارد البشـرية  ـ آليـة الدعـوة وأصـول الديـن الحـاوي  ال جدول

  .جدول الحـاوي الطالب  ـ آليـة الدعـوة وأصـول الديـن 

  .جدول الحـاوي  المـوارد البشـرية  ـ آليـة العـلوم التطبيـقية 

  .جدول الحـاوي الطالب  ـ آليـة العـلوم التطبيـقية 

 .عـلوم االجتـماعية ول الحـاوي المـوارد البشـرية  ـ آليـة الجد
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رقـم 

  الجدول
  مـوضــوع الـجـدول
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  الـصفحة
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  . جـدول الحـاوي الطالب  ـ آليـة العـلوم االجتـماعية 

  .ـة جـدول الحـاوي المـوارد البشـرية  ـ آليـة الهـنـدسة والعـمارة اإلسـالمي 

  .جـدول الحـاوي الطالب  ـ آليـة الهـنـدسة والعـمارة اإلسـالميـة 

  .جـدول الحـاوي الحـاوي المـوارد البشـرية  ـ آليـة الطـب والعـلوم الطـبية 

  . جـدول الحـاوي الطالب  ـ آليـة الطـب والعـلوم الطـبية 

  .لغير الناطـقـين بها جـدول الحـاوي المـوارد البشـرية  ـ آليـة اللغـة العـربيـة

  جـدول الحـاوي الطالب  ـ آليـة اللغـة العـربيـة لغير الناطـقـين بها  
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 جداول خالصة تحليل السالسل الزمنية  .٤

  . جدول التنبؤ ألعداد المـوارد البشـرية ـ الـطالب لكل وحدة إستراتيجية 

  .اد المـوارد البشـرية ـ الـطالب للمجاالت الدراسية جـدول التنبؤ ألعد

  جـدول  تقدير االحتياج من المـوارد البشـرية حسب معايير إستراتيـجية بنـاء  المـوارد البشـرية

  .جـدول  تقدير االحتياج من المـوارد البشـرية حسب معايير خطة التنمية الثامنة 

  . جـدول  التحليل المالي 
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  : جداول التقدير النوعي 

  .طالب الفعلي والمتنبأبه لكل وحدة إستراتيجية  : جـدول  معدل أستاذ 

  .المـوارد البشـرية لكل وحدة إستراتيجية  : جـدول  أستاذ 

  .جـدول  السعودة لكل وحدة إستراتيجية  

  .اتيجية  جـدول  اإلنتاجية العلمية لكل وحدة إستر

  .طالب الفعلي والمتنبأبه لمجمل الوحـدات اإلستراتيجية  : جـدول  معدل أستاذ  

  .المـوارد البشـرية لمجمل الوحـدات اإلستراتيجية  : جـدول  أستاذ 

  .جـدول  السعودة لمجمل الوحـدات اإلستراتيجية  

  .جـدول  اإلنتاجية العلمية لمجمل الوحـدات اإلستراتيجية  
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  .الباحثين ومساعديهم في معهد البحوث العلمية وإحياء التراث : جـدول  معدل المـوارد البشـرية 

  .جـدول  النتاج العلمي في معهد البحوث العلمية وإحياء التراث

  ..الباحثين ومساعديهم في معهد خادم الحرمين الشريفين ألبحاث الحج: معدل المـوارد البشـرية   جـدول

  .جـدول  النتاج العلمي في معهد خادم الحرمين الشريفين ألبحاث الحج

  .جـدول  عدد الدورات وعدد المتدربين في  آليـة خدمة المجتمع 

  .لدورات التدريبية جـدول  عدد الدورات وعدد المتدربين في مرآز ا

  .جـدول  نسبة طلبة الدراسـات العليا إلي طالب البكالوريوس 

  .جـدول  التقدير النوعي لكل وحدة إستراتيجية  

  . جـدول  التقدير النوعي للمجاالت الدراسية  
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  :جداول الفصل الخامس 

  .وفة معايير المـوارد البشـرية في جامعـة المستقبل جـدول  مشتقة مصف

  .جـدول  التقدير الكمي للمـوارد البشـرية 

  .جـدول  التقدير النوعي للمـوارد البشـرية لكل وحدة إستراتيجية  

  .جـدول  التقدير النوعي للمـوارد البشـرية  

  .جـدول  التحليل البيئي 

  . لمـوارد البشـرية لجامعـة أم القـرىجـدول  الخطة اإلستراتيـجية لبنـاء ا
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  :الخرائط المفاهيمية 

  :النموذج المفاهيمي للـتخطيـط اإلستـراتيـجي لبنـاء  المـوارد البشـرية 

  .مفاهيمي للـتخطيـط اإلستـراتيـجي لبنـاء  المـوارد البشـريةالنموذج ال

  .النموذج المفاهيمي للـتخطيـط اإلستـراتيـجي لبنـاء  المـوارد البشـرية 

  .النموذج المفاهيمي للـتخطيـط اإلستـراتيـجي لبنـاء  المـوارد البشـرية

  البشـرية النموذج المفاهيمي للـتخطيـط اإلستـراتيـجي لبنـاء  المـوارد

  .الخريطة المفاهيمية للتقدير النوعي المـوارد البشـرية 
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  :أشكال التقدير الكمي للمـوارد البشـرية 

  .دراســات اإلسـالميـةللمـوارد البشـرية  آليـة الشريـعة والـنـموذج االتجاه الخطي لتحليل السلسلة الزمنية 

   .للمـوارد البشـرية  آليـة الشريـعة والـدراســات اإلسـالميـةنموذج االتجاه التربيعي لتحليل السلسلة الزمنية 

   .للمـوارد البشـرية  آليـة الشريـعة والـدراســات اإلسـالميـةنموذج االتجاه التسارعي لتحليل السلسلة الزمنية 

   .للمـوارد البشـرية  آليـة الشريـعة والـدراســات اإلسـالميـةية لتحليل السلسلة الزمنية  نموذج الدالة التكعيب

  .نموذج االتجاه التربيعي لتحليل السلسلة الزمنية  الـطالب  آليـة  الشريـعة والـدراســات اإلسـالميـة

  .ية اللغـة العـربيـة نموذج االتجاه التسارعي لتحليل السلسلة الزمنية  المـوارد  آليـة  البشـر

  .نموذج االتجاه التربيعي لتحليل السلسلة الزمنية  للـطالب  آليـة  اللغـة العـربيـة 

  .نـموذ ج االتجاه الخطي لتحليل السلسلة الزمنية  المـوارد البشـرية  آليـة  التربية

  .نموذج االتجاه التربيعي لتحليل السلسلة الزمنية  للـطالب  آليـة التربية 

  .نموذج الدالة التكعيبية لتحليل السلسلة الزمنية  المـوارد البشـرية  آليـة الدعـوة وأصـول الديـن 

  .نموذج االتجاه التربيعي لتحليل السلسلة الزمنية  للـطالب  آليـة الدعـوة وأصـول الديـن 

  .لعـلوم التطبيـقية نموذج االتجاه التربيعي لتحليل السلسلة الزمنية  المـوارد البشـرية  آليـة ا

  . نموذج االتجاه التربيعي لتحليل السلسلة الزمنية  للـطالب  آليـة العـلوم التطبيـقية 

  .نموذج االتجاه التربيعي لتحليل السلسلة الزمنية  للمـوارد البشـرية  آليـة العـلوم االجتـماعية 

  .يـة العـلوم االجتـماعية نموذج االتجاه التربيعي لتحليل السلسلة الزمنية  للـطالب  آل

  نموذج االتجاه التسارعي لتحليل السلسلة الزمنية  للمـوارد البشـرية  آليـة الهـنـدسة والعـمارة اإلسـالميـة 

  .نموذج االتجاه التربيعي لتحليل السلسلة الزمنية  للـطالب  آليـة الهـنـدسة والعـمارة اإلسـالميـة 
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  .نموذج االتجاه التسارعي لتحليل السلسلة الزمنية  للمـوارد البشـرية  آليـة الطـب والعـلوم الطـبية 

  .ة الطـب والعـلوم الطـبية نموذج االتجاه التربيعي لتحليل السلسلة الزمنية  للـطالب  آليـ

  .نموذج االتجاه التسارعي لتحليل السلسلة الزمنية للمـوارد البشـرية معهد اللغـة العـربيـة لغير الناطـقـين بها  

  .نموذج االتجاه التربيعي لتحليل السلسلة الزمنية  للـطالب معهد اللغـة العـربيـة لغير الناطـقـين بها  
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  : التقدير النوعي 

  .أعمدة بيانية توضح  عدد المـوارد البشـرية في الوحــدات اإلستـراتيجيــة حسب الرتب األآاديمية 

  .أعمدة بيانية توضح عدد المـوارد البشـرية في الوحــدات اإلستـراتيجيــة حسب الجنسية 

  . ددأستاذ وعدد المـوارد البشـرية في الوحــدات اإلستـراتيجيــة أعمدة بيانية توضح مقارنة  ع

  . أعمدة بيانية توضح  تطور سعودة المـوارد البشـرية في الوحــدات اإلستـراتيجيــة 

  .مخطط التوجه  الذي يوضح تطور سعودة المـوارد البشـرية في لمجمل الوحـدات اإلستراتيجية  

  . د المـوارد البشـرية ونتاجهم العلمي أعمدة بيانية توضح تطور أعدا

  .مخطط التوجه  الذي يوضح اتجاه األداء العلمي لمجمل الوحـدات اإلستراتيجية  

أعمدة بيانية توضح  عدد الباحثين ومساعديهم حسب الرتب األآاديمية في معهد البحوث العلمية وإحياء 

  . التراث اإلسالمي  

الباحثين ومساعديهم  في معهد البحوث العلمية : مـوارد البشـرية  مخطط التوجه  الذي يوضح  معدل ال

  .وإحياء التراث اإلسالمي  

  .التي توضح معدل األداء  للنتاج العلمي في معهد البحوث العلمية وإحياء التراث اإلسالمي  Pieخريطة 

لبحوث العلمية وإحياء التراث مخطط التوجه  الذي يوضح  اتجاه األداء اتجاه األداء للنتاج العلمي في معهد ا

  اإلسالمي 

أعمدة بيانية توضح  عدد الباحثين ومساعديهم حسب الرتب األآاديمية في معهد خادم الحرمين الشريفين 

  .ألبحاث الحج 

الباحثين ومساعديهم   في معهد خادم الحرمين : مخطط التوجه  الذي يوضح  معدل المـوارد البشـرية  

  .ج الشريفين ألبحاث الح

  

  

  

٢٠٠  

٢٠١  

٢٠٤  

٢٠٥  

٢٠٥  

٢٠٦  

٢٠٦  

٢٠٧  

  

٢٠٧  

  

٢٠٨  

٢٠٨  

  

٢٠٩  

  

٢٠٩  

  

  
  



ط 

  

رقم 

 الشكل

  

  

  عــنــــــوان الـشـــكل
  

رقـم 

  الصفحة

  

١٤  

١٥  

  

١٦  

١٧  

١٨  

١٩  

٢٠  

٢١  

٢٢  

٢٣  

٢٤  

٢٥  

٢٦  

٢٧  

٢٨  

٢٩  

  

  

  حج م الحرمين الشريفين ألبحاث الالتي توضح معدل األداء  للنتاج العلمي في معهد خاد Pieخريطة 

مخطط التوجه  الذي يوضح  اتجاه األداء اتجاه األداء للنتاج العلمي في معهد خادم الحرمين الشريفين 

  . ألبحاث الحج 

  .أعمدة بيانية توضح  تطور عدد الدورات التدريبية وعدد المتدربين في آليـة خدمة المجتمع 

  .ريبية في  آليـة خدمة المجتمعالتي توضح معدل األداء  بالنسبة لعدد الدورات التد Pieخريطة 

  .التي توضح معدل األداء  بالنسبة لعدد المتدربين في  آليـة خدمة المجتمع Pieخريطة 

  مخطط التوجه  الذي يوضح  اتجاه األداء بالنسبة لعدد الدورات التدريبية في  آليـة خدمة المجتمع

  .ربين في  آليـة خدمة المجتمعمخطط التوجه  الذي يوضح  اتجاه األداء بالنسبة لعدد المتد

  .أعمدة بيانية توضح  تطور عدد الدورات التدريبية وعدد المتدربين في آليـة خدمة المجتمع 

  .التي توضح معدل األداء  بالنسبة لعدد الدورات التدريبية في مرآز الدورات التدريبية  Pieخريطة 

  .دربين في مرآز الدورات التدريبية التي توضح معدل األداء  بالنسبة لعدد المت Pieخريطة 

  مخطط التوجه  الذي يوضح  اتجاه األداء بالنسبة لعدد الدورات التدريبية في مرآز الدورات التدريبية 

  .مخطط التوجه  الذي يوضح  اتجاه األداء بالنسبة لعدد المتدربين في مرآز الدورات التدريبية 

  .د  طلبة الدراسات العليا مخطط التوجه  الذي يوضح  اتجاه تطور أعدا

  .مخطط التوجه  الذي يوضح  اتجاه تطور أعداد  طالب البكالوريوس 

  .التي توضح معدل األداء  بالنسبة ألعداد طلبة الدراسات العليا Pieخريطة 

  .التي توضح معدل األداء  بالنسبة ألعداد طالب البكالوريوس Pieخريطة 
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  خطاب عـميد  آليـة الـتربية لسعادة وآيل الجامعة الدراسـات العليا والبحث العلمي المتضمن السماح 

  . ع المعلومات االحصائية  الخاصة بالدراسـة عن آليات ومعاهد جامعـة أم القـرى بجم

تعميم ألصحاب السعادة عـمداء الكليات والمعاهد من قبل سعادة وآيل الجامعة للدراسـات العليا والبحث 

  .لقـرىالعلمي  السماح بجمع المعلومات االحصائية  الخاصة بالدراسـة عن آليات ومعاهد جامعـة أم ا

  .هـ ١٤٢٠/١٤٢١عن آليات ومعاهد جامعـة أم القـرى للعام  )١نموذج(استمارة جمع المعلومات االحصائية 

   .هـ١٤٢١/١٤٢٢عن آليات ومعاهد جامعـة أم القـرى للعام  )١نموذج(استمارة جمع المعلومات االحصائية

  .هـ١٤٢٢/١٤٢٣ة أم القـرى للعام عن آليات ومعاهد جامعـ  )١نموذج(استمارة جمع المعلومات االحصائية

   .هـ١٤٢٣/١٤٢٤عن آليات ومعاهد جامعـة أم القـرى للعام   )١نموذج(استمارة جمع المعلومات االحصائية 

  . هـ١٤٢٤/١٤٢٥عن آليات ومعاهد جامعـة أم القـرى للعام  )١نموذج(استمارة جمع المعلومات االحصائية 

  . هـ١٤٢٥/١٤٢٦عن آليات ومعاهد جامعـة أم القـرى للعام   )١جنموذ(استمارة جمع المعلومات االحصائية

  .هـ١٤٢٦/١٤٢٧عن آليات ومعاهد جامعـة أم القـرى للعام   )١نموذج(استمارة جمع المعلومات االحصائية

على السلسلة الزمنية  للمـوارد البشـرية  ـ آليـة الشريـعة ) األربعة(تطبيق نماذج تحليل االتجاه 

  .اإلسـالميـة  والـدراســات

على السلسلة الزمنية  للـطالب  ـ آليـة الشريـعة والـدراســات ) األربعة(تطبيق نماذج تحليل االتجاه 

  .اإلسـالميـة 

  .على السلسلة الزمنية  للمـوارد البشـرية  ـ آليـة اللغـة العـربيـة ) األربعة(تطبيق نماذج تحليل االتجاه 

  .على السلسلة الزمنية للـطالب  ـ آليـة اللغـة العـربيـة ) ألربعةا(تطبيق نماذج تحليل االتجاه 

  .على السلسلة الزمنية  للمـوارد البشـرية  ـ آليـة التربية ) األربعة(تطبيق نماذج تحليل االتجاه 

  .على السلسلة الزمنية  للـطالب  ـ آليـة التربية ) األربعة(تطبيق نماذج تحليل االتجاه 

على السلسلة الزمنية  للمـوارد البشـرية  ـ آليـة الدعـوة وأصـول ) األربعة(ليل االتجاه تطبيق نماذج تح

  .الديـن 

  .على السلسلة الزمنية  للـطالب   ـ آليـة الدعـوة وأصـول الديـن ) األربعة(تطبيق نماذج تحليل االتجاه 

  رد البشـرية  ـ آليـة العـلوم التطبيـقية على السلسلة الزمنية  للمـوا) األربعة(تطبيق نماذج تحليل االتجاه 
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  .منية للـطالب  ـ آليـة العـلوم التطبيـقية على السلسلة الز) األربعة(تطبيق نماذج تحليل االتجاه 

على السلسلة الزمنية  للمـوارد البشـرية  ـ آليـة العـلوم ) األربعة(تطبيق نماذج تحليل االتجاه 

  .االجتـماعية 

  .على السلسلة الزمنية  للـطالب  ـ آليـة العـلوم االجتـماعية ) األربعة(تطبيق نماذج تحليل االتجاه 

على السلسلة الزمنية  للمـوارد البشـرية  ـ آليـة الهـنـدسة ) األربعة(تحليل االتجاه  تطبيق نماذج

  .والعـمارة اإلسـالميـة 

على السلسلة الزمنية  للـطالب  ـ آليـة الهـنـدسة والعـمارة ) األربعة(تطبيق نماذج تحليل االتجاه 

  .اإلسـالميـة 

لسلسلة الزمنية  للمـوارد البشـرية  ـ آليـة الطـب والعـلوم على ا) األربعة(تطبيق نماذج تحليل االتجاه 

  .الطـبية 

  على السلسلة الزمنية  للـطالب  ـ آليـة الطـب والعـلوم الطـبية ) األربعة(تطبيق نماذج تحليل االتجاه 

ـربيـة على السلسلة الزمنية  للمـوارد البشـرية معهد اللغـة الع) األربعة(تطبيق نماذج تحليل االتجاه 

  .لغير الناطـقـين بها  

على السلسلة الزمنية  للـطالب معهد اللغـة العـربيـة لغير ) األربعة(تطبيق نماذج تحليل االتجاه 

  . الناطـقـين بها  
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  الفـصـل األول

  مـدخــل الــدراســـة

  ـةــــقدمـاملـ:  أوالً   

  ةمشـكلة الـدراســ:   ثانياً  

  ـةـدراسـأهـداف ال:   ثالثاً  

  ةـدراسـأسئـلة الـ   :رابعاً  

  ـةـدراسأهـمية الـ:   خامساً  

  ـةـدراسدود الـحـ:   سادساً  

  ـةـمصطلحات الدراس:   سابعاً   

  

  

  

  

  



 

  بسم اهللا الـرحمن الرحيم

  ًوقـل ربـي زدنـي علمـا  

  :  المقــــدمـــة: أوًال  

ة          ى درجة عالي ة الفكر اإلداري باالقتصاد إل ة أن ترقى عالق من المنطقي في عصر اقتصاد المعرف

ا          ول البشرية ، ويمثله دعها العق ار تب ا أفك ر محدودة باعتباره من األهمية ، فالموارد االقتصادية غي

دد  وارد      المورد البشري المالك لتلك األفكار والمهارات المعرفية المتع ك الم ّزز فعل ووجود تل ة ويع

  .التقنيات اإلدارية الحديثة 

ه  "  راد   ،في ظل اقتصاد المعرفة ال يؤخذ آل عنصر بشري على أنه رأس مال بشري يعتّد ب ا ي وإنم

ة    رة والمبدع ري العناصر المفك ال البش رأس الم ع   ،ب زة م ة متمي درات علمي ع ق ي تجم ك الت أي تل

رفيين  و،خبرات ومهارات معرفية عالية ل ،  " . ( يطلق على هذا النوع من العناصر العمال المع طاي

ارات          )  ٢٣٣ص: م ٢٠٠٥ ى المه د عل ذي يعتم ة ال دًا في اقتصاد المعرف فعامل المعرفة يوجد تحدي

ة  ات العالي ة والتخصص م ، . ( المعرفي ه  )  ٤٣٩ص: م ٢٠٠٤نج وم علي ذي تق اس ال و األس وه

  .منظمات  المعرفة 

ه   ويعتمد بناء هذا  ة من ة       . األساس على تقدير احتياج المنظم ار الدال ى اعتب دير عل رة التق ور فك وتتبل

النوعية للمورد البشري دالة ضمنية للدالة الكمية ، بمعنى أن تميز الجانب الكمي في التقدير يتضمن  

  ) .ة ـليرية ذات الجودة العاـأي تحقيق النمو في أعداد الموارد البش( التفوق النوعي للمورد البشري 

ذي يتمحور               دم ال م اقتباسه من فكر الغرب المتق وارد البشرية ت دير الم وهذا المنحى الفكري في تق

  .تفكيره على عمال المعرفة آفئة جديدة من العاملين في عصر المعلومات والمعرفة 

ر دراآر     ام  )  P . F . Drucker( فعندما طلب من رائد الفكر اإلداري الحديث بيت ن أ) ١٩٩٣( ع

ل       ة تتمث دول المتقدم زة التنافسية لل يستشرف األلفية الثالثة آان من أهم النقاط التي أثارها هو أن المي

  ن في ـزة ال تكمـمشيرًا إلى هذه المي) .  Knowledge workers ( في استقطاب عمال المعرفة 



 

رفة عن نظرائهم في    الجانب النوعي فقط ألن األفراد المعرفيين ال يميزهم إال مقدار ضئيل من المع

ز في الجانب الكمي          ا التمي ة وإنم دول النامي أي أن ) . (  ٤٣٧ص :م ٢٠٠٤نجم ،  . ( العديد من ال

رفيين    ال المع تقبل       ) الميزة التنافسية تكمن في ازدياد عدد العم الم نحو المس ادة الع ك أن قي ة ذل ودالل

  . مقدار العدد المتوافر منهم بيد العمال المعرفيين وتتحقق سرعة مواآبة الرآب الحضاري ب

  وهذا اإلقرار بالتميز الكمي والتفوق النوعي للمورد البشري ، يجب أن يكون الخيار اإلستراتيجي 

  ور ــون التعليم محـآ. بلـوالمستقـادة مجتمعاتها نحـلية قيؤوـّزَى إليها مسـُيع لمؤسسات التعليم التي

  .)حول بنـاء مجتمـع المعرفة الذي يدور( ةصر المعرفـأساسـي في تشكـيل البناء االجتماعـي في ع

ا  ، ومؤسسات التعليم العالي والجامعات تحديدًا تمثل قمة الهرم القيادي للمجتمعات نحو المستقبل ألنه

الذي يتطلب  منها استثمار مواردها البشرية  في . تضطلع بالدور األساسي في بنـاء  مجتمع المعرفة

ورات المع تيعاب التط ةاس ر المعرف ارعة لعص ة المتس ا ، رفي ا وتطوره الح نموه ا لص وتوظيفه

ي التخطيط         . وتميزها  وارد فهي بحاجة ملحة إل ك الم تثمار تل وحتي تكون الجامعات قادرة على اس

  .للمـوارد البشـرية  السليم المتمثل في الـتخطيـط اإلستـراتيـجي

  ـ :مشـكـلة الــدراســة : ثانـيًا 

ـير     التعلـيم بطبـيعت ـزايدة وغ ه يعّد مجاًال جاذبًا لالستثمار فعوائد استثمـاراته في العنصر البشري مت

ـدودة ـة ، محــ ات ، ( ومـؤسســـاتـ ات ، آلي ـة   .... ) جامع تعلم موزع ة ال ث عملي م حي ات تعل منظم

ًا      تاذًا ، إداري ًا ، أس م . بدرجة آبيرة في أرجاءها ، ويمارسها آل عنصر فيها أآان  طالب يشكلون   فه

ة     ـي        .معًا حلقات من الممارسات المعرفي ـتاذ الجامع ى األس ذا بصفة خاصة عل ـل  ( ويصدق ه عام

ـادة     ) المعرفة  وى إلحـداث وقي ـلقة األق لدوره المحـوري في سلسلة الممارسـات المعرفـية ، فهو الح

  .ةـــال التعلم القادمفهو محدث لإلبداع من خالل البـحث العلمي ،وقائد إلبداع أجي، إبداع المعرفة 

تعلم   ة    ، والجامعات باعتبارها مراآز إشعاع علمي هي أنـموذج لمنظمات ال ا البشـرية ممثل وموارده

ور المشروع الحضاري         ، في األستاذ الجامعي هم عمالة المعرفة أ ويتبل م وعن طريقهم ينش التي به



 

قلب العمل العلمي والتقني في    فعملهم الجوهري هو المعرفة المتخصصة المتقدمة التي هي." لألمة 

  ) . ٤٤٠ص: م٢٠٠٤نجم ،  " . ( ابتكار ما هو جديد فيها وإدارته وتنظيمه وتحفيزه 

زه             ق مي ا  لتحقي تند  إليه ي  يس ية الت زة األساس ي الرآي ري ه ر البش تثمارية للعنص رة االس والنظ

  جامعة أم القرى____ جامعة المعرفة ____  تنافسية لمنظمة التعلم  

ى   وهذا ما يؤآـده المختصون في مجال اإلدارة بوجه عام وإدارة المـوارد البشـرية بشكل خــاص عل

ـة اآلخـرين ،       "  أن  ى منافس ـدرتها عل ة ، وق وة المنظم قوة الموارد البشرية وفاعلية أدائها ، تعني ق

  ) . ١٣ص: م ٢٠٠٥عقيلي ، " ( وضمان البــقاء واالستمـرار لها 

  ـ: طرح هاهنا هو والسؤال الذي ي

  آيف يمكن للجامعة أن تبني مواردها البشرية  في عصر المعرفة ؟

ة   ى مقول ك عل ة ذل ي إجاب د ف ذلك   ((ويعتم ـبؤ ب ي التن ـتقبل ه ناعة المس ـريقة لص ل ط أن أفض

  )).المسـتقبل

وارد البشري       تقبلي من الم اج المس دير االحتي ة ففي ظل افتراضات تخطيطية محددة يمكن التـنـبؤ وتق

  ـ: وهذا يعطي مؤشرات على .آمًا ونوعًا 

و       ـدف النم ـي الهـ ـة شق ه، وبدراس مدى محافظـة جامعــة أم القرى على نمـو المورد البشري وجودت

  .معًا يمكن تحديد اإلستراتيجية التي تبني بها الجامعة قدراتها المحورية _ الكم والنوع _ والجودة 

  - :أهـــداف الـدراسـة : ثالـثًا 

ـة           ي ـا البشـرية في عصر اقتصـاد المعـرف ـات مــوارده ه الجامـع ـني ب ذي تب في  ،تـحــدد اإلطـار ال

ـها       ـة أهداف ـدى تحـقق للجامـع ة الم منهـجيـة الـتخطيـط اإلستـراتيـجي الذي يرسـم إستراتيـجية طويل

  .المتعلقة بمــواردهـا البشـرية 

ة     وتتـطـلب إستراتيجية بناء الموارد البشرية تقديم تصور لجامعة المستقبل من منظور إدارة المعرف

ة  ي عمال ا البشرية ف ل موارده ًا ، وتتمث ًا متكيف ة نظام ى الجامع ك التصور أن تتبن ومن مقومات ذل

  .المعرفة 



 

ـداف       ق أه ى تحقي ؤدي إل ة ت ـة متتالي ارات تخطيطي رية بمس وارد البش اء الم تراتيجية بن ل إس وتتمث

ن موا تقبل م ة المس ريةجامع ا البش ات اإلدارة  . رده ـج وتقني ـف أدوات ومناهـ تدعي توظـي ذا يس وه

ى         ؤدي إل دوره  ي ذي ب ًا ، ال ـًا ونوع الحـديثة في تقـدير االحتيـاج المستقبـلي من الموارد البشـرية آم

ا البشرية  و وجودة موارده ى نم ة عل دى محافظة الجامع ى م ي ( استخالص مؤشرات عل ة ف ممثل

  ) .يس من حملة درجة الدآتوراه أعضاء هيئة التدر

  ـ: وتأسيسًا على ما سبق  أمكن صياغة أهداف الدراسـة  فيما يلي 

  .ـ  تصـميـم إطار للـتخطيـط اإلستـراتيـجي لبناء المـوارد البشـرية في الجامعـات السـعودية  ١ 

ادالمعرفة ٢  بغة إقتص بوغة بص ا مص رية لجامعاتن ة عص ياغة إداري ديم ص ب (ـ تق اء آمتطل لبن

  :وهذا ) اإلستراتيـجية المستقبلية 

ة نحو ممارسة                دفع بالجامع ا وي ة في جامعاتن ات إدارة المعرف اهيم وآلي ى دمج مف ا يساعد عل أ ـ مم

  .المعرفة 

  .ب ـ مما يوفر فهمًا جديدًا للجامعة وأعمالها في ظل اقتصاد المعرفة 

دافها من      ـ تحـديد مسـارات متتالية للتخطـيط تنحى باتجـاه ال٣   ة من تحقيق أه مستقبل ُتّمكن الجامع

  . مـواردها البشـرية

ـورد البشري           ٤   تقبلي من الم اج المس ـدير االحتي ة في تق ـ توظـيف نمـاذج وتقنيـات اإلدارة الحديث

  .آمًا ونوعًا 

ا البشرية          ٥ و وجودة موارده ى نم ة عل ـظة الجامع ة  ( ـ استخالص مؤشـرات على مـدى محاف ممثل

  ) .ضاء هيئة التدريس من حملة درجة الدآتوراه في أع

ن        ٦ اذج م ـبول نم واء وق ي احت ـع ف ل التوس ن أج ـرى م ـعة أم القـ ـبلية لجامــ ـة مستق ـم خط ـ رس

  .تساعد الجامعة على استدامة قدراتها المتميزة ) عمـالة المعرفـة (المـوارد البشـريـة 

  

    



 

  ـ: أسـئلة الـدراســة : رابـعًا 

  ــ: ة الســؤال الرئــيس التالي ــتحقـيق أهــــداف الـدراسـة ، طـــرحت الـدراس حتى يتم

ة أم      ا جامع ـعودية وأنموذجه ـات الس ما الـتخطيـط اإلستـراتيـجي لبنـاء المــوارد البشـرية في الجامع

  القرى ؟

  ـ: ويتفرع من هذا السـؤال األسـئلة الفرعــية التالــية 

  طيـط اإلستـراتيـجي لبـنـاء المـوارد البشـرية في الجامعـات الســعوديـة؟ماإطـار الـتخ/   ١س

  ما متطلبات إسـتراتيجية بناء الموارد البشرية في الجامعات السـعـوديـة؟/  ١س

  ما هو المسار التخطيطي لـبناء الموارد البشرية في جامـــعة أم القــرى  ؟/  ٣س

  عملية تقديراالحتياج من الموارد البشرية الكمية والنوعية ؟ما نماذج التحليل المستخدمة في /  ٤س

  ما  االحتياج المستقبلي لجامعة أم القــرى من الموارد البشرية آمًا ونوعًا ؟/  ٥س 

  بنـاء المـوارد البشرية في جامـــعة أم القــرى ؟) الخـطة المسـتقـبلـية (ما إستراتيـجية /  ٦س

  -:ـةأهـميــــة الـدراسـ:خامـسًا

ة  اتنا التعليمي اح مؤسس ا ( نج ة  ) جامعاتن ى اقتصاد المعرف المي إل ه الع ة التوج دى مواآب ن بم / ره

ا       ة ، وإدارته ع المؤسسات التعليمي ي التعامل م ات السوق ف ل في سيطرة آلي ة ، المتمث إدارة المعرف

ة     ة نوعي ن نقل ك م ـرضه ذل ا يف ـة ، وم ات التجاري ا المؤسس دار به ي ت اليب الت ـورد  باألس للم

ـري ق   ،البش ي تحقي الي ف يم الع ات التعل ة لمؤسس ة الداعم درات المحوري ل الق رية تمث الموارد البش ف

  .أهدافها 

ـجي  (وتكمن أهمية هذا التناول البحثي في تحديد اإلطار العام للكيفية  ي   ) التخطيط اإلستراتي التي تبن

  .د البشرية  بها الجامعات هذه الموار

       ال ـعم( ألفـراد األفضل الذين يمثلونهاد اـوتحدي،)منظمة تعلم ( نظمة معرفة ة آمـوبالنظر للجامع

   ال يتأت ذلك إال بتبني،يتشكل بذلك فهمًا جديدًا للجامعة وأعمالها في ظل اقتصاد المعرفة )رفةالمع



 

  .ودمج مفاهيم وأساليب ومناهج إدارة المعرفة في جامعاتنا  

ـث    وتستقي الدراسـة أهمـية ذلك م ده  . م ٢٠٠٥( ما أشــار له السلمي في الملتقى اإلداري الـثـال ) ج

من أهمية دمج مفاهيم وآليات التطوير المستمر في نسيج المنظمة ونظمها ، مما يساعد على استثمار 

اطها       ال نش ي مج ا ف ا وتميزه د تفوقه دراتها وتأآي ة ق ي تنمي ة ف ة الحديث ات اإلداري ة والتقني المعرف

  ).م٢٠٠٥،السلمي(

  ] .أهمية بناء ممارسات منهجية إلدارة المعرفة في جامعاتنا [ وُتؤطر الدراسـة  تلك األهمية في 

وذج النظام          ة لنم ي الجامع وتتضح الممارسات المنهجية إلدارة المعرفة في الجامعات من خالل تبن

ف ،  ات       ( المتكي اهج  وتقني اهيم ومن ن مف ك م تتبع ذل ا يس ة   ، )وم ف منهجي د توظي يط ويع التخط

ديات         م التح ن أه ي م ة ، وه ة إلدارة المعرف ات المعرفي ن الممارس ا م ي جامعاتن تراتيجي ف اإلس

  .التي ينبغي أخذها في االعتبار ، العصرية التي تواجه مؤسساتنا التعليمية

ـوق    ـي والتف وحيـث إن بـؤرة الترآيز للتناول البحـثي هي المورد البشـري ، الذي يحقـق التميز الكم

ات التخطيط اإلستراتيجي المناسبة         ال إن توظيف تقني نوعـي لجامعـة المستقبل ـ جامعة أم القرى  ـ ف

  .يعد إضافة بحثية مهمة) النوع / الكم ( لكل من شقي الهدف 

ة التخطيط           ًا الستخدام منهجي ًا تطبيقي ه نموذج ه بتقديم وتتمثل أيضًا أهمية هذا التناول البحثي وجدِّت

  ) .جامعة( وارد البشرية في منظمة تعليمية اإلستراتيجي للم

ورد البشري هي            دير الم ة في تق وتتمثل أهمية أخرى على المستوى البحثي في أن المعالجة البحثي

وق           التميز الكمي يتضمن التف ـ ف و والجودة ـ ـ النم ًا ـ معالجة مرآبة وشمولية لجانبي النوع والكم مع

  .النوعي 

من آونها تطبق على جامعـة أم القـرى ذلك الصرح العلمي  آـبرىوتكتسب الدراسـة أهمية 

  .المتشامخ حضورًا وفعًال وتأثيرًا

  

  



 

  :حــدود الــــدراســــة :سادسـًا 

ان    ة  (رسم متغيري الزم ان ) عصر المعرف ة ( والمك ـة  ـ حدودًا إلستراتيجية      ) الجامع حدود الدراس

ـم خطـة    ، ن قـاعدة المستقبل المرغوب بناء الموارد البشرية ـ  من منظـور الواقـع الراهـ  ك لرس وذل

ـة     (من المـوارد البشـرية ) التنبؤ (مستقــبلية لتقدير االحتياج  ة درج ـس من حمل أعضاء هيـئة التدري

ـة التنافـسـي   ، آمًا ونوعــًا) الدآتوراة   ـافسية   (بما يخـدم مرآز الجامعـ زة التن حيث تمرآزت   ).المي

ام    ؤ حول ع ة التنب ـ١٤٢٧عملي ي   ١٤٢٨/ ه ـدى زمن ى م ـورد البشـري عل ـور للمـ ـ لترسم تصــ ه

  .وبتطبـيق هذه العمـلـية على جامعة أم الـقرى ، عام قــادم بـإذن اهللا ١٣يتحدد بـــ  

  :ة ــــمصطلحات الدراس:سابـعًا  

ـرية  ـ   ـوارد البش ـاء الم ـجي لبن ـط اإلستـراتي ـط اإلس :  الـتخطي ة بالـتخطي د الباحث ـجي تقص تـراتي

ـة   ـزة         :  لبنـاءالمـوارد البشـرية في هذه الدراس ـيق المي ـة نحـو تحق ـوى الجامع ـة ق ة توجي ه عملي بأن

ق    ، التنافسـية للجامعـة المبنـية على مـواردهـا  البشـرية  ع المتعل اد الواق وذلك بدراسة شاملة لكل أبع

وى  وة        بالمـوارد البشـرية إلحداث توازن بين مجموعتين من الق اط الق ة ونق ود من جه الفرص والقي

ـواردها  البشـرية       ، والضعف من جهة أخرى ة من م تقبل الجامع الم لمس للتنبؤ بصورة واضحة المع

.                       ة في المستقبلـر الجامعـتوضح خط سي) إستراتيـجية(ومن ثم صياغة خطة مستقبلية ،آمًا ونوعًا 

ـها              ـ:جـية اإلستراتيـ  ى تحقيق أهداف ة عل ذي يساعد المنظم د ال هي الخـطة أو التوجه طـويل األم

  ) .٢١٨ص: هـ ١٤٢٨مالئكة ، .( بكفاءة وفعـالية على الرغم من تغير المواقف والظروف المختلفة

وارد البشريةـ  اء الم تراتيجية بن ذه  : إس ي ه رية ف وارد البش اء الم تراتيجية بن ة بإس ـ تقصد الباحث

وع           وارد البشرية من حيث الن ة من الم دير احتياجات الجامع الدراسـة بأنها  التوجه طويل األمد لتق

  .والكم بما يحقق الميزة التنافسية للجامعة 



 

وأعضاء   "يقصد بهم في هذه الدراسة أعضاء هيئة التدريس في الجامعات    ـ  :ـ الـمـوارد البشـرية 

ة للجامعات ،    ( ."تاذ مساعد أس،هم أستاذ ،أستاذ مشارك  هيئة التدريس ـ  ١٤١٩الالئحة التنظيمي : ه

  ) . ١٥٧ص

ـة  ة      ـ:ـ إدارة المعرفــ ق المعرف ة ، وتخلي ن مصادرها المختلف ة م نظم للمعرف ع الم ى التجمي بمعن

رات           ة والمتغي واطن الحرآ ى م ة متجددة توجه عمل اإلدارة وترشدها إل الجديدة وتكوين أطر فكري

ر المخطط       المحتملة ، ومن ثم  ا بمنطق التغيي داد للتعامل معه السلمي ،  . ( تسهم في التخطيط واإلع

  ) ١١٢ص:م ٢٠٠٥

ـة     ـال المعرفـ ارات              ـ   :ـ عـم رات ومه زة مع خب ة متمي درات علمي ة التي تجمع ق ون في الفئ يتمثل

،  نجم ( ويقومون بعمل عالي وآثيف المهارة مثل األستاذ الجامعي . متخصصة في البحث والتطوير

ـ  ٤٣٨ص:م ٢٠٠٤ ورد    ) .  ٤٣٩ــ وعي للم وق الن ة التف ة رمزي ذه الدراس ي ه ة ف ة المعرف وعمال

  .البشري 

ـي  ـ  ـيز الكـم وارد البشرية              ـ : التم داد الم و في أع ة النم ـة هو  دالل ذه الدراس ـي في ه ـيز الكـم التم

  .المتفوقة نوعيًا أي النمو في أعداد عمال المـعــرفـة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

  صل الثانـيالفـ

  اإلطــــار النــظري: املبــحث األول

  الـتخطيـط اإلستـراتيـجي: احملـور األول 

   الـتخطيـط اإلستـراتيـجي يف مؤسسات التعليم العايل: احملـورالثاين 

  الدراســات السابــقة:يـاملبــحث الثان

  الدراسـات املتعلقة بتقدمي تصور جلامعة املستقبل :احملـور األول

  الدراسـات املتعلقة بالـتخطيط اإلستراتيجي وتقنياتة: ورالثايناحمل

  وتقديراملوارد البشرية كماً ونوعاً

  

  

  

  

  



 

  

  

  

  املبحـث األول

  اإلطــار النظـري

  جيـراتيـالتخطيط االست  :  احملور األول            

  ريةـوارد البشـة املـإستراتيجي: أوالً 

  ريةـوارد البشـمي للـط االستراتيجـالتخطي: ثانياً 

  يـات التعليم العالـيف مؤسس يـط اإلستراتيجـالتخطي  :ي ـاحملور الثان

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  الفصـل الثانــي

  اإلطــار النظـري: المبحـث األول 

  التخطـيط  اإلسـتراتيـجـي:  المحور األول 

  ـ:مـقـــدمــــة

ة مجاالت عمل     فرضت المتغيرات العالمية على المنظمات تبني أسلوب العمل اإلس تراتيجي في آاف

ة        تراتيجية المنظم ا إس ون منه كل وتتك ه تتش ة ب تراتيجية خاص ال إس ل مج بح لك ة ، فأص . المنظم

ى التحديث            ًا إل ة التي تسعى دائم ومؤسسات التعليم العالي هي صورة من صور التنظيمات الحديث

ب ويتوا  ة يتناس ة حي م ديناميكي ي نظ ل ، فه ر لألفض وير والتغيي ل والتط لوب العم ا أس ق معه ف

زة التنافسية         ى المي وم عل تقبلية تق ة مس ى رؤي اإلستراتيجي ، وهذا ما يلزم المؤسسة الجامعية أن تتبن

تدامة  ـدد         .المس ـية تح ك أن اإلستراتيج ة ، ذل ـة الجامعي ـي للمؤسـس ل أداء إستـراتيجـ ق أفض لتحقي

الن    ي إع ا ، فه از مهمته ـها وإنج ق هدف ـة لتحقي ـة الجامع ي عصر  وجه ات ف ا والتوجه ن النواي ع

  .المعرفة  

تراتيجي   يط االس ة  التخط ـيقة عملي ـية وث ـرجاته، و اإلستراتيج م مخ د أه تعراض . وأح إن اس ذا ف ل

  ــ:الجانب الـنظري للـدراسة تم من خالل محورين رئيسين هما

  ـ:التخطيط االستراتيجي ـ    : المحور األول  

  .ــ التخطيط االستراتيجي للموارد البشرية:ثانيًا .        ة الموارد البشريةــ إستراتيجي:أوًال            

  . التخطيط اإلستراتيجي في مؤسسات التعليم العالي ـ :المحور الثاني  

  :إسـتراتيـجـيـة المــوارد البشـريـة:أوًال 
ـية     إلدارة والخطـط اإلستراتيج ذا األس   . تشكل اإلستراتيجيات األسـاس ل ّد ه ـل   ويع ـل العم ـاس معقـ

ة صياغة اإلستراتيجيات        .  اإلستراتيجـي في المنظمـة ديرون مسؤوليتهم عن عملي درك الم فعندما ي

تقبلية   ا المس ة     ،  وخططه الل عملي ن خ ة  م تراتيجية المنظم ع إس تراتيجية بوض وم اإلدارة اإلس تق



 

تراتيجي   يط اإلس تر   . التخط ار اإلس ـة  مس م الدراس اس ترس ذا األس ى ه وم وعل ديم مفه اتيجية  بتق

ة      ة إداري تراتيجية آعملي ات اإلدارة اإلس تراتيجية ومكون وم إدارة    ،اإلدارة اإلس ديم مفه م تق ن ث وم

ك عرض    ،آتوجه إداري حديث ) إستراتيجية الموارد البشرية( الموارد البشرية اإلستراتيجية ي ذل يل

تراتيجي     واع االس م أن تراتيجي  وأه رار  اإلس اذ الق تويات اتخ وارد  مس تخدمها إدارة الم ي تس ات الت

  .البشرية 

I-  ــ: مفهوم اإلدارة اإلستراتيجية  

ي     ترونج ه ح أرمس ا أوض تراتيجية آم ا ،   " اإلدارة اإلس تراتيجيات وخططه ياغة اإلس ة ص عملي

ادة مجموعة   "وتحقيق ذلك يتم من خالل إدارة التنظيم  اإلدارة اإلستراتيجية عملية إدارية يمارسها ع

د       . في اإلدارة العليا داخل المنظمة  من المديرين ى تحدي ذه المجموعة بشكل منسق عل حيث تعمل ه

ال           د األعم تم تحدي وئها ي ى ض ا ، وعل ي تحقيقه ة ف ب المنظم ي ترغ ل الت ة األج داف الطويل األه

رارات         اذ ق ا يستوجب اتخ داف مم ذه األه ق ه ذها من أجل تحقي ا وتنفي ي يجب تبنيه والنشاطات الت

تراتيجية ترس  مى       إس ه مس ق علي ا يطل ة وهوم رة زمني ة لفت ير أداء المنظم ط س تراتيجية " م خ إس

ة  ا     "  CORPORATE STRATEGY المنظم التها وطموحاته ق رس ى تحقي عى إل ي تس الت

  ). ١٥ص: م ٢٠٠٥ارمسترونج ، . ( المستقبلية ورؤيتها البعيدة المدى 

ي      اإلستراتيجيةاإلدارة  ي الوصول إل ة تسعى إل ق       عملية ديناميكي ة  عن طري الة المنظم تحقيق رس

اءة  وفرة بكف وارد  المت ي أن   .إدارة الم تراتيجي ف يط اإلس تراتيجية  عن التخط ف اإلدارة اإلس وتختل

ول     j.c. vinzantالتخطيط اإلستراتيجي جزءًا أساسيًا من مكونات اإلدارة اإلستراتيجية وفي هذا يق

ه  ين اإلدارة ا) م١٩٩٦(وزميل ات ب اك فروق تراتيجي  أن هن تراتيجية والتخطيط اإلس اإلدارة ، إلس ف

تراتيجية   رارات اإلس اذ الق ه واتخ اد والتوجي ق باإلرش ة تتعل تراتيجية  عملي يط ، اإلس ا التخط أم

  ) .م٢٠٠٦، جودة .(اإلستراتيجي فإنه يرآز على االستراتيجيات نفسها أآثر من العمليات 

  

   



 

II-  ــ: مكونات اإلدارة اإلستراتيجية  

ن خمس مراحل    اإلدارة ة م ة مكون كل حلق ى ش تمر عل اط مس ة هي نش ة إداري تراتيجية آعملي اإلس

  ـــ:آما يلي ) م٢٠٠٥(حددها عقيلي 

  .دراسة وتحليل اتجاهات المنظمة المستقبلية : أوًال 

  .التحليل البيئي: ثانيًا 

  .تكوين اإلستراتيجية : ثالثًا 

  .تنفيذ اإلستراتيجية : رابعًا 

  ).م ٢٠٠٥،عقيلي . (اإلستراتيجية  تقييم: خامسًا 

   دراسة وتحليل اتجاهات المنظمة المستقبلية: أوًال 

تمثل اتجاهات المنظمة رسالتها ورؤيتها المستقبلية ، وتحدد خط سيرها المستقبلي الذي على أساسه 

  .ترسم وتوضع إستراتيجيتها ، وتحدد آذلك آيفية تنفيذها وتحقيق أهدافها وبالتالي رسالتها 

  ـ:التحليل البيئي : ثانيًا 

ـ  ه بـــ ه مصطلح   ENVIRONMENTAL  ANALYSIS   ويصطلح علي ـطلق علي وي

  ــ: ويتكون من شقين هما )  SWOT ( مـخـتـصـر 

ة   INTERNAL  SCANـ تحليل البيئة الداخلية ١ ويهدف هذا التحليل إلى دراسة إمكانات المنظم

الرمز STRENGTHS التي تمتلكها ومن ثم تحديد نقاط القوة ) مواردها (  اط  )  S( ويرمزله ب ونق

  ) . W( التي يرمز لها بالحرف    WEAKNESSESالضعف فيها 

ة    ٢ ة الخارجي ل البيئ رص      EXTERNAL SCANـ تحلي د الف ى تحدي دف إل ويه

OPPORTUNITISS      الحرف ا ب والتي يجب   )  O( المتاحة في البيئة الخارجية والتي يرمز له

ا ، آ دات     اغتنامه د التهدي ى تحدي دف إل ا يه ا      THREATENSم ز له ة ويرم ة بالمنظم المحيط

  .والتي يجب تفاديها أو االستعداد لها أو مواجهتها )  T( بالحرف  

  



 

  :  الخواص العامة للبيئة

  .ـ إن آل ما يقع خارج حدود التنظيم أو داخله يدخل في مفهوم وإطار البيئة ١

  .ت متعددة منها ما يمكن قياسه ، ومنها ما ال يمكن قياسه ـ إن البيئة ذات عوامل ومتغيرا٢

توى أداء      ٣ دافها ومس ات أله ق المنظم دى تحقي ى م ؤثر عل ا ت ا ومتغيراته ة بعوامله ك البيئ ـ إن تل

  .األنشطة المختلفة بها وتكاليفها 

آز مر( ـ إنه يمكن النظر للبيئة من وجهة نظرما تمثله من قيود وما تمنحه من فرص وتسهيالت٤

  ) .م ٢٠٠٧اإلدارة والتنمية ، 

  :  وين اإلستراتيجية ـتك: ثالثًا 

اءة            :اإلستراتيجية  دافها بكف ى تحقيق أه ة عل ذي يساعد المنظم د ال ل األم هي الخطة أو التوجه طوي

   ) . ٢١٨هـ ، ص١٤٢٨مالئكة ، . ( وفعالية على الرغم من تغير المواقف والظروف المختلفة 

وين اإلستراتيجية     ه   تك ائج      STRATEGE FOR MULATIONيصطلح علي ، ففي ضوء نت

تقبل من أجل               ة التي توضح خط سيرها في المس التحليل البيئي السابق توضع إستراتيجية المنظم

ة         ل لمقابل ة األج ط طويل ع الخط ق بوض تراتيجية  تتعل وين اإلس ا ،و تك دافها وطموحاته ق أه تحقي

الة   الفرص والتهديدات البيئية في مقابل نقاط القوة والضعف التنظيمي ، لذا فهي تتضمن تعريف رس

  .المنظمة ، وتحديد األهداف التي يجب تحقيقها ووضع اإلستراتيجيات والسياسات المرشدة لألعمال 

  ـــ) : م٢٠٠٥عقيلي،(ويشتمل تكوين اإلستراتيجية على الخطوات التالية  

   تحديد الخيارات اإلستراتيجية .١

أو اإلستراتيجيات التي يمكنها جميعًا أن تحقق أهداف المنظمة المستقبلية التي الخيارات هي البدائل 

بإمكانات ومسارات متنوعة ومختلفة في ظل ظروف محددة وخاصة بكل لكن . تطمح إلى انجازها 

  .خيار 

  

  



 

  تقييم الخيارات اإلستراتيجية واختيار األنسب  .٢

ـار     تتطلب عملية التقييم واالختيار معايـير للمفاضلـة ـدد الخي ايير يتح واالنتقاء ، فمن خالل هذه المع

ى        ادة إل ديل ع ار الب اج اختي ة ، ويحت اإلستراتيجي أو البديل األفضل الذي يتوافق مع ظروف المنظم

ام تراتيجي ه رار إس اذ ق تقبلية  ، اتخ ة المس تراتيجية المنظم دد إس ذي يح ديل ال ار أو الب ذا الخي ألن ه

ا  ،ة وخط سيرها لفترة زمنية طويل وفي ظلـه ستتخـذ قرارات أخرى مرتبطــة به ، ويتحدد من خالله

د الوظائف والنشاطات التي      مجاالت األعمال التي سوف تستثمر فيها موارد المنظمة ، وآذلك تحدي

ار           ن وراء الخي ودة م داف المنش ق األه ة لتحقي داخلي للمنظم عيد ال ى الص ارس عل وف تم س

  .اإلستراتيجي 

  يـجـية صيـاغـة اإلسـترات .٣

ة صياغة اإلستراتيجية ، التي توضح           تم عملي اءه ، ت ذي جرى انتق في ضوء الخيار اإلستراتيجي ال

  " .بوحدات األعمال " مجاالت األعمال التي ستعمل فيها وتحقق أهدافها وتسمى هذه المجاالت 

   تحـديـد األفعـال واتخـاذ القــرارات .٤

ا أو      يقصد باألفعال هنا النشاطات الخاصة بكل وح ام به ا القي دة أعمال على حده ، التي يتوجب عليه

يهم             وق عل ا ومنافسة اآلخرين والتف تمكن من تحقيق األهداف المحددة له ا لت ي ،  . ( من خالله عقيل

  ) .م ٢٠٠٥

  تنفـيذ اإلسـتراتيـجـية  : رابعـًا

ى      ات إل تراتيجيات والسياس ة اإلس ل وترجم تراتيجية بتحوي ذ اإلس ة تنفي ق عملي ن تتعل تصرفات م

ة    ة التنظيمي رات داخل الثقاف ب تغي ات تتطل ذه العملي راءات ، وه ات واإلج رامج والموازن خالل الب

  ) م ٢٠٠٧مرآز اإلدارة والتنمية ، . ( والهياآل ، ونظم اإلدارة داخل التنظيم آكل 

ة واستخد      ة والبشرية الكافي وارد  المالي امها  بالشكل  أن عملية تنفيذ االستراتيجيات يتطلب توفير الم

ة خطط العمل       ،مما يؤدي  إلي آفاءة أآبر في عملية التنفيذ ،األمثل  وم  اإلدارة بترجم ه تق اء علي وبن



 

ا وعدم         د به ى التقي ذ عل اء التنفي المتوافقة مع االستراتيجيات المتبناة  إلي موازنات تقديرية  تعمل أثن

  ) .م٢٠٠٦،جودة .(تجاوز مخصصاتها 

  قابة التقييم والر: خامسًا 

التقييم والرقابة هي عمليات تتم لتتبع ورقابة أنشطة المنظمة ، ونتائج أدائها الفعلي في مقابل األداء 

ويقوم المديرين في آل المستويات اإلدارية باالعتماد على المعلومات . المرغوب أو المخطط 

قابة آخر عنصر من المرتدة التخاذ التصرفات العالجية وحل المشكالت ، وبرغم أن التقييم والر

عناصر اإلدارة اإلستراتيجية فإنها قد تظهر نواحي ضعف في تنفيذ اإلستراتيجية ، ومن ثم تحث 

مرحلة التقييم  تخضع آل وهذايعني أن.العمليات في المنظمة آلها على البدء من جديد مرة ثانية 

حدث في البيئة الداخلية اإلستراتيجيات لعملية تقييم لمعرفة مدى تناسبها مع التغييرات التي ت

  )م ٢٠٠٧مرآز اإلدارة والتنمية ، . ( والخارجية ولتقييم مدى التنبؤات التي تحتويها الخطط 

المكونات السابقة  هي نموذج إرشادي  يبين لنا األساس الذي تشيد علية الخطة  اإلستراتيجية وسيتم 

  .تناولها عند تصميم إستراتيجية بناء الموارد البشرية

III- وارد البشـرية باعتبارها ميـزة تنـافسـيـةالمـ :  

شهد الفكر اإلداري خالل السبعينات من القرن الماضي تحوًال فكريًا في منهجية التعامل مع العنصر  

ت       راد ، وتتابع ن إدارة األف ًا ع رية عوض وارد البش ل مصطلح إدارة الم ه ح ى أساس ري وعل البش

ة        التحوالت في الفكري اإلداري وتوجت بتحوالت رات من عولم ة حيث أسهمت المتغي األلفية الثالث

ه  ،وتفجر معرفي ) تقني ( وتطور تكنولوجي  . إلي ظهور اتجاهات جديدة في طبيعة العمل ومتطلبات

  فالوظائف أصبحت تتطلب نوعية جديدة من العاملين ذوي المعرفة العالية ومتعددي المهارات 

دا بالمنظمات   ،)عمالة المعرفة (  ا       وهذا ما ح ّل اهتمامه م ج تقطابهم و إيالئه ى اس زة إل ذا  .المتمي وبه

  .نشأ توجه جديد ينظر إلى الموارد البشرية باعتبارها ميزة تنافسية 

  وترتب على النظر إلى الموارد البشرية باعتبارها ميـزة تنافسية إلى قبول وظيفة الموارد البشرية 



 

تراتيجي   ريك إس ي    ،آش رية ف وارد البش ا يضع الم و م تراتيجية   وه ياغة إس د ص وري عن دور مح

ا    ـسي له . المنظمة وتنفيذها ،حيث تعتمـد إستراتيجـيات المنظمـة بشـكل آبيرعلى تدعيم المرآزالتناف

  ) .فالميزة التنافسـية تعد من أهــم مفاهـيم صيـاغة اإلستراتيجية ( المتمثل في مواردهـا البشـرية 

IV- ــ :ة إدارة المـوارد البشـرية اإلستراتيـجيـ  

ه   إدارة " لقد ترتب على النظر للموارد البشرية باعتبارها ميـزة تنافسية إلى نمو علم جديد يطلق علي

تراتيجية  رية اإلس وارد البش ا  " الم ى أنه رف عل ي تع داف  " والت رية باأله وارد البش ط إدارة الم رب

ا      ة بم ة التنظيمي ة الثقاف داع      اإلستراتيجية بهدف تحسين مستويات األداء وتنمي واحي اإلب يعجل من ن

  ) ٥٦ص: م ٢٠٠٣ديسلر ، " . ( والمرونة 

أنها خطة طويلة األجل مكونة   "إدارة الموارد البشرية اإلستراتيجية   ) م ٢٠٠٥( و عرف  عقيلي 

من مجموعة نشاطات على شكل برامج وسياسات تكون وظائف هذه اإلدارة ومهمتها داخل المنظمة 

ى م   ة عل ذه الخط مل ه وظيفي      ، وتش تقبل ال ف والمس أمور التوظي ق ب ة تتعل رارات هام ة ق جموع

  ) . ٧١ص: م ٢٠٠٥عقيلي ، . ( للموارد البشرية التي تعمل في المنظمة 

  :وتخلص الدراسـة  مما سبق إلى أن البعـد اإلسـتراتيـجي إلدارة المـوارد البشـرية هو 

 .رسالة المنظمة وأهدافها  عمل إدارة الموارد البشرية عمل إستراتيجي يسهم في تحقيق .١

إلدارة الموارد البشرية إستراتيجية خاصة بها ، تعد جزءًا من إستراتيجية المنظمة وتتكامل   .٢

 .معها 

 .إستراتيجية الموارد البشرية تشكل وتتشكل من ثقافة المنظمة التنظيمية  .٣

  .هدف إدارة الموارد البشرية اإلستراتيجي هو خلق قوة عمل متميزة وفاعلة  .٤

V- ــ :لمستويات الثالث لإلستراتيجية ا  

  ــ: ثالث )  أنواع(يتحدد نوع  اتخاذ القرار االستراتيجي في مستويات 

 ).اإلستراتيجية(ويتخذ فيه القرار المتعلق بتحديد الخيار االستراتيجي العام :  المستوى األول



 

اني توى الث د   :  المس ال وتحدي دات األعم ة بوح رارات المتعلق ه الق ذ في ة   ويتخ اطاتها الرئيس نش

 .ومجاالت االستثمار فيها 

  .ويتخذ فيه القرارات المتعلقة بتحديد وظائف وممارسات وحدات األعمال : المستوى الثالث

ثالث تويات ال ذه المس تراتيجية    " ويسمي المختصون ه ة  اإلس  hierarchy of بالهرارآي

strategy )  " التي تتكون مما يلي ). م٢٠٠٤،عقيلي:  

ة ـ١ ة الكلي ا: إستراتيجية المنظم و وإدارة أعماله ة نحو النم ا العام ا يعكس اتجاهاته وخطوط ، بم

وع     . منتجاتها لتحقيق التوازن في مزيج منتجاتها  رارات التي تحدد ن وإستراتيجية المنظمة محدد للق

ى أقس     وال من وإل ة  األعمال التي يجب أن ترتبط بها المنظمة ، وآذلك تدفق الموارد واألم ام المنظم

  .وأخيرًا عالقات المنظمة مع المجموعات الرئيسية في البيئة 

ال ٢ تراتيجية األعم ية   :  ـ إس تراتيجية التنافس ا اإلس ا أحيان ق عليه  competitive strategyيطل

تحسين الوضع وهي ترآز على ،SBUوعادة ما توضع على مستوى وحدات األعمال اإلستراتيجية 

  .ة ـديم خدمـي معين أو تقـاع سوقـالمنظمة في صناعة معينة أو في قط اتالتنافسي لمنتجات أوخدم

تتعلق أساسًا بتعظيم الكفاءة فهي تطور وتضع اإلستراتيجيات لتحسين     :  ـ اإلستراتيجية الوظيفية٣

  ) .م ٢٠٠٧مرآز اإلدارة والتنمية ، . ( األداء في ظل القيود الداخلية المتاحة 

VI- ــ:نــاء المـوارد البشـريـة تراتـبـيـة إسـتراتيجية ب  

ام إلستراتيجية إدارة          ة ، يوضع اإلطار الع ة العام وجدنا فيما تقدم أنه في ضوء إستراتيجية المنظم

ا   الموارد البشرية ، حيث في ظل معطيات هذا اإلطار ، تقوم هذه اإلدارة برسم إستراتيجيات وظائفه

وارد البشرية      وتخص الدر. وممارساتها المستقبلية داخل التنظيم  ة تخطيط الم ـية وظيف ـة باألهم . اس

  ـ: تيجيات وفقًا للتصور التالي وترسم مسار لتراتبية اإلسترا

  إستراتيجية تخطيط              إستراتيجية إدارة الموارد البشرية          إستراتيجية المنظمة  

  .د البشرية إستراتيجية بناء الموار               الموارد البشرية         



 

دافها  (إستراتيجية بناء الموارد البشرية   ؤ     ) مصطلح أحدثته الدراسـة ليحقق أه ة التنب اج عملي هي نت

م       وع والك ث الن ن حي رية م وارد البش ن الم ة م ات إدارات المنظم دير احتياج ب ( وتق ا ) . الطل بم

ذي   وهذا يعنى أن  التخطيط اإلسترات.يتماشى ومتطلبات إستراتيجية المنظمة  يجي للموارد البشرية ال

ا البشرية   تقبلية  تهدف إليه الدراسة هو خلق صلة قابلة للتطبيق بين أهداف المنظمة من موارده  المس

  .وفرصها البيئية 

VII-  ـ :أنــواع اإلسـتراتيجــيـات  

اه           ة التي ترسم اتج ة العام في ضوء نتائج التحليل البيئي ، يجرى وضع إستراتيجية المنظم

يرها   ط س وء      وخ ي ض تراتيجية ، وف ا اإلس التها ورؤيته ع رس جم م ذي ينس تقبلي ال اطها المس ونش

وارد البشرية بوضع  ا إدارة الم ا فيه ا بم ع إداراته وم جمي ة ، تق تراتيجية المنظم ات إنجاز إس متطلب

عًا       إذا آانت إستراتيجيتها توس ة ، ف إستراتيجياتها بشكل يهدف ويعمل على خدمة إستراتيجية المنظم

د من اإلستراتيجيات     مثًال ، معنى ذلك بأن إستراتيجيات اإلدارات ستنحو هذا المنحى ، ويوجد العدي

ـواع من               ـة أنـ ذا تعرض الدراس ى ه دافها ، وعل ة في سبيل تحقيق أه ا المنظم التي يمكن أن تتبناه

ـق  اإلستراتيجيات ، وتوضح آيف تصنع إدارة الموارد البشـرية إستراتيجيتها بشكل يتكامل ويتو    افـ

  . وينسجــم معها ويعمل على خدمتـها

  ـ :إسـتراتيــجيـة الـتوســع 

ع     تراتيجية التوس ة إس تخدم المنظم و ( تس اء والنم يع  ) البن ي توس ة ف دما ترغب المنظم عن

ا        اط عمله ة لنش ددة وحديث االت متع تح مج ا بف ادة حجمه اطاتها أو زي ا ونش ت . أعماله إذا آان

ترات  ة إس تراتيجية المنظم رية     إس وارد البش تقوم إدارة الم تراتيجية س ذه اإلس ل ه ي ظ ع ف يجية توس

باستقطاب المزيد من الموارد البشرية لتغطية عبء العمل المستقبلي الذي تطلبه إستراتيجية التوسع   

دة           داد خطة جدي ة ، وإع دريب والتنمي رامج الت ين ، وب ار والتعي ة االختي ، وستعمل على توسيع عملي

  .ة وظيفية جديدة لفتح مسارات ترقي

  



 

  ــ  : إســتراتيـجـية االندمــاج

ة        ذه الحال ل ه ي ظ رى ف ة أخ ع منظم دماج م تراتيجية ان ة إس تراتيجية المنظم ت إس إذا آان

ا البشرية ،           تغناء عن جزء من موارده ى أساس االس ة عل ستكون إستراتيجية الموارد البشرية قائم

ذي سوف ي  : وهذا يستدعي بالضرورة تحديد  تدفع تعويضاته       من ال ى ؟ وآيف س ه ؟ ومت ستغنى عن

أ          د تنش ة التي ق ة االزدواجي تم إزال تغناء ؟ وآيف ي المالية ؟ وما هي األمور القانونية المرتبطة باالس

  .......... في بعض الوظائف ؟

  ــ: إسـتراتيـجـيـة االستقــرار 

ا     ل     وهي اإلستراتيجية التي تتبعها المنظمة في حالة قناعتها بمرآزه التنافسي في السوق مث

تقرار في      ة إستراتيجية اس إجراء بعض التحسينات في أساليب األداء ، فإذا آانت إستراتيجية المنظم

ظل هذه اإلستراتيجية تعمل إدارة الموارد البشرية على تحقيق االستقرار في أوضاع شؤون الموارد 

  .بقى برامج التدريب والتنمية على حالها البشرية،فسنجد مثًال بأن عمليات االستقطاب قليلة جدًا وست

  ــ: إســتراتـيجـية التـمـــيز 

تج تكون ذات         ة في المن تسعى المنظمة حسب إستراتيجية التميز إلى التفرد بخصائص معين

اءة         ع مستوى آف ة من خالل رف تج أو الخدم قيمة عالية بالنسبة إلى العميل ، ويمكن تحقيق تميز المن

وارد أ  تخدام الم ميم  اس ودة التص ودة ، . ( و ج ة    ) .م ٢٠٠٦ج تراتيجية المنظم ون إس ة آ ي حال وف

اهرة ،   إستراتيجية التميز تعمل إدارة الموارد البشرية على االستغناء عن الموارد البشرية النصف م

ى          ا عل ف جهوده ز  وتكثي ق التمي ى تحقي ادرة عل ة ق ارة عالي رية ذات مه وارد بش تقطاب م أو اس

ذ        استقطاب نوعيات م الي من األداء ، وتصميم وتنفي ارات البشرية ذات المستوى الع تميزة من المه

د ومتطور ، والمحافظة      برامج تعليم وتدريب مستمرة ومتطورة للعاملين لتمكينهم من تقديم آل جدي

  .على مستوى التميز المطلوب 

  

  



 

  ـ: إسـتراتيـجـيـة قيــادة التكلفــة 

ين المخرجات       تقوم هذه اإلستراتيجية على تحقي   ة ب ة من خالل العالق / ق أعلى آفاءة إنتاجي

دخالت   ن الم در م ل ق ن المخرجات بأق در م ر ق از أآب ى إنج دخالت بحيث تسعى إل ذا . الم ي ه وف

الوضع تبنى إستراتيجية إدارة الموارد البشرية على استقطاب والمحافظة على الموارد البشرية ذات 

ع  . بكفاءة وإنتاجية بأقل تكلفة  المهارة العالية القادرة على العمل وتصمم برامج تدريب تهدف إلى رف

تغالل الوقت   وارد ، واس ن الم د م در والفاق ل اله ن تقلي ا م وارد البشرية وتمكينه ارة الم مستوى مه

  .أحسن استغالل 

  ـ:  إسـتراتـيجــية الترآـيــز

ى     تعتمد إستراتيجية الترآيز على االهتمام بفئة محددة من العمالء و      يم العمالء إل يمكن تقس

  .ــ األساس الجغرافي ـــ نوع العمالء ـــ خط اإلنتاج : فئات اعتماد على عدة أسس من أهمها 

ذين  د ه ق أح ز وتطب لوب التمي ة أو أس ادة التكلف لوب قي اع أس ز إتب تراتيجية الترآي من إس وتتض

  .األسلوبين أو آالهما على الفئة المستهـدفــة 

ل اإلستراتيجيا   ورتر             وتمث ا حدده ب ة ـ الترآيزفيم ادة التكلف ز ـ قي ثالث ـ إستراتيجية التمي  .M(ت ال

Porte   ،ية ) م٢٠٠١ تراتيجيات التنافس م ، .( باإلس ي ، ( ،) م ٢٠٠٤نج ودة، ( ،) م ٢٠٠٥عقيل ج

  ) .م ٢٠٠٦

  التخطيط اإلستراتيجــي للمـوارد البشـريـة ـً:ثانـيـا 

اهيم   ـجي         تتناول  الدراسـة تقديم بعض المف ـة التخطـيط اإلستراتي م ماهيـ ى فه التي تساعد عل

رية  وارد البش اص      (للم ى الخ ام إل ن الع يل م وث للتفص ة دايل ًا لنظري اول وفق م التن ث ت ). حي

ة ن تعريف التخطيط عام د م ك الب ق ذل تراتيجي ، ولتحقي تعريف  و،وتعريف التخطيط االس

ألة       ، تخطيط الموارد البشرية  ل مس اول وتحلي م تن دها      ومن ث وارد البشرية في بع تخطيط الم



 

تراتيجي  وم،اإلس ديم مفه ه   لتق دف من رية واله وارد البش تراتيجي للم يط اإلس م . التخط ن ث وم

  .التخطيط اإلستراتيجي) مناهج وأساليب (عرض أبرز تقنيات

  :مفاهـيم التخطيط     

  :ا هناك العديد من التعريفات للتخطيط من أهمهـ   :   planningتعريف التخطيط 

تقبل       ا في المس ـ  ١٤٢٠عالقي ، ( التخطيط يعني اتخاذ قرارحاضرألحداث نرغب تحقيقه : ه

  ) . ١٢٩ص

ة        د األنشطة الالزم التخطيط عمليات تهدف إلى رسم صورة المستقبل المرغوب للمؤسسة ، وتحدي

 ) . ١٣ص: هـ ١٤١٦الزهراني ، . ( للوصول إلى هذه      الصورة 

تم من      التخطيـط يعنـي العم     ـل والطـرق التي ي ـلية التي يتــم بمقتضـاها تحــديد أهـــداف المستقبـ

 ) . ١٦٣ص: هـ ١٤٢٠،    عالقي. ( خاللهــا تحقيــق هــــذه األهداف 

  ــ :  Strategic  planning تعريف التخطيط االستراتيجي 

ـتقبل من    التخطـيط االستراتيـجي ُيعنـّى بتحـديد معـالم الطريق الذي ستسير ف يه المـنـظمات في المس

ـذه   حيـث أهـدافها ومجـاالت نشاطـها والبـرامج التي ستـعتمدها في سبيـل تحقـيق هذه األهـداف ، أخ

 ) . ١٦٣ص: هـ  ١٤٢٠عالقي ،. ( في االعتبـار جمـيع المؤثـرات البيـئية من خارجـية وداخــليـة 

ذ  ة     التخطـيط االستـراتيجي هو تحـديد االتجاه ال وارد المنظم ه م ى   ) المؤسسة  ( ي توجه إلي آكل عل

الة المؤسسة            وارد في تحقيق رس ك الم ر استخدام تل ه نعظم أث ل  . ( مدى الزمن والذي من خالل دلي

 ) .  ١٩ص:هـ ١٤٢٦،التخطيط االستراتيجي

ـيئة  ـها بالب ل ، وعالقت ـال آك ع األعم ـليلي ،  ُيرج ـامي وتح ـلك نظ ـراتيجي مس ـيط االست التخط

  :المحيـطة بها مع األهداف إلى 

 .تطوير نظرة موحـدة ومتنـاغمة للطـريق الذي تود أن تسلكه المنظمة  

 ) . ١٦ص: م ٢٠٠٤ارمسترونج ، . ( تسهيل تكيف التنظيم مع متغيرات البيئة  

 



 

  ــ:   Human  Resource  planning تعريف تخطيط الموارد البشرية 

ة  وارد البشرية هي عملي ـوارد البشرية من حيث تخطيط الم تقبلية من الم د االحتياجات المس تحدي

ـدة في الوقت المناسـب      العدد ، والمهارات ، للمنظمـة آكل ، وللقطاعات المختلفة الرئيسـية والمسان

  ) . ١٦٣ص: هـ١٤٢٠عالقي ، . ( والمـكان المناسب 

  تخطيط المـوارد البشــرية مسألــة ذات بعـــد اسـتــراتيجـي   

  ـ: تخطيط االستراتيجي وتخطيط الموارد البشريةال �

وارد البشرية    . يتضح من التعريفات السابقة أن هنالك ترابط بين التخطيط االستراتيجي وتخطيط الم

الخطط اإلستراتيجية           ة ، ف وارد البشرية في تحقيق أهداف المنظم ة الم وهذا الترابط ناشئ من أهمي

ك دراسة ألوضاع واحتياجات      الشاملة للمنظمة ال يمكن أن توضع مو ضع التنفيذ قبل أن يكون هنال

يًا في تحقيق األهداف      داد     ،المنظمة من الموارد البشرية باعتبارها شريكًا أساس ذا يمكن إع ى ه وعل

  .خطة للموارد البشرية وإدراجها ضمن الخطة اإلستراتيجية الشاملة للمنظمة 

ين حا  وازن ب ق الت رية يحق وارد البش التخطيط للم وارد  ف ن الم تقبلية م ة المس تراتيجية المنظم ة إس ج

تقبًال        ة مس ي المنظم وارد ف ذه الم ن ه اح م و مت ا ه ين م ًا ، وب ًا ونوع رية آم ة ،. البش أي أن عملي

  .التخطيط للموارد البشرية  عملية ذات بعد إستراتيجي 

ة وخار       ة داخلي رات بيئي ل متغي ي ظ ل اآلن ف رية يعم وارد البش يط للم ا أن التخط ريعة  وبم ة س جي

ة  ة   (الحرآ ر المعرف ايعرف  بعص و م ذه  ) وه ات ه ة واتجاه ة لحرآ ة دائم ه متابع ب من تتطل

ة    اهيم اقتصاد المعرف ات و مف ًا لتوجه ا وفق ل معه رات والتعام تخدام   . المتغي تدعى اس ك يس إن ذل ف

ة       ات إدارة المعرف ة للتخطيط من منهجي ة حديث ور  . التخطيط اإلستراتيجي آمنهجي ذلك تتبل ة   وب عملي

  .التخطيط للموارد البشرية في بعدها اإلستراتيجي

  

  



 

  ـ:تخطيط الموارد البشرية عملية إستراتيجية  �

ة مع بعضها        لة ومتكامل ددة ومتسلس وارد البشرية بمراحل متع تراتيجي للم اء التخطيط االس يمر بن

وارد البشرية         ة من الم ًا    لتشكل في نهاية المطاف خطة إستراتيجية توضح حاجة المنظم ًا ونوع آم

  ــ) : م  ٢٠٠٥( ونورد مراحل تخطيط الموارد البشرية آعملية إستراتيجية آما أوردها عقيلي 

  .التحديد والتنبؤ باتجاهات المتغيرات البيئية : ـ المرحلة األولى ١

  .تقدير حاجة إستراتيجية المنظمة من الموارد البشرية : ـ المرحلة الثانية ٢

  .إستراتيجيات التعامل مع نتائج تخطيط الموارد البشرية : ـ المرحلة الثالثة ٣

  ) .م ٢٠٠٥،عقيلي . (خطة الموارد البشرية اإلستراتيجية : ـ المرحلة الرابعة ٤

  ــ)  :الهــــدف / الماهـية ( التخـطيط اإلسـتراتيجي للمـوارد البشـرية  �

  ــ:الماهــيــة 

ّرف      رية ُيع وارد البش تراتيجي للم يط اإلس طة   "التخط د األنش ه  أح ائف ( بأن ات )الوظ و الممارس

در وُتحسب            ه ُتق واع المنظمات ، فمن خالل ة أن وارد البشرية في آاف األساسية التي تؤديها إدارة الم

دم          كل يخ ا ، بش دادها ومهاراته ث أع ن حي رية م وارد البش ن الم تقبلية م ة المس ات المنظم احتياج

  ) . ٢٢٩ص: م  ٢٠٠٥ عقيلي ،" . ( متطلبات تحقيق إستراتيجيتها

رات         ؤ باتجاهات المتغي ة التنب ى عملي ر عل التخطيط اإلستراتيجي للموارد البشرية يعتمد إلى حد آبي

ات     وء متطلب ي ض رية ، ف وارد البش ن الم ا م ة وحاجته اط المنظم ي نش ا ف د أثره ة وتحدي البيئي

تقبلي الط    دى المس ي الم ال ف ن أعم ازه م د انج ا تري ة وم تراتيجية المنظم ل إس وم  .وي ذا يق ى ه وعل

وارد البشرية ،      ة من الم تخطيط الموارد البشرية بالتنبؤ ومن ثم تقدير احتياجات إستراتيجية المنظم

دم      ع وتخ ق م ي تتواف ا ، الت تراتيجية عمله رية إس وارد البش ع إدارة الم ها تض ى أساس ي عل الت

  رسم اإلطار العام إلستراتيجية ألن نتائج تخطيط الموارد البشرية هي التي ت.  إستراتيجية المنظمة 



 

رية   وارد البش ق      . إدارة الم ي تحقي ا يعن و م ة ، وه تراتيجية المنظم ع إس ق م ل ويتواف كل يتكام بش

ي    ل ، والت ة للعم رية المؤهل اءات البش ارات والكف داد والمه ن األع ة م تراتيجية المنظم ات إس متطلب

  .ز والتفوق والتنافس في مجال نشاطها بدورها تدعم قوة العمل في المنظمة التي تسعى إلى التمي

  ـ : الهــــدف 

وارد          ة التخطيط اإلستراتيجي للم رئيس من عملي ى أن الهدف ال و تخلص الدراسـة  مما سبــق إل

رية       وارد البش ن الم ة م تراتيجية المنظم ات إس وفير احتياج و ت رية ه وازن   ، البش ق الت ا يحق بم

  . و ما هو متوافر منها في المنظمة ،من موارد بشرية  المستقبلي بين ما يحتاجه العمل المستقبلي

  تقـنـيـــات التـخطيـط االســتراتيـجـي   

ة  " ، بأسلوبه السهل هي ) م ٢٠٠٤( آما عرفها أرمسترونج : تقنيات اإلدارة  النظم والطرق التحليلي

ة والك         ادة الفاعلي رارات لزي اذ الق ديرين لمساعدتهم في اتخ ل الم األخص   المستخدمة من قب اءة ، وب ف

ا  ، فالتقنيات عطفًا على ما سبق تحاول أن تقلل من حجم الذاتية في اتخاذ القرار" . إدارة التخطيط  لم

  .تمتاز به من خصائص نظامية وتحليلية 

ة في التعامل مع المشكلة           ا تكون متعاقب ادة م وتعد التقنيات نظامية ألنها تتضمن طرقًا محددة ،وع

ديرين  . ت الالزمة التخاذ القرار أو تحسين فاعلية العملية آما تمدنا بالمعلوما مما يساعد على إمداالم

  .والقياديين بخطة عمل تمكنهم من ممارسة مهاراتهم بطريقة هادفة وأآثر تنظيمًا 

ا           وم بتحليله ائي ونظامي ، وتق دة لفحص نه ا ُتْخِضع المواقف المعق وتعد التقنيات تحليلية بمعنى أنه

ات            إلى عناصرها  م البيان ل تيسر الترتيب النظامي لك ة من الفحص والتحلي ك العملي الرئيسية ، وتل

رار         ى الق د الطريق للوصول إل الفهم وتحدي اء ب الهائل ، ليظهر بشكل منطقي ، مما يؤدي إلى االرتق

  ) .م ٢٠٠٤أرمسترونج ، . ( الصائب ، فالتحليل يرآز على الحقائق أآثر من اآلراء 

   ناتـة التكهـدد آميـددية أو مالية،وتحـدث سواء آان بصورة عـة ما يحـت اإلدارياـيس التقنيـوتق



 

رارات           .التجاهات المستقبل  يم الق ات وتقي ل البيان وتستخدم الطرق اإلحصائية والرياضية في تحلي

  . البديلة ، والوصول إلى أفضل القرارات 

ك   والتخطيط المستقبلي يبني تصورات وأهداف المستقبل بناء ع ع وذل لى دراسة متعمقة وشاملة للواق

ة  ) هـ ١٤١٩( يستلزم آما أوضح الثبيتي والوذيناني  ة في المعلومات    ،توفير البيانات الالزم . والدق

ًا أو    ا إفرادي ن تطبيقه ة يمك ة متقدم اذج آمي اليب ونم ب أس ات تتطل ات والمعلوم ك البيان ة تل ومعالج

  .والتنبؤبه)هـ١٤١٩الثبيتي ،الوذيناني ،.(سلوك المستقبل تكامليًا للخروج بالنتائج المالئمة في ضبط

  ـــ: منـهجــيـة التـنـبـؤ 

ى       ا نتمن تقبل آم ال يعرف أحد بالضبط ما سيحدث في المستقبل ، ولكن يمكن أن نصنع المس

  فالحياة قائمة على سنن ونواميس سنها اهللا سبحانـه ( أن يكون وفقًا للتصور اإلسالمي للمستقبل ، 

  ) .الى نسترشد بها لصنع المستقبل وتع

تقبل  ؤ بظروف المس ى التنب د عل تقبلية الخاصة بأصحاب القرارتعتم رارات المس ل الخطط والق . فك

ؤ  ك  . وطرق التنبؤ مختلفة وأحد تصنيفات طرق التنبؤ تتعلق بالوقت في المستقباللذي يغطيه التنب وذل

ات القرار ، وبصفة عامة هناك تنبؤات طويلة للصلة الواضحة بين الوقت الذي يغطيه التنبؤ ومستوي

ؤات       ة ، والتنب رارات التكتيكي ؤات متوسطة األجل للق تراتيجية ، وتنب رارات اإلس األجل تستخدم للق

  .قصيرة األجل للقرارات العملية 

ة   ة  ( وهناك تصنيف آخر لطرق التنبؤ هي النوعي ة  ) التقديري وعين    . والكمي اك ن ا أن هن آم

ده في      من الطرق للقيا م بذلك هي الطرق اإلسقاطية والتي تنظر إلى نموذج من الطلب الماضي وتم

وتتطلع .المستقبل ، والطرق السببية والتي تحلل مؤشرات التأثيرات الخارجية واستخدامها في التنبؤ 

ى شكل        لة من المالحظات تؤخذ عل التنبؤات النوعية دائمًا إلى المتوالية الزمنية ، والتي تعطي سلس

  ..معدالت اإلنتاجية : ترات فاصلة منتظمة مثل ف

  أما التنبؤات ،وتبحث التنبؤات اإلسقاطية في القيم التاريخية للطلب وتستخدمها للتنبؤ بالمستقبل  

  



 

  ) هـ ١٤١٤الحصيني ، .( السببية فتتطلع إلى سبب أو عالقة يمكن استخدامها للتنبؤ بالمستقبل 

  ) . هـ ١٤٢٦، الجضعي ) ( م ٢٠٠٤أرمسترونج ، ( 

ة من الظروف        اهج مختلف ولألسف ليس هنالك طريقة مثلى للتنبؤ ، ولكن يمكن استخدام من

  ـــــ: في ) م ٢٠٠٤( المختلفة للتنبؤ ، واختيار طرق التنبؤ تعتمد على عوامل حددها أرمسترونج 

ة ٢            .ـ الوقت الذي يغطيه التنبؤ١ ات التاريخي وفر البيان ات  ٣.        ـ ت ة البيان ـ عالق

    .التاريخية بالمستقبل

ؤ   ٦.                    ـ تنوع الطلب٥.             ـ نوع المنتج أو الخدمة ٤ ة من التنب .ـ الفوائد المتوقع

  ) .م ٢٠٠٤أرمسترونج ، . ( ـ مقدار الوقت والمال المتاح للتنبؤ ٧      

  :  .  ثال ذلك وتعد السالسل الزمنية طريقة من طرق التنبؤ الكمي وم

  : Trend Analysisتحليل االتجاه 

غالبًا ما يستخدم تحليل االتجاه آخطوة أولى في األساليب اإلحصائية المستخدمة في تقدير 

  ال يأخذ في االعتبار إال متغيرًا" تحليل االتجاه " االحتياجات البشرية ، ولعل السبب في ذلك هو أن 

يمكن إلدارة  الموارد البشرية أن تنظر للوقت آعامل مؤثر  وعلى هذا. واحدًا هو عنصر الوقت  

فيما " تحليل االتجاه " في تقدير حجم العمل المطلوب مستقبًال ، وانطالقًا من ذلك يمكن تعريف 

النظر إلى احتياجات الموارد البشرية في السنوات الماضية ، وأخذها " يتعلق بالموارد البشرية بأنه 

  ) . ١٤٨هـ ، ص١٤٢٠عالقي ، " . ( اتها البشرية القادمة آأساس لتقدير احتياج

تقبلية من   ) م ٢٠٠٣( أما ديسلر       فقد عرف تحليل االتجاه آأداة وأسلوب للتنبؤ باالحتياجات المس

اد        " الموارد البشرية على أنه  ـة لالعتم ة خالل سنوات سابــقـ املين بالمنظم داد الع دراسة تطور أع

ؤ باأل   ـة      عليها في التنب ـالل السنوات القادمــ ة خـــ داد المطلوب ) .  ١٥٠ص: م ٢٠٠٣ديسلر ،  " ( ع

اني    ي والوذين ـ  ١٤١٩( وأما الثبيت يم         ) ه تقبلية للتعل اه في مجال الدراسات المس ل االتج اوال تحلي فتن

   الظواهرالتعليمية  تحديد الزيادة أو النقص المنتظم وغيرالمنتظم في حجم ظاهرةمن" العالي على أنه

  



 

  :وحددا متطلبات أساسية الستخدام أساليب تحليل االتجاهات منها " خالل فترة زمنية محددة 

  .ـ توفر معلومات آمية خالل سلسلة زمنية محددة ١

  ٢٢ص. ـ توفر معلومات آمية عن تاريخ الظاهرة ٢          

  لعالـيالـــتخطـيط اإلسـتراتيـجي في مؤسســات التعلـيم ا: المحــور الثانــي 

وآذلك  ،تناولت الدراسة هذا المحور بتعريف التخطيط اإلستراتيجي في مؤسسات التعليم العالي  

ومتطلبات التخطيط ، واقع ومستقبل الـتخطيـط اإلستـراتيـجي  في مؤسسات التعليم العالي السعودية

سات التعليم ومراحل التخطيط اإلستراتيجي في مؤس، اإلستراتيجي في مؤسسات التعليم العالي 

  . وتقنيات التخطيط اإلستراتيجي في مؤسسات التعليم العالي  ،العالي

  ـ: ماهيـــة التـخطـيط اإلستراتيـجـي في مؤسسـات التعلـيم العالــــي    

رى أن      ) هـ١٤١٦(استـند الزهراني  الي ي يم الع على  تعريف خاص للتخطيط اإلستراتيجي في التعل

تقبلي ، يشترك        التخطيط اإلستراتيجي عمليا ة ، وفحص مس ت شاملة لكل جوانب المؤسسة الجامعي

ا            ى م ه المؤسسة ، مت ـون علي ا ينبغي أن تك د م ى تحدي فيه أآبر عدد ممكن من األعضاء ، يهدف إل

ـية   ا الخارج ي بيئته ـة ف ـرص المتاحـ ـة ، والفـ ـوتها الداخلي اط قـ ـد لنق ـالل الجي ى االستغـ ـعت إل سـ

ى المزاوج ، ت عل ائج       وعمل ل النت ى أفض ود إل كل يق ذه بش رص ه وة والف اط الق ين نق ّرف .ة ب ليع

وير             و تط الي نح يم الع ة التعل وى مؤسس ل ق ه آ ن توجي م وف ه عل ى أن تراتيجي عل يط اإلس التخط

ة ، ووضع الخطط   تقبل المؤسس ح مس دد مالم ي تح ة الت رارات الجوهري اذ الق تراتيجيات واتخ اإلس

را  داف واألغ از األه ة إلنج ذا    الالزم ى ه ا الوصول إل ي يتطلبه كالت الت ايا والمش ل القض ض وح

  المستقبل المنشود ، آما يؤآد التخطيط اإلستراتيجي على أهمية النظرة الشاملة لكل أجزاء المؤسسة 

ي  ن المستويات  عند صناعة القرارات ، وعلى التنسيق الجيد القائم على نظام فعال لتدفق المعلومات ب

ة ، ة المختلف داف  وعاإلداري ق األه ا يحق رية بم ة والبش ة المادي ال لمصادر المؤسس ع الفع ى التوزي ل

  ) . ١٥ص: هـ ١٤١٦الزهراني ، (المنشودة 



 

  ـ :واقـع ومستقبل التـخطيط اإلستراتيـجي في مؤسسـات التعلـيم العالـي السـعودية  

املة تت   ة ش ريفين تنمي رمين الش ادم الح ادة خ عودية بقي ة الس ة العربي هد المملك ب تش ة جوان اول آاف ن

ة         دور محوري لتلبي الي ب يم الع الحياة االجتماعية واالقتصادية ، وفي هذا اإلطار يضطلع نظام التعل

احتياجات عملية التنمية من القوى البشرية المؤهلة علميًا ، والمزودة بالمهارة الفنية رفيعة المستوى  

د    ، والتعليم العالي بالمملكة ـــ آغيره من أنظمة التعليم المشابهة في غالبية دول العالم ـــ يواجه العدي

ا      ا ومواجهته ه مواآبته ا    ،من التحديات والتغيرات والتحوالت العالمية ، التي تتطلب من ا دع ذا م و ه

ك بتطوير         ة وذل الي في المملك يم الع وزارة التعليم العالي إلى إجراء عملية تطوير شاملة لنظام التعل

ة ال  ـية طويل ـة مستقبلـ ة      خطـ ة العربي ي المملك امعي ف يم الج تقبلية للتعل ة المس روع الخط دى مش م

داتها        )  مشروع آفاق ( هـ ١٤٥٠ـــ١٤٢٥السعودية ه بكل تعقي اول معالجة التحديات التي تواجه تتن

زن    ي مت لوب علم ة بأس ه اإليجابي اء بجوانب ه ، واالرتق ب القصور في ة لجوان ول الناجع اد الحل إليج

ة وموضوعية      واتبعت في ذلك أسلوب  ائج علمي ى نت تند إل . التخطيط اإلستراتيجي طويل المدى المس

يط   لوب التخط الي أس يم الع ات التعل ى مؤسس أن تتبن مح ب ة تس ع آلي ى وض ك إل ن ذل دف م وته

تقبلية     ة المس ق الخط ة تطبي اندة عملي تراتيجي لمس د أوصت    . اإلس ات فق توى الجامع ى مس ا عل أم

الي        اإلدارة العليا لجامعة الملك عبد يم الع ل التخطيط اإلستراتيجي بمؤسسات التعل داد دلي العزيز بإع

ك        تراتيجي لتل يط اإلس ي التخط ة ف ات بالجامع ف القطاع ى إدارة مختل ائمين عل اعدة الق ك لمس وذل

ة           ى إدارة الجامعات البريطاني ائمين عل نهج اتفق مع توصية الق ذا ال القطاعات والجدير بالذآر أن ه

  التي قام بها مجلس تمويل التعليم العالي في بريطانيا  لتقويم نهج التخطيط التي شملتها الدراسة 

ام   ي ع ا أصدر المجلس ف اء عليه ي بن ة ، والت ات البريطاني تراتيجي بالجامع ل ) م ٢٠٠٠( اإلس دلي

الي    يم الع متضمنا الممارسات الناجحة في التخطيط اإلستراتيجي       ، التخطيط اإلستراتيجي في التعل

ر         بمؤسسات ال ك المؤسسات في وضع خطط أآث ى تل ائمين عل تعليم العالي البريطانية ، لمساعدة الق

  فعالية لتحقيق األهداف اإلستراتيجية لمؤسساتهم ، ومما يزيد من أهمية وضع آلية وإطار للتخطيط 



 

ال        يم الع ائد في مؤسسات التعل ه نمط اإلدارة الس ي اإلستراتيجي في مؤسسات التعليم العالي ، ما يمثل

الجامعية من آونه نمطا فريدا إذا ما قورن بغيره من أنماط اإلدارة في المؤسسات األخرى ، وأيضا   

تراتيجي إذ أن   دعم طرق التخطيط اإلس ي ت الي الت يم الع ي مؤسسات التعل ائدة ف ة الس ي ظل الثقاف ف

ع وتحقيق أهداف المؤس      ر الواق م     الخطط اإلستراتيجية ال تستطيع القيام بدورها في تغيي م يق ا ل سة م

  .على وضعها مشارآون من المستويات اإلدارية المختلفة بالمؤسسة 

ة التخطيط اإلستراتيجي         اه منهجي ه ينحى باتج اته ومنظمات فالتوجه عالميًا للتخطيط في جميع مؤسس

الي يم الع ي مؤسسات التعل ه وخاصة ف وعيهم بأهميت ا ، ل تراتيجي آم ة التخطيط اإلس إذا تكمن أهمي

في ترآيزه جوهريًا على الربط الفعال بين المؤسسة الجامعية وبيئتها ) هـ ١٤١٦( راني أوضح الزه

ة           يلة مهم التخطيط اإلستراتيجي وس دافها ، ف التها وأه ا في تحقيق رس المحيطة بشكل يضمن نجاحه

ة ، لتكون األساس          ة واالتجاهات اإلستراتيجية للمؤسسة الجامعي لتحديد وصياغة القضايا الجوهري

ع           والم ى رف ا يسعى التخطيط اإلستراتيجي إل ة ، آم ا اإلداري ا ووظائفه نطلق في توجيه آل عملياته

ر تأخذ        دة في التفكي ة فري ة طريق مستوى الوعي بالتغيير الحادث في البيئة الخارجية للمؤسسة وتنمي

ة   في الحسبان رسالة المؤسسة وقدراتها الخاصة والفرص المتاحة أمامها في بيئتها ، آما تكمن  أهمي

املة      ة ش ه عملي ي آون تراتيجي ف يط اإلس ف     . التخط ين مختل ي ب ل الرأس ة التكام ى أهمي د عل تؤآ

ا المؤسسة          ين مختلف الوظائف التي تؤديه الزهراني ،  . ( مستويات المؤسسة ، والتكامل األفقي ب

يم  على أن أهمية التخطيط اإلستراتيجي في  مؤسسات ال)م ٢٠٠٧(  ويؤآد السلطان) . هـ ١٤١٦ تعل

وة وضعف             اده ومظاهره ، من ق ع بكل أبع درس الواق العالي تكمن في أن التخطيط اإلستراتيجي ي

ة       ات متعمق ع ودراس ذا الواق ى ه اًء عل تقبل بن داف المس ي تصورات وأه رص ، ويبن ديات وف وتح

ة أو ال   دًاعن االرتجالي سطحية  وشاملة ، وبما يحقق الرسالة المتوخاه ، ثم يضع الخطط المستقبلية بعي

  ).م ٢٠٠٧، السلطان .(   ، وبعيدًا عن تجاهل التحديات أو إهمال الفرص المواتية 

  

  



 

  ــ:متطلبـات التـخطـيط اإلسـتراتيـجي في مــؤسسـات االتـعلـيم العالـي     

ات أو المقومات         الي يستدعي بعض المتطلب يم الع نجاح  التخطيط اإلستراتيجي   في مؤسسات التعل

  ــ:يقود عدم توفرها إلى فشل التطبيق ومن أبرزها األساسية التي 

  ـ: وجــود إدارة إستراتيـجيــة : أوًال 

أن التطبيق الناجح للتخطيط اإلستراتيجي يتطلب وجود إدارة إستراتيجية       Nordvallأآد نوردفيل 

  :تقــوم بممارسـة الوظائـف الرئيسـة التاليــــة 

ة    ـ بنــاء قــدرات المؤسسـة الالزمـة١ ة التنظيمي لنجاح تطبيـق اإلستراتيجيات التي منها قدرات البني

ـة          غل المناصب األساسي ي تش ـادات الت ب للقي ار المناس ق واالختي ات التطبي تجيب لمتطلب ي تس الت

  .للتطبيق 

  .ـ وضع نظم الدعم اإلداري والمالي المطلوب لنجاح تطبيق اإلستراتيجيات ٢

  .عم تنفيذ اإلستراتيجيات ـ تشكيل ثقافـة المؤسسة التي تد٣

  ) .هـ ١٤١٦،الزهراني . (ـ ممارســة القيـادة اإلسـتراتيجيـة ٤

  : تصـميم التنظـيـم المناســب : ثانـيًا 

  يتطلب نجاح تطبيق التخطيط اإلستراتيجي في مؤسسات التعليم العالي تصميم التنظيم              

رة في         المناسب لعملياته ومراحل تطبيقه بما يتالءم اير نقص الخب ذه المؤسسات ويس مع حاجات  ه

  ) .٢٤ص:هـ ١٤١٦،الزهراني .(هذا المجال 

ـن      ، وبما أن شمولية التصـور إحدى مسلمـات التخطيط االستراتيجي   ه ال يمك رى أن ـة ت إن الدراس ف

دون ) . مؤسسة مستقبلية ( تحديد رؤية مستقبلية للمؤسسة الجامعية آمؤسسـة ذات صفات مستقبلـية 

ا في       ( تحـديد تصـور لنظام وإدارة المؤسسة الجامعية المستقبلية  ة أصلها ثابت وفرعه آشجرة طيب

ـة  ). إبراهيم( اآلية) السماء  ويتحـدد ذلك التصور في أن نظـام الجامعة نظـام متكــيف وإدارة الجامع

  .إدارة متكيفة ـ إدارة معرفة إدارة تغيير ــ إدارة تطوير  



 

من أن آل تخطيط استراتيجي يتطلب وجود نظام      ) هـ ١٤١٦( إليه الثبيتي والقرشي وهو ما أشار 

ذي   و ال ام المتكيف ه تراتيجي ، فالنظ تخدام التخطيط االس ام متكيف يتطلب اس متكيف وأن آل نظ

ى حل المشكالت           ادر عل رات ، وهو النظام الق يمتلك القدرة على توقع المشكالت واألزمات والتغي

ى إ ادر عل ي     والق رًا ف ي تغي ة يعن م متكيف ا نظ ى أنه ـي عل ـم العال م التعلي ات فتصور نظ دارة األزم

يم     ام التعل ق تصور نظ الي ، ويتف يم الع م التعل ة نظ خرة لدراس ات المس ي النظري رًا ف التصور وتغي

  ـ: العالي آنظام متكيف وتصور التخطيط االستراتيجي في النقاط التالية 

  .ة اتخاذ قرار فاعل ومؤثر ـ أن اإلدارة عبارة عن عملي١

  .ـ أن الجامعة عبارة عن نظام حي ومفتوح ٢

  )هـ ١٤١٦القرشي ، ،الثبيتي .( ـ أن التخطيط يعني التكيف والتجاوب مع التغيير ٣

   :  نظـام معلومـات إداريــة ومناهـــج متكـيفــة: ثالـثًا 

ـة لعرض معل   " ـة منظم ة     إن نظــم المعلومـات اإلداريـة هي طريق ومات الماضي والحاضر المتعلق

ة   ار الخارجي ة و اآلث ات الداخلي ـيط واإلدارة  ،بالعملي ـة التخط ات عملي م المعلوم دعم نظ ث ،وت بحي

  ).٦١ص :م١٩٨٩،خضر(."المعلومات المناسبة في الوقـت المقـرر لالسـهام في اتخـاذ القراررتوفـ

الي   يم الع ات التعل ي مؤسس تراتيجي ف يط االس د التخط والت    ويعتم ة التح ى دراس ر عل د آبي ى ح إل

ؤ       ة التنب ى عملي تقبلها ، أي عل ة الستشراف مس ة بالمؤسسة الجامعي ه عالق ا ل و لم رات والنم والتغيي

وفر           ب ت ذا يتطل ة ، وه ة الجامعي اط المؤسس ى نش ا عل د أثره ة وتحدي رات البيئي ات المتغي باتجاه

ا لصياغة      معلومات حديثة ودقيقة ومستمرة وإلى مناهج وأساليب لتح ذه المعلومات ، وتوظيفه ل ه لي

تراتيجية   تراتيجية والخطط اإلس ة   ( اإلس ددة بصورة تكاملي ا المتع ة بأبعاده ة المعرف ) . أي ممارس

تقبل      ؤ  بالمس ة للتنب اهج متكيف اذج ومن ف ونم ات إداري متكي ام معلوم ي نظ ى تبن دعو إل ا ي و م وه

  تخطيط االستراتيجي ، وهذا ما برز في دراسة إلحداث التوافق واالنسجام والتكامل في منهجية ال

  

  



 

  من اقتراح تصميم نظام معلومات متكيف ونظام إدارة متكيف يؤهل) هـ ١٤١٨( الثبيتي والقرشي 

تقبل       ديات المس ة تح عودية لمواجه ات الس وذج      .الجامع ق النم رق تحقي دى ط ى أن إح ارا إل وأش

ول  المتكيف هي استخدام نماذج دراسة وتحليل قادرة عل ى التعامل مع المتغيرات الكثيرة وإعطاء حل

  ــ: متعددة حيث يقوم هذا النموذج على

  .ب ـ آتابة سيناريوهات تصف البيئة لمدة طويلة           .أ ـ إعطاء معلومات محددة عن المستقبل 

  ٢٥٣ص . ج ـ تقديم خالصة 

ـيب تحليـل االتجاهات للسالسـل ومن أهـم النماذج والمناهج لدراسة وتحليل المستقبل ، أسال      

و ،)دلفاي ( منهج الحكـم ،الزمنية وأسلـوب السيناريو ، وأسلوب االتجاهـات المتقاطعـة التأثيـر

أن هذه المناهج يشكل تكاملها ما ) هـ ١٤١٩( وذآــر الثبيتـي والوذيناني ،نمـوذج  مارآـوف 

 ).هـ١٤١٩،الوذيناني ،الثبيتي . (ليم العالي  يعرف بالمنهج المتكامل لدراسة المستقبل بالنسبة للتع

  مــراحـل التـخـطيـط اإلسـتراتيـجي في مؤسسـات التعليـم العالـــي  

  :د ــتمهـي

راد     ي ي االت الت اد والمج ار األبع ة اختي ًا لعملي دد تبع تراتيجي تتح يط اإلس ات التخط مراحل وعملي

را  نع الق ي تص ة الت تويات اإلداري ا والمس يط له تراتيجي التخط ـطين . ر اإلس إن المـخط ـذلك ف ل

ون في          ـات ويتفق ـراحل التخطـيط اإلستراتيجي في بعض الجزئي اإلسـتراتيجيين يختلف تناولـهم لم

ـا       ، عمومها ـيات التخطيط اإلستراتيجي تتفق في مالمحه وهذا يرسـم أطــرا متعـددة لمـراحل وعمل

ـور     بمؤسسات التعليم العالي ستراتيجيويتأآد ذلك باستعراض مراحل التخطيط اإل،العامة من منظـ

  .خــبراء التخطيط اإلستراتيجي من جامعتين سعوديتين 

  

  

  



 

  ـــ: مــراحل التخطـيط اإلستراتيجي في مؤسسـات التعلـيم العالـي 

الي   يم الع ات التعل تراتيجي بمؤسس يط اإلس ل التخط ير دلي ـ ١٤٢٦( يش يط ) ه ة التخط ى أن عملي إل

  :تتضمن المراحل األربعــة التالـية  اإلستراتيجي

ـ  :   المرحلة األولى وفير     : اإلعداد للتخطيط اإلستراتيجي وتعنى بـ التأهل للتخطيط اإلستراتيجي وت

  .مقومات نجاحه 

ـ     : المرحلة الثانية ى بــ ة اإلستراتيجية وتعن ذي تسعى      : ـ بناء الرؤي استشراف األمل أو الطموح ال

  .على المدى البعيد المؤسسة آكل إلى بلوغه 

ة  ـ     :  المرحلة الثالث ى بـــ ار اإلستراتيجيات وتعن ة للمؤسسة      : اختي ة الداخلي ين البيئ ق ب التي  ( التوفي

ع للمؤسسة     ) التي تعمل في إطارها ( والبيئة الخارجية للمؤسسة ) تتحكم فيها  وة دف ر ق بما يحقق أآب

  .في اتجاه بلوغ رؤيتها اإلستراتيجية 

  :قيام اإلدارة العليا بالمؤسسة باآلتي :  م الخطة اإلستراتيجية وتعنى بـتنفيذ وتقوي : عةالمرحلة الراب

ع الب١ ًا  رـ وض وارد ، وفق يص الم ات تخص د أولوي ة ، وتحدي ل بالمؤسس ه العم ي توج امج الت

  .لإلستراتيجيات المختارة 

  .ـ متابعة تنفيذ الخطة اإلستراتيجية ٢

رح اإلجراءات   ـ بناء وتفعيل آلية التقويم ا٣ لمستمر والتي ترصد المتغيرات الداخلية والخارجية وتقت

ـذ    ات التنفي وير آلي تراتيجية وتط ارات اإلس ة لتصويب االختي يط . ( التصحيحية الالزم ل التخط دلي

  ) .هـ ١٤٢٦اإلستراتيجي ، 

ي  ا الزهران ـ ١٤١٦( أم ة ال) ه ى أن عملي تراتيجي تشير إل ات التخطيط اإلس رى أن أدبي تخطيط في

  ـ: اإلستراتيجي في مؤسسات التعليم العالي تمـر عـبر المـراحل التاليـــة 

  : ـ مرحلة فحص وتقويم البيئة وتنقسم إلى ١

  .فحص وتقويم البيئـة الداخليـة للمؤسسـة / ب  .    خارجية للمؤسسـة فحص وتقويم البيئـة ال/ أ 

  



 

  .ية وأغراضها العامة ـ مـرحلة تحديث أو تطوير رسالة المؤسسـة الجامع٢

ة     ٣ ايا الجوهري د القض تراتيجي ، وتحدي يط اإلس دات التخط ددة لوح داف المح ة وضع األه ـ مرحل

وتطوير بدائل اإلستراتيجيات الالزمة إلنجاز األهداف وحل القضايا الجوهرية للمؤسسة ، ووحدات  

  .التخطيط اإلستراتيجي في المؤسسة الجامعية 

رتبط خطط        ـ مرحلة تصميم خطط العم٤ ذها حيث ت ات تنفي د أولوي ل لكل وحدات التخطيط ، وتحدي

وي الخطط       ًا ، وتحت ا عملي ى تطبيقه العمل مباشرة باألهداف والقضايا و اإلستراتيجيات ، وتعمل عل

ات             ة إلنجاز آل عمل ، وترتيب أولوي ة الالزم ئوليات والمصادر البشرية والمالي د المس على تحدي

  .تنفيذ الخطط 

  ــــ: حصـيلة النهائـيــة لـمراحل التخطـيط السابـقـــة ما يلي وتكون ال

 .نبذه عن الوحدات المسئولة عن التمويل في المؤسسة  

 .بيانًا بالقضايا اإلستراتيجية للمؤسسة  

 ) .نقاط القوة ( بيانًا بعوامل النجاح األساسية في المؤسسة  

 .تحديدًا لرسالة المؤسسة  

 .للمؤسسة تحديدًا لألغراض العامة  

 .تحديدًا لألهداف الخاصة بالمؤسسة  

 .بيانًا باإلستراتيجيات المفضلة  

 .خططًا للعمل تخص آافة الوحدات التخطيطية  

 ) .هـ ١٤١٦الزهراني ، . ( ترتيبًا ألولويات خطط العمل  

  :ويمكن إيجاز المراحل السابقة للتخطيط اإلستراتيجي في المؤسسة الجامعية آما يلي  

ة     :  األولى المرحلة ل البيئ ة وتحلي ة الداخلي التحليل البيئي للمؤسسـة الجامعيـة الذي يشمل تحليل البيئ

  .الخارجية 



 

ل البيئي السابق    :  المرحلة الثانية ر   ( تكــوين اإلستراتيجـية التي توضـع في ضـوء التحلي وهي تعب

  ) .عن المرحلتين السابقتين الثانية والثالثة 

ة       إ :المرحلة الثالثة  ا بالمنظم وهي  ( نجاز وتقــويم اإلستراتيجية وهي من اختصاص اإلدارة العلي

  ) .تعبير عن المرحلة الرابعة السابقة 

  : التخطيط اإلستراتيجي في مؤسسـات التعلـيم العالــي)األسالـيب الكمية(تقنيـات  

ن ممار      د م ـدة ، ال ب نظم المعقـ ع ال ـل  م ى التعـام درة عل تالك الق ل ام ن أج ارات م ة مه س

ي عصر        العلم ف ها ، ف ـيًا وعرض ـيلها منهج ـرق تمث م ط ن ث ا ، وم ة ومعالجته ن المعرف ث ع البح

ات         ع البيان يم م ربط والتنظ الل ال ن خ ات م بح معلوم ات تص م ، فالبيان ـة العل و ممارس ة ه المعرف

  رن بما األخرى وتتحول المعلومات إلى معرفة عندما يتم تحليلها وربطها بمعلومات أخرى ، وتقا

  .هو معلوم بالفعل 

ى      ر إل ي تنظ ـة ، الت تراتيجية االقتصاديـ ي اإلس ات ه ع المعلوم ـة م تراتيجية إدارة المعرف وإس

  ـ: والعالقات اإلرتباطية هي المفتاح ، المعلومــات آمـورد اقتصـادي 

  .ظيمية ثقافة تن           )سلوك منظمي ( أساليب عمل           معرفة         البيانات

ى        د عل ن أن يعتم د م ه ، ال ب ق أهداف ة ويحق ى أسس علمي ى عل ى يبن تراتيجي حت ـيط االس والتخط

ة للتعامل         ى طرق منهجي ة من المعلومات ، وعل دراسات مستقبلية ، أي يعتمد على منظومة متكامل

  . مع هذه المعلومات ومعالجتها 

ة التي تعم   / وهنالك العديد من المناهج  تقبلية     األساليب الكمي ة االتجاهات المس ى معرف ؤ  ( ل عل التنب

ي    . في مجاالت عدة ، وفي مجال النظم التعليمية على وجه الخصوص   ) المستقبلي  ا ذآر الثبيت فكم

ة مع          ) هـ ١٤١٩. ( والوذيناني  ة تكيف مستمرة ومتبادل من أن النظام التعليمي نظام يمارس عملي

  .سية واالقتصادية البيئة الخارجية واالقتصادية والنظم السيا

  



 

تقبلي ، وحددا       اليب التخطيط المس ودراسة التعليم في إطار التصور السابق يساعد على استخدام أس

  ـــ: نماذج وأساليب التخطيط المستقبلي في  

  ـ تحليل االتجاهات المتقاطعة ٢    ـ تحليل االتجاهات١

  ـ منهج دلفاي أو منهج الحكم ٤    ـ سلسلة مارآوف٣

  ـ منهج السيناريو      ٧ـ خطوط االنتظار                      ٦               يرتـ أسلوب ب٥

ى        ارا إل تقبل وأش ة لضبط سلوك المس حيث يمكن تطبيقها إفراد يًا أو تكامليًا للخروج بالنتائج المالئم

ل استخدام أي أسلوب من األسا        دة إجراءات قب ـيب  أن عملية التنبؤ بالمستقبل والتخطيط له تمر بع ل

  اهج التخطيط المستقبلـي ـج من منـة قبل استخدام أي منهـم اإلجـراءات المطلوبـالسابقـة ، ومن أهـ

 )Jib Folwles  ،م ١٩٧٩: (  

  ـ استخدام التفكير الحدسي االستراتيجي وذلك عن طريق التفكيرفي المستقبل وقياسه علىالماضي١

  .أو الحاضر 

  .والتوقع المستقبلي والحصول على تصور عن المستقبل ـ استخدام الخيال العلمي للتبصر ٢

ـ تخيل المستقبل أو الحلم المستقبلي وذلك عن طريق وضع أهداف مثالية وتخيل ما يحدث حين ٣

  . تحقيقها 

ـ تحديد المؤشرات االجتماعية الموضوعية والمثالية التي يمكن في إطارها تخيل المستقبل وتشمل ٤

  .ة ـة واالقتصادية واالجتماعيـلسياسيهذه المؤشرات التغيرات ا

  .ـ تحديد االتجاهات الظاهرة والخفية ٥

  .ـ تحديد النظريات والنماذج النظرية المناسبة لتطوير واستخدام نماذج وأساليب التخطيط الكمية٦

  ). هـ١٤١٩،لوذيناني ا،الثبيتي (                                                                                  

  

  

  



 

  : ومن أبرز مناهـج التخطـيط االستراتيجي في مؤسسات التعليــم العالـي

  ـ:  منهـج السينـاريـو  

ـ            تقبلي ـ ات التخطيط المس ر المصطلحات شيوعًا في أدبي يناريو من أآث يعتبر مصطلح الس

اهن   د عرف آ ـ وق تراتيجي ـ يط االس يناريو) م ١٩٧٦(  Kahnالتخط نهج الس ه  م ى أن ع " عل توق

ببية            ات الس ى العالق ام عل ز االهتم دف ترآي ة به وادث ذات العالق دوث الح ابعي لح ي تت افتراض

اهج التي     ) هـ ١٤١٩( واعتبر الثبيتي والوذيناني " ومجاالت اتخاذ القرار  يناريو أحد المن منهج الس

يناريو ليعطي صورة عن  أتي الس نظم ، إذ ي ل ال نهج تحلي تخدام م ا اس ن  يتطلبه ام م مخرجات النظ

يم             . الحوادث  ـ في التعل ـ التخطيط االستراتيجي ـ تقبلية ـ اهج الدراسات المس م من ذلك من أه ويعد آ

  ) .هـ ١٤١٩الثبيتي ، الوذيناني ، . ( العالي 

دد     تقبلية ح ات المس نظم والدراس ل ال نهج تحلي ي م يناريو ف نهج الس ـدام م ـدي استخـ ن خالل بعـ وم

ى أن    ف) هـ ١٤٢٤( شاهين  وي إل ي دراسته استخدام أسلـوب السيناريو وتطبيقاته في التخطيط الترب

  :السيناريـو  يشتمل على ثالثة عناصــر رئيسة يمكـن تلخيصها في النقاط التالية 

  :بمعنى أن لكل سيناريو نقطة انطالق أو مجموعة شروط أولية قد تكون : أ ـ الوضـع االبتدائي 

  .فعلية الواقعية ـ مجموعة من الظروف ال١  

  .ـ مجموعة من الظروف المفترضة أو المتخيلة ٢  

  أي وصف خصائص الظاهرة موضع الدراسة في نهاية فترة االستشراف : ب ـ الوضـع المستقبلي 

ى الوضع     :ـ وصـف المسـارات المستقبلـية البديلة ج ؤدي إل أي وصف المسـار أو المسـارات التي ت

اعيات ومشاهد للظاهرة موضع الدراسة المستقبلية ويتشكل هذاالمسار  المستقبلي وذلك في صورة تد

  ) .هـ ١٤٢٤ ،شاهين (.من خالل عملية تحليل جملة األحداث والتفاعالت المحتملة بينهما

  ـ: هي )م ١٩٧٨،  Wilson( ويمكن تحديد خصائص السيناريو في عدة نقاط آما ذآر 

  .ـ السيناريو عبارة عن عملية افتراضية ١  

  



 

  .ـ السيناريو عبارة عن خطوات عريضة لما حدث أو سيحدث ٢  

  .ـ السيناريو عبارة عن أطوار متعددة ٣  

  .ـ السيناريو عبارة عن تصور آلي أو شامل ٤  

في عملية التخطيط االستراتيجي  ) هـ ١٤١٩( وتبدو أهمية أسلوب السيناريو عند الثبيتي والوذيناني 

ة حيث   الذي يتطلب عملية مسح مستمرة للت غيرات والحوادث التي تحدث في البيئة المحيطة بالمنظم

  ــــ: يستخدم منهج السيناريو 

  .ـ لتحديد وتعريف القضايا اإلستراتيجية المهمة ١

  .ـ تحليل العوامل الرئيسية التي تؤثر على القضايا اإلستراتيجية ٢

  . ـ إيجاد تطبيقات ومضامين ومدلوالت للسيناريو ٣

ا ال يمكن         ويتطلب منهج ال ه وم ا يمكن حدوث ا يحتمل وم سيناريو من آاتب السيناريو أن يفكر في م

اد       ي لألبع ل جزئ ري تحلي م يج ن ث اد وم دة أبع ي ع ر ف وط عريضة للتغي ث يضع خط ه بحي حدوث

واستخدام التحليل التقاطعي للكشف عن  ،المحددة آميًا باستخدام تحليل االتجاهات والسالسل الزمنية 

ة   العالقة المتوق أتي مرحل عة بين األبعاد السابقة ، وبعد االنتهاء من المرحلتين السابقتين من التحليل ت

ة     . آتابة السيناريو  ى طبيع يناريو تتوقف عل ويضيفا أن عملية اختيار أبعاد ومجاالت ومتغيرات الس

  ) .هـ ١٤١٩الثبيتي ، الوذيناني ، . ( عقل المخطط وطبيعة البيئة واالتجاهات الفكرية السائدة 

  :  منهـج تحلــيل االتجاهــات  

ات                   ى بيان ا عل ك من خالل اعتماده ؤ الكمي ، وذل تعد السالسل الزمنية طريقة من طرق التنب

الماضي والحاضر لتقديم تصور أآثر وضوحًا عن مستقبل الظاهرة محل الدراسة ، وطبيعة سلوآها 

  . ونمط تفاعلها والمؤثرات التي تؤثر فيها 

د ع د وق ر ونيوبول ا  )  Granger of Newbold( رف قرانج ة بأنه لة الزمني اهدات " السلس مش

زمن   ر ال ة عب دت   " متعاقب م امت ن ث ل االقتصاد وم ي حق ة ف ل الزمني ات السالس اعت تطبيق د ش  وق



 

ادين             يم وفي مي ى التعل ؤ بالطلب عل يم للتنب ة والتعل ل التربي ا مجال أو حق تطبيقاتها مجاالت عدة منه

  ) . هـ ١٤٢٦الجضعي ، (  أخرى شتى

نظم في مجال اإلدارة                     ل ال اليب اإلحصائية لتحلي زمن من أحدث األس حيث تعتبر سالسل ال

ـ ١٤١٤الحصيني ،.( والتخطيط  ي شتى ) . ه ق ف ة للتطبي ة قابل أن السالسل الزمني ول ب ويمكن الق

ا       الميادين طالما أن الزمن هو المتغير األول ، والظاهرة محل الد ا آمي ر عنه راسة التي يمكن التعبي

ا شيوعًا      .هي المتغير الثاني  دة طرق ،أآثره اه ع ويتضمن تحليل السلسلة الزمنية وفقاً لنموذج االتج

اني          ر األول والمشاهدات المتغيرالث زمن المتغي ل ال . ما ُيعرف بمعادلة االنحدار الخطي ،بحيث يمث

ى حساب المربعات الصغ       د عل ل حساب المتوسط الموزون       وهذا األسلوب يعتم ا يكف رى ، وهو م

ا ، وتتصف     اهرة م تقبلية لظ اهدات المس ؤ بالمش اس للتنب ة آأس اهدات الماضية والراهن ة المش لكاف

  ومن أمثلة ذلك النمو السكاني ، والنمو) استقرار االتجاه ( بعض الظواهر بما ُيعرف بحتمية االتجاه 

ات   ن التطبيق د م ك العدي وجي وهنال يم   التكنول ـة والتعل ل التربي ي حق وذج ف ذا النم ن ، له ـير م فالكث

ين      داد المعلم د أع يم ، وتزاي ى التعل ب عل اه ، آالطل ة اتج ا ذات نزع م بأنه ة تتس واهر التربوي / الظ

  )  .هـ١٤١٩الثبيتي والوذيناني ، ) ( هـ ١٤١٦الحصيني ، . ( أعضاء هيئة التدريس 

السلسلة الزمنية وفقًا لنموذج االتجاه بأربع طرق  تحليل)  MINITAB( ويتيح برنامج مينيتاب 

  ـــ: هي 

  : ) Linear( نموذج االتجاه الخطي ـ  ١         

  ومعادلة هذا النموذج هي

                               Yt =   B٠  +B١t  + et                

أ    etتمثل ميل خطاالنحدار   B١t  ،تمثل ثابت االنحدار Boهي المشاهدات المتنبأ بها ، Yt  :  حيث أن  دير الخط  .تق

وذج مع السالسل ال  ويتناسب  ذا النم ة ذاتزه ان االتج ـاه الخطـاالتج  مني د أو ـزايـاه بالتـي سواء آ

  .التناقص 

  



 

  ) : Quadratic( ـ  نموذج االتجاه التربيعي ٢  

  :  ومعادلة هذا النموذج هي الدالة التربيعية 

                                                     Yt =   B٠  +B١t  + B٢ (t )٢ +   et             

  .وهذا النموذج يتناسب مع السالسل الزمنية ذات االتجاه المنحنى سواء المقعر أو المحدب 

  ) : Exponential growth( نموذج االتجاه التسارعي ـ ٣  

                                                                                       :    ومعادلة هذا النموذج هي الدالة األسـية  

Y t = B٠ ( B١
t ) + et                                                                                              

ل الزمنية التي تتصف بتسارع النمو أو تسارع االضمحالل ، وهذا النموذج يتناسب مع السالس

  .بمعنى أن التسارع يبدأ ضعيفا ثم يتزايد بقوة عبر الزمن سواء إلى األعلى أو إلى األسفل 

  ) : S – Curve ( ـ نموذج الدالة التكعيبية ٤  

  :ومعادلـة هذا النموذج هي 

Yt=١٠a÷[B٠+B١(B٢
t-١)]                                                                                       

  ) .  S( وهي تتناسب مع السالسل الزمنية ذات االنحناء المزدوج على شكل حرف  

التالية لها ) المؤشرات (ويعد رسم السلسلة الخطوة األولى في تحليل أي سلسلة زمنية ،و المحكات 

  .سب قول الفصل في اختيار النموذج المنا

  ــ: المؤشـــرات 

هناك عدة مؤشرات إحصائية نستدل من خاللها على دقة النموذج المستخدم ، آما أنها تعد   

دات ـاس االنحرافات بين المشاهـمحكًا صادقًا للمقارنة بين النماذج المختلفة ، وهي تنصب على قي

قلت قيمة المؤشر آان النموذج الفعلية في السلسلة والمشاهدات المقدرة ، وغني عن القول أنه آلما 

 داتــوهو الفرق بين المشاه) :  MAE( متوسط الخطأ المطلق :أفضل ، وأبرز هذا المؤشرات 



 

المقدرة والمشاهدات الفعلية دون أن تتأثر القيم الموجبة بالقيم السالبة في التقديرومعادلته على النحو 

 :التالي 

   

  

  

شائع االستخدام ، حيث يربع الخطأ لكل مشاهدة ثم نجمع وهو ) :  SSE( مجموع خطأ المربعات 

األخطاء ، وبهذه الطريقة يتفادى هذا المؤشر تأثير القيم السالبة على القيم الموجبة ألن مربع الرقم 

  :السالب هو رقم موجب ، ومعادلته على النحو التالي 

  

  

لمربعات على درجة وهو عبارة عن قسمة مجموع خطأ ا) :  MSE( متوسط خطأ المربعات 

  :الحرية ، وهذا ما ُيعرف بتباين الخطأ ، ومعادلته على النحو التالي 

  

  

  

تم استحداث هذا المؤشـر آي يتغلب على أحد عيوب ) :  MAPE( متوسط الخطأ النسبي المطلق 

د متوسط لذا يع،)يطرح بعضها بعض (المؤشر السابق المتمثل في تأثر القيم الموجبـة بالقيم السـالبة 

  :الخطأ النسبي المطلق شائع االستخدام ومعادلته على النحو التالي  

  

  ) .م٢٠٠٥،الجضعي (
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  المبحـث الثـانــي

  الدراســـــــات الســـــــــــــــابـقة

ه     إن استنباط المعلومات من رصيد الدراسات السابقة يوفر لنا اإلطار الفكري الذي نتحرك من خالل

ي   ة الت ة العلمي ة  والخلفي تنا الحالي ي دراس ا ف ق منه ة   ف .ننطل ي صورة لتراآمي ابقة ه ات الس الدراس

ين بالشأن    المعرفة اإلنسانية ، وعلى هذا يمكننا أن نصفها بالوعاء المعرفي المشاع للباحثين والمهتم

  .العلمي 

ل، وحيث            وم بالفع ا هو معل ا بم ا وربطه تم تحليله دما ي ة عن  نإوبما أن المعلومات تتحول إلى معرف

  .محصلة هي المعرفة المستقبليةالالمعلومات المعالجة هي أيضًا معرفة فإن 

  ـ :منهجية تنظيم الدراسات السابقة واالستفادة منها 

ي     ار أفق ًا لمس ابقة وفق ات الس يم الدراس تم تنظ يط ( ي ة / التخط ة     ) التقني ين نقط ين نقطت متصل ب

  .) تقدير المورد البشري آمًا ونوعًا ( ــــدف ، ونقطة الـهـ) تصور لجامعة المستقبل ( االرتكاز 

ع            اولهم في جمي داخل تن ك لت ه ، وذل ين مكونات ي ب ى الفصل الفعل والتصالية المسار وعدم القدرة عل

اط المسار  ي ـورين  األولفهم افتراضيًا في محيصنت ات الدراسـةالدراسات لذا أرت نقطة   مثل أبرز نق

ط   الدراسـة  قدمت، وبنهاية آل محور ر البدء والمحور الثاني يمثل  المسا ل ورب خالصة تتضمن تحلي

  .الحالية  ةدراسالمجموعة الدراسات معًا ب

  ـ: وبناًء على ما سبق فقد تم عـرض الدراسـات السابقـة على النحـو التالـي 

  : جامعة المستقبللتصور  الدراسات المتعلقة بتقديم: المحور األول

ة )١ نوات القليل ي الس ارعت ف رات االقتصادية   تس ن المتغي رة م ة آبي الماضية مجموع

ادة صياغة المجتمعات المعاصرة           زال ـ في إع والسياسية والتقنية والثقافية التي أسهمت ـ وال ت



 

ا نعيش            ا يجعلن ب، مم ه في الماضي القري ا آانت علي ًا لم واالنتقال بها إلى أوضاع مغايرة تمام

  .عصر التطوير المستمر

التي أوضح فيها أن ) م ٢٠٠٥(رة المعاصرة أهمية ذلك فمن خالل دراسة  السلمي ولقد تفهمت اإلدا

اخ       ى من ا عل درون تأثيراته رات ويق اجتهادات علماء اإلدارة وممارسيها الذين يستشرفون تلك المتغي

اعدة     دف لمس ة ته ات ، وأطر فكري اذج ، وتقني كل نم ي ش اداتهم ف ديم اجته ى تق عون إل ال يس األعم

ى ي   اإلدارة عل ة الت اليب الممارس ى أس ل إل ر مخطط لتنتق ة تغيي ارس عملي تويات آي تم ة المس آاف

  :في  الواحد والعشرين وحدد أهم سمات القرن . تتوافق مع معطيات نظام األعمال الجديد  

  .استيعاب التقنية وتوظيفها بكفاءة في المنظمات  

الموارد البشرية في تط        المورد البشري، ف ة    العناية الفائقة ب املين ذوي المعرف ور مستمر والع

Know ledge  workers هم األساس في المنظمات الجديدة والذين يسعى إليهم سوق العمل. 

ة  ة      . وأوضح أن إدارة التغيير في الحقيقة هي إدارة معرف ات ومقومات إدارة المعرف م متطلب ومن أه

ة  ا المادي ة ومقوماته وارد المنظم ن م وافر م يد المت ر الرص ي حص دى ه ة وم رية والتقني والبش

  ـ: محددًا ألهم السمات المحورية إلدارة التغيير في عصر المعرفة.استغاللها

  .ـ  يتخذ اإلطار الفكري الجديد إلدارة المعرفة شكل نظام مفتوح ١

  .ـ التفكير اإلستراتيجي هو المنهجية المناسبة في إدارة التغيير ٢

  -:منتهيًا إلي ضرورة وأهمية 

ا   ات            إدماج مف ة والتقني تثمار المعرف ى اس ا يساعد عل ة، مم ات التطوير في نسيج المنظم هيم وآلي

  .الحديثة والمتطورة في تنمية قدراتها، وتأآيد تفوقها وتميزها في مجال نشاطها

 .تأآيد البعد االقتصادي في آافة فعاليات اإلدارة  

  

  

 



 

ى تحديات ته        )٢ يم الجامعي المعاصرة إل ا وج  دد ـتتعرض منظمات التعل ودة ـإمكانياته

ا  م تتواف،مخرجاته ه إذا ل ا ذات ًا وجوده ـوأيض تراتيجـ ة بإس ع العولم ط طـالمخية التغييرق م

ة ـدفت الورقـواسته دمها طعيم ي ق ة الت دريوة البحثي ات  )م١٩٩٩( البن ى للجامع للمجلس األعل

اهرة ( يم الج   )الق ة للتعل ة القومي وير المنظوم تراتيجي لتط ار اإلس م اإلط ى رس الي إل امعي والع

يم       ه التعل ذي يلعب ر ال دور الكبي ة ال واعي لطبيع ى اإلدراك ال ر إل تراتيجية التغيي ي إس تنده ف مس

  .عصر المعرفة/ الجامعي في نمو األمم والشعوب، والدخول بها إلى القرن الواحد والعشرون 

ي        امعي ف يم الج تراتيجية للتعل داف اإلس ن األه ددًا م ة ع ة البحثي ددت الورق د ح ادي  وق رن الح الق

  ــ: والعشرين منها

ات العصر       • ًا مع متطلب امًال ومتوافق تكوين الموارد البشرية تكوينًا علميًا وتقنيًا وفكريًا وثقافيًا متك

  .ومتغيراته ومرتكزًا إلى تقنياته

استثمار العلم والتقنية في إدارة منظمات التعليم الجامعي والعالي، وإدماج مفاهيم وآليات التطوير  •

ائر المنظمات   ال مستمر والجودة الكاملة في نسيج المنظمة ونظمها بما  يقدم نموذجًا يحتذي به في س

 .وقطاعات المجتمع 

 .تطوير منظومة التعليم الجامعي والعالي للتوافق مع المعايير والنظم العالمية  •

  ـ: إلى تحديد عدد من المبادئ الهادفة للتعليم الجامعي منها  انتهت و

  .توجه المستقبلي في خطط وبرامج التطوير الجامعي تأآيد ال 

 .أهمية االختيار الموضوعي ألعضاء هيئة التدريس  

ار  العلمي       داع واالبتك التأآيد على الدور الرئيسي ألعضاء هيئة التدريس وحقهم في مباشرة اإلب

 .والبحثي دون قيود 

  ي ـم الجامعـة المؤتمر القومي للتعليــقة في أن وثيـرح العلمي أهمية خاصـوترى الباحثة أن لهذا الط

اهرة ، (  ي) م ٢٠٠٠الق ه ف د تبنت واد  ق ي الم ة وخاصة ف ادئ الوثيق الن مب ،  ٣/٤،  ٣/٣،  ٣/١ إع

٥/٣، ٤/١٢،  ٤/١١،  ٤/١٠،  ٤/٩،  ٤/٨  ٤/٢  .  



 

 .ةـقيأما من حيث أهميتها لدراستنا فجميع الجزئيات التي تتوافق مع دراستنا هي من مواد إعالن الوث

  .رواد البحث العلمي   ة إلي ما انتهى إليه أبرزـمما يدل على أعتمادية الدراس

و         )٣ ية نح ة حساس نظم التعليمي ر ال الم أآث ن دول الع ة م ي أي دول ات ف ر الجامع تعتب

ل         ل ، والعق ة العق ل من المجتمعات مكان ة تحت التغيرات والتطورات العالمية والمحلية ، فالجامع

ة    بما حباه اهللا من  اهدة أو المتوقع صفات يتميز بالقدرة على التكيف نتيجة لتأثير الحوادث ، المش

ا    ا وتحليله أو نادرة الحدوث ، ولهذا فالجامعة ال بد أن تتصف بصفات العقل اإلنساني في إدراآه

ع   ع والمتوق ع الواق ا م ا وتكيفه ي  .وإدارته لكه  الثبيت ا س و م ري ه نهج الفك ذا ال  (القرشي  ووه

تهم لتصميم نظام معلومات متكيف ونظام إدارة متكيف يؤهل الجامعات            )هـ ١٤١٨ في دراس

 .السعودية لمواجهة تحديات المستقبل 

رات أساسية          ا تتطلب تغيي ة ، آم اءة عالي فصناعة النظام المتكيف تتطلب عقوًال بشرية ذات آف

  .ص ليس في التنظيم فقط وإنما في النظرية واالفتراضات ، والنماذج واألشخا

  ـ: وعملية إيجاد نظام متكيف يتطلب عدة إجراءات يمكن إيجازها فيما يلي 

  :إيجاد العقل المتكيف إلدارة الجامعات وذلك يتحقق من خالل : أوًال 

  .ـ انتقاء العقول القادرة على التجديد والتصور الصحيح ١

  .معلومات ـ توظيف النظريات العلمية آتلك التي تعالج التغيير أو تعالج نظم ال٢

  .إيجاد فرق لحل المشكالت وإدارة األزمات : ثانيًا 

ذ        : ثالثًا  رارات والتنفي ل الق ى جمع المعلومات وتحلي ز عل . تصميم نظام متكيف ويتطلب ذلك الترآي

  .ويتطلب جمع المعلومات استطالع حالة نظام الجامعات ، وتحديد االتجاهات واستشراف المستقبل 

  .المتكيف استخدام التخطيط االستراتيجي لوجود عالئقية اعتمادية بينهماويتطلب أيضًا النظام 

ات   ة والمعلوم اس المعرف ى أس وم عل ف تق إن إدارة التكي ف ف ورات إدارة التكي وء تص ي ض وف

ات     . والتطوير فهي إدارة معرفة وإدارة معلومات وإدارة تطوير   ذا يتطلب استخدام أدوات وتقني وه

  .ومعلومات جديدة وحديثة 



 

اذج ومن       ى التعامل مع     ـاهج دراسة وتح  ـويمكن تحقيق النموذج المتكيف باستخدام نم ادرة عل ليل ق

ارعة  رة المتس رات الكثي ًا  . المتغي ة آلي ل المتكيف اذج التحلي اذج نم ن النم ة .فم اهج المطلوب ن المن وم

  ـ: لجعل نظام معلومات متكيف 

راء  *  م الخب نهج حك تخدام م نه( اس اي  جم ر) دلف ات  الستش ول المعلوم تقبل وتصميم حق اف المس

  .تجريدية ت وتصنيفها وإعطائها صفا

  .استخدام منهج تحليل االتجاهات * 

تقبل        ة المس يلة المناسبة لمواجه ا يكون الوس . منتهيه الدراسة إلى أن تبنى نموذج النظم المتكيفة ربم

  .ن الواحد والعشرون وتصميم النظم المتكيفة يمثل االتجاه العالمي لمواجهة تحديات القر

  لماذا ؟   )آما يطلق عليها اإلغريق ( وترى الباحثة أن هذه الدراسة قد أجابت على األسئلة الذهبية 

  وما ؟ وآيف ؟

  لماذا فشل التخطيط التقليدي في التعليم العالي ؟

  ما هو النظام المتكيف ؟

  آيف تصبح جامعاتنا نظامًا متكيف ؟

ه في         . ا حضورًا  أما السؤال آيف ؟ فهو أآثره تنا إذ نرتكز علي ًا مع موضوع دراس ا تماس و أآثره

  .تقديم تصور لجامعة المستقبل 

للمستقبل هو التوافق مع     ) الجامعات ( خلصت دراسات المحور األول إلى أن ما يؤهل المنظمات 

  ــ: ن إمتغيرات عصر  المعرفة حيث 

  .لمعرفة اإلطار الفكري الجديد للتغيير وللتطوير هو إدارة ا 

  .التفكير  اإلستراتيجي والتخطيط اإلستراتيجي هما المنهجية المناسبة إلدارة المعرفة   

 إدماج مفاهيم وآليات التطوير في نسيج المنظمات ، وذلك باستثمار المعرفة والتقنية الحديثة  

 .شاطها في تنمية مواردها بما يؤآد تميزها في مجال نورة في أنشطة وعمليات المنظمة أوالمتط

  



 

  

  .المستهدفة منه اية الفائقة بالموردالبشري وحصرالرصيد المتوافرمنه واالحتياج له والنوعيةالعن 

  ــ: وتتمثل تراآمية المعرفة من خالل المسار التراتيبي للدراسات السابقة في أن 

  .دراسة الدآتور السلمي هي دعوة إلى توظيف إدارة المعرفة في منظمات األعمال

  .البندري فهي دعوة إلى توظيف إدارة المعرفة في الجامعات/ عمل طعيمة  أما ورقة

ي و القرشي  ف ة  الثبيت ا دراس ذهبي آيف ؟ أم ؤال ال ة للس ي هي إجاب ة ف آيف نوظف إدارة المعرف

  جامعاتنا ؟

ة ا الدراس ة أم ة  الحالي ي ضوء  إدارة المعرف ات ف ي الجامع وارد البشرية ف اء الم . فهي  تختص ببن

تص  ب وتخ داً بجان ام ج ة    ه ة للمعرف ة الفعلي و الممارس ي     وه ة ف ة إدارة المعرف تخدام منهجي باس

  . التخطيط وهو الـتخطيـط اإلستـراتيـجي 

اتال: ورالثاني ـالمح دير  دراس ه وتق ـجي وتقنيات ـط اإلستـراتي ة بالـتخطي المتعلق

  :المواردالبشرية آمًا ونوعًا 

ستقبل آما هو ، المستقبل آما نصنعه ، المستقبل آما نتمنى الم: تصورنا للمستقبل يحمل معان ثالث 

ون بحانه   . أن يك نها اهللا س واميس س نن ون ى س ة عل اة قائم ون الحي ؤمن آ ب عن تصور الم وال يغي

تقبل   واتدأفالتخطيط و تقنياته  .وتعالى نسترشد بها لصنع المستقبل آما نتمنى أن يكون   صنع المس

  .إذن اهللاـآما نآمل ب

  التخطيط االستراتيجي : أوًال 

ي  )٤ ا الزهران ام به ي ق ل الدراسة الت ـ ١٤١٦ (تمث تراتيجي ) ه وان  التخطيط االس بعن

يم          ي مؤسسات التعل ة تبن ى أهمي اه تسليط الضوء عل لمؤسسات التعليم العالي  خطوة علمية باتج

الم العربـالعال ي الع ًا حديث ـي للتخطـي ف ه اتجاه تراتيجي آون ي التخـيط االس يط ومدخًا ف ًال ـط

ه     ية وفائدة وشموًال وواقعية وأآثرل التخطيط أآثر فاعلـيجع رات العصر ومتطلبات استجابة لمتغي



 

تعليم العالي في العالم العربي  حيث انطلقت فكرة هذه الدراسة من القول بأن الواقع الذي يعيشه ال

ر       تم النظ ه ، تح دي في يط التقلي ود التخط ا جه ي تعرضت له ات الت ي   واإلخفاق ة تبن ي إمكاني ف

ن      ه م ا ينطوي علي ع ، لم ذا الواق ع ه ل م بًا للتعام ارًا مناس اره خي تراتيجي باعتب يط االس التخط

الي       يم الع تقبلية لنظام التعل ة والمس مبادئ وأسس وتطبيقات واعدة تمثل استجابة للحاجات الراهن

  :هذه الدراسة   واستهدفت. وبيئته التي يعمل من أجلها 

  .طيط االستراتيجي في مؤسسات التعليم العالي التعريف بالتخ 

  .شرح وتحليل مقومات نجاح التخطيط االستراتيجي في مؤسسات التعليم العالي  

يم       ات التعل ي مؤسس تراتيجي ف يط االس ا التخط ر به ي يم ات الت ل العملي ل مراح رح وتحلي ش

  .العالي وآيفية تطبيقها عمليًا 

ـة السـ  )٥ ل الدراس ة اوتتكام ع دراس ي بقة م رى للزهران ـ١٤١٦(أخ رى) ه ا ي أن  فيه

التغيير المخطط في مؤسسات التعليم العالي هو تعديل هادف ومقصود في البنية التنظيمية أو في 

ه في      هذه سلوك العاملين وتأتي أهمية  ر وإدارت الدراسة عن نماذج واستراتيجيات تخطيط التغيي

ة  مؤسسات التعليم العالي ، من حاجة مؤسسات التعليم ال عالي العربي إلى التغيير المستمر لمواآب

  ـــ: التغيير الذي يمر به العالم اليوم ، حيث هدفت الدراسة إلى 

  .استعراض وتحليل أبرز النماذج الفكرية لتخطيط التغيير في مؤسسات التعليم العالي  •

ر من حي   ـم االستراتيجيات المستخدمة في تطبي    ـيل أهـراض وتحلــاستع • راضاتهم  ث افتـق التغيي

  .حول األفراد ، والمنظمة وطبيعة التغيير ، والمبادئ العامة الستخدام آل إستراتيجية 

  .تقديم بعض النصائح العملية حول مراحل تطبيق التغيير واالعتبارات المتعلقة بكل مرحلة منها •

د   ) المؤسسة التعليمية ( أهمية تقدير احتياجات المنظمة  • ر ، وتق ير توقعات  قبل إعداد خطة التغيي

ه       ر ومهارات ادة التغيي ق قي ى خصائص فري اد عل ر باالعتم ى التغيي ة عل ا استعرضت . الموافق وهن

زام  : الدراسة خصائص عضو هيئة التدريس الناجح في عمليات التغيير منها  الطاقة العالية ، وااللت



 

ة ، وا    اءة األآاديمي ة ، والكف ة العالي ة األآاديمي ات ، والدرج س  واإلصرار والثب ي مجل وية ف لعض

  .أعضاء هيئة التدريس أو القدرة على التأثير في هذا المجلس ، وإجادة أساليب اإلدارة السياسية 

دات    )٦ دها عبي ة أع ي دراس تراتيجي  ) م ٢٠٠٥( وف يط اإلس وان التخط ه : بعن مفهوم

ع   أشار إلى أن القواعد الحاآمة إلعداد خطة إستراتيجية  وإطاره اإلرشادي ومراحله المختلفة تنب

  :من اإلجابة على التساؤالت التالية 

  ما هي مؤسستنا ؟ وأين هي ؟ •

  ما الذي يجب أن تكون عليه ؟ وأين يجب أن تكون ؟ •

  آيف يمكن تحقيق ذلك ؟ •

  ــ: وحددت إطار إرشادي للتخطيط اإلستراتيجي تحددت مالمحه من خالل 

  تحديد رسالة المؤسسة ج ـ         تحديد قيم المؤسسةب ـ            تحديد رؤية المؤسسةـ -أ

  ـ تحديد واختيار خطة وإستراتيجية العمل المالئمةهـ             تحديد الغايات المستقبلية د ـ

  ــ: وحددت الدراسة مراحل التخطيط اإلستراتيجي في المراحل التالية 

  .ـ دراسة الثقافة التنظيمية للمؤسسة ٢.     ـ اإلعداد للتخطيط ١

د رؤ٣  تقبلية ـ تحدي دافها المس التها وأه ة المؤسسة ورس تراتيجية ٤.   ي ار خطة وإس د واختي ـ تحدي

  .                                                          العمل 

وة        ٥ اط الضعف والق الي ونق يم األداء الح ل وتقي ة وتحلي الل دراس ن خ ي م يم األداء المؤسس ـ تقي

  .عة لكل مجال من مجاالت العمل وفرص التحسين والمخاطر المتوق

  .  ـ تجميع خطط العمل وتوحيدها ٦

  .ـ إعداد سيناريوهات وخطط بديلة لتطبيقها في الحاالت الطارئة ٧

  .ـ متابعة التنفيذ وتقييم مدى التقدم في اإلنجاز ٩.                  ـ تنفيذ الخطة ٨

تراتيجية     ة اإلس ام للخط ار ع ة إط دمت الدراس م ق ن ث ـ ٢٠٠٥( وم وم ) م ٢٠١٠ـ ة العل لجامع

  .والتكنولوجيا األردنية 



 

الي   )٧ اذج الستخدام   األدوات ، : دليل التخطيط االستراتيجي بمؤسسات التعليم الع والنم

من سلسلة دراسات   هو اإلصدار السادس).هـ ١٤٢٦(منسق الـتخطيـط اإلستـراتيـجي بالمؤسسة

ز   )  جتمع المعرفة نحو م( ارات ـــد البحوث واالستشـــيصدرها معه د العزي .  بجامعة الملك عب

اء    ي بن تخدم ف ي تس ة الت اذج العملي وير األدوات والنم و تط دليل ه ذا ال ن ه دف األساسي م واله

الي      يم الع ار االستراتي   . الرؤية اإلستراتيجية بمؤسسات التعل جيات التي توجه العمل    ـوفي اختي

ل الم    طة األجل ، ـجية متوسـعلى مدى الخطط اإلستراتي تم من     ـوالتي تمث ة التي ي راحل المتتالي

ا الوص ى تحقـخالله ك باإلضافـة اإلستراتيـيق الرؤيـول إل ى تأهـجية ، وذل ق ـة إل يل فري

 .)الجامعة ( سة ـجي بالمؤسـيط االستراتيـالتخط

 ـ: تراتيجي ـيط اإلسـتضمن الدليل التعريف بمراحل وخطوات التخط 

  للتخطيط االستراتيجي اإلعداد : المرحلة األولى   

  بناء الرؤية اإلستراتيجية : المرحلة الثانية   

  اختيار اإلستراتيجيات : المرحلة الثالثة   

  التنفيذ والتقويم: المرحلة الرابعة   

م تحظى            ة ل ى والرابع ة األول إن المرحل ق التخطيط بالمؤسسة ف نظرًا ألن الدليل معد الستخدام فري

ى   . يقوم على تنفيذ معظمها اإلدارة العليا للمؤسسة باهتمام الدليل ذلك أن من دليل عل وارتكزاهتمام ال

  :استخدام أدوات ونماذج عملية لبناء الرؤية اإلستراتيجية التي تتضمن العناصر التالية 

  .الرسالة ـ القيم ـ الهدف البعيد ـ الرؤية                                           

ة  ة الثاني ا المرحل ة  :  أم دى الخط ى م ة عل ل بالمؤسس ه العم ي توج تراتيجيات الت ار اإلس ـ اختي

  ـ: اإلستراتيجية متوسطة األجل فتضمنت ثالث ورش عمل 

  .الوضع المرغوب للمؤسسة : الورشة األولى 

  .تحليل الفجوة بين الوضع الراهن للمؤسسة والوضع المرغوب : الورشة الثانية 



 

ور الفجوة       اختيار اإلست: الورشة الثالثة  ى مدى الخطة لعب راتيجيات التي توجه العمل بالمؤسسة عل

  ) . نهاية الخطة ( بين الوضع الراهن والوضع المرغوب 

ر تجربتين          في  وتبرز األهمية القصوى لهذه الدراسة   ه عب دليل ألهداف ة ال ار مدى مالئم م اختي ه ت أن

ى من خالل التخطيط اإلستراتيجي      عمليتين للتخطيط اإلستراتيجي بجامعة الملك عبدالعزيز ، األ ول

للبحث العلمي بجامعة الملك عبدالعزيز ، والثانية من خالل وضع الخطة اإلستراتيجية لجامعة الملك 

  . عبدالعزيز 

يري   )٨ ة العس ي دراس ـ ١٤٢٦ (ف امعي    ) ه يم الج يط للتعل ق التخط دى تواف وان م بعن

ات      ه واحتياج ين مخرجات ة ب ات المواءم ع متطلب عودي م ة الس الم  . التنمي ة مع رزت الدراس أب

  ـــ: المرحلة الحالية والمستقبلية التي تمثلت في 

يط آشفت الدراسة عن   ـمن حيث منهجية التخط: الواقع الحالي لالستجابة لمتطلبات المواءمة : أوًال 

اة الب  ي مراع ذب وقصور ف ود تذب اة  ـوج ي مراع امعي ، وف يم الج ي خطط التعل تراتيجي ف عد االس

  .ط التعليم العالي بخطط القوى العاملة ـيات التعليمية الناتجة عن العولمة ، وفي ربط خطالتحد

آشفت الدراسة عن توجهات بارزة ترفع من درجة  : االستجابة المستقبلية لمتطلبات المواءمة : ثانيًا 

يم ال      ة في مسيرة التعل ة مهم يم   االستجابة لمتطلبات المواءمة مستقبًال ، وتشكل نقلة نوعي الي والتعل ع

اد             ويم واالعتم ة للتق ة الوطني ولي الهيئ ك االستجابة في ت ة ، وتمثلت تل بمختلف مستوياته في المملك

ة         اييس معين ايير ومق ا وفق مع راف به األآاديمي ، تقويم آافة خطط وبرامج التعليم الجامعي واالعت

  .للجودة والكفاءة والفعالية 

اإلشارة إليه في ضوء النتائج الميدانية ، هو أن إحداث التغيير  وانتهت الدراسة إلى أن أبرز ما يمكن

أتي أوًال    ــلوبين في نظــوالتطوير المط ة ، ي ات المواءم ام التعليم الجامعي واالستجابة لمواآبة متطلب

ـ من بوابة آف ين بصناعة الق   ـ م في المق     ـاءة المعني ذا النظام ، وه ـ رار في ه ة   ـ ام األول أعضاء الهيئ

دريس في الجامعات      ـير تعي ـية في هذا النـظام ، مما يفرض تطوير معايالتدريس ة الت ين أعضاء هيئ

ات الح  ث تتضمن المتطلب ـبحي ة متط  ـ يم ومعرف ات التعل ي مؤسس دريس ف ـلبات الممـديثة للت  ارسةـ



 

ذا             ة في ه ة في ضوء التوجهات العالمي ادات الجامعي ار القي ايير اختي المهنية ، وإعادة النظر في مع

درات              ا ة بالق ايير متعلق اة واستحداث مع ـ مراع ة ــ ايير المهني ى جانب المع ـ إل تم ــ لمجال ، بحيث ي

ا             ي ظله ل ف ية تعم ات تنافس ي بيئ ا ف وب توفره ة المطل ة واإلبداعي ية القيادي ارات الشخص والمه

  .مؤسسات التعليم العالي 

ة الدراس  ـة من آ  ـوتبرز أهمية هذه الدراس يم ،  ـا وش ـة بقضاي ة متخصصة ومعني  ـون عين ؤون التعل

حيث تم تحديد مفردات عينة البحث من الجهات التي شكلت مجتمع  . ام صناعة القرار ـوُيناط بها مه

ة والبحث العلمي      (البحث من مجلس الشورى  ة الشؤون التعليمي ة    ) اختيار أعضاء لجن ـ من وآال ــ

ـ   وزارة التعليم العالي للشؤون التعليمية ـــ من وآالة وزا رة االقتصاد والتخطيط لشؤون القطاعات ــ

  .من الجامعات السعودية على مستوى القيادات الجامعية 

  ة ــيــنــقـالت: ثانيًا 

ك   )٩ التخطيط للمستقبل يستلزم توفير البيانات الالزمة ودقة في المعلومات ، ومعالجة تل

اليب    ب أس ات تتطل ات والمعلوم ن تطبي    البيان ة يمك ة متقدم اذج آمي ًا أ ونم ا إفرادي ًا  وقه تكاملي

تقبل     لوك المس بط س ي ض ة ف ائج المالئم روج بالنت ة     .للخ اليب الكمي ن األس د م اك العدي ( وهن

دة وفي مجاالت ا           ) التقنيات  تقبلية في مجاالت ع ة االتجاهات المس ى معرف نظم  التي تعمل عل ل

ى وجه الخصوص    ي       . التعليمية عل تقيناه من دراسة  الثبيت ا اس ذا م اني  الوذ وه ـ  ١٤١٩ (ين ) ه

الي       ا بعنوان يم الع تقبلية في التعل ة ـ للدراسات المس إيراد بعض       ألساليب الكمي ان ب ام الباحث إذ ق

ادالت اإلحصائ   ـاألساليب الكمية التي تتطلب إج   اذج الكمي  ـراء بعض المع ة للتخطيط ا  ـية والنم

  اتـمع بعض التطبيق، لمستقبلي

ة و    نظم التعليمي اليب       العملية في مجال ال ذه األس الي ومن ه يم الع االتجاهات و  : مؤسسات التعل

ة  أثير ،         ، السالسل الزمني ة الت ل االتجاهات المتقاطع اي ، وتحلي نهج دلف ارآوف ، وم وأسلوب م

ق إذ     .وآذلك أسلوب السيناريو  ة في التطبي ة بالغ مؤآدين على أن هذه األساليب الكمية ذات أهمي

ائج       أنها تستلزم دقة في المعلومات الم اع في نسبة الموضوعية في النت . عالجة إحصائيًا مع ارتف



 

ة  : وتمتاز هذه الدراسة من آونها شيدت على أسس ثالثية  ( المعرفة التراآمية ــ الخبرة ــ الحكم

ة اهللا  ا ) هب ة م ي دراس ت ف ا اجتمع ي إذا م ورالت ا تص ان نتاجه ة آ ات  ورؤي ة وتطبيق ثاقب

ة  ات ناجع ي  .ومعالج ي ص ك ف ى ذل يم   تجل بة للتعل تقبل بالنس ة المس ل لدراس نهج المتكام اغة الم

  .العالي 

ائغ  )١٠ دها ص ة أع ي دراس ولي ووف ات ) م ٢٠٠٠  (مت ين الجامع ل ب وان التكام بعن

  ـــ: هدفت الدراسة إلى .التعليمية بدول الخليج العربيةومؤسسات التعليم العام لتوطين الوظائف 

I - وى البشرية   تحديد الوضع الراهن الحتياجات التعليم ا ة التدريسية   ( لعام من الق دول   ) الهيئ في ال

  .األعضاء بقصد تحديد الفائض والعجز في شتى التخصصات والمراحل التعليمية للتعليم العام 

II -          دول األعضاء خالل خمسة عشر ة التدريسية لل التقدير العلمي الكمي لهذه االحتياجات من الهيئ

ة في التخطيط التعليمي      حيث عمد الباحثان إلى استخدام أ.سنة  وى العامل سلوب تقدير احتياجات الق

ة في        ات العامل ع بالطاق ة وتصنيفها والتوق الذي يعتمد بشكل رئيس على حصر الطاقة العاملة الحالي

ات       ي ضوء المعلومات والمعطي ة ف د االتجاهات الحالي قاطية وم اليب اإلس تقبل باستخدام األس المس

ع          وتم ذلك باستخدام  . المتاحة  ا استخدام أسلوب االنحدار الخطي للتوق اليب إحصائية من أهمه أس

زة      ،بأعداد الطلبة والطالبات ة ممي ذا يضيف أهمي ثالث ، وه والمعلمين والمعلمات لمراحل التعليم ال

  لهذه الدراسة آونها تتطرق إلى التقدير الكمي الحتياجات قطاع التعليم في الدول األعضاء من

ا       العناصر البشريةالمؤ  ة التي يتحقق من خالله هلة ، وتطرح خيارات وبدائل مختلفة للصيغ العملي

د من       .التكامل بين آليات التربية ومؤسسات التعليم العام  ا استجابة لتوصيات العدي وأيضًا من آونه

   .الندوات والمؤتمرات الخاصة بالتعليم الجامعي ، وبتكليف من مكتب التربية العربي لدول الخليج

ت ا )١١ يني اتفق ـة الحص ع دراس ابقة م ـة الس ـ ١٤١٤(لدراس ل )ه وان  تحلي ي بعن الت

ام           يم الع الي في مجال التعل يم الع ى المعلمات خريجات التعل : اتجاهات العرض من والطلب عل

 استخدام أسلوب تقدير احتياجات في . هـ ١٤٢٠هـ إلي ١٤١٣بمنطقة مكة المكرمة للفترة  من 



 

ة       القوى العاملة في التخطيط الت ة الحالي ة العامل ى حصر الطاق يس عل عليمي الذي يعتمد بشكل رئ

د االتجاهات        اليب اإلسقاطية وم تقبل باستخدام األس وتصنيفها والتوقع بالطاقات العاملة في المس

ة   ات المتاح ات والمعطي ي ضوء المعلوم ة ف مو. الحالي ن أه ك  م اليب  تل لوب األس تخدام أس اس

 . االنحدار الخطي

ـ  ١٤٢٥ (نقيثان وفي دراسة ال )١٢ ـدام       )  ه ـة استـخ ى درجـــ التي استهدفت التعرف عل

دى    ى م ة ، و إل ة التعليمي ي العملي ـات واالتصاالت ف ات المعلومـ ـس لتقني ـيئة التدري أعضاء ه

ك         ق استخدام تل د تعي ى الصعوبات التي ق التحاقهم بدورات تدريبية في هذا المجال والتعرف عل

دريس   ١٧٦من خالل عينة بلغ عددها . يمية التقنيات في العملية التعل عضوا من أعضاء هيئة الت

عود    ك س ة المل ات       . بجامع ات المعلوم ام لتقني تخدام الع دل االس ى أن مع ا عل ت نتائجه دل

ا آشفت    واالتصاالت من قبل أعضاء هيئة التدريس في العملية التعليمية يعد منخفضًا نسبيًا ، آم

 .سبق لهم االلتحاق بدورات تدريبية في ذات المجال  من العينة% ٣٠الدراسة أن نسبة 

  ــ: دام تلك التقنيات من أبرزها وقد تبين من الدراسة أن هنالك صعوبات تعيق أفراد العينة في استخ

  .عدم توافر التجهيزات التقنية المالئمة في الجامعة    

  .فرة في الجامعة عدم توافر المعلومات الكافية عن نوعية األجهزة والبرامج المتوا   

  و خلص الباحث في توصيات الدراسة إلى أن مفتاح التوظيف الفاعل للتقنية هو التدريب والدعم وال

ة البشرية      ة التحتي د     .يمكن أن يحدث تغيير ذو قيمة بدون االستثمار في البني ذا األمر ال ب وتحقيق ه

دريس من تكاتف جهود إدارة الجامعة العليا واإلدارة المعنية بتطوي وأعضاء  ، ر أداء أعضاء هيئة الت

ة لتوظي         تراتيجية تنفيذي اء إس ة لبن ي الجامع ي التقني ف دعم الفن ق ال دريس أنفسهم ، وفري ة الت ف ـهيئ

  :ددًا من األمور من أبرزها ـداف الجامعة التعليمية وهو يتطلب عـتعكس في الوقت ذاته أه. ية ـالتقن

  .والتعريف بخدماتها ) أجهزة ـ برامج ـ شبكات ( ة توفير البنية التقنية التحتية المالئم  

  .وضع معايير محددة لقياس أداء أعضاء هيئة التدريس في مجال استخدام التقنية في التعليم   



 

ا )١٣ ي أم ه   ) م ١٩٩٤ (الحرب وظيفي وعالقت ا ال ن الرض ته ع ي دراس ح ف د أوض فق

ـ اسة والبالغ عباإلنتاجية العلمية لدى أعضاء هيئة التدريس الذين شملتهم الدر عضوا  ٣٤٠ددهم ـ

 ي ـا الوظيفــام للرضــمن انخفاض المستوى الع. 

ات           ن المقترح دد م ى ع نهم إل ددًا م ار ع دريس وأش ة الت اء هيئ دى أعض ة ل ة العلمي ولإلنتاجي

الي    واإلجراءات التي ينبغي للجامعة األخذ بها في التخطيط المستقبلي لرفع مستوى الرضا وبالت

ة العلم ة اإلنتاجي ا األآاديمي ة لكوادره ة  . ي ارات أعضاء هيئ ال تطوير مه بيل المث ى س ا عل منه

  .التدريس مع االهتمام بالحوافز التشجيعية والتجهيزات العلمية المختلفة 

ازعي   )١٤ ة الب ي دراس ـ ١٤١٨( وف ات   ) ه ة واالتجاه ي المملك امعي ف يم الج ن التعل ع

الم ومنه     رن      المستقبلية ألسواق العمل أوضح أن دول الع واب الق ى أب ة وهي عل الواحد  ا المملك

  ـ: تواجه تحديات اقتصادية واجتماعية آبيرة يمكن إجمال أبرزها في تحديات  والعشرين

ام نظام          : العولمة       ة ، وقي و السريع لحجم التجارة الدولي وتتجلى هذه الظاهرة في صورة النم

ا تنافسية       اقتصادي عالمي تسيره قوانين عالمية مثل قوانين منظمة ا ق مزاي ا يخل ة مم لتجارة العالمي

  .جديدة 

اج         : التطورات التقنية وتقنية المعلومات      ة اإلنت ات التخطيط ومراقب ى تكامل عملي التي أدت إل

 وإلى ظهور نظم التصنيع الحديثة باستخدام الحاسوب ، آما أدت إلى إحالل العمالة األآثر تعليمًا 

ًا مم     ل تعليم ة األق ذه           محل العمال ذلك أن ه دنيا ، يضاف ل يم ال ى مستويات التعل د عل ل من العائ ا يقل

ة     التطورات تؤدي إلى زيادة أهمية المستويات العليا من التعليم ـ ألنها تتكامل بشكل أفضل مع التقني

ة  . والتنظيمات التي يجلبها التطور االقتصادي  ومن المتوقع استمرار هذه التطورات مما يعني أهمي

دة        سان المتعدد المهاراتوجود اإلن ل ع دريب والتأهي ادة الت ل إلع والقادرعلى التعلم المستمر والقاب

يم      .مرات خالل حياته اط التعل أن : وأوضحت الدراسة في تناولها محور اتجاهات سوق العمل وأنم

رة في أسواق العمل           رات آبي ى إحداث تغيي ؤدي إل ة   . تلك التطورات االقتصادية ت فالتجارة الدولي



 

رات في          و ى إحداث تغيي ؤدي أيضا إل ل ت و ب تحرير االقتصادات محليًا ودوليًا وتساهم فقط في النم

  .هيكل التوظيف 

  ـ: وتحمل هذه المتغيرات انعكاسين هامين على النظام التعليمي              

د      :األول  ر ق ال أآث د لعم رة ـ أن النظام التعليمي يجب أن يصمم ليقابل حاجة االقتصاد المتزاي

  .على التكيف ، والقادرين على الحصول على مهارات جديدة 

اني  يد        :والث ي الرص د ف ع المتزاي الي التوس يم الع ة التعل ي ، خاص ام التعليم دعم النظ ـ أن ي

ة        . المعرفي   وة العقلي ه عصر الق الي بأن ألن الصناعات . فاالقتصاديون يصفون العصر الح

ول      تستقر حيث توجد المهارات الالزمة النجا اج العق زها وتطويرها ، حيث يمكن تنظيم وإنت

  .وتكون المهارات والمعارف مصدر الميزة النسبية التنافسية . البشرية للحصول عليها 

يم األساسي            ر أسس التعل ك بتغيي يم أفضل وذل وفير تعل ادم هو ت فمن أهم متطلبات العصر الق

  .والجامعي ليتناسب والمستقبل 

اني    هاولتنا عند أوضحت الدراسة و ة       : للمحور الث الي في المملك يم الع اط مخرجات التعل أنم

دى مال  ى م م عل ل    ءأن الحك وق العم ات س ة الحتياج ي المملك الي ف يم الع ات التعل ة مخرج م

دريس    ة الت ود أعضاء هيئ ى األخص جه ود وعل ب تضافر الجه ة . تتطل ق عملي ث تنطل حي

  .رة سواء على مستوى الكلية أو الجامعة التطويروالتغيير بمبادرةمنهم يضاف لذلك دعم اإلدا

  ـ: آما يلي وحددت الدراسة آثار التطورات االقتصادية والتقنية على سوق العمل

ا      يتوقع أن تؤدى مثل هذه التغيرات إلى تخفيض المهارات المطلوبة للكثير من الوظائف ، آم

ًا للعم          أهيًال عالي ة ت ة المؤهل ى العمال ادة الطلب عل ى زي ارات    ستؤدى إل  ل في وظائف تتطلب مه

 .وهذا يتطلب أن يزداد التأهيل العلمي والمعرفي لهذه العمالة  .عالية 

دى     ى م د عل ة تعتم ة عالي د اقتصادية واجتماعي ق عوائ ي تحقي يم ف ة التعل أن فعالي

تثمار في االقتصاد ، وتحسين            ادة نسب االس ا زي ة التي منه توافر العوامل المكمل

 .فادة من التحسن الذي يطرأ على نوعية الموارد البشرية أساليب التنظيم لالست



 

غوط            ون لض ر ، وأال يك ي البش تثمار ف ى االس دف إل ة ته ة تعليمي ميم سياس تص

  .  الميزانية العامة دور في إضعاف هذا االستثمار

  آمـًا ونوعـًا تقدير االحتياج من الموارد البشرية ـ:ثالــثًا 

ر   )١٥ ـ ١٤١٨(أوضحت  بك ته ) ه ي دراس ن  قي ف دمة ـادي للخـاس األداء االقتصـا ع

اونيهم         .لك سعود  ـالتعليمية بجامعة الم  دريس ومع ة الت اءة أعضاء هيئ اع آف ى ارتف  تناولت و إل

  :الدراسة اإلحصائية 

ـ دراسة وتحليل بيانات ومؤشرات أداء الخدمة التعليمية ، آأعداد الطالب المستجدين والخريجين    ١

دريس وال   ة الت ة          وأعضاء هيئ ة التعليمي ل أداء العملي ى توصيف وتحلي اونين من أجل الوصول إل مع

ة      . وإبراز جوانبها المختلفة  دريس مرتفع ة الت ى أعضاء هيئ وانتهت من ذلك إلى أن نسبة الطالب إل

  .وخاصة في الكليات النظرية مقارنة بالمعدالت السائدة في جامعات الدول المتقدمة 

ة          ـ قياس دالة اإلنتاج للتعرف  ٢ د استخدمت دال ين المدخالت والمخرجات وق ة ب ة العالق ى طبيع عل

د            ذا المحور من تحدي تها له ة الدراسة ، وخلصت من دراس ا لطبيع إنتاج آوب ودوجالس لمالءمته

ة في           ة المختلف ة في تخريج الطالب في المجاالت العلمي دالة اإلنتاج إلى أن إنتاجية الجامعة المتمثل

لى ارتفاع آفاءة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وهذا ما يؤآد نجاح سياسة   مرحلة تزايد الغلة ، وإ

  .المسئولين في اختيار وتعيين أعضاء هيئة التدريس 

د        ٣ ك سعود ولق ة المل ـ قياس الكفاية الداخلية وذلك للحكم على مدى فعالية النظام التعليمي في جامع

دل ال  اب مع د حس ة عن واج الظاهري لوب األف تخدمت أس ة  اس دل الكفاي ة واتضح أن مع ة الداخلي كفاي

  .آمتوسط في جميع الكليات % ٥٣الداخلية منخفض ويصل إلى 

ـ  ١٤١٨ (في نتائجها مع دراسة آامل   بكر  دراسة واتفقت )١٦ وان  تخطيط    ) ه التي بعن

ة في ضوء احتياجات سوق العمل       ب   .التعليم العالي في المملك ى أعضاء    من أن نس ة الطالب إل

دريس ة الت امعي      هيئ يم الج ات التعل ة أداء مؤسس ة بنوعي رات المتعلق د المؤش ي أح ة وه مرتفع

ا  ة  وإنتاجيته ة التعليمي ودة العملي ى ج ر عل ر أن    .ومؤش ذا المؤش ه له د تناول ل عن وأوضح آام



 

ة       ة لكل عضو هيئ احصاءات وزارة التعليم العالي تشير  إلي ان هناك ثمانية عشر طالب وطالب

ى من المعدالت     ،)مرحلة البكالوريوس (هـ ١٤١٧تدريس واحد في عام  ر أعل وهذا المعدل يعتب

ل        ،المعروفة في الدول المتقدمة  ـرة  أو أق ـاتذة بعش ي األس ا  ، التي تنحصر نسبة الطالب إل وهن

دريس            ة الت نقص في عدد أعضاء هيئ ة حيث ال الي في المملك تكـمن إحدى مشكالت  التعليم الع

ه انح    تج عن ه         نسبة إلي الطالب ين ردي بطالب ام الف ى االهتم دريس عل ة الت درة عضو هيئ ـسار ق

وهو مجال هام لدور عضو هيئة التدريس في  ،فضال عن نقص قدراته في مجال البحث العلمي ،

  .الجامعة 

ة تحليلي )١٧ ي دراس ات  ـم الجامعـات التعليـة التجاهـوف دير االحتياج ة وتق ي المملك ي ف

ا آ ـد قـلعق ام به ل ـادم ق ن  بافي ري  ول م ى  والجف يرة  ) . م ١٩٩٨ (عيس ة مس ت الدراس تتبع

ابقة للدراسة من خالل ثالث           ًا الس ة خالل الستة عشر عام اتجاهات   ةالتعليم الجامعي في المملك

يم الجامعي لمختلف         :متوازية  ات اإلحصائية عن التعل  تمثلت في جمع وتبويب وتصنيف البيان

 إلحصائيات للحصول على مؤشرات تعكس أداء ثم تحليل ا .جامعات المملكة السبعة في حينه 

دير   ل ، لتق امعي آك يم الج م التعل ن ث ة ، وم ملتها الدراس ي ش ات الت ن الجامع ة م ل جامع آ

ام       رة عشر سنوات أي لع ة لفت ـ  ١٤٢٨االحتياجات البشرية الكمية للتعليم الجامعي في المملك . ه

ار مؤشرات األداء   م اختي ر بوضوح عن الع ( حيث ت ي تعب ي الت ات البشرية ف ين المكون ة ب الق

ـرز  ) مرحلة التعليم الجامعي وهي الطالب ، عضو هيئة التدريس واإلداري أو الفني  ومن أبــــــ

دير االحتياجات البشرية        ا الدراسة أن تق يم الجامعي في     والحقائق التي آشفت عنه ة للتعل المادي

ى المست        ان عل ان سواء آ ة بمك ذي ، وأن النم   وى التخطـالمملكة من األهمي و في  ـيطي أو التنفي

ة مم  ـأعداد أعضاء هيئة التدريس مح ة       ـدود للغاي دعو للتساؤل عن مدى استمرار أداء العملي ا ي

التوطين  التعليمية بنفس آفاءتها الحالية ، آذلك الوضع فيما يتصل  دريس      ب ة الت ين أعضاء هيئ ب

يم الجامعي ال تتجاوز     والفنيين حيث اتضح من الدراسة أن نسبة أعضاء هيئة التد ريس في التعل



 

ت      ي وق بة ف ذه النس ن ه نوات م الل س بطء خ رب ب ل تقت ارًا   النصف ب وطين خي ه الت ر في يعتب

  . في مختلف أنشطة الدولة اإلنتاجية والخدمية استراتيـجيًا

التعليم   ) هـ ١٤١٨ (وفي دراسة مستقبلية للمدهري )١٨ اقهم ب بعنوان الطالب المتوقع التح

د    . خمسة عشر عامًا قادمًا في ضوء اإلمكانات المحددة  الجامعي خالل ى تحدي هدفت الدراسة إل

ام    ى ع د        ١٤٣١حجم الطلب على التعليم الجامعي حت ذه الدراسة في تحدي ة ه رزت أهمي ـ ، وب ه

ا            ر هوته ذه الفجوة تكب تيعابية المتاحة ، وه ه االس يم الجامعي وقدرت ى التعل فجوة بين الطلب عل

يم الجامعي ، واستخدم       سنة بعد أخرى مما تقبلية للتعل ة المس يزيد من أهمية الدراسات التخطيطي

ع       تقبلية لوض امعي المس يم الج ة التعل ن طاق تقرائية ع ائية واالس ات اإلحص ث الدراس الباح

ات      ادي لمخرج ب االقتص د الطل امعي ، وتحدي يم الج تقبلية للتعل تراتيجية المس ات واإلس السياس

  .التعليم الجامعي 

  ـــ: ت أهم المالمح والمؤشرات التي توصلت إليها الدراسة وتلخص

ام      ١٨:  ١نسبة أعضاء هيئة التدريس إلى الطالب بلغت  ق باألقس ا يتعل وهي نسبة آبيرة خاصة فيم

ة  ية ،          و.العلمي نة الماض ر س ة عش ي الخمس الب ف ى الط دريس إل ة الت اء هيئ بة أعض ة نس بدراس

إن نسبة      والخمسة عشر سنة القادمة للدراسة وج دل ف نفس المع اتذة ب د أّنه إذا آان نمو الطالب واألس

ة            ٣٥:  ١طالب ستصل  : أستاذ  ى النسبة الحالي دًا ، وحتى يمكن المحافظة عل رة ج ذه نسبة آبي وه

ن        تقبلية م ات المس ة االحتياج ن تغطي ى يمك اث حت ا واالبتع ات العلي ي الدراس ع ف ب التوس ه يج فإن

 .أعضاء هيئة التدريس 

  :لدراسة بعدد من التوصيات آان من أبرزها وخرجت ا

ة وخاصة             • داد الطلب ادة السنوية ألع دريس لتواآب الزي ة الت ادة أعضاء هيئ أهمية تبني خطة لزي

 .العنصر النسائي 

ين               • رابط ب ك توافق وت ى يكون هنال النمو الكمي حت ام ب يس فقط االهتم النمو الكيفي ول االهتمام ب

  .ات التنمية مخرجات التعليم الجامعي ومتطلب



 

ام   )١٩ ة البس ي دراس ـ ١٤٢٤( وف وان أزم ) ه ـوارد البـة المـبعن ي الجامع ش ات ـرية ف

بابها ـ    أمؤشراتها ـ    : ودية ـالسع  ا    أس اليب التعامل معه ة المؤشرات      . س ي  معرف التي هدفت إل

وارد           ة الم ة ألزم ة و المهني ة ، و الكشف عن األسباب االقتصادية و اإلجتماعي الكمية و النوعي

ة   ـلبشرية في الجامعات السعودية ، مستخدمة أداة  استقصاء لجمع المعلوما ات من مجتمع و عين

ك      ي تل ة ف ادات اإلداري ع القي ي جمي ق عل م التطبي ث ت ات حي ع جامع ددها أرب الغ ع ة الب الدراس

ي الطالب في        :   أهم المؤشرات الكمية ت و تحدد . الجامعات  دريس إل ة الت و هيئ في مؤشر نم

ا تاذ .ت الجامع بة  أس ي أن نس دًا : وأشارت إل رة ج بة آبي عودية نس ات الس ي الجامع ب   ف . طال

وزارة            ارير اإلحصائية الصادرة من الجهات المختصة آ ه في التق تفوق بكثير ما هو مشار إلي

 حيث أن تلك الجهات تحتسب النسبة حسب ما هو متاح لها،التعليم العالي ، أو  وزارة التخطيط 

نهم  ــحصائية عن أعداد أعضاء هيئة التدريس ، بصرف النظر عما إذا آان يستمن أرقام إ  فاد م

ـ ات األربـام في الجامع  ـل ع ـط النسبة بشكــغ متوسـث بلـحي .بـة و الطالـة الجامعـدمـفي خ ع ــ

تاذ   و،للحد المعتمد في خطة التنمية  طالب : بة أستاذ ـنس ًااوزـمتج)   ٧٠:  ١(  : نالت نسبة  أس

  .الب  أعلي ترتيب من بين المؤشرات الكمية ألزمة الموارد البشرية في الجامعات السعودية ط

ة        ي وجود أزم ة عل م المؤشرات النوعي ة بعوائ      :.  أما أه دريس ، المتمثل ة الت ود أعضاء هيئ ق ـجم

دريس ،    ـالتدريب علي ط ة الت ام بمهن و رق التدريس ، فليس آل من حمل شهادة عليا بقادر علي القي

  . آذلك محدودية اإلنتاجية العلمية ألعضاء هيئة التدريس 

دريس لجهات عمل أخرى ، و            ة الت وارد البشرية هو تسرب أعضاء هيئ ة الم  أما أهم  أسباب أزم

  . محدودية اعتماد أعضاء هيئة التدريس في الجامعات علي التقنيات المتقدمة 

تم     ة ي تعداد لألزم ي أن االس سم الخطط و االستراتيجيات ، وجعل التخطيط      بر  و انتهت الدراسة إل

ة     ة للجامع ة العام ن الخط ًا  م تراتيجي ، وعنصرًا رئيس يط االس ن التخط ًا م زءًا هام ات ج . لألزم

  .إجراء مسح آامل للموارد البشرية و المادية في الجامعة و تحديد وضع  الجامعة وموقفهاالحالي و



 

ة      أما أهم االساليب للتعامل مع األزمة فه   ه حول المشاآل المحتمل و إجراء دراسات و أبحاث تنبؤي

  .غير المنظورة ، بناء علي ما واجهتها من أزمات

ـ وان إدارة الجامعـبعن ) م ٢٠٠٣( وب ـة محج ـية دراس ـع أهم ـبـنـتو  )٢٠ ة ـي ـربـات العــ

وفير   . دراسة تطبيقية بكليات العلوم اإلدارية والتجارة : ية ـات العالمـــواصفـوء المـفي ض من ت

ورات       زة والتط ارب المتمي دروس والتج ن ال تنبطة م رات المس ايير والمؤش ن المع ة م مجموع

الي       يم الع زة في       . العالمية في مجاالت إدارة مؤسسات التعل ة متمي ة عربي ة إداري إلرساء تجرب

ة وهي ضمن  ة العربي وم اإلداري ارة والعل ات التج ا آلي الي ونموذجه يم الع إدارة مؤسسات التعل

ة  ( صدارات المنظمة العربية للتنمية اإلداريــة إ ا استهدفت     ) جامعة الدول العربي حيث ضمن م

  :الدراسة هو 

ة    ١ ة واألآاديمي ادات اإلداري ار القي ين واختي ايير لتعي اء مع د  . ـ إرس أي وضع مواصفات ذات بع

فات و          ك المواص ع تل ح م ائص المرش ابق خص دما تتط حيح عن ار الص من االختي داني تض ق مي ف

  ـ: محورين 

  .الموضوعية ) المواصفات ( السمات والخصائص : األول 

  .الشخصية ) المواصفات ( السمات والخصائص : ثانيًا 

ة   ادات اإلداري ين القي د تعي ا عن ن تفعيله ن م ة تمك اد آلي رتبط باعتم ايير م ذه المع ة ه وأن فاعلي

  . واألآاديمية 

يم    اس تقي ة        وباإلمكان اعتماد معايير محددة لقي ادات اإلداري ة األدوار التي أنيطت بالقي اءة وفاعلي آف

  :واألآاديمية آالتالي 

 .التطور في أعداد أعضاء هيئة التدريس آميًا ونوعيًا  

 .تنمية البحث والنشر العلمي ممثلة بعدد البحوث الرصينة  

 .حرآة الترقيات العلمية وخاصة باتجاه مراتب األستاذية  

 .لبة معبرًا عنه بعدد المتفوقين تطور التحصيل العلمي للط 



 

 .عدد المؤتمرات العلمية والندوات والحلقات الدراسية  

 .عدد مشارآات أعضاء هيئة التدريس في المؤتمرات العلمية اإلقليمية والدولية  

 .التطور في التسهيالت والمختبرات والمكتبة آمًا ونوعًا  

 .ات المفتوحة التطور في أعداد طلبة الدراسات العليا واالختصاص 

 .عدد االستشارات المقدمة إلى حقل العمل ممثلة بالعقود  

 .تطور تطبيقات البحوث والدراسات الميدانية  

 .تدني مشكالت العمل معبرًا عنها بمعالم ومظاهر الرضا عن العمل وتعزيز الوالء التنظيمي  

 .تدني المخالفات اإلدارية معبرًا عنها بعدد العقوبات والجزاءات  

 .دد الجوائز التقديرية التي يحصل عليها أعضاء هيئة التدريس ع 

اونيهم       ٢ دريس ومع ة الت اء هيئ يم أعض ايير تقي س ومع د أس ة    .ـ تحدي اء هيئ ك أن أعض ذل

دون         م يع ة ، إال أنه ام الجامع وم نظ اءة عم دد آف ي تح رات الت د المتغي ون أح دريس يمثل الت

ام    اتقهم مه ى ع ع عل ذين يق اس  ال ر األس ا ،  المتغي ون إليه ي ينتم ة الت داف الجامع ق أه تحقي

اآم      يم ح دة لتقي رات أو دالالت مؤآ دم مؤش لوب الوصفي ال ُيق إن األس ك ف ى ذل ًا عل وتأسيس

ي      ا خاصة ف وم به ي يق ال الت ة األعم بب طبيع ًا موضوعيًا ، بس دريس تقييم ة الت لعضو هيئ

اس آمي      .جوانبها الفكرية  اه البحث نحو مقي د      والبديل لذلك هو اتج ي تحدي ذي يعن ، األمر ال

م    أسس التقييم باالنطالق من العوامل ذات الصلة بممارسة مهام عضو هيئة التدريس ، ومن ث

وى             ا لمحت ة اإلدارة العلي ى وفق رؤي بية عل ا النس د أهميته ك العوامل وتحدي تحديد عناصر تل

اس       ،األداء ا أوضحت أن المقي ذه الدراسة أنه دفًا تسعى    والجدير باإلشارة إليه في ه د ه ال يع

إليه اإلدارة ، بل نجده أداة تمدها بوسيلة فعالة في تطوير وتحسين اقتدارها علىتوظيف آفء 

دريس          ة الت ا ، وفي نفس الوقت اآتشاف أعضاء هيئ لمواردها بما يحقق األهداف المناطة به

يم ،     اس التقي ى وفق مقي وفر فرصة     األآثر اقتدارًا في اإليفاء بمتطلبات األداء الفعال عل ا ي مم

دني أداء                ى الكشف عن ت ة يشير أيضًا إل ة ثاني م ، ومن جه ة له ام قيادي ناد مه  لإلدارة في إس



 

ة    غيرهم األمر الذي يوفر فرصة لمعالجتها أو الحد من تأثيرها على حرآة تطور أداء الجامع

  .أو الكلية 

ور وخلصت   ي أن دراسات المح ـي إل تقبلية الثـان ات المس ي مؤسسات للتخطالتوجه يط ف

   . التعليم العالي  هي منهجية الـتخطيـط اإلستـراتيـجي

أن استثمار ممارسات الـتخطيـط اإلستـراتيـجي في مؤسسات   وتبرز أهمية هذه الدراسات في

استنباط عوامل التفوق النوعي وطرق التقدير الكمـي للمـوارد البشـرية  من  التعلـيم العالـي  و

  :فر أمامنا صورة مناسبة عنرصيد هذه الدراسات يو

تراتيجي   ♦ ي مراحل التخطيط االس ات تال الت ي مقوم ز عل ا ترتك ددة ولكنه ة مح دد بتراتبي تح

   .مشترآة ) أسس ( أساسية 

التخطيط االستراتيجي يعتمد علي الدراسات المستقبلية ـــ   تقنيات الدراسات المستقبلية هي    ♦

 . تقنيات التخطيط االستراتيجي 

ـ   ♦ تقبليةـوجهـتاللبات متط ى  ات المس د عل ـجي تعتم ـيط اإلستراتي ات ـيم أولويـتنظللتخط

 .  ساليب التقدير الكمـية للمـوارد البشـرية  وأ، وارد البشريةـر أداء المـيـمعاي

  :   بــــأنهــاة ــردت هذه الدراسـتف

ددة  ♦ ي إطار        متع تراتيجي ف يط االس ار للتخط ة  إط مت الدراس ث رس ر حي اد ااألط إلقتص

 .  )األطر ةثنائي ( .يالمعرف

رى   الممارسة  ♦ ة أم الق ي جامع ديم خطة    ،معرفة وذلك بتطبيق التخطيط االستراتيجي عل و تق

  . جامعة أم القرىمستقبلية لاستراتيجية 

رى      ♦ ة أم الق وارد البشرية بجامع اء الم  توظيف التقنيات الحديثة في التخطيط االستراتيجي لبن

  : من خالل  

ف .١ ـو       توظي نهج الـسيناري تخدام م م اس ث ت ة حي ورة تكاملي ة بص ات اإلداري ن التقني دد م ع

 . وأساليب التحليل الكمية والنوعية 



 

 ).(MINITABبرنامج المينتياب : توظيف تقنيات صنع القرار آليًا  .٢

اذج      .٣ ع نم ًا ألرب ات وفق ل االتجاه ـج تحلي تخدام منه ي  (اس اه الخط ـوذج االتج ـوذج ، نم نم

اه ال اه التسارعي ، تربيعي االتج ـوذج االتج ة ، نم ة التكعيبي ـوذج الدال ل )  نم ل آ د تحلي عن

ـوارد      ن الم تقبلي م اج المس ؤ باالحتي ل وللتنب وذج األنسب للتحلي د النم ة لتحدي لة زمني سلس

 .ويعكس هذا النهج تحري الدقة في الدراسـة  .  البشـرية 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

  

  الثالثالفصـــــل 

  منـــهج وإجــــــراءات تطبـيـق الدراســـــة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  



 

  الفصــل الـثالـث

  ةــق الدراسـراءات تطبيـج وإجـمنه

I - منـهـج الدراسـة : 

  في البعد النظري للدراسة ، مماتطلبالتحليلي اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي المسحي      

ام بمسح   ة القي ي  من الباحث ات الت ي األدبي ا آتب ف أهم م ة ب للدراسات واألبحاث والمراجع المتعلق

ذلك تطبيقات     تراتيجي وآ يط اإلس وع التخط ت موض د    ـتناول الي ، لتحدي يم الع ات التعل ي مؤسس ه ف

  . لموارد البشرية في الجامعات السعودية لبناء اللتخطيط اإلستراتيجي ) مقترح ( ونمـوذجإطار

د  يقي للدراسة  ـد التطب البعأمـا              د اعتم نهج         فق ى الم تند عل ة المس ـة الحال نهج دراســـ ى م عل

د دراس  . الوصفي التحليلي  ى تأآي ـ حيث قامت الدراسة عل ـ ة حالـ رى   ـ ة أم الق ك با ة جامع ار  و ذل ختي

دة إداريـجامع رى وح ـواردها  دة ،ـة واحـة اجتماعيـة أم الق ق بم ع المتعل اد الواق ـة أبع و دراس

ل المعلومات        . ـريةالبش ة في تحلي ة والنوعي ل الكمي اليب التحلي ـتقاة من   (باستخدام وتوظيف أس المس

ـرى         ـة أم الق ـية عن  جامع ـارات احصائ ـرى ومن استم ـة أم الق ة  ) التقـارير السنويـة  لجامع المتعلق

دآتوراه        ( بمـواردها البشـرية   ة درجة ال دريس من حمل ة الت ؤات  ل.  )أعضاء هيئ تقبلية   عمل تنب مس

تقبلية    لتقدير االحتياج نوعًا وآمًا من  وارد البشرية المس رى  لالم ة أم الق تيعاب   وب.جامع تشخيص واس

رية       وارد البش ى الم ؤثرة عل وة الم عف والق ر الض ـرى   لعناص ـة أم الق ي جامع ة  . ف ياغة خط لص

ـوارد ال    ة من الم ًا    إستراتيـجية تحدد االتجاه طويل األمد لتقدير احتياجات الجامع ًا ونوع ، بشـرية آم

  . بما يحقق الميزة التنافسية لجامعـة أم القـرى 

  ):م٢٠٠٧(وتنطلق أهمية دراسـة الحالة من جوانب عدة أهمها ما أورده قنديلجي 

  .تمكن الباحث من استيعاب الموضوع بشكل واضح من خالل تناوله بشكل متكامل ومتعمق تتضح فيه آل األسباب والمشاآل 
  .وآذلك التنبؤات المستقبلية لها ، الحالة في إظهار الحالة المبحوثة في زمنها الحالي تهتم دراسة  
  وتعمل على معالجة مشاآله وتقويم انحرافاته، البشري في المؤسسة المعنية بالبحث ) األداء (ترآز على دراسـة السلوك  
  .يق االصالحات التي يراها مطلوبة من خالل النتائج التي يتوصل إليها الباحث والتوصيات وتطب           
 من خالل تشخيص واستيعاب، واألشخاص القائمين عليها من تجاوز القلق على مؤسستهم ،تمكن الجهة المبحوثة  
   ١١٩ص. عناصر الضعف الموجودة والمؤثرة على مسيرة العمل            

  
  



 

II - ثي ــة التـناول البحـيـجـمنه  

ت   ؤ واالس ة التهي عارًا بأهمي ة      استش ة منهجي ذه الدراس ت ه ي ، تبن نهج العلم ق الم تقبل وف عداد للمس

وارد         اء الم تراتيجية لبن م إس وعية ، لرس ة وموض ائج علمي ى نت تند إل تراتيجي المس يط اإلس التخط

  .البشرية في الجامعات السعودية 

امين     دين ه ة بع منت المنهجي ميم    : وتض ري بتص د النظ ا البع رح أولهم وذج مقت يط  نم للتخط

  .بناء الموارد البشرية في الجامعات السعودية وفقًا لمفاهيم وأسس اقتصاد المعرفة لراتيجي اإلست

ات   ( تمثل هذا البعد في تصميم    ـوارد البشـرية     ) مراحل وعملي ـاء الم ـجي لبن ـط اإلستـراتي  الـتخطي

 :في الجامعـات السـعودية ومن ثم إختزال تلك المراحل والعمليات في تقديم

 .خطيـط اإلستـراتيـجي  لبنـاء المـوارد البشـرية في الجامعـات السـعوديةإطار للـت  

  .للـتخطيـط اإلستـراتيـجي لبنـاء المـوارد البشـرية في الجامعـات السـعودية) مفاهيمي ( نموذج 

ك مقومات        ُا،  للبعد النظري والبعد اآلخر بعد تطبيقي       ة تمتل رى آجامع ة أم الق ه جامع ختصت ب

ة ا تقبل جامع ي          . لمس ـرية ف ـوارد البش ـاء الم ـجي  لبن ـط اإلستـراتي ي الـتخطي د ف ذا البع ل ه وتّمث

ـرى  ـة أم الق ا جامع ـعودية وأنموذجه ـات الس اء.الجامع ة البن ي عملي ة ف ات المعرفي ( و الممارس

  ).عمليات الـتخطيـط اإلستـراتيـجي  لبنـاء المـوارد البشـرية

  .رد البشـرية في جامعـة أم القـرى لرسم إستراتيـجية بنـاء المـوا

  :وتتناول الدراسـة توضيح ماسبق بالتفصيل آما يلي 

  ـ : )البعد النظـري ( البعــد األول 

ا  ممارسة حتى ال تقف دورة   ان تحقيق   . المعرفة عند حدود اإللمام بها ــ استيعابها ــ دون توظيفه آ

   اتـي لمؤسســراتيجـادئ التخطيط اإلستــمبول وـاب ألصــالبعد األول من خالل اإللمام واالستيع

  

  



 

  مية عالية ، هي النتاج العلمي لفكر مبدع للمعرفة  ومن ـمة علـيالعالي ، من دراسات ذات ق التعليم

  ــ: أبرز تلك الدراسات 

إعداد فريق البحث في معهد البحوث ( دليل التخطيط اإلستراتيجي بمؤسسات التعليم العالي  .١

  ) . جامعة الملك عبدالعزيز / واالستشارات 

الي  ـالتخطيط اإلستراتيجي لمؤسسات التعلي    .٢ ة ـوث التربوي ـلة البح ـة من سلس  ـدراس ( م الع

   .)ة أم القرى ـجامع/ ة ــوالنفسي

ات   ( ومن ثم توظيف تلك المعرفة في تصميم للتخطيط اإلستراتيجي     اء ا ل )مراحل وعملي وارد  بن لم

راحل التخطيط االستراتيجي  ـوذلك بتحقيق أآبر قدر من ممازجة م، البشرية في الجامعات السعودية

دة    ـلعدة دراس ا وجوانب ع دًا       ( ات تناولت الموضوع من زواي ا النظر يكسب الدراسة بع دد زواي تع

موليًا  ميم)ش ات  ، لتص ل وعملي تراتيجي   مراح يط اإلس اءاللتخط ريةلبن ا   لموارد البش ي جامعاتن ف

عودية ة ب . الس ن خالل رؤي ون  م ى آ دت عل تراتيجي ، اعتم ات مراحل التخطيط اإلس ة ألولوي حثي

ًا ثابت      تشابكية و معقدة التخطيط اإلستراتيجي عملية ًا تتابعي ا ترتيب ومن الصعوبة بمكان أن نضع له

ل   ات المراح د أولوي ة تحدي اءت أهمي ذلك ج ارات ( ل ة  ) المس لة عملي ي سلس ة ف ة الرئيس التخطيطي

 :ومن ثم إختزال تلك المراحل والعمليات في تقديم . لموارد البشرية اءالبنالتخطيط اإلستراتيجي 

 .إطار للـتخطيـط اإلستـراتيـجي  لبنـاء المـوارد البشـرية في الجامعـات السـعودية  

ـة       ) مفاهيمي ( نموذج ـات السـعودي ـوارد البشـرية في الجامع ـاء الم ـجي لبن .   للـتخطيـط اإلستـراتي

  ]ل األول  إجابـة السؤا   [

  

  

  

  

 



 

  ـ: )البـعد التطبيقـي ( البعــد الثانــي 

م             ممارسة  حتى تكتمل دورة   ة ، ت ا األربع اج بمراحله ـ إنت ـ توظيف ـ تيعاب ـ ـ اس ام ـ ـ إلم ة ـ المعرف

  :  بإجراء) إنتاج المعرفة ( تحقيق البعد التطبيقي للدراسة 

 وأنموذجها جامعة أم القـرى السـعودية  معاتلمواردالبشرية بالجاالـتخطيط اإلستراتيجي لبناء ا:أوًال

ـس  (والثانية  ،]إجابـة السؤال الثاني [ )تقديم خلفية تصورية لعملية البناء(مثلت مراحله األولي  تأسي

ـاء     ، عامة ـ البعـد التطبيقـي ــ على الجامعات الســعودية )قواعد البناء  ـراءات البن ة إجـ ومن مرحل

ـتراتيجية   ( وين اإلس ـاً     انتقلت) تك ي نوع ة الطرح  إل حيث ، من التخصـصية   الدراسة من عمومي

ـجية     ـوين اإلستـراتي د تك رى عن اء   ) المسار التخطيطي  ( اختـصت الدراسـة جامعـة أم الق ك أن بن ذل

ة د   الرؤي ال الواح ـسات المج ـيزبين مؤس ـة تمي ـراتيجية مرحل ـات(اإلست ؤال  [)الجامع ـة الس إجاب

  ]الثالث 

 :الممارسات المعرفية في عملية البناء : ثانـيًا 

ارة عن            ـوارد البشـرية هي عب ـاء الم ـجي لبن ـط اإلستـراتي ة الـتخطي الممارسات المعرفية في عملي

ا    ف نتائجه ات وتوظي ل المعلوم اليب تحلي م  .أس ث ت ـوارد   حي ة بالمـــ ايا المتعلق ّل القض ة ج دراس

ة أم الق ي جامع ـة ف ى ـالبشريــ ادًا عل ـارير سنرى اعتم رى ـتق ة أم الق مية ، وية لجامع ائق رس ووث

رى      ة أم الق ن جامع ائية ع تمارات إحص ة       ،واس تقبلية طموح ة مس وء رؤي ي ض ا ف وتحليله

  . ورسم أبرز معالم اإلستراتيـجية ومن ثم توظيفها  في رسم المسارات التخطيطـية الرئيسة.للجامعة

  ): بصفة العموم (منهجية الممارسات المعرفية في توظيف المعلومات 

اليب   دة أس ـة ع تخدمت الدراس ات اال اس ة معلوم ل ومعالج تمارات لتحلي ارير ، حصائيةاإلس والتق

ـوارد البشـرية       . لجامعة أم القرىالسنوية  وعي للم دير الكمي والن ك باستخدام    .من أجل  التق م ذل وت

  ونوعية ) االحصائي للجودةنماذج تحليل االتجاه و أساليب الضـبط (نماذج وأساليـب تحليل آمـية 

   لتقـدير االحتيـاج المستقـبلي من المــوارد البشـرية آمـًا ]إجابـة السؤال الرابع [)التحليل البيئي ( 



 

ـرى  ـة أم الق ـًا لجامع ة ،ونوعـ ي الجامع ـرية ف ـوارد البش ام ألداء الم ة المنحى الع ن ،ودراس ي م الت

إجابـة السؤال  [المـوارد البشـرية لجامعـة أم القـرى خاللها يتم استخالص مؤشرات على نمو وجودة

امس  ًا       .]الخ ا الحق ة توظيفه ات وآيفي ة المعلوم ل ومعالج اليب تحلي يح أس ـة توض اول الدراس وتتن

  .بالتفصيل

  ـ:محتـــوى البعــد التطبيـقـي 

ا         دة دراسات يتحدد من خالله د علىع لرئيسة  المسارات ا  بما أن عملية التخطيط االستراتيجي تعتم

ذه الدراسة    ). يعدها فريق التخطيط االستراتيجي  (خطة استراتيجية ) بنــاء(لتكوين  ذلك انتهجت ه  ل

ة تضمنتها    ـوتها  اعداد دراسات تحليلي ة (واحت ـارات      ) بيني ة التخطيط االستراتيجي لرسم المسـ عملي

  ـ:الرئيســة تمثـــلت في 

تناولت  : د البشرية في الجامعات السعودية   دراسـة لتقديم خلفية تصـورية لعملية بناء الموار 

ـة          ـبوغة بصبغ ة مص ة حديث ياغة إداري ـعودية  ص ـات الس ياغة الجامع ـةالملحة لص ان الحاج بي

 . ة ـام لمستـقبل الجامعـات السـعودية في ظل أقتصـاد المعـرفـور العـأقتصاد المعـرفة وبيان التصـ

ا   قتصاد  ات إـ دمج مفاهيم وآلي :استهدفت الدراسـة من ذلك  ة في جامعاتن ك ب ،المعرف ـاء وذل   إرس

ـيم  ا مفاه ن أبرزه ة المعرف : م تقبل هي عمال ة المس ل لجامع ـرية األمث ـوارد البش ـالم ي ـــ ة الت

زة التنافسـ    ـة    ية تحقق المي ـتقبل نظام          ـ للجامع ة المس م ـ ونظام جامع والجامعات منظـمات تعل

ا في ظل      . عرفةمتكيف ـ مما يدفع بالجامعة نحوممارسة الم  ة وأعماله دًا للجامع ويوفر فهمًا جدي

  .اقتصاد المعرفة 

ة       ورد البشري في الجامع ك      .وآذلك دراسة لتحليل دور الم ة من ذل تهدفة الدراسة البيني مس

ة ـجي للجامع د الخياراإلستراتي ايير بمواصفات، تحدي ديم مع ة (وتق ورد ) ذات مؤشرات  آمي الم

ـدير   ـدد مســارللتخطـيط ينحـى باتجـتح. جامعـاتفي ال) ة ـعمالة معرف(البشري  ـتقبل  لتق اه المس

تقبلية  ـنوعي اد مؤشـرات         ل، ة المـوارد البشـرية  المس ايير في إيج ك المع ى تل ـة عل ـتند الدراس تس



 

ـتقبلية       ة المس ـميم الخط د تص ـتقبل عن ـة المس ـري لجامع ـورد البش ـودة الم ـو وجـ ى نم  عل

  .الحقًا)اإلستراتيجية (

ـ اسـتهدفت الدراسـة البينية من تحديد : و دراسة أخرى لتحديد المنظور االستراتيجي  

د العالقات اإلرتباطيـة بين يتحد)ـبًالقمجال الرؤية للمـورد البشري مست(المنظور االستراتيجي

  .المـوارد البشـرية ـ المعرفة ـ  الجامعـة                       :التميزث ثالو

  : يـق على مبـادئ أسـاسيـة اعتـمد التطب

ة جوانب اإلستراتيجية      ١ تقبلية   ( ـ تأآيد الجودة في آاف ى     ) الخطة المس ة عل درة الجامع ، لضمان ق

  . المنافسة والتميز

  .ـ حياآة شبكة التخطيط اإلستراتيجي للموارد البشرية بمفاهيم اقتصــاد المعرفة ٢

  : أم القـرى إستراتيـجية بنـاء المـوارد البشـرية لجامعـة  

تقبلية  ة ـخط( ـية راتيجـإستاختزال المراحل السابقة في رسم   وارد البشرية   ) مس اء الم ـة أم   بن لجامع

  . تمثل نموذج البناء النهائي  ]ـة السؤل السادس بإجا [ هـ١٤٣٩/١٤٤٠القـرى حتى عام 

III-  منهجية تنظيم المعلومات وعـرضها:  

ة ال     ا المعرف نظم به تقبلية ،والتنظيم        إن الطريقة التي ن ة المس ة تشكل أيضًا المعرف موجودة أو القائم

ة ،   يعادل المحتوى من حيث األهمية ، وتحدد الروابط والصالت بين المفردات ونظم التصنيف الكلي

ويشكل أسلوب تنظيم .آيف تتكامل المعلومات الجديدة مع المعلومات القديمة لتنشأ المعرفة المستقبلية

ا اعت ة ذاته ة   المعرف ة اإلداري تدامة للمعرف ق االس بة لتحقي ًا بالنس ارًا هام ق ، ( .ب ص :م  ٢٠٠٤توفي

  ) .  ٢٨٣ـ  ٢٨٢

  طرق وأساليب ،(ـ المعرفــة المتصلة بنمط اإلدارة تتطلب ممارسات معرفية  : تقنيات العرض

  :  سـة مايلي في هذه الدرا تطـبيـقتم و. لتنظيم المعرفة ) وأدوات ونظريات وإمكانات تكنولوجية 

ات ،  ( اإلستراتيجيةالجيدة للمعلومات هي التي تعرض   :  ـ  إستراتيجية المعلومات١   عمومي

  ) .  ٣٠٤ص : م ٢٠٠٦التكريتي ، ().تصورات ، إجراءات قواعد ، مبادئ ، مدعومة بأمثلة محددة 



 

تعارة      ٢ ة المجاز واالس د لغ ة وتع ة المعرف  ، ـ أهم أدوات المعرفة التنظيمية هي اللغ ة الرياضية  ولغ

  .والخرائط المفاهيمية أسلوبًا وأداة لتنظيم المعرفة ،) المصفوفات ، الرســوم البيانية ،الترميز (

ي   ٣ ات الت ـرض المعلوم ات ع ن نظري ها تـ وم ـة مارس ي الدراس ة التفصيل  الف ي نظري عرض ه

ي  (لى الخاصوهي عدسـة مكبرة تعاقبــية تنطلق من البسيط إلى المعقد ومن العام إ لدايلــوث التكريت

   .)م ٢٠٠٦، 

ًا       )   MINITABبرنامج   ( ـ ومن التطبيقات الحاسوبية ٤ رار آلي ات صنع الق و ، وهو احدى تقني

 ). (EXCEL  إآسل برنامج

  .البحــثي  هذا التناولممارسة المعرفــة في  ٤،  ٣،  ٢،  ١ومحصلة آًال من 

IV- ـ :داة الــــدراســــةأ  

وارد         اعتـمدت الدراسـة في ج اج من الم دير االحتي ة لتق ى مصـادر أولي مع البيـانات والمعلومات عل

 :وذلكآميا ونوعيـًا بجامعة ام القرى ) أعضا ءهيئة التدريس ( البشرية 

     هـ ١٤١٩/١٤٢٠من عام      لتقارير السنوية لجامعة أم القرى لفترة سبع سنواتباالعتماد على  ا  

 .لتقارير الصادرة رسميًا لزمن إعداد هذه الدراسة هـ وهي آخر ا١٤٢٥/١٤٢٦إلى عام 

حســب الـرتب األآاديـميـة  ـريةـــوارد البشـداد المـعن أع) ١نموذج (ةـيـائـمارة احصـداد استـعإ  

ـدات  (بكليات جامعة ام القري )   بكالوريوس ـ دراسات عليا ( الب ـداد الطـوأع  ،والجنســية   الوحـ

ـة  ن ) اإلستـراتيجيـ ام  م ـ  ١٤٢٠ع ام   ١٤٢١/ ه ي ع ـ ال ـ  ١٤٢٦ه ـ   ١٤٢٧/   ه ر ( ه اخ

انظر المــالحق ( و تم تعبيئتها من قبل آل آلية من  آليات جامعة ام القري  )االحصاءات المتوافرة 

ـة  ) ١نموذج (وتم تفــريغ البيــانات الٌمتحصـّل عليها من ). ٩,٨,٧,٦,٥,٤,٣رقم في جـداول احصائي

ي  ـه١٤٢١/ هـ  ١٤٢٠ من عام :ل لكل وحـدة إستراتيـجية بحـيث خصـص جـدو ام   ال ـ   ١٤٢٦ع ه

 ـ :على حّده وهي الجداول التالي عرضها هـ ١٤٢٧/ 



 

  

  

  

  ) ١( جدول تفريغ اإلحصاءات رقم 

  

كلية الشريعة 
 والدراسات اإلسالمية

  الموارد البشرية حسب الرتب األكاديمية
  المجموع

المعيدون 

  والمحاضرون
  باتطالب وطال

  أستاذ مساعد  أستاذ مشارك  أستاذ
 الجنسية         

  الدراسات العليا  مرحلة البكاريوس  غ س  س  غ س   س  غ س  س  غ س  س  غ س   س األعوام

  ٢٩١  ٣٠٢٦  ٣  ٤٩  ٢٩  ١٠٤  ٩  ٦٤  ٥  ٣١  ١٥  ٩هـ ١٤٢١/  ١٤٢٠ 
  ٢٩٤  ٣٠٢٥  ٣  ٤٩  ٢٩  ١٠٤  ٩  ٦٤  ٥  ٣١  ١٥  ٩هـ ١٤٢٢/  ١٤٢١
  ٣٧٧  ٢٨٩٢  ٣  ٤٩  ٢٩  ١٠٤  ٩  ٦٤  ٥  ٣١  ١٥  ٩  هـ١٤٢٣/  ١٤٢٢
  ٣٢٤  ٣٣٠٠  ٣  ٤٩  ٢٩  ١٠٤  ٩  ٦٤  ٥  ٣١  ١٥  ٩  هـ١٤٢٣/١٤٢٤
  ٢٥٨  ٣٤٩١  ١  ٣٥  ٢٥  ١٣٦  ٤  ٨٤  ٨  ٣٦  ١٣  ١٦هـ ١٤٢٥/  ١٤٢٤
  ١٤٧  ٣٧٤٠  ١  ٣٥  ٢٥  ١٣٦  ٤  ٨٤  ٨  ٣٦  ١٣  ١٦  هـ١٤٢٦/  ١٤٢٥
  ١٥٢  ٤٠١٨  -  ٢٥  ١٩  ١٢١  ٤  ٦٨  ٨  ٣١  ٧  ٢٢  هـ١٤٢٧/  ١٤٢٦

  



 

  

  

  

  ) ٢( فريغ اإلحصاءات رقم جدول ت

  

  

كلية اللغـة 
  العـربيـة 

  الموارد البشرية حسب الرتب األكاديمية
المعيدون   المجموع

  والمحاضرون
  طالب وطالبات

  أستاذ مساعد  أستاذ مشارك  أستاذ
 الجنسية         

مرحلة  غ س   س غ س   س  غ س  س  غ س  س  غ س   س  األعوام 

  البكاريوس
  علياالدراسات ال

  ١٥٣  ٢٩٣٥  ١  ٢٩  ٢٤  ٤٥  ٤  ٢٥  ٦  ١٢  ١٢  ٨هـ ١٤٢٠/١٤٢١   
  ١٥٣  ٢٩٣٥  ١  ٢٩  ٢٤  ٤٥  ٤  ٢٥  ٦  ١٢  ١٢  ٨ هـ ١٤٢٢/  ١٤٢١
  ٣٥٨  ٢٧٨٩  ١  ٢٩  ٢٢  ٤٥  ٤  ٢٥  ٧  ١٢  ١١  ٨  هـ١٤٢٣/  ١٤٢٢
  ٢٦٠  ٢٩٩٩  ١  ٢٩  ٢٢  ٤٥  ٤  ٢٥  ٧  ١٢  ١١  ٨ هـ ١٤٢٤/  ١٤٢٣
  ١٠١  ٣٢٥٤  ١  ٣٤  ٢٤  ٦٥  ٥  ٣٥  ٥  ١٦  ١٤  ١٤  هـ١٤٢٥/  ١٤٢٤
  ١١٣  ٣٧٨٤  ١  ٣٤  ٢٤  ٦٥  ٥  ٣٥  ٥  ١٦  ١٤  ١٤  هـ١٤٢٦/  ١٤٢٥
  ٩٤  ٤٢٢٥  ١  ١٩  ٢٣  ٤٧  ٥  ٢٨  ٩  ٩  ٩  ١٠  هـ١٤٢٧/  ١٤٢٦



 

  

  

  ) ٣( جدول تفريغ اإلحصاءات رقم 

  

  كلية الـتربيـة 
  الموارد البشرية حسب الرتب األكاديمية

المعيدون   المجموع
  طالب وطالبات  والمحاضرون

  ستاذ مساعدأ  أستاذ مشارك  أستاذ
 الجنسية         

مرحلة  غ س  س  غ س   س  غ س  س  غ س  س  غ س   س  األعوام 

  البكاريوس
  الدراسات العليا

  ١٠١٤  ١١٤٠  ١٠  ٣٨  ٢٢  ١٠١  ١٥  ٦٣  ٥  ٢٦  ٢  ١٢هـ ١٤٢١/  ١٤٢٠ 
  ٩٠٧  ١٠٣٩  ١٠  ٣٨  ٢٢  ١٠١  ١٥  ٦٣  ٥  ٢٦  ٢  ١٢هـ ١٤٢٢/  ١٤٢١
  ٦٦٢  ٩٧١  ١٠  ٣٨  ٢٢  ١٠١  ١٥  ٦٣  ٥  ٢٦  ٢  ١٢  هـ١٤٢٣/  ١٤٢٢
  ١٠٢٦  ١١٣٧  ١٠  ٣٨  ٢٢  ١٠١  ١٥  ٦٣  ٥  ٢٦  ٢  ١٢هـ ١٤٢٤/  ١٤٢٣
  ٨٠٧  ١١٦٧  ٥  ٥٢  ١٨  ١٠٩  ١٤  ٦٥  ٢  ٢٩  ٢  ١٥  هـ١٤٢٥/  ١٤٢٤
  ٩٦٤  ١٥٥٥  ٥  ٥٢  ١٨  ١٠٩  ١٤  ٦٥  ٢  ٢٩  ٢  ١٥  هـ١٤٢٦/  ١٤٢٥
  ١٠٠٠  ١٦٩٣  ٦  ٣٠  ١٤  ١٠١  ١١  ٥٧  ٢  ٢٨  ١  ١٦  هـ١٤٢٧/  ١٤٢٦

  



 

  

  

  ) ٤( ت رقم جدول تفريغ اإلحصاءا

  

  كلية الـدعوة 
  وأصول الـدين

  الموارد البشرية حسب الرتب األكاديمية
  المجموع

المعيدون 
  طالب وطالبات  والمحاضرون

  أستاذ مساعد  أستاذ مشارك  أستاذ

 الجنسية         
مرحلة  غ س  س  غ س   س  غ س  س  غ س  س  غ س   س  األعوام 

  البكاريوس
  الدراسات العليا

  ٢٥١  ٢٠١٨  ١٣  ٦٣  ٢٧  ٤٠  ١١  ٢٨  ٥  ١٠  ١١  ٢هـ ١٤٢١/  ١٤٢٠ 
  ٢٥٠  ٢٠١٩  ١٣  ٦٣  ٢٧  ٤٠  ١١  ٢٨  ٥  ١٠  ١١  ٢هـ ١٤٢٢/  ١٤٢١
  ٢٠٠  ١٧٦١  ١٦  ٦٨  ٢٨  ٤٣  ١٢  ٣١  ٥  ١٠  ١١  ٢  هـ١٤٢٣/  ١٤٢٢
  ٢٧٩  ١٢٨٨  ١٣  ٦٣  ٢٧  ٤٠  ١١  ٢٨  ٥  ١٠  ١١  ٢هـ ١٤٢٤/  ١٤٢٣
  ١١٢  ١٧٤٨  ٧ ١٠٠  ٢٠  ٧٣  ٣  ٥٦  ٥  ١٤  ١٢  ٣  هـ١٤٢٥/  ١٤٢٤
  ٢٠٦  ١٩٥٧  ٧ ١٠٠  ٢٠  ٧٣  ٣  ٥٦  ٥  ١٤  ١٢  ٣  هـ١٤٢٦/  ١٤٢٥
  ١٦٤  ٢٢٢١  ٢  ٦٣  ١٩  ٦٤  ٢  ٤٩  ٩٠  ١٠  ٨  ٥  هـ١٤٢٧/  ١٤٢٦

 
 



 

  

  

  

  ) ٥( جدول تفريغ اإلحصاءات رقم 

  

كلية العلـوم 
  الـتطبيقيـة

  الموارد البشرية حسب الرتب األكاديمية
المعيدون   المجموع

  والمحاضرون
  طالب وطالبات

 أستاذ مساعد ستاذ مشاركأ أستاذ

 الجنسية         
  الدراسات العليا  مرحلة البكاريوس غ س  س  غ س   س  غ س  س  غ س  س  غ س   س األعوام

  ٥١  ٢٦١٤  ٤  ٥٩  ٤١  ٦٤  ١٦  ٣٠  ١٥  ٢٣  ١٠  ١١هـ ١٤٢١/  ١٤٢٠ 
  ٦٢  ٢٦٠٩  ٤  ٥٩  ٤١  ٦٤  ١٦  ٣٠  ١٥  ٢٣  ١٠  ١١هـ ١٤٢٢/  ١٤٢١
  ٤٤  ٢٦٩٨  ٤  ٥٩  ٤١  ٦٤  ١٦  ٣٠  ١٥  ٢٣  ١٠  ١١  هـ١٤٢٣/  ١٤٢٢
  ٧٨  ٢٣٧٢  ٤  ٥٩  ٤١  ٦٤  ١٦  ٣٠  ١٥  ٢٣  ١٠  ١١هـ ١٤٢٤/  ١٤٢٣
  ٨  ٤٠٩٤  - ١٠٨  ٤٥  ٧٨  ٢١  ٣٦  ١٥  ٢٢  ٩  ٢٠  هـ١٤٢٥/  ١٤٢٤
  ٢٩  ٤٦٣٢  - ١٠٨  ٤٥  ٧٨  ٢١  ٣٦  ١٥  ٢٢  ٩  ٢٠  هـ١٤٢٦/  ١٤٢٥
  ٢٢  ٥٠٠٦  ٧  ٤٢  ٤٥  ٧٣  ٢٢  ٣٢  ١٧  ١٨  ٦  ٢٣  هـ١٤٢٧/  ١٤٢٦

 
 



 

  

  

  

  ) ٦( حصاءات رقم جدول تفريغ اإل

  

كليةالعلـوم 
  اإلجتماعيـة

  الموارد البشرية حسب الرتب األكاديمية
المعيدون   المجموع

  والمحاضرون
  طالب وطالبات

  أستاذ مساعد  أستاذ مشارك  أستاذ
 الجنسية         

مرحلة  غ س  س  غ س   س  غ س  س  غ س  س  غ س   س  األعوام 
  البكاريوس

  الدراسات العليا

  ٥٣  ٢٨٦٢  ١٦  ٥٣  ١٩  ٤٢  ١٤  ٢٦  ١  ١٢  ٤  ٤هـ ١٤٢١/  ١٤٢٠ 
  ٥٣  ٢٨٥٦  ١٣  ٤٨  ١٨  ٣٩  ١٣  ٢٣  ١  ١٢  ٤  ٤هـ ١٤٢٢/  ١٤٢١
  ١٦٠  ٢٨٩٠  ١٣  ٤٨  ١٨  ٣٩  ١٣  ٢٣  ١  ١٢  ٤  ٤  هـ١٤٢٣/  ١٤٢٢
  ١٣٣  ٣٣٩٦  ١٦  ٥٣  ١٩  ٤٢  ١٤  ٢٦  ١  ١٢  ٤  ٤هـ ١٤٢٤/  ١٤٢٣
  ٨٦  ٣٧٨٠  ١١  ٧٦  ٢٠  ٥٠  ١٤  ٣٤  ٥  ١٠  ١  ٦  هـ١٤٢٥/  ١٤٢٤
  ١٨  ٣٨٥٥  ١١  ٧٦  ٢٠  ٥٠  ١٤  ٣٤  ٥  ١٠  ١  ٦  هـ١٤٢٦/  ١٤٢٥
  ٩  ٤٢٠٩  ٥  ٣٠  ٢٢  ٥٦  ١٥  ٣٥  ٣  ١٧  ١  ٤  هـ١٤٢٧/  ١٤٢٦

 
 
  



 

  

  

  

  ) ٧( جدول تفريغ اإلحصاءات رقم 

  
 
كلية الهـنـدسة  

والعمارة اإلسـالميـة 
  الموارد البشرية حسب الرتب األكاديمية

المعيدون   المجموع
  والمحاضرون

  طالب وطالبات
  أستاذ مساعد  أستاذ مشارك  تاذأس

 الجنسية         
 مرحلة البكاريوس غ س  س  غ س   س  غ س  س  غ س  س  غ س   س األعوام

  ١٨٦٩  ١٠  ٣٠  ١٢  ٣٠  ٦  ٢٠  ١  ٩  ٥  ١هـ ١٤٢١/  ١٤٢٠   
  ١٨٦٨  ١٠  ٣٠  ١٢  ٣٠  ٦  ٢٠  ١  ٩  ٥  ١  هـ ١٤٢٢/  ١٤٢١
  ٢٠٩٠  ١٠  ٣٠  ١٢  ٣٠  ٦  ٢٠  ١  ٩  ٥  ١  هـ١٤٢٣/  ١٤٢٢
  ٢٢٦٠  ١٠  ٣٠  ١٢  ٣٠  ٦  ٢٠  ١  ٩  ٥  ١  هـ ١٤٢٤/  ١٤٢٣
  ٢٤٣٢  ٩  ٣٥  ٢٣  ٤٣  ١٢  ٢٧  ٥  ١٤  ٦  ٢  هـ١٤٢٥/  ١٤٢٤
  ٢٨٤٥  ٩  ٣٥  ٢٣  ٤٣  ١٢  ٢٧  ٥  ١٤  ٦  ٢  هـ١٤٢٦/  ١٤٢٥
  ٢٨٢٠  ١٤  ١١  ١٩  ٤١  ٩  ٢٦  ٤  ١٣  ٦  ٢  هـ١٤٢٧/  ١٤٢٦



 

  

  

  

  ) ٨( جدول تفريغ اإلحصاءات رقم 

  

  كلية الطـب 
  والعـلوم الطـبية 

  وارد البشرية حسب الرتب األكاديميةالم
المعيدون   المجموع

  والمحاضرون
  أستاذ مساعد  أستاذ مشارك  أستاذ  طالب وطالبات

 الجنسية         
 مرحلة البكاريوس غ س  س  غ س   س  غ س  س  غ س  س  غ س   س األعوام

  ٣٧٥  ٧  ٣٨  ١٠  ٨  ٣  ٤  ٤  ٣  ٣  ١هـ ١٤٢١/  ١٤٢٠ 
  ٥٥٧  ٧  ٣٨  ١٠  ٨  ٣  ٤  ٤  ٣  ٣  ١هـ ١٤٢٢/  ١٤٢١
  ٧١٥  ٧  ٣٨  ١٠  ٨  ٣  ٤  ٤  ٣  ٣  ١  هـ١٤٢٣/  ١٤٢٢
  ٩٧٢  ٧  ٣٨  ١٠  ٨  ٣  ٤  ٤  ٣  ٣  ١هـ ١٤٢٤/  ١٤٢٣
  ١٠٣٩  ٨  ٥٧  ٢٣  ٣٧  ٦  ٢٨  ١٢  ٦  ٥  ٣  هـ١٤٢٥/  ١٤٢٤
  ١١٧٦  ٨  ٥٧  ٢٣  ٣٧  ٦  ٢٨  ١٢  ٦  ٥  ٣  هـ١٤٢٦/  ١٤٢٥
  ١٤٠٤  ١٣  ١٦  ٢٢  ٤٠  ٦  ٣٣  ٩  ٦  ٧  ١  هـ١٤٢٧/  ١٤٢٦

 
 
  
  

 
  



 

  

  

  ) ٩( فريغ اإلحصاءات رقم جدول ت

  
 
 
  
  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

معهد اللغـة العـربية 
  لغير الناطـقـين بها  

  الموارد البشرية حسب الرتب األكاديمية
  المجموع

المعيدون 
  طالب وطالبات  والمحاضرون

  أستاذ مساعد  أستاذ مشارك  أستاذ
 الجنسية         

 لبكاريوسمرحلة ا غ س  س  غ س   س  غ س  س  غ س  س  غ س   س األعوام

  ١٤٩  -  ٢١  ٥  ١٣  ٢  ١٢  -  ١  ٣  -هـ ١٤٢١/  ١٤٢٠   
  ١٤٥  -  ٢١  ٥  ١٣  ٢  ١٢  -  ١  ٣  -  هـ ١٤٢٢/  ١٤٢١
  ١٣١  -  ٢١  ٥  ١٣  ٢  ١٢  -  ١  ٣  -  هـ١٤٢٣/  ١٤٢٢
  ١٢٤  -  ٢١  ٥  ١٣  ٢  ١٢  -  ١  ٣  -  هـ ١٤٢٤/  ١٤٢٣
  ١١٠  -  ١٥  ٢  ٣٠  -  ١٥  ١  ٣  ١  ١٢  هـ١٤٢٥/  ١٤٢٤
  ١١٨  -  ١٥  ٢  ٣٠  -  ١٥  ١  ٣  ١  ١٢  هـ١٤٢٦/  ١٤٢٥
  -  -  ١٠  ١  ٢٣  ١  ١٩  -  ٤  -  -  هـ١٤٢٧/  ١٤٢٦



 

  
  

V- ـ:   أساليب تحــليل الـمعـلومات  
ـوارد     ) التقنيات المستخدمة ( تحددت  الممارسات المعرفية ـاء الم ـجي لبن ـط اإلستـراتي في الـتخطي

  :البشـرية في  

  :أساليب التحليل الكمية 

 .في رسم مسارات الـتخطيـط اإلستـراتيـجي منهج السيناريو   .١

دير  . أسلوب تحليل االتجاهات للتنبؤ بأعـداد المـوارد البشـرية وأعداد الطالب  .٢ ومن ثم تق

ة أم القرى     ع     .( االحتياج المستقبلي من المـوارد البشـرية لجامع ك بأستخدام أرب م ذل وت

ة    ل الزمني ل السالس اه لتحلي ل االتج اذج تحلي ن نم اذج م وذج  ،  نم ار النم م اختي ن ث وم

 ) . عام  القادمة بإذن اهللا١٣المناسب للتحليل وتقدير قيم التنبؤ لـ   

ودة       .٣ دير ج ل تق ن أج ة م رات النوعي ة المؤش ودة لدراس ائي للج اليب الضبط االحص أس

 .المـوارد البشـرية

 .التحليل البيئي  ) SWOTآلية ( استخدام: أسالـيب التحليل النوعية  

 : الـتحلـيل الـكـمـيةأساليب   

ًا   محـاورعرض منهجية  رســــم مســـــارات الـتخطيـط اإلستـراتيـجي لبنـاء المـوارد البشـرية وفق

  :  ألساليب التحليل الكمية هي آالـتالي 

  .منهج الـسيناريـو  لرسم مسارات الـتخطيـط اإلستـراتيـجي : أوًال   

  . مـي للمـوارد البشـريةمنهج وأساليب التقـدير الك: ثانيـًا  

  .منهج وأساليب التقدير النوعي للمـوارد البشـرية : ثالـثًا  

  

   



 

   منهج الـسيناريـو  لرسم مسارات الـتخطيـط اإلستـراتيـجي: أوًال  

ة         ة الخاص وط العريض ة والخط ارات المتتابع م المس ـو  لرس ـج  الـسيناري ة منه تخدمت الدراس اس

ة   والمتعلقة والداعمة لدور ه  ، المورد البشري في الجامع ة   (موظف ل   ) ممارسة المعرف اليب التحلي أس

  .و أسالـيب التحليل النوعية في ذلك ،الكمية 

  :بنـاء الـسيناريـو  

  :الطرق العامة لبنـاء الـسيناريـو في ) م ١٩٩٨(حدد العيسوي 

  ).غير النظامية أو الكيفية (ـ الطـريقـة الحدسية ١

  ). النـمذجـة أو  الكمية (ية ـ الطـريقـة النظام٢

  ) .الحدس و النـمذجـة  ( ـ الطـريقـة التفـاعليـة ٣

  :وحدد المالمح العامة لهذه الطرق في أن 

  :ـ طـريقـة الحدس ١

ي     ـدس  والتفكيرالكيف ى الح د عل ال   ، تعتم ور والخي درات التص ال ق ذه  . وإعم ن أن ه الرغم م وب

ـو ُتع   ـاء  الـسيناري ي بن ـة ف ن    الطـريق ًا م ذي يعتبرنوع ـو ال لوب الـسيناري اريخي ألس اس الت د األس

إال أنها ال تتعارض مع الكم أو تبتعد عن  ،التمرد على الطـرق النظامية عامة والطرق الكمية خاصة 

  .طرق النـمذجـة 

  : ـ طـريقـة النـمذجـة ٢

اذ     ة والنم ة عام رق الكمي ى الط ـو عل اء الـسيناري ي بن ـة ف ذه الطـريق د ه تخدام ،ج خاصة تعتم واس

ـاء            ل في بن ة ورياضية وقياسات وأشكال للتمثي رات منطقي ى تعبي طـريقـة النـمذجـة التي تشتمل عل

ـو المفهوم الواسع للـسيناري ذ ب ـويعني األخ تقبلية،الـسيناري ـة المس ائي للدراس اتج النه ل الن ذي يمث . ال

افي  ويعتبر النموذج أداة أو آلة لتوليد المسار المستقبلي تؤد ي في في نهاية األمر إلي تصور وضع م

  . المستقبل 



 

  

  :  ـ الطـريقـة التفـاعليـة٣

  : تعتمـد على المزج بين طـريقة الحـدس و طريقـة النـمذجـة التي يمكن تصنيـف العالقـة بينهما إلي 

ـة في مرحل    عالقة جوار بحيث يمكن تطبيق الطـريقـة الحـدسية  في مرحلة و طـ • ـة النـمذج ة ريق

  .أخرى

ـدسية أو العكس  في         ـة الح ـاند الطـريق ـية أن تس عالقــة تعاونية حيث يمكن لألسالـيب الكم

د    ـو الجي ا        .عالقـة دورانية بينهـما لبنـاء  الـسيناري زات من أهمه ـدة ممي ـة بع ذه الطـريق ـاز ه وتمت

 ) . م٢٠٠٣،شاهين . (الجمـع بين أسـاليب مختلفـة من القيـاس والتنبؤ 

ـسيناريوهات ا  ـو الحالي   ( نتهجت هذه الدراسـة الطـريقـة التفـاعليـة في بناء ال ـو  ،الـسيناري الـسيناري

واقعي  تقبلي  ،ال ـو المس ي     ) الـسيناري ـة ف ـة النـمذج ـدس و طـريق ـة الحـ ين طـريق ـزج ب ك بالم وذل

  . رد البشـرية في الجامعةلرسـم مســارالتخطـيط  المستقبلي لبنـاء الموا،ضـوء عالقـة تعاونية بينهما

ل              ـيب التحلي ة و أسال ل الكمي اليب التحلي ين أس ـو الجمع ب نهج الـسيناري م خصائص م ذلك أن من أه

ـوارد   ) التقنيات (و تطبيق تلك األسالـيب. النوعية  تقبل الم تكامليًا يؤدي إلي نتائج تسهم في صنع مس

  .البشـرية بالجامعة  

  :التقـدير الكمـي للمـوارد البشـريةمنهج وأساليب : ثانيـًا      

ـطالب    داد ال ـة    ( قدمت الدراسـة وصـفًا لتطور أعداد المـوارد البشـرية وأع ) الظاهرة محل الدراس

ـة آخطوة            ؤ  لكل وحدة إستـراتيجيـ ارير للتنب داد الطالب في تق والتنبؤبأعداد الموارد البشرية وأع

  ولتحقيق ذلك . آميا ) أعضا ءهيئة التدريس ( البشرية أساسية لتقــــدير االحتيـاج من الموارد 

  ـ :التالــي ) الخطوات (سلكت الدراسة المســار 

  

  



 

  :الخـطــوة األولـــــى 

ـ   ١٤٢٧عام ذلك أن إجراء الدراسة  تم في    ١٣تحددت سنوات التنبؤ بـ:  تحديد سنوات التنبؤ   ه

ـ    ١٤٢٨/  ـة الثامن ين     ١٠ـة ثالث سنوات و   هـ والمتبقي  علي سنوات الخطـ ل الخطت سنوات تمث

ـ  ١٤٤٠/ ١٤٣٥هـ ـ و ١٤٣٥/ هـ١٤٣٠( الخمسيتين التاسعــة والعاشــرة  متوسطتي المدي   ) ( ه

  .وبهذا تكون عملية التنبؤ متسايرة مع خطط التنمية،  ليمثال معا خطة استراتيجية بعيدة المدى ) 

ـ        ة ل    ٧وتحددت سنوات األساس ب ة    سنوات وهي آافي د االتجاهات الحالي ة  ((م )) السالسل الزمني

تقبًال    دادالطالب مس رية وأع وارد البش ـداد الم ؤ بأع ي   .والتنب ة عالق ار إلي ك ماأش دعم ذل ومماي

ـ١٤٢٠( ن أن)ه ي احتياجات  " م و النظر إل الموارد البشرية ه ق ب ا يتعل اه فيم ل االتج تعريف تحلي

ية      نوات الماض ي الس رية ف وارد البش ن (الم س س ثال خم دير   ) وات م اس لتق ذها آأس واخ

ة  وارد البشرية      ).١٤٨ص :،هـ ١٤٢٠،عالقي  " .(احتياجاتهاالبشرية القادم م حصرأعداد الم حيث ت

ي      ام الدراس ن الع الب  م داد الط اس (وأع نة األس ـ١٤٢٠)س ام   ١٤٢١/ ه ي ع ـ  حت ـ١٤٢٦ه / ه

  .هـ ١٤٢٧

  :الخـطــوة الـثـانيــــة

زمن و     إ: إنشاء جداول السالسل الزمنية   ر ال رين متغي ين متغي نشاء جداول للموارد البشرية للربط ب

رية   وارد البش ة( متغيرالم لة زمني زمن   ) . سلس رين متغيرال ين متغي ربط ب الب لل داول للط وج

رالطالب  ة(ومتغي لة زمني ن    ) .سلس الفترة م داول ب ي الج اس ف نوات األس رعن س ي  ١عب م  ٧إل وت

   .تطبيق ذلك على آل وحدة استراتيجية 

ـية                :الوحدات االستراتيجية    ـ  آـل ة ـ ة العربي ـية اللغ ـية الشريعة والدراسات اإلسالمية ـ آـل ـ آـل

ـية         ة  ـ آـل وم االجتماعي ـة العل ـ آلي وم التطبيقية ـية العل ـ  آـل دين ـ دعوة وأصول ال ـية ال ـ آـل التربية

  .عهد اللغة العربية لغير الناطقين بهاالهندسة والعمارة اإلسالمية ــ  آـلـية الطب والعلوم الطبية ـ م

  



 

  

  :الخـطــوة الثـالـثــة

ة    ـة الزمني ـم السلس تخدام      : رس تراتيجية باس دة اس ل وح دها  لك لةالزمنية وتمهي م  السلس م رس ت

  ـ:معادالت  نماذج تحليل االتجاه األربعة

 .                نموذج تحليل االتجاه الخطي - ١

  . عينموذج تحليل االتجاه التربي - ٢

  .            ـ نموذج تحليل االتجاه التسارعي٣

  .ـ  نموذج تحليل الدالة التكعيبية  ٤

ة  اه     .اذ تعد رسم السلسلة الزمنية الخطوة الهامة في تحليل اي سلسلة زمني ا توضح نزعة االتج . ألنه

  .احد تقنيات صنع القرار آليًا  )  MINTAB( وتم ذلك بتوظيف برنامج مينيتاب

  :ة الرابـعــــة الخـطــو

ائية رات اإلحص تخدام المؤش وذج  : اس ة النم ى دق ا عل ن خالله تدل م ائية ُيس رات اإلحص المؤش

ة  ، المستخدم  ات      ، وتعد محكًا صادقًا للمقارنة بين النماذج المختلف اس االنحراف ى قي وهي تنصب عل

درة      اهدات المق ة والمش اهدات الفعلي ين المش ان     ، ب ر آ ة المؤش ت قيم ا قل ل  وآلم وذج أفض . النم

  .فالمؤشرات اإلحصائية لها قول الفصل  في اختيار النموذج المناسب 

ق      بي المطل أ النس ط الخط رات هومتوس ذه المؤش رز ه تخدام  ) MAPE( وأب ائع االس _ وهوش

ق  راف المطل ط االنح ق     (MAD)ومتوس أ المطل ط الخط ابه لمتوس و مش ط _(MAE)وه ومتوس

  .  (MSE)متوسط خطأ المربعاتوهومشابه ل  (MSD)انحراف المربعات

  نموذج : للمقارنة بين نماذج تحليل االتجاه (MAPE) اعتمدت هذه الدراسة على استخدام المؤشر  

  ـ نموذج االتجاه التـسارعي)  Quadratic( ـ نموذج االتجاه التربيعي)   Linear(االتجاه الخطي 

  



 

 )Exponential growth  ( ـ نمــوذج الدالة التكعيبية) Curve ـS   ( ، للتعـرف علىالنمــوذج  

وذجين    . المناسب للتنبؤ بعدد الموارد البشرية أوعدد الطالب  د نم وفي حالة تساوي قيمة المؤشر عن

م استخدام المؤشر      (MSD)يتم ترجيح أحدهما على األخر باستخدام المؤشر  ) أو أآثر( أوًال ومن ث

(MAD)   ة د المقارن ة عن ا للدق ة(توخي د الحاج ذلك عن اب    [) . ل امج مينيت ذآر أن برن دير بال والج

ـم السلسة        ـند رس رآن األيمن السفلي ع يستخدم هذه الثالثة األنواع من المؤشرات التي تتضح في ال

  . ]الزمنية 

  :الخـطــوة الخامسـة  

يم التنبؤ ـولتحديد قيم التبؤ لكل نموذج من النماذج األربعة تم اعداد جداول لق:اعداد جداول قيم التنبؤ 

ة   ١٣خالل  ) طال ب   –موارد بشرية  ( بالعدد المتوقع  ًا القادم ؤ من      ( عام ر عن سنوات التنب  ٨عب

  ).هـ  ١٤٤٠/  ١٤٣٩هـ إلي  ١٤٢٨/ هـ  ١٤٢٧و التي تقابل االعوام  من   ٢٠الي 

وا           ة الشريعة والدراسات االسالمية للم ة لكلي اه األربع ل االتج اذج تحلي رد تم عرض نتاج تطبيق نم

ك هي    اني   ٤:. البشرية وفقا لألسلوب السابق و آانت محصلة ذل ل بي ؤ      ٤+ تمثي يم التنب + جدول لق

ة     لة الزمني ل السلس ل      . تحليل يوضح النموذج المناسب لتحلي اذج تحلي ق نم ة لتطبي و المحصلة النهائي

  :االتجاه األربعة لجميع الوحــدات اإلستـراتيجيــة هي 

تحليل يوضح النموذج المناسب     ١٨+ جدول لقيم التنبؤ  ٧٢) + رسم (تمثيل بياني ٧٢=٢* ٤*٩  

  .لتحليل السلسلة الزمنية 

ة )  ٢(نماذج التحلي ـ  )  ٤(عدد الوحدات إستراتيـجيةـ )٩(حيث أن   ـوارد  ( نوع السالسل الزمني الم

  ).٢٧إلي  ١٠انظر المالحق من)(طالب/ البشـرية 

  

  

  



 

  : الخـطــوة الـسـادســة 

أت      : تقـريرالتنـبؤإعـداد   ا باألسلوب السابق  ارت لضخامة الملعلومات وآثـافة عرض نتائجه

ـبؤ      ـدار التن ـية ومق ـل الزمن ـيل السـالس ـج تحل ـرض نتائ ي ع الي ف ـوب الت ـاع األسل ـثة اتب الباح

ـة    ـدات اإلستـراتيجيـ ؤ لكل وح     ، للمـوارد البشـرية أو للطـالب  لبقـية الوحـ ر للتنب داد تقري دة بإع

  :إستراتيـجية  تم فيه 

ة  يم جدول المقارن اوي (تنظ ـوارد  ):جدول الح ـة للم ـلسلة الزمـني ل الس اوي تحلي ل جدول الح يمث

ذا الجدول         ة في ه اه األربع ل االتج اذج تحلي البشـرية  أوللطالب حيث تم  استخالص نتاج تطبيق نم

يم المؤشر    الذي يبين  نموذج تحليل االتجاه المناسب بلون مختلف من خال    ة ق )   MAPE(ل مقارن

ر من      ،الذي له قول الفصل في تحديد النموذج المناسب للتحليل  ام األخي ؤ للع يم التنب وآذلك عرض ق

  .فترة التنبؤ 

ـوارد     :محتوى تقرير التنبؤ  ـة للم يمثل تقرير التنبؤ التصور الشامل لتحليل السـالسل الزمـني

دة إستـراتي   ل وح الب لك ـرية أو للط ـرية  أو    البش ـوارد البش داد الم ور أع ـة أي  وصـف تط جيـ

إذن     ) الظاهرة محل الدراسـة (أعداد الطالب  ة ب ام قادم والتنبؤ بأعدادهم على مدى ثالثة عشر ع

  : اهللا ويحوي تقرير التنبؤ 

ـة   ـلسلة الزمـني ـدول الس ل المناسب ) ١+ (ج وذج التحلي اني لنم ل البي ـم ) ١+ (التمثي ـدول قـي ج

ل المناسب   الـتن وذج التحلي ق      .جدول الحاوي   ) ١+ (ـبـؤ لنم ة لتطبي ذلك تكون المحصلة النهائي وب

  : نماذج تحليل االتجاه األربعة لجميع الوحـدات اإلستـراتيجيـة هي

  جدول الحـاوي ١٨+جدول لقيم التنبؤ   ١٨+تمثيل بياني    ١٨= ٢*١*٩

ـجية ـ      )٩(حيث أن     دد الوحدات إستراتي وذج )  ١(ع ل المناسب  ـ     نم وع السالسل )  ٢(التحلي ن

  ).طالب/ المـوارد البشـرية ( الزمنية

  



 

  : الخـطــوة الـسـابعـــــة 

ة    ل الزمني ل السالس ـة لتحلي ـديم خالص ـداد     : تق ؤ بأع دار التنب ـخالص مق وة است ذه الخط ي ه م ف ت

  :هـ ١٤٤٠/ ١٤٣٩المـوارد البشـرية والطالب  لعام 

  .لكل وحدة إستراتيـجية 

 .لكل مجال دراسي  

ة في مجال العمل      ( لمجمل الوحــدات اإلستـراتيجيــة   ل  الجامع الوحــدات اإلستـراتيجيــة  تمث

 ).األآاديمي 

  :    الخـطــوة الثامـنــــة 

  :  تقـديـر االحـتيـاج من المـوارد البشـرية 

عايير حسب الم  هـ ١٤٤٠/١٤٣٩تم تقديراالحتياج من الموارد البشرية لعام  .١

 :القياسية إلستراتيـجية بنـاء المـوارد البشـرية 

  .لكل وحدة إستراتيـجية 

 .لمجمل الوحــدات اإلستـراتيجيــة 

هـ  حسب المعايير  ١٤٤٠/١٤٣٩تم تقديراالحتياج من الموارد البشرية لعام  .٢

 :القياسية لخطـة التنمية الـثامنة

  .لكل وحدة إستراتيـجية 

 .تيجيــةلمجمل الوحــدات اإلستـرا 

 

        

  

  



 

  . منهج وأساليب التقدير النوعي للمـوارد البشـرية : ثالـثًا      

ة            ـجي دراسة بيني ـط اإلستـراتي ة الـتخطي ـوارد البشـرية  تضمنت عملي وعي للم دير الن من أجل التق

ة    ي الجامع ري ف ورد البش ل دورالم ار     .لتحلي د الخي ك تحدي ن ذل ـة م ـة البيني ـدفة الدراس مسته

ة اإل ـجي للجامع فات    ، ستراتي ـير بمواص ديم معاي ة  (   وتق رات  آمي ري  ) ذات مؤش ورد البش الم

ة     .في الجامعـة ) عمالة معرفة ( ـورد البشـري في جامع و تبلورة خالصتها في  مصفوفة معايير الم

وعي       . المستقبل دير الن ا التق ى عليه ى وأساسية نبن ـورد البشـري  بصور   ) الجودة  (آخطوة أول ة للم

ى استخدام         .آمية في هذا التحليل االحصائي    ل اإلحصائي للجودة عل واعتمدت الدراسة في التحلي

ية   ائية األساس اليب اإلحص ودة  ، األس ائي للج بط اإلحص ام ألداء   ، وأدوات الض ى الع د المنح لتحدي

رية وارد البش وا    ، الم وب ألداء الم تقبل المرغ راهن والمس ين الوضع ال وة ب دار الفج د مق رد وتحدي

  . إلستخالص مؤشرات على نمو وجودة المـوارد البشرية في جامعـة أم القـرى، البشرية في الجامعة

  :مؤشـرات المعايير القياسية للدراسـة 

  : مؤشـرات المعايير القياسية الخاصة بالدراسـة أمكن تحديدها من خالل 

ين معدالت خ  : تحدد معدل أستاذ   )١ ة   طالب  وفق رؤيـة بحثية توفقية ب ة الثامن للمجاالت  (طةالتنمي

ة ة ٢٢: ١النظري االت العلمي يدلة    ،  ١٧: ١للمج نان والص ب األس ب وط االت الط ا ،) ٥ : ١مج وم

 أوصت به دراسات سابقة في ذات المجال 

اك  ) هـ ١٤١٨(حيث يشير آامل . مقارنًة بمعدالت الجامعات العالمية  طالب   ١٨في دراسته  أن هن

ام     دول           ١٤١٧لكل أستاذ واحد في ع ة في ال ى من المعدالت المعروف ر أعل دل يعتب ذا المع ـ و وه ه

ل  ،المتقدمة ة أن     . حيث تنحصر نسبة الطالب إلي األساتذة بعشرة أو أق ل اإلمريكي ة ب اخر جامع و تف

ع الدراسات   .(مقابل آل  أستاذ عشرة طالب  تتحدد داللة أستاذ في هذا المعدل بصفة العموم في جمي

  ).المـوارد البشـرية ) لتدريسأعضاء هيئة ا( على 

 



 

  طالب   المستهدف في الدراسـة : معدل أستاذ 

  ٥: ١ـ مجاالت الطب وطب األسنان والصيدلة ١٠: ١ـ للمجاالت العلمية١٥: ١للمجاالت النظرية  

نسبة رتبة أستاذ إلي عدد الرتب األآاديمية للمـوارد البشـرية   = الموارد البشرية : معـدل أستاذ  )٢

= ٣٣%     

ة      )٣ ة الثامن ي خطةالتنمي تهدف ف عودة المس دل  الس ي    % ٨٢مع تهدف ف عودة المس دل الس و مع

ـة  ي %  ٩٢خطةالدراس ز الكم ق  التمي ذي يحق وعي  (ال وق الن ـرية ) المتضمن التف ـوارد البش للم

عودية ل ، الس ث تمث ة  % ٨حي ي المعرف تقطاب مهني ة اس زة ( المتبقي ـرية المتمي ـوارد البش الم

عن المستهدف في خطة التنمية الثامنة %) ١٠( و مقدار الزيادة .الجامعات العالمية  للجامعة من )

 .لكل من خطتي التنمية التاسعة والعاشرة% ) ٥(يمكن أن يتحقق بمعدل زيادة بمقدار% ) ٨٢(

  ـ  : أدوات الضبط اإلحصائي

ـة  تتعـلـق رقابـة الجودة مقارنة نتائـج الفحـص الشامـل مع المواصفـات القي من أجل اآتشـاف    . اسـي

اك أدوات تستخدم    أي انحـرافات أو اختالفات ، ومن ثم اتخاذ اإلجراءات التصحيحية الالزمة ، وهن

ة      ا خريطة المتابع للضبط اإلحصائي للجودة معروفة ومطبقة في مجاالت الخدمات أو الصناعة منه

  ). ٢٦٢ص: م ٢٠٠٦جودة ، . (  Run chart) مخططات التوجه( 

   Run chartـ : ة المتابعة خريط 

ويستطيع مسئول . تستخدم خرائط المتابعة عند عرض بيانات ظاهرة يتم تتبعها لفترة معينة   

ة    الجودة عند استخدامه لخريطة المتابعة التأآد من استمرارية ثبات القراءات لظاهرة أو مشكلة معين

رة وأخرى        ين فت راءات ب ذه الق ؤ      ويمكن أي . أو تذبذب واختالف ه ة للتنب ضًا تفسير خريطة المتابع

  .بالظاهرة موضوع الدراسة من دراسة الشكل 

  

  



 

  ـ : تم بناء خريطة المتابعة من خالل إتباع الخطوات التالية 

  .ـ جمع أآبر قدر ممكن من البيانات ذات الصلة بالموضوع ١  

  .لتمثيل الوقت سواء باأليام أو باألسابيع أو بالسنوات  Xـ رسم المحور ٢  

  .لتمثيل المتغير المراد دراسته  Yـ رسم المحور ٣  

  .ـ وضع نقاط التقاء قيم المتغيرين عند آل مستوى ٤  

  .ـ وصل نقاط التقاء المتغيرين مع بعضهما بخطوط مستقيمة ٥  

  ) .  ٢٧٣ص: م ٢٠٠٦جودة ، . ( ـ تحليل الشكل وتفسير النتائج ٦  

  .ني مخططات التوجه توضح التغيرات على المدى الزم

  ـ:  Pie Chartبناء  

  .ـ جمع أآبر قدر ممكن من البيانات ذات الصلة بالموضوع ١  

  .بعدد القطاعات الدائرية في دائرة الوحدة  xـ تمثيل متغير الوقت ٢  

  .بمساحة القطاع الدائري  yـ تمثيل المتغير المراد دراسته ٣  

  ـ: اهمـية توظـيف تقنـيات الجـودة  

ت     ة اس رًا ألهمي تخدامها  نظ ن اس دف م ق اله ي تحق بة الت ـدام  أدوات ، خدام األداة المناس م استخ ت

   Trend  (Run(  Chart) مخططات التوجه ( ـ خريطة المتابعة ١: الضبـط اإلحصائي للجـودة  

ا    عند التحليل اإلحصائي لجودة األداء فمثًال خدمة المجتمع ال تتحدد بمعيار أو بداللة أو بمؤشر وإنم

من الجامعة دائمًا أن تقدم األفضل وباستمرارية ليتوافق مسـتوى األداءفيها مع مسـتوى النمو يتطلب 

ة  والمجتمع      ات األداء أو اختالف        . المضطرد في الجامع ة ثب ى معرف ة تساعد عل فخريطة المتابع

ي          اه مع ـيم باتج يم أو تحرك الق ه  األداء بين فترة وأخرى حيث أن انخفاض المتوسط الحسابي للق ن ل

ؤ  ) . توضح األداء على المـدى الزمني ( مـدلوالت تساعدنا على معرفـة المنحى العــام لألداء  والتنب

  .باتجاه األداء من خالل بعدي عدد الدورات ، وعدد المتدربين 



 

ي     :Pie chart استخدام خريطة ـ  ٢ من خالل الشكل يتحدد المنحى العام لألداء على المدى الزمن

رة من       بمعنى أن آ ر شامل للفت ل تقري دائرة تمث ل قطـاع دائـري يمثل تقرير األداء لفترة زمنية ، وال

ر األول   Y  (Xَو (  % فالقيم التي تظهر بجانب القطاع الدائري   .  ٧إلى  ١  Xتدل على أن المتغي

ة  رة الزمني ل الفت ن ( يمث ى  ١م اني )  ٧إل ـغير الث ذ  y، المت تج العلمي ل دار المن ل مق رة يمث ات الفت

هو   ١تعني أن  ١)  ٣٥َو  %١١٠٢( النسبة المئوية تمثل معدل األداء لذات الفترة   فمثًال . الزمنية 

  )  ١( مقدار المنتج العلمي في الفترة  ٣٥)  ١( الفترة 

  ) ١( عدد المنتج العلمي في الفترة                                                                 

   ١٠٠*      ـــــــــــــــــــــ          ـــــ=             هي معدل األداء والذي يحسب آالتالي  %١١٠٢

  ) ٧إلى  ١( العدد الكلي للمنتج العلمي في الفترة                                                            

  . ئري شبه منفصل عن الدائرة ويتضح من الشكل أفضل أداء في أي فترة آان بقطاع دا

  ـ  :مصطلحات احصائية هامة 

ـي           ـبط اإلحصائ ال الض ي مج امين ف ـن ه ين مصطلحي ـيز ب ي التمي ه ينبغ ره أن ـدر ذآ ا يج ومم

طلح األول   ودة المص ائية  " للج ات اإلحص طلح "      Statistical Variationsاالختالف والمص

اني  ات " الث ياال"   Deviationsاالنحراف ائية ه ات اإلحص ين " ختالف ـات ب ن الفروق ارة ع عب

  " الوحـدات المنتجـة من حيـث تماثلها مع بعضها

ـو  ة         " أما مصطلـح االنحرافات فه ة وحدود المواصفات الفني ين المواصفات الفعلي ات ب ي الفروق يعن

  ) .م ٢٠٠٦جودة ، ". ( الموضوعة أو بين المواصفات الفعلية وقيمة معينة 

طالب  وفقًا : طالب   الفعلية و معدل أستاذ : ـ االنحراف بين معدل أستاذ : ـ االنحرافات : مثال ذلك 

  ).القياسية ( للمواصفات الفنية 

  .بين الوحدات اإلستراتيجية في اإلنتاجية العلمية ) مقارنة الفروق ( ـ   االختالف : االختالفات 

  



 

  ـ:   خطـوات التقدير النوعـي للمـوارد البشـرية

  .ـ عرض البيانات اإلحصائية في جداول بشكل بسيط وواضح ١

  .ـ استخدام األساليب اإلحصائية األساسية ـ معدالت ـ ومتوسطات ٢

  وخرائط المتابعة للجودة ، ـ تمثيل الجداول بيانيًا باستخدام طريقة األعمدة ٣

Chart  )Trend  (Run   ـPie Chart  

تالفات واالنحرافات اإلحصائية ، التي توضح المنحى العام والخطوات السابقة تساعد في تحديد االخ

  .أي توضح جودة المـوارد البشـرية . ألداء المورد البشري ومقدار الفجوة 

 )   ٧ ـ ١(الفترة       ـ: مدلول احصائي هام 

ن     وام  م ى األع دل عل ـ١٤٢٠ت ي  ١٤٢١/ ه ـ  إل ـ١٤٢٦ه ل     ١٤٢٧/ه ل التحلي ل مراح ي آ ـ ف ه

  ) .حيث تم استقاء جميع البيانات من االستمارة االحصائية.( ـة االحصائي للدراس

  ما عدا التحليل االحصائي لإلنتاجـيـة العلمــية ـ المعاهــد البحثية ـ خدمـة المجتمع فـتدل  الفترة 

ي   ١٤٢٠/ هـ١٤١٩على األعوام  من )  ٧ ـ١(  ـ إل ـ  ١٤٢٥ه ـ  ١٤٢٦/ه ا     ( ه تقاء بياناته م اس التي ت

  ).هـ ١٤٢٦/هـ ١٤٢٥هـ إلي ١٤٢٠/ هـ١٤١٩سنوية لجامعة أم القرى لألعوام من من التقارير ال

  ـ :حدود التحــليل اإلحصـائي  

ـية الشريعة   : حسب تصنيف التقارير السنوية لجامعة أم القرى آليات جامعة أم القرىهي    آـل

دعوة      ـية ال ـ آـل ـية التربية ـية      والدراسات اإلسالميةـ آـلـية اللغة العربية ـ آـل ـ آـل دين ـ وأصول ال

ـية الطب           ـ  آـل ارة اإلسالمية ـ ـية الهندسة والعم ـ آـل العلوم التطبيقية ـ آليـة  العلوم االجتماعية ـ

راث                  اء الت ة وإحي د البحوث العلمي ا ـ معه اطقين به ر الن ة لغي ة العربي د اللغ ة ـ معه وم الطبي والعل

ادم الحرمين الشريفين ألبحاث ا        د خ ة المعلومات والتطـوير       اإلسالمي ـ معه لحـج  ـ مرآز تقني

 .الجامعي 



 

وافر من   ، تم تجزئة الكليات حسب تخصص الكليات إلي جزئين    الجزءاألول الكليات التي تت

ـة       ـدات اإلستـراتيجي ددت بالوحـ ـية و تح ة األساس ات الجامع ا مخرج د  ، خالله اني المعاه والث

د        البحثية والمراآز العلمية التي تحددت بـ مع راث اإلسـالمي ـ معه اء الت ة وإحي هد البحوث العلمي

امعي       ـوير الج ات والتط ة المعلوم ز تقني ـج  ـ مرآ اث الح ـريفين ألبح ـين الش ادم الحرم م . خ وت

يس       ـائي  إذ  ل ـليل اإلحص ن التحـ امعي  م ـوير الج ـات والتط ة المعلوم ز تقني ـثناء مرآ است

  ) . لين بالمرآز ال يحملون درجة الدآتوراه العام( بالمرآـزتمثـيل  للمـوارد البشـرية 

 . اختصت الدراسـة آليات جامعة أم القرى بمكة المكرمة فقط  

 : آيفية توظيف نتائج التحليل الكمـي  

ة         ـوارد البشـرية لجامع ـاء الم ـجي لبن ـط اإلستـراتي تم توظيف نتائج التحليل الكمي في عملية الـتخطي

 :أم القـرى  

ا  في بناء الـسي  ناريـو الحالي الذي يمثل الوضع الحالي للجامعة وهو محصلة اإلنجازات التي حققته

 .الجامعة على مدى السنوات الماضية والمعوقات التي واجهت الجامعة على مدى السنوات الماضية 

ات التي واجهت       في بناء السيناريو المستقبلي الواقعي للجامعة الذي يمثل أثر اإلنجازات  والمعوق

 .جامعة على مدى السنوات الماضية ال

ـوارد بشـرية   : مثال ذلك                 من أهم المعوقات الي واجهت جامعـة أم القـرى وجود أزمة م

ة     : آمية حيث بلغ معدل أستاذ  ة والتطبيقي ام   ٤٤: ١طالب في المجاالت العلمي ـ  ١٤٢٧/ ١٤٢٦لع ه

  طالب المتنبأبه هو: زمة حيث أن  معدل أستاذ واألثر المترتب على استمرار الوضع هو تفاقم األ

  .هـ ١٤٤٠/ ١٤٣٩لعام    ٦٨:  ١ 

 

  

 



 

  :أسالـيب التحلـيل الـنوعـيــة   

ل البيئي    ـجي للتحلي ة      ( البعد اإلستراتي ا يعرف بآلي ـوع     )   SWOTوهو م ة ن يترآز حول معرف

ة وفي      من أجل استغالل الفرص    ،وآــم المـوارد البشـرية المطلوبة في الجامعة  المتاحة في البيئ

ة  ،الوقت نفسة تالفي المخاطر المحتملة فيها وتحديد جوانب القوة وجوانب الضعف في أداء الجامع

  : واتبعت الدراسـة في التحليل البيئي .فيما يتعلق بالمـوارد البشـرية 

رات   :  تحليل البيئة الخارجية  د المتغي ـة لتحدي ة   لتحليل البيئة الخارجية تم إجراءدراس البيئي

ة من مراحل    (المعاصرة المؤثرة على إستراتيـجية بنـاء المـوارد البشـرية  في المرحلة الثاني

ـوارد البشـرية     ـاء  الم ـجي لبن ل البيئي في       ) الـتخطيـط اإلستـراتي ه التحلي د علي آأساس اعتم

ا يت  ة فيم ى  الجامع أثير المحوري عل دات ذات الت رز الفرص والتهدي د أب ة وتحدي ق معرف عل

  . بمـواردها البشـرية

ة    ة الداخلي ل البيئ ـوارد       :تحلي ام ألداء الم ى الع ـة المنح م دراس ة ت ة الداخلي ل البيئ لتحلي

ـة أم           ت جامع ي واجه ات الت ازات والمعوق م اإلنج لة أه ـة وهومحص ي الجامع ـرية ف البش

ائج ال       ( القـرى ـرى ونت ـة أم الق ارير السنوية لجامع ل التق ل الكمي   من خالل مسح وتحلي تحلي

تثمارها ومجاالت     ) .  للدراسـة  وة الس اط الق آأساس اعتمد عليه التحليل البيئي  في تحديد نق

  .لمعالجتها ) نقاط الضعف (التحسين 

  :آيفية توظيف نتائج التحليل الـنوعــي 

ـة أ   ـرى  تحدد على أثرالتحليل البيئي صياغة إستراتيـجية بنـاء المـوارد البشـرية  لتتجاوز جامع م الق

تقبل المرغوب  راهن والمس ين الوضع ال وة ب ائج  .الفج ت نت ـة وظف ه أن الدراس ه إلي دير بالتنوي والج

وة          اط الق د نق ة في تحدي ل الكمي اليب التحلي تقدير االحتياج الكمي والنوعي من المـوارد البشـرية بأس

ائج  . والضعف ة والنت ي المعالج ـة الموضوعية  ف ارة أخ. لتكتسب الدراس ي وبعب ل البيئ رى التحلي

  .هوتحليل نوعي يكتسب مزيدًا من الموضوعية إذا وظفت نتائج التحليل الكمي فيه



 

  

  

  

  

  ابــــعــرل الـالفص

  ةـتطـبيـق الدراسـ  

  التخطيط اإلستراتيجي لبناءاملوارد البشرية يف اجلامعات السعودية
  وأمنوذجها جامعة أم القرى

  مـقـدمة  

  ) :لنظـري البـعــد ا( البعـد األول  

 .مراحل وعمليات الـتخطيـط اإلستـراتيـجي لبنـاء املـوارد البشـرية يف اجلامعـات السـعودية ) مقترح(تصميم 

 .للـتخطيـط اإلستـراتيـجي  لبنـاء املـوارد البشـرية يف اجلامعـات السـعودية) مقترح(إطار  

 .ـوارد البشـرية يف اجلامعـات السـعوديةللـتخطيـط اإلستـراتيـجي لبنـاء امل) مقترح(منوذج مفاهيمي    

 ) :  البـعــد التـطبـيقـي ( البـعـد الـثانـي  

  .الـتخطيـط اإلستـراتيـجي لبنـاءاملـوارد البشـرية يف اجلامعات السعوديـة وأمنوذجهــا جامعـة أم الـقـرى:أوالً        

 :اء نتائـج املمارسات املعرفية يف عملية البن:ثانـياً        

  .تقـديـر املـوارد البشـرية كمياً  

  .تقـديـر املـوارد البشـرية نوعـياً 

  



 

  الفصل الرابـع 

  الـتخطيـط اإلستـراتيـجي لبنـاء المـوارد البشـرية في الجامعـات السـعودية

  وأنموذجها جامعـة أم القـرى  

ـة  ـ   :  مقـدمـ ـات مــوارده ه الجامـع ـني ب ذي تب ـار ال ـدد اإلط ي عصر  يتـحـ ـرية ف ا البش

ـجي     ـط اإلستـراتي ـة الـتخطي ـدى      ،اقتصـاد المعـرفـة في منهـجي ة الم ـجية طويل ـم إستراتي ذي يرس ال

  .تحـقق للجامـعـة أهدافـها من مــواردهـاالبشـرية 

ي      في الجامعات السعودية    وإستراتيجية بناء الموارد البشرية  ـة تعن ذه الدراس ل   :في ه التوجه طوي

ير احتياجات الجامعة من الموارد البشرية من حيث النوع والكم بما يحقق الميزة التنافسية  األمد لتقد

تقبل من أجل تحقيق          وعلى هذا فإن اإلستراتيـجية . للجامعة   ة خط سيرها في المس توضح للجامع

وارد البشرية ه      .أهدافها وطموحاتها من مواردها البشرية اء الم و والعنصر األهم في إستراتيجية بن

دار  .التصور الفعلي لرؤية الجامعة في ضوء إدارة المعرفة  وهو ما يستدعي تقديم إدارة المعرفة آم

ه تتحرك   وارد البشرية   في اء الم ه إستراتيجية بن ـة   .وُترسم من خالل دء تعرض الدراس ادئ ذي ب وب

وم إدار     ة  عددًا من األطر والدالالت و المفاهيم والسمات التي تغطي الطيف األوسع لمفه . ة المعرف

ام  . والتي تظهر في آثير من الدراسات واألبحاث والمصادر  وتقدمها لتوضيح إدارة المعرفة واإللم

  :ويتم العرض بأسلوب  شرائحي آالتالي  ) . جامع مانع ( بمعالمها ال لوصفها في إطار 

ّون في   فاإلدارة الجـــديدة تمكنت من اآتســاب مجموعـة مغايــرة من المفاهيــم والتو  جهات التي تك

اهيم  جديدًا، مجموعهـا إطارًا فكـريًا رن   وتحقق تحوًال واضحًا في مف ى مشارف الق  .)٢١( اإلدارة عل

ة     وم إدارة المعرف ي مفه رات ف ة المتغي ورت حرآ "   Knowledge Management" إذ تبل

ة   " وأصبح العصر الذي نعيشه اآلن يسمى   ذي يتسم بصفات وخصائص     " عصر المعرف زة  ال ممي

  ) .م ٢٠٠٥السلمي ، . ( تجعله مناخًا أفضل للعمل اإلداري المتميز 



 

ة ، وال تواقتصاديا ى المعرف د عل الم أصبحت تعتم ة دول الع ى المعرف ة عل ات أصبحت قائم  منظم

  ).م٢٠٠٤نجم ، . ( والمهارة األآثر أهمية للمديرين تتمثل في مهارة إدارة المعرفة 

ال     ة األعم ائص بيئ مات وخص ر        وس ر اإلداري والتفكي ي الفك ول ف وء التح ي ض كل ف وم تتش الي

  ) .م ٢٠٠٥ ،طايل(  .د المعرفة ،حيث الغلبة لمن يعرف ،ال لمن يملكاالقتصادي إلى مرحلة اقتصا

ى       ة ، وعل ادي ألي منظم ورد االقتص ا الم ة ، باعتباره ول المعرف دة ح ل االفتراضات الجدي وتعم

  ) .م ٢٠٠٤توفيق ، . ( مال إلى المعرفة والمعلومات انتقال الميزة التنافسية من رأس ال

ة ، وإدارة  ي التطوير فهي إدارة معرف ة والمعلومات وتعن ى أساس المعرف وم عل وإدارة التكييف تق

  ) .هـــ١٤١٨،القرشيالثبيتي ،( .معلومات وإدارة تطوير 

  ـ: ة في إدارة المعرفــــو تتحدد أهـــم الفرضــيات التي تقوم عليها اإلستراتيجيــة من منــظور 

I -  اإلطار الفكري الجديد إلدارة المعرفة يشكل نظام مفتوح.  

II -     ة ع حرآ قة م ة متناس ه بطريق تم تفعيل ة اإلدارة المعاصرة ي ي منهجي م ف ن مه ة رآ إدارة المعرف

  . المتغيرات وتدفق المعلومات

III -  م   والع، والجامعات منظمات تعلم.منظمات إدارة المعرفـة منظمــات تعلــم ـة ه املين ذوي المعرف

  .األسـاس في الجامعـات

IV - استيعاب التقـنية والتعامل معها من منطق إداري يقوم على توظيفها التوظــيف المناسـب.  

V -  تقوم على المعرفــة ألن المعرفــة قوة ) إدارة المعرفة ( المنافسـة في ظل اقتصـاد المعرفـة. 

  

  

  

  

  



 

  الـبعـد النـظـري 

 احل الـتخطيـط اإلستـراتيـجي لبنـاءالمـوارد البشـريةلمر) مقترح(تصميم   

  في الجامعات السعودية

ًا       وارد البشرية رقم اء الم ألة بن ثمة نصيب آبير للتخطيط اإلستراتيجي للموارد البشرية في جعل مس

وارد         . مهمًا في تميز الجامعات  ام للتخطيط اإلستراتيجي للم ذا رسمت الدراسة تصميم ع و على ه

وارد البشرية  بالجامعات السعودية       البشرية اء الم من خالل رسم مسارات     .لصياغة إستراتيجية بن

تقبل   ) مـراحل وعمليات (تخطيطية  اه المس دافها من      ،متتالية تنحى باتج ة تحقيق أه لتستطيع الجامع

  ــــ:مواردها البشرية 

  ) ء المورد البشري بنــا( الخلـفية التصـورية لعملـية البنــاء : المـرحلـة األولي     

  :وهي مرحلة داعمة إلستراتيجية البناء تم فيها 

ة مصبوغة بصبغة اقتصاد             ة حديث ا صياغة إداري ى صياغة جامعاتن بيان الحاجة الملحة إل

 ).أي إلى خطط وإستراتيجيات ومنهجيات تتوافق مع متغيرات العصر ـ عصر المعرفة  ( .المعرفة

تقبل  ة المس ام لجامع ديم تصور ع تقبلية  تق ك صفات المؤسسات المس ة تمتل ك ،آمؤسس وذل

دة    ا ع ة األنسب          : بالنظر للجامعة من زواي ة آنظام متكيف تكون المنهجي ى نظام الجامع النظر إل فب

 .للتخطيط المستقبلي هو التخطيط اإلستراتيجي 

در  ار ق ن إظه وير يمك ر ، إدارة تط ة ، إدارة تغيي ة إدارة معرف ى إدارة الجامع النظر إل ة وب ة الجامع

 .على مسايرة عصر المعرفة بما يخدم مرآز الجامعة التنافسي 

ا في       ذين يمثلونه راد األفضل الل وبالنظر إلى الجامعة آمنظمة تعلم يمكن تحديد وجود المعرفة واألف

 .ات األمثل ــوبما يدعم قدرة الجامعة على األداء األفضل والممارس. آل مجال من مجاالت أعمالها 

نصفات زوايا النظر في بؤرة ترآيز واحدة هي اعتناق وممارسة مفاهيم ومنهجيات اقتصاد وتلتقي م

م          ،المعرفة ة وأه تقبل هو عامل المعرف ة المس ل لجامع ورد البشري األمث ا الم   التي من أبرز مفاهيمه



 

تراتيجي       يط اإلس ة التخط تقبل منهجي يط للمس اهج التخط ات    . من ابقتين متطلب وتين الس د الخط وتع

  .اء ـة في عملية البنـيأساس

  ـــ: اءــد البـنـس قواعــتأسـي: المرحلــة الثانية 

  :هي مرحلة تأسيسية تعتمد عليها اإلستراتيجية آأسس في عملية البناء ويتم فيها 

  المؤثرة في إستراتيجية بناء الموارد ) الداخلية والخارجية ( ـ تحديد المتغيرات البيئة المعاصرة أ 

  ـــ :البشرية 

تكوين إستراتيجية الموارد البشرية تقوم على أساس تحليل موارد الجامعة البشرية من أجل التكيف     

ة     وارد متنوع ن م ة م ه الجامع ا تمتلك ة م ن خالل معرف ك إال م ن ذل ة ، وال يمك ة الخارجي ع البيئ م

ذي هو أساس نجاح أي           ز ال داع والتمي درة واإلب ك الق ذي يمتل . مؤسسة  وأهمها المورد البشري ، ال

ا    ة بم ولكي يؤدي المورد البشري دوره اإلستراتيجي المطلوب منه ، ال بد من  تحليل البيئة الخارجي

ذلك   تحمله من متغيرات مؤثرة في اإلستراتيجية وفرص االستثمار فيها والمخاطر المحيطة بها ، وآ

ك بمع     تراتيجية وذل ي اإلس ؤثرة ف د عناصرها الم ة بتحدي ة الداخلي ل البيئ وارد  تحلي ات م ة إمكان رف

ا عن               رد به ا التي تنف اط قوته المورد البشري فتعرف نق ق ب ا يتعل ا وخاصة م المؤسسة التي تمتلكه

  .وهذا  التحديد يخدم فيما بعد تحليل الفجوة  . موارد المؤسسات المنافسة لها

ات  اإلستراتيجية     :  تحديد تطبيقات إستراتيجيةب ـ   م التطبيق ـ  تتحدد أه ة س  ، ــ د   بكتاب ا ق يناريو  لم

ة      ة للمؤسسة الجامعي ة والخارجي ة الداخلي رات البيئي ر المتغي المتغيرات االقتصادية . يحدث من أث ف

ا       ة ألدواره ى أداء الجامع ا عل اطع تأثيراته داخل وتتق ة تت ة والتقني ية والثقافي ة والسياس واالجتماعي

تقبلية ، من    مما يستدعي بالضرورة توافق هذه المتغيرات مع ثقاف.المستقبلية  ا المس ة الجامعة ونظمه

ة    تقبل الجامع ات اإلستراتيجية ،      .أجل التنبؤ بصورة واضحة المعالم لمس ذه التطبيق ونستهدف من ه

وارد  اء الم تراتيجية بن دم إس ا يخ ة بم ى والثاني رحلتين األول ين الم ق وتكامل ب إحداث انسجام وتواف

  .سية إلستراتيجية بناء الموارد البشرية  إذ تمثل هاتين المرحلتين موجهات  أسا. البشرية 



 

   اجــراءات البــناء: المرحلــةالثاثة  

دء توجه المسار         ـة ب تقبل ويتحدد أوًال بنقطـ ( ُتمثل هذه المرحلة بمسار تخطيطي ينحى باتجاه المس

  .، وثانيًا برسم المسار التخطيطي متجه من نقطة البدء للمستقبل) الخيار اإلستراتيجي 

  : ــيار اإلستراتيجيالخـ )١

  ـ:  أ ـ تحديد الخيار اإلستراتيجي 

ار          ه خي ا يجعل زة تنافسية ، مم تتبلور هذه الخطوة في تحليل دور المورد البشري في الجامعات آمي

ه  ذي تلعب تراتيجي ال دور اإلس ى إيضاح ال تقبلية ، إضافة إل ة المس داف الجامع ق أه تراتيجي يحق إس

ا يخدم           الجامعة في ظل هذا الخيار ،  ا البشرية بم اء موارده ى بن ة عل درتها التنظيمي ار مدى ق بإظه

  .مرآزها التنافسي 

  ـ :ب ـ تقييــم الخيـــار اإلستراتيــجـي 

ار   د الخي ايير لتحدي تراتيجي مع ار اإلس يم الخي ة تقي ب عملي ك اعـتـمــــتتطل تراتيجي ، وذل ـادًا اإلس ـ

  .تهدف على الخصائص المستقبلية للمورد البشري المس

  .ــ) :تكــوين اإلستراتيجـية (رسم مســــار التـخطـيط المستقــبلي  )٢

  مســار التخطيط المستقـبلي                                                

  ـ :ـ بناء الرؤية اإلستراتيجية : المسار األول 

ا    زة لم دة ، والصياغة المتمي ة الفري ن الرؤي ر ع ة تعب اء الرؤي ة بن ي   عملي ة ف ه الجامع تكون علي س

  .القيم األساسية ـ الرسالة ـ الهدف البعيد ـ الرؤية : المستقبل وتتحدد بالعناصر األربعة التالية 

تقبل المرغوب    ) : المسار المحوري(المسار الـثاني  راهن وتصور المس تم من   : تحديد الوضع ال وي

دم ممكن     خالل  ة اإلستراتيجية    رسم مسار إستراتيجي يؤدي إلى تحقيق أقصى تق ، في تحقيق الرؤي

ترات ة اإلس ي تتضمنها الرؤي رًا ألن الجوانب الت قيجية النظ ل تتحق دة ب رة واح ق م ى تتحق دى  عل م

زمن   ه تماس            ال ا ل ى آل م ز الشديد عل م المسار مع الترآي يناريو لرس نهج الس ة  ويستخدم م وعالق

  .بالمورد البشري



 

  : وتحددت خطوات المسار آالتالي

  ناء السيناريو الحالي ب: أوًال 

  ــ: الذي يمثل الوضع الراهن للجامعة وهو محصلة آل من  

  .أ ـ اإلنجازات التي حققتهاالجامعة على مدى السنوات الماضية 

  .ب ـ المعوقات التي واجهت العمل  بالجامعة   على مدى السنوات الماضية 

  ـــ:  بناء السيناريو المستقبلي الواقعي للجامعة: ثانيًا 

ة ي الجامع ورد البشري ف راهن للم يناريو واقعي للوضع ال ة س تم آتاب ك ، ي ر تل د أث من خالل تحدي

ر             ل أث ك االنجازات وتقلي تثمار  تل م المؤشرات الحرجة للنجاح الس ى أه ات عل االنجازات والمعوق

ه الوضع        ذي يمثل ة وال د خط البداي ة  عن ائم   المعوقات خال ل السعي لتحقيق الهدف البعيد  للجامع الق

  .ويمثل أوًال وثانيًا معًا المنحى العام ألداء المورد البشري بالجامعة.بالجامعة في بداية الخطة 

  بناء السيناريو المستقبلي المثالي للجامعة : ثالثًا 

  ـ: يتحدد بـــــ يمثل رسم صورة لوضع المورد البشري بالجامعة في نهاية الخطة و 

تحددت بتسعة عناصر تمثل اإلستراتيجيات التي  عناصر المستقبل المرغوب والتي 

 تؤدي إلي تحقيق 

  :رؤية  اإلستراتيجية وهي آالتالي أقصى تقدم ممكن في اتجاه ال 

    ـ صياغة األهداف اإلستراتيجية ٢ـ  تحديد الهدف العام         ١

داف اإل٣ ق األه ى تحقي دل عل ي ت ن المؤشرات الت دد م د ع تراتيجية ـ تحدي داف ( س ددة األه ) المح

  .المستقاه جميعًا من الهدف البعيد والرؤية اإلستراتيجية 

  .  ـ تحديد المنظور اإلستراتيجي٤

ة  ٥ د وضع          : ـ تحديد المعنيين الرئيسين بالجامع ار عن ات أو الجهات التي تؤخذ في االعتب م الفئ وه

  .الخطة اإلستراتيجية 



 

جامعة معها عالقات تعاون وشراآة ألن طبيعة وهي الجهات التي تقيم ال: ـ تحديد عالقات التعاون ٦

ة              ين الجامع ة ب د العالق ا يسهم في توطي ة وهو م اون مع الجامع هذه العالقة تحدد إستراتيجيات التع

  .فالمجتمع يمثل الوسط الذي تعيش الجامعة فيه ،وقطاعات المجتمع المختلفة 

ـة وتحددت   وهي مجاالت العمل التي تتوافر من : ـ تحديد مجاالت العمل ٧ خاللها مخرجات الجامعـ

ة المجتمع       ( بمجال العمـل األآاديمـي ورد البشري     ) التدريس ـ البحث العلمي ـ خدم ذي يلعب الم ال

  .الدور الرئيسي فيها 

ـجية  ٨ ـدات اإلستراتي د الوح وارد    : ـ تحدي ا م ه إليه ي توج ة الت ـية بالجامع ـدات الرئيس ي الوح وه

  . الجامعة 

ـديد األحداث         : اإلستراتيجية   ـ تحديد القضايا٩ ل وتح ة تحلي ام ألداء الجامع ـة المنحى الع ي دراس يل

ة  ) القضايا اإلستراتيجية ( المهمة  التي تنعكس أثارها على أداء الجامعة ، وتؤثر بالتالي على الجامع

د    دف البعي ق اله عيها لتحقي الل س ل خ اً   . آك ا وفق تم معالجته ا ،ت ول له اد حل تدعي إيج ا يس و م  وه

  .لممارسات شائعة في أدبيات التخطيط 

  آتابة سيناريو لمستقبل المورد البشري في الجامعة  

  .يمثل السيناريو المتفائل للمورد البشري بالجامعة مستقبًال         

 ـ   :تحليل عبور الفجوة: المسار الـثالث 

 ـ: خالل  يتم  تحليل عبور الفجوة بين الوضع الراهن والمستقبل المرغوب من

I- لعبور الفجوة بين الوضع الراهن والمستقبل المرغوب تحديد نمط التغيير المطلوب.  

II- ؤثرة في     :  دراسة وتحليل البيئة ة الم رات البيئ تأتي هذه الخطوة استكماًال لمرحلة تحديد المتغي

  :.اإلستراتيجية  وتعرف بالتحليل البيئي ، وتتكون من شقين 

ة ال   : األول  ة الخارجي ل البيئ تغاللها        تحلي ن اس ي يمك تثمار الت رص االس ة ف ى معرف دف إل ذي يه

  .والمخاطر المحتملة التي يتوجب تالفيها 



 

في ) مجاالت التحسين ( تحليل البيئة الداخلية الذي يهدف إلى تحديد جوانب القوة والضعف : الثاني 

  .إمكانيات الجامعة فيما يتعلق بمواردها البشريةالحالية 

  .تان موجهات أساسية لعملية اختيار االستراتيجيات وتعتبر هاتان الخطـو

وهنا يمكن القول بأن البعد االستراتيجي للتحليل البيئي يترآز حول معرفة نوع وآم الموارد البشرية 

ا  في المخاطرالمطلوبة من أجل استغالل الفرص المتاحة في البيئة وفي الوقت نفسه تال ة فيه   .المحتمل

تر ا اإلس ى أثره دد عل تقبل  ويتح راهن والمس ين الوضع ال وة ب اوز الفج ا لتج ي يجب تبنيه اتيجية الت

  .المرغوب 

III- اختيار االستراتيجيات األفضل :  

تأسيسًا على نتائج التحليل البيئي و تحديد نمط التغيير المطلوب السابقين ، يجرى اختيار إستراتيجية  

تقبلي  ة المس ير الجامع اه وخط س م اتج ة ترس ع، عام ذي ينسجم م تراتيجية  ال ا اإلس دد ،رؤيته وتتح

ة ،            ا الجامع وة التي تمتلكه اط الق درات ونق تثمار الق ا في اس أفضلية  اإلستراتيجية على مدى نجاحه

ي وخارجي لتحقيق    ،واالستفادة من الفرص المتاحة في البيئة الخارجية  أي إحداث توازن بيئي داخل

  وإنما هو محصلة ،وليد هذه الخطوة فقط  ومكونات هذه اإلستراتيجية ليس. الخيار االستراتيجي 

تراتيجي و         ١ ور االس د المنظ ي تحدي ا ف م توظيفه بق وأن ت ي س تراتيجيات الت ر .... ـ االس عناص

  .المستقبل المرغوب 

رابط والتشعب في     . (ـ االستراتيجيات التي تم اختيارها وفقًا لنتائج التحليل البيئي ٢ داخل والت هذا الت

  ).لة وسمة التخطيط االستراتيجي آعملية على مستوى من التعقيد و التشابكيةالدراسة والتحليل دال

اء    :  الممارسات المعرفية في عملية البناء ة البن ـد     ،تمثل المسار الجوهري لعملي فهي التي تم

ـناء    ـنات الب اء بلب ـراحل البن ات   .م ف التقني ي توظي ل ف رار    ياإلدار وتتمث ذ ق بق وأن اتخ ي س ة الت

ًا مث   رأنها في تقديإستراتيجي بش ًا ونوع ك  استخدام   ااالحتياج المستقبلي من المـوارد البشرية آم ل ذل

  .)الضبط االحصائي للجـودة دواتأسلوب تحليل االتجاه ـ أ(التحليل الكمية  أساليب



 

  )  نــموذج الــبناء( الصـورة العامة للبــــنــاء :المرحلة الرابعة 

ة      .(قة في خطة إستراتيجية    تختزل هذه المرحلة المراحل الساب ل الفصل الخامس بالنسبة لقائم وتمث

  ).محتويات الدراسة

  والمتابعة إلستراتيجية بناء الموارد البشرية وتقييمها  التنفيذ: المرحلة الخامسـة 

ات           ا للجامع ا إلدارة العلي تص ب ي تخ ة  إذ ه ار الدراس ي إط دخل ف ذه المرحلةالت اإلدارة ( ه

  ) .عة اإلستراتيجية للجام

للـتخطيـط اإلستـراتيـجي لبنـاء الموارد البشرية ) إطار مقترح (رسمت هذه المراحل اإلطار العام 

  ـ: في الجامعـات السعـوديـة في الصورة التالية 

 الـتخطيـط اإلستـراتيـجي لبناء الموارد البشرية في ) مقترح(إطار 

  الجامعات السعودية

ة      ى إمكاني رة الدراسة  عل لة من           قامت  فك وارد البشرية من خالل سلس اء الم رسم إستراتيجية لبن

  ـ: المراحل و المسارات والخطوات  الصغيرة نسبيًا ولكن بأثر تراآمي آبير بالنتيجة وهي 

  ـ:  الخلفية التصورية لعملية البناء:  المرحلةاألولي 

ـديد  وهي مــرحلة داعمـة إلستراتيجــية البــناء يتم فيها تقـديم تصـور لج امعة المستقبـل من حيث تح

نوعيـة النظـام الذي تتبـناه، وإظهار مدى قدرة الجامعة على مسايرة عصر المعرفة بما يخـدم مرآز 

   .الجامعة التنافسـي

  ـ:  تأسيس قواعد البناء: المرحلة الثانية 

  ـ: ها يتم وهي مرحلة تأسيسية تعتمد عليها اإلستراتيجية آأسس ومحددات في عملية البناء وفي

رات ـأ  د المتغي رةيالبيئ تحدي ة(ة المعاص ة والخارجي ا)الداخلي تراتيجية بن ي إس ؤثرة ف ء الم

  .البشرية دالموار

  .إلحداث توافق وتكامل بين المراحل  )للثقافة التنظيمية (  ب ـ تحديد تطبيقات إستراتيجية 



 

   : إجراءات البناء: المرحلة الثالثة 

  ــ:خطيطي ينحى باتجاه المستقبل ويتحدد فيه مثل هذه المرحلة مسار تي

 : تحليل دورا لمورد البشري في الجامعة .١

 .تحديد الخيار  والدور اإلستراتيجي للجامعة ) أ

  ) .تقييم الخيار(تحديد خصائص ومعايير الموارد البشرية  ) ب

ة ــ يتكون هذا المسار  من مسارات متتالي  ) :اإلستراتيجية ( رسم مسار التخطيط المستقبلي  .٢

   : على النحو التالي

  .  المســــــار األول ــ بنــاء الــرؤيــة اإلســتراتيــجية

 .المســـــــار الثاني ـ المـسـار المحوري تحديد الوضع الراهن وتصور المستقبل المرغوب

  .ن وتصور المستقبل المرغوب ـالوضع الراه وة بينـالمســــار الثالث ــ تحليل عبور الفج

اءالممار   ة البن ي عملي ة ف اء :  سات المعرفي ة البن ل المسار التخطيطي الجوهري لعملي ـ وهي تمث

اج    دير االحتي وتتمثل في توظيف التقنيات اإلدارية التي سبق وأن اتخذ قرار إستراتيجي بشأنها في تق

  .المستقبلي من المورد البشري آمًا ونوعًا

  .  الجامعات وارد البشرية فيماء النخطة اإلستراتيجية  لبيمثل ال:نـمـوذج البــناء : المرحلة الرابعــة

ـة   ة الخامس ا     : المرحل رية وتقييمه وارد البش اء الم تراتيجية بن ة إلس ذ والمتابع ة التنفي ذه   :مرحل ه

   .)اإلدارة اإلستراتيجية (المرحلة ال تدخل في إطار الدراسة  إذ هي تختص با إلدارة العليا للجامعات

  

اء         ُتّمثل الخرائ ـجي لبن ـط اإلستـراتي رح لمراحل الـتخطي ـمي المقت ـًا النموذج المفاهي ط التالــية تتابعي

  ) :فكل خريطة مشتقة من  الخريـطة السابقـة لهـا ( المـوارد البشـرية  

 

  



 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )١أ( الخريـطـة المفاهـيميــة 
إطار الـتخطيـط اإلستـراتيـجي للمـوارد البشـرية في الجامـعات

  المرحلةالثانيـة
  قواعــــدالبـــــــناء 

لمتغيرات البيئية المؤثرة على إستراتيـجيةبناء الموارد البشريةاتحـديد •
اث توافق وتكامل بين مراحل البناءإيجـاد تطبـيقـات إستراتيـجية إلحد•

  

  
  المـرحلة الرابعـة

  نــموذج البـنـاء 
 الخـطـــة  المستقبـلية  لبنــاء المـوارد البشـرية

   )تقـدير  المـوارد البشـرية آمـًا ونوعـًا(
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  المرحلة األولى 
الخلفية التصـورية لعملية بناء المـوارد البشـرية 

  نظــام الجامـعة          نظـام متكـيف 
  إدارة معـرفة     إدارة الجامعـة       

  المرحـلةالثالثـة
   راءات البــــناءإجـ

  تحليل دور المـورد البشـري بالجامعة•
)تكوين اإلستراتيـجية (رسم مسـار التخطيط المستقبلي•



 

 مرحـلـة اجــراءات البــنــاء

 تخــطـيط المـســتـقبلي مســار ال
  تكـــوين اإلستراتيـجـــية 

  الخــيـار اإلستراتيـجي

  المسار الـثالث 
  تحـليل عبــور الفـجوة

  ر األولالمسا
 بنــاء الــرؤيـة اإلستراتيـجية

تحديد الخيار والدور 
  اإلستراتيـجي للجامعة

  تقـيـيم الخـيـار اإلستراتيـجي

تحليل  أوضاع المـوارد 
 البشـرية

  منظورالمـوارد البشـرية من 
  المستقبل  

المـورد البشـري خيار 
  استراتيـجي 

خصائص المـوارد البشـرية 
 المستقبلية

معايـير لنوعـية المـوارد 
 البشـرية

   تحـديد نمط التغـيير

  التحليل البيئي 
swot    

اختـيار 
  اإلستراتيـجيات

  المـــوارد البشـــــــرية مـــصـفـوفــــة معايـــير جـــودة 

  المـســار المـحـوري
وتصور  تحديد الوضع الراهن

 المستقبل المرغوب

  )ب١(الخـريطـة المفـاهيـميـة   



 

  
  

المسار المحوري   
تحديد الوضع الراهن وتصور المستقبل  المرغوب   

المسار المحوري   
تحديد الوضع الراهن وتصور المستقبل  المرغوب   

بناء السيناريو المستقبلي بناء السيناريو المستقبلي  بناء السيناريو الواقعي بناء السيناريو الواقعي  بناء السيناريو  الحاليبناء السيناريو  الحالي

المعوقات التي واجهت العمل في الجامعة       المعوقات التي واجهت العمل في الجامعة        أثر اإلنجازات والمعوقات على تحقيق الهدف       أثر اإلنجازات والمعوقات على تحقيق الهدف       الجامعةاإلنجازات التي تحققت  في   الجامعةاإلنجازات التي تحققت  في   

سيناريو لمستقبل المورد البشري في الجامعة    سيناريو لمستقبل المورد البشري في الجامعة    

عناصر المستقبل المرغوب عناصر المستقبل المرغوب 

الهدف العام الهدف العام 

األهداف اإلستراتيجية  
المؤشرات الحرجة للنجاح 
األهداف اإلستراتيجية  

المؤشرات الحرجة للنجاح 

األهداف المحددة 
مؤشرات تحقق األهداف اإلستراتيجية 

األهداف المحددة 
مؤشرات تحقق األهداف اإلستراتيجية 

تحديد المنظور اإلستراتيجي تحديد المنظور اإلستراتيجي 

تحديد المعنيين الرئسيين للجامعة  تحديد المعنيين الرئسيين للجامعة  

تحديدعالقات العمل تحديدعالقات العمل 

تحديد مجاالت العمل تحديد مجاالت العمل 

تحديد القضايا اإلستراتيجية  تحديد القضايا اإلستراتيجية  

)٥( الخـريطة المـفاهيـميـة   

 تحديد الوحــدات اإلستـراتيجيــة  تحديد الوحــدات اإلستـراتيجيــة 

المسار المحوري   
تحديد الوضع الراهن وتصور المستقبل  المرغوب   

المسار المحوري   
تحديد الوضع الراهن وتصور المستقبل  المرغوب   

بناء السيناريو المستقبلي بناء السيناريو المستقبلي  بناء السيناريو الواقعي بناء السيناريو الواقعي  بناء السيناريو  الحاليبناء السيناريو  الحالي

المعوقات التي واجهت العمل في الجامعة       المعوقات التي واجهت العمل في الجامعة        أثر اإلنجازات والمعوقات على تحقيق الهدف       أثر اإلنجازات والمعوقات على تحقيق الهدف       الجامعةاإلنجازات التي تحققت  في   الجامعةاإلنجازات التي تحققت  في   

سيناريو لمستقبل المورد البشري في الجامعة    سيناريو لمستقبل المورد البشري في الجامعة    

عناصر المستقبل المرغوب عناصر المستقبل المرغوب 

الهدف العام الهدف العام 

األهداف اإلستراتيجية  
المؤشرات الحرجة للنجاح 
األهداف اإلستراتيجية  

المؤشرات الحرجة للنجاح 

األهداف المحددة 
مؤشرات تحقق األهداف اإلستراتيجية 

األهداف المحددة 
مؤشرات تحقق األهداف اإلستراتيجية 

تحديد المنظور اإلستراتيجي تحديد المنظور اإلستراتيجي 

تحديد المعنيين الرئسيين للجامعة  تحديد المعنيين الرئسيين للجامعة  

تحديدعالقات العمل تحديدعالقات العمل 

تحديد مجاالت العمل تحديد مجاالت العمل 

تحديد القضايا اإلستراتيجية  تحديد القضايا اإلستراتيجية  

)٥( الخـريطة المـفاهيـميـة   

 تحديد الوحــدات اإلستـراتيجيــة  تحديد الوحــدات اإلستـراتيجيــة 



 

  الـبعــد التـطـبـيـقي   

  الجامعات السـعـودية الموارد البشرية فيالـتخطيـط اإلستـراتيـجي لبنـاء :أوًال 

  جامعة أم القرى وأنموذجـهـا
  

  الخلفية التصورية لعملية البناء : المرحلة األولي 

  : تمـهـيد 

إن تقديم خلفية تصورية لعملية بناء المورد البشري تتمثل في تقديم تصور لجامعة المستقبل بصورة  

ين  ف. آلية  الحاجة التي تدعو إلى تقديم تصور لجامعة المستقبل ، هي للعالقة التالزمية واالعتمادية ب

ي   ة ف ة للجامع ة الداعم درات المحوري ل الق رية تمث وارد البش ة ، إذ أن الم رية والجامع وارد البش الم

  .تحقيق أهدافها 

ة   تقبل وتصور صائب     والعالقة بينهما في صورتها المثلى مستقبًال ، هي تصور صائب لجامع المس

  .للمورد البشري مستقبًال ، فال يمكن تقرير تصور أحدهما بصورة مثلى  بمنأ  عن تصور األخر

ة الرياضية       اهيم المعرف ك  بإنشاء   ) المنطق الرياضي  (وأمكن إيضاح هذه العالقة من خالل مف وذل

  ـ: ف فيها مستقبًال تصور المورد البشري المستهد و جدول تقرير صواب تصور جامعة المستقبل

  ـ تصور لجامعة المستقبل: التقرير أ 

  تصور للمورد البشري المستهدف مستقبًال: التقرير ب 

  جــدول تقرير صـواب الـتصـور            )١(جدول رقم                  التقرير صائب: ص 

  التقرير خاطئ: خ  

  التقرير أ   و  التقرير ب : ب ^  أ  
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بيان الحاجة الملحة وبيان  :مرحلة التصور لجامعة المستقبل تتبلور من خالل إصدار  بيانيين 

يتضمن تصوير للوضع الحالي  -:  ) case for action(بيان الحاجة الملحة ."التصور العام 

يعبر عن النظرة للمستقبل  -) :vision statement(بيان التصور العام .وأسباب عدم البقاء فيه 

  )١١٢ص،م٢٠٠٢السلطان ،".   (والهدف الذي تطمح الجامعة إلى تحقيقه 

  ـــ :بيان الحاجة الملحة لصياغة جامعاتنا بصبغة اقتصاد المعرفة  

ة      رات االقتصادية والسياسية والتقني تسارعت في السنوات القليلة الماضية مجموعة آبيرة من المتغي

ا  ،مت وال تزال في صياغة المجتمعات فية ، التي أسهوالثقا واالنتقال بها إلى أوضاع مغايرة تمامًا لم

  .)م ٢٠٠٥السلمي ، ( يجعلنا نعيش عصر التطوير المستمرآانت عليه في الماضي القريب ، مما 

رات            ك المتغي ا تل وم ، التي أملت وستملى عليه ال الي رات تعيش منظمات األعم  في ظل هذه المتغي

دياتوالت وير المستمر،  ح رورة التط ع        ض ق م ا يتواف ال بم ات األعم ياغة منظم ي ص همت ف وأس

ات عصر التطوير  ه  / متطلب ا عرف ًا لم تمرار  تفادي اء واالس ى البق بيلها إل ه س ة ، ألن عصر المعرف

ين المن    ) " م١٩٨٣(توفلر  ات العصر    بظاهرة سوء التوافق ب ي ، القرشي ،    " (ظمات ومتطلب الثبيت

  .)٢٢٤٠ص :١٤١٨

ي            ات األداء ف ال ومتطلب اخ األعم ى من رات عل ك المتغي أثير تل ا ت اء اإلدارة ومفكريه م علم وتفه

ة    Technologiesوتقنيات  Modelsالمنظمات ، فتبلورت اجتهاداتهم في شكل نماذج  وأطر فكري

Paradigms        ا ع المجاالت آي تم ة المستويات وفي جمي رس تهدف آلها لمساعدة اإلدارة على آاف

يط واألد           ي التخط ات ف ة وتوجه ي الممارس اليب ف ى أس ل إل ط لتنتق ر مخط ة تغيي ق عملي اء تتواف

ايرة      /ومعطيات عصر التطوير عصر التغيير وعلى هذا تمكنت اإلدارة من أن تكتسب مجموعة مغ

ا   ي مجموعه ّون ف ي تك ات الت اهيم والتوجه ن المف دًا " م ًا جدي ارًا فكري "  New  Paradigmإط



 

اهيم اإل    Paradigm  shiftوًال واضحًا  وتحقق تح رن     في مف دايات الق ى مشارف وب ( .٢١دارة عل

  ) .م٢٠٠٥السلمي،

  ــ:أهم تلك التحوالت في الدراسـة  برزوُت

  التحول من االقتصاد الصناعي إلى اقتصاد المعرفة

  التحول من إدارة األشـــيـــــــاء إلى إدارة المعرفــة

  )الفكري ( دي إلى رأس المال المعرفي التحول من رأس المال الما

  .التحول من أهمية الموارد االقتصادية الكمية  إلى أهمية المــــوارد البشرية الكمية والنوعية

ة مصبوغة             ة حديث ى صياغة المنظمات صياغة إداري د أدت إل ك التحوالت ق ـة أن تل وترى الدراس

ة نقطة     إدارة المعرفة ،فصياغة منظ/ بصبغة اقتصاد المعرفة  مات عصر المعرفة تجعل من المعرف

ا ، وفي     ا ومناهجه االرتكاز في نظامها ، وفي تحديد أهدافها ، وصياغة إستراتيجيتها ، وفي عملياته

ا           اء واالستمرار وتحقيق ميزته ا البق اء بخدماتها ويضمن له ى االرتق معالجة مشكالتها مما يؤدي إل

  .التنافسية 

  بمعــزل عن ذلك العالم ومتغيراته ،خاصة مؤسسات التعليم العالي   والمؤسسات التعليمية ال تعيش

الي     ) الجامعات (  يم الع ة    ( فواقع وطبيعة التحديات التي تواجه نظم التعل درجات وأشكال متفاوت ) ب

في القرن الحادي والعشرين وفي مختلف الدول النامية والمتقدمة على حد سواء ، فرضت آثيرا من  

ام      التحوالت الجذري يم بشكل ع الي والتعل يم الع رن        . ة في نظم التعل ذ أواخر الق ه من تج عن ا ن وهو م

ة     ه اإلصالحية التطويري رف بالموج ا ع روت   . الماضي م الن بي منها إع ي تض و  )  م١٩٩٨( الت

الي بمسمى    ات المجتمع         "شاعت في أدبيات التعليم الع الي مع متطلب يم الع ة نظام التعل ود مواءم جه

Relevancy  يم  و ات التعل ه مؤسس ا تقدم ة م ي مطابق ي تعن ا  الت ع منه ه المجتم ا يتوقع الي وم  .الع

وتفرض أن يساهم التعليم العالي في المحافظة على المعرفة وتوسيع نطاقها وتعميقها ونشرها بشكل  

  ي ـي فـة العالمـع المعرفـم التام في مجتمـهـل للطلبة اندماجـل مشكالته ، وأن تكفـيتيح لإلنسان ح



 

تقبل روت ،  "  .( المس الن بي ط     ) .م١٩٩٨إع رارات و خط تناد  ق ي اس ة إل رز الحاج ا يب ذا مم  وه

الي يم الع ات التعل رات   مؤسس ن تغي ات م هده المجتمع ا تش ي م ديات،إل والت وتح ى ويع،وتح ن

تجابة  دعوة اإلصالح اإلس ة   ل ات عصر المعرف ة لمتطلب ايرة والمواآب ة والمس وة عالمي ،و هي دع

الي خاصة    تجتاج آافة  يم الع د تبنت ووجه   ، المؤسسات التعليمية والتعل ر و    وق دعوة للتغيي ذه ال ت ه

يم وخاصة ا    اإلصالح  ؤون التعل ايا وش ة بقض ة ، المعني ات الدولي ن المنظم د م الي العدي يم الع لتعل

كو  ة اليونس ة  آمنظم ة المواءم ا عملي ت عليه دولي وأطلق ك ال يم    Relevancyوالبن م التعل ين نظ ب

ره من نظم    .طلبات الجديدة للمجتمعاتوالمت وعلى رغم ما يواجه نظام التعليم العالي السعودي ــ آغي

ي   يم ف ات       دول التعل ة التوجه تجابة ومواآب توى االس ى مس رة عل ديات آبي ن تح ـ م امي ـ الم الن الع

  .اإلصالحية العالمية ، إال أنه ال يملك خيارًا سوى االستجابة لهذه الدعوة اإلصالحية

دم      ــ و ة التق ك     . مع االعتراف بما حققه التعليم الجامعي السعودي من تطورات بالغ تج عن ذل ا ن وم

دة للمجتمعات   ك أوجه قصور    . من قدرة على المواءمة بين نظم التعليم والمتطلبات الجدي إال أن هنال

ـ   ١٤١٥ ــ  ١٤١٠( خطة التنمية الخامسة  وبعض اإلعتالالت التي يعاني منها، وهذا ما أبرزته ) ه

ًا في      ك آمي ل ذل من أن الدراسات أثبتت تدني مستوى الكفاءة الداخلية والخارجية للتعليم العالي ويتمث

اج سوق    ام واحتي ة بعض مخرجات النظ ين نوعي دم التناسب ب ًا ع يم ونوعي سمات مخرجات التعل

ك أيضا في خطة ال     ) هــ ١٤١٥ــ  ١٤١٠خطة التنمية الخامسة ، " ( العمل  د ذل ابعة   وتأآ ة الس تنمي

ة        ة والخارجي اءة الداخلي اض الكف ى انخف افة إل وازن ، إض تالل الت ن اخ اني م ات تع ن أن الجامع م

  ).هــ ١٤٢٥ــ  ١٤٢٠خطة التنمية السابعة ، . ( للجامعات 

دتها وزارة            ي عق عودي والت اد الس دوة  االقتص ي ن الج فف بل الع ات س ن الدراس ر م ت آثي وتناول

يط وحم وان االقتصاد والتخط ت عن ام  " ل ى ع عودي حت تقبلية لالقتصاد الس ة المس ـ  ١٤٤٠الرؤي هـ

اع وتجدد      "أآدت  ة وسرعة إيق على ضرورة أن يواآب نظام التعليم العالي متطلبات اقتصاد المعرف

  ولن يتحقق ذلك إال من خالل إعادة النظر في وظائف الجامعة ،المعلومات والمعارف واالبتكارات



 

وفير مخرج   ة ت ي آيفي امعي ووضع   وف وير األداء الج ى تط ل عل ل ، والعم وق العم ة لس ات مالئم

ة    نظم الجامعي " مؤشرات لألداء ، ونظام لالعتماد الجامعي بغية ضمان الجودة والتطوير المستمر لل

رة من   .  وأآدت أيضًا نتائج وتوصيات الندوة على أن هناك أهمية خاصة ال بد وأن تحتل مساحة آبي

تثمار  أولويات الرؤية الم ستقبلية لالقتصاد السعودي تدور حول العنصر البشري وأهمية وآيفية االس

  ) .هــ ١٤٢٣وزارة االقتصاد والتخطيط ، . ( فيه ، باعتباره رآيزة المعرفة ومصدرها 

ة        ات اقتصاد المعرف الي وأن تواآب متطلب يم الع فالدعوة إلى التطوير المستمر للنظم التعليمية والتعل

ة    هي دعوة لصيا دعوة   ، غة جامعاتنا صياغة إدارية حديثة مصبوغة بصبغة اقتصاد المعرف ذه ال وه

ة         تقبل في عصر المعرف ة المس ذا الصوفي   .ظهرت بأساليب مختلفة مؤداها سبيل واحد هو جامع فه

ة     ة العربي ي المملك الي ف يم الع دوة التعل ي ن دمها ف ي ق ل الت ة العم ائج وتوصيات ورق ي  نت دعو  ف ي

ة         )هـ ١٤١٨) (مستقبلية رؤى (السعودية ادة تشكيل حضارة الجامعات السعودية لتعبئ ة إع ى أهمي إل

ذا       ة في الجامعات ، وه االلتزام بالرؤية الجديدة وخاصة فيما يتعلق بمفاهيم السوق واألسس التجاري

ات             تقبلي للجامع دور المس ع ال ب م ة تتناس ارة الجامع ي حض ة ف ة نوعي ل نقل ن عم ل م ا يعج مم

  )٥١٨ص:هـ ١٤١٨في ،  الصو.(السعودية

الي       )هـ١٤٢٥(وفي دراسة   سفر  يم الع ى أن اتجاهات مسئولي مؤسسات التعل التي خلصت  فيها إل

ة  )هـ ١٤٢٥،سفر.(تتفق إلى حد آبير نحو تطبيق ثقافة إدارة األعمال في إدارة جامعة أم القرى  وتلبي

ات ، و اء المجتمع ي بن ة ف امي دور المعرف رًا لتن دعوات ،ونظ ذه ال ة له ات هي المعني ا أن الجامع بم

ة         تقبلية خاصة  ترتقي بالجامع ة مس ى رؤي ة أن  تتبن بتكوين المعرفة فقد أصبح لزامًا على آل جامع

  .تسايرًا مع عصر المعرفة ،وبمنسوبيها إلى مستويات عالمية

  

  

  

  



 

  -:بيان التصور العام لمستقبل الجامعات السعودية   

دولي   اء مج " يؤآد تقرير البنك ال ة   بن ة مزدوجة       " تمعات المعرف ة تواجه مهم دول النامي ى أن ال عل

الي       ا الع فمن ناحية أولى ينبغي عليها محاولة التغلب على المشكالت القائمة التي تكتنف نظم تعليمه

دء في     من خالل اإلصالحات الحقيقية الشاملة والمالئمة ، والتي تعمل على تهيئة هذه المؤسسات للب

ات التي يفرضها           المهمة الثانية وهي   ه بنجاح المتطلب ا لتجاب ا وتكييفه ادة تشكيل وصياغة نظمه إع

ه  ة عن ديات الناجم ة التنافسي والتح ي . اقتصاد المعرف الي ف يم الع دول ومؤسسات التعل ة ال إن رغب

ورة المعلومات واالتصاالت يجب أن        ة وث االستفادة من الفرص الجديدة التي يقدمها اقتصاد المعرف

  ) .م ٢٠٠٢البنك الدولي ، . ( في القيام بهذه المهمة المزدوجة بنجاحتكون سببًا 

  ى ـة األولـي قد حققت المهمـم العالـة في وزارة التعليـة ممثلـق فإن الدولـاستنادًا على ما سب          

اريخ  ذي صدر بت ات ال الي والجامع يم الع ام مجلس التعل ك بإصدار نظ دارة، وذل ـ ٤/٦/١٤١٤بج ه

الي السعودي  والذي شك يم    . ل نقلة نوعية ومنعطفًا بارزًا في مسيرة التعليم الع ة التعل استشعارا بأهمي

د            يم موح اد تنظ رض إيج ا ف رات مم ذه التغي ة ه ا لمواجه ات وتأهيله اء المجتمع ي بن ة ف والمعرف

  .للجامعات يحقق التنسيق والتكامل بين هذه المؤسسات 

يم ا     س التعل يس مجل ام وتأس ذا النظ دور ه ات فص الي والجامع ة  ،لع س الجامع ل (ومجل لك

يم ، للتغلب      )جامعة وع من التعل ذا الن اعتبرإلى حد آبير بداية حقيقية إلدراك ضرورة ضبط مسار ه

ة      درة ومرون ر ق على المشكالت القائمة وتدارآا لإلشكاليات والسلبيات التي يعاني منها ، ويكون أآث

  .والتجاوب معها بشكل أآثر فاعلية ، ميةعلى مواجهة ومواآبة التغيرات المحلية والعال

ي والقرشي  ر الثبيت ا ذآ ي آم ة تعن ـ١٤١٨(والمرون يم   )ه ون التعل ارة لضرورة أن يك ا إش ي أنه إل

اً  ًا متكيف الي نظام ي .(الع ي ، الثبيت ـ١٤١٨،القرش ات    ).ه ف الجامع ة و تكيي ي تهيئ ا أدى إل ذا مم ه

  في دراساته وتحليالته المتعلقة بكيفية Ashby ويوضح-المهمة الثانية  -لمتطلبات اقتصاد المعرفة



 

اءات عضوية              ا هي إال بن ة المستمرة ، أن الجامعات م رات البيئي ة التغي تكيف الجامعات مع طبيع

ا        Assimilatingتقوم بعملية التمثيل  ة الخاصة به ا الداخلي ا ولوائحه ا لقوانينه والتطور والنمو طبق

يري ، .(  ة الث) .م ٢٠٠٥العس ات         فالمهم ل مقوم م تكتم كل ول ا والتش ور النم ي ط ت ف ة مازال اني

ة    و اقتصاد المعرف ة نح ه الدول ن توج تجالئه م ن اس ا يمك عي لتحقيقه اور، نجاحها،والس ة  فمح خط

منت    ة  تض ة الثامن ث        "التنمي م البح ة ودع ام بالمعلوماتي ة واالهتم وم والتقني ة العل وير منظوم تط

   .)هـ ١٤٣٠ـــ ١٤٢٥خطة التنمية الثامنة ، . (  "وتشجيعه والتوجه نحو اقتصاد المعرفة

ة الثامن  ـالتي وضعت في ضوء خط ) التعليم العالي ( وبتحليل األهداف العامة والسياسات   ة ـة التنمي

وب في        )  هـ١٤٢٧تقرير  وزارة التعليم العالي ،( في م تتوافق بالشكل المطل اير ول م تتس نرى أنها ل

ة وه  و اقتصاد المعرف ه نح أن تتصف بصفات   التوج الي ب يم الع ات التعل ى مؤسس رض عل ا يف و م

رات    ات ومتغي ه متطلب ا لتجاب ات وتكييفه ام الجامع ادة صياغة نظ تم إع تقبلية و يح المؤسسات المس

  .العصر 

ة للتعامل           ة الثاني در لتحقيق المهم يلة األق ة والوس ة هو المنهجي فتبني الجامعات نموذج النظم المتكيف

ي      . بل بما يحمله من متغيرات وما يفرزه من تحوالت مع الحاضر والمستق ه الثبيت ا انتهى إلي وهو م

إذن اهللا   ) هـ١٤١٨(والقرشي ا ب من انه إذا نجحت الجامعات السعودية في أن تصبح نظمًا متكيفة فإنه

هولة      ر وس ل يس تقبل بك ع المس ل م تطيع التعام آت     . تس ن مفاج ه م ي طيات ل ف ا يحم تقبل بم فالمس

ي      ،  على النظم التي ال تستطيع التكيف   وصدمات يؤثر  ه قرين ا عرف ) ١٩٨٢(والنظام المتكيف آم

هو النظام المفتوح ألفكار وتصورات المجتمع القادر على استيعاب آل التوقعات  دون الترآيز على 

دوث   ن الح تقبل الممك ع  .الحاضر والمس ف م رعة التكي ق س ن أن تحق عودية ال يمك ات الس والجامع

رات         متغيرات ومتط ع الحوادث والمتغي م تحسن توق ا ل ات العصر ، م ا يتطلب استخدام     . لب وهو م

رار المعلومات           وفر لمتخذ الق ة سريعة ت ة ديناميكي تقبلي ، ولكن بطريق أساليب ومناهج البحث المس

  المطلوبة في أسرع وقت ، واإلدارة على أساس المعلومات المستقبلية ينبغي أن تكون إدارة متكيفة



 

وذج  نظام إدارة متكيف ونظام       . لتجاوب مع مؤشرات التغير المستقبلي سريعة ا  ي نم ا يعن وهو  م

ا     ق له تقبل ويحق ة المس عودية لمواجه ات الس ل الجامع وذج يؤه ذا النم ى ه ف ، وتبن ات متكي معلوم

اهج      تخدام من ك اس ب ذل ف ، ويتطل تعلم والتكي رعة ال ي تتصف بس تقبلية الت ات المس صفة المؤسس

ةوأدوات وتقن ات حديث ة    . ي ة بالغ ا ذات أهمي ددة وجميعه تقبل متع ؤ بالمس تخدمة للتنب اهج المس فالمن

  ـــ: فمن المناهج المطلوبة لجعل نظـام المعلومات متكيف . بالنسبة لنظام المعلومات المتكيف 

نيفها   ات وتص ول المعلوم ميم حق تقبل وتص راف المس راء الستش م الخب نهج حك تخدام م اس

 .ريدية وإعطائها صفات تج

 .استخدام منهج تحليل االتجاهات  

ك        ة ذل ددًا من الوظائف ومن أمثل درج    : ويمكن أن يمارس نظام التكيف ع ره بال ا ذآ       Baldrdgeم

ات          ) م  ١٩٨٣(  ائص واالتجاه د الخص ة لتحدي ة الخارجي ة بالبيئ ة الجامع ي عالق ر ف ادة النظ إع

ى       االجتماعية واالقتصادية خارج الجامعة وبين الطل ا ينبغي عل د م م تحدي ة ث بة المقبلين على الجامع

وبن    . الجامعة فعله تجاه تلك التغيرات  ره ري ا ذآ من ممارسة النظام    ) م ١٩٨٣(  Rubinوآذلك م

  .المتكيف لزيادة أو نقص أعضاء هيئة التدريس 

ة وفاع      اليب التخطيط اإلستراتيجي أهمي ر أس ى   وإستراتيجية اإلدارة المتكيفة ربما تكون أآث ة وتبن لي

ه   الجامعات السعودية لنموذج النظم المتكيفة ربما يكون الوسيلة المناسبة لمواجهة المستقبل ومتغيرات

  ) .هـ ١٤١٨الثبيتي ، القرشي ، .   ( المتوقعة وغير المتوقعة

ة والمؤسسات          تقبلية لعصر المعرف فجامعة المستقبل ال بد لها من أن تتسم بصفات المؤسسات المس

م  المستقبل م   ( ية هي مؤسسات تعل يم         ) منظمات تعل ا من أجل تعل ود مستمرة فيه تتصف بوجود جه

م       ع عمله وه في واق ا تعلم وتعيش في   . مواردها البشرية وبشكل دائم أشياء جديدة ، وآيف يطبقوا م

ين        التطوير والتحس ا ، ف رية معه ا البش ة موارده ى مواءم ة إل ة بحاج ل المنظم رات تجع ل متغي ظ

  مات المنظمة حاجة ملحة وهدف إستراتيجي يضمن لها البقاء واالستمرار ، وال يمكن المستمر لخد



 

ارات   ن المه الي م توى ع ة وبمس رية متعلم وارد بش اطة م ك إال بوس ق ذل ونستخلص صفات .تحقي

ة محجوب    ائمتين قائم التي تتضمن خصائص وسمات      )م٢٠٠٣( جامعة المستقبل من القراءة في ق

ة  )م٢٠٠٥(ائمة عقيلي وق. المؤسسة الجامعية  الم   . التي تتضمن خصائص المنظمة المتعلم لرسم مع

  .و سمات جامعة المستقبل 

  : سـمات جامعة المستقبل

يم والبحث        ١ ة بالدرجة األساسية ، مضمونها التعل ـ يتسم محور نشاط الجامعة بأنه ذو سمة أآاديمي

  .العلمي والذي يتطلب إدارة إبداعية 

ة الحلق   ٢ د الجامع ة والتط      ـ تع ات المعرف ع معطي ًا م ر تماس ة األآث ادين ة المجتمعي ي مي  ورات ف

  .و اهتمامها  اختصاصها

األطر البشرية           ٣ ده ب ذي تم ا ال تقبل موطنه الم مس ـ تعد الجامعة الموقع األآثر حساسية في رسم مع

  .والكفاءات والمهارات من خالل مخرجاتها

  .ة المؤهلة لنقل المعارف والمهارات لغيرها ـ تضم الجامعة آمًا نوعيًا من الموارد البشري٤

ل في     ٥ ة خاصة تمي ـ ترتبط الجامعة بنظيراتها من المؤسسات الجامعية األخرى بصالت ذات طبيع

  .العادة إلى التعاون وال تخلو من المنافسة 

  .ـ التعلم وسيلة للتكيف مع التغيرات التي تحدث في البيئة وبشكل مستمر ٦

  .ـ يرآز التعلم في الجامعة على جانب االبتكار واإلبداع٧

  .ـ يعد اإلنتاج المباشر للجامعة فكرًا ومعارف ومهارات خاضعًا لمفاهيم اقتصاد المعرفة ٨

ياء  ٩ ة األش ي الجامع رية ف وارد البش يم الم ك لتعل ارعًا  وذل تمرًا و  متس تعلم مس ون ال ـ يجب أن يك

ل المؤسسات التعليم   دة قب ارات البشرية المستمر والسريع     الجدي د وتحسين المه ة األخرى ، فتجدي ي

  .مطلب أساسي فيها 

  .ـ الجامعة تستخدم وسائل تعليمية حديثة وتوفر مستلزمات العملية التعليمية ١٠

  



 

  .ـ الجامعة هي التي توفر المناخ المادي والمعنوي لتطبيق ما تعلمته الموارد البشرية ١١

  .علم وسيلة للتحرك إلى المستقبل ـ الجامعة تعتبر الت١٢

  .ـ تنظر الجامعة إلى آل من يعمل فيها على أنه موظف معرفة وتعلم ١٣

ل بتحقيق        ١٤ ل األجل ، يتمث ر وطوي د آبي ه عائ ـ الجامعة تنظر إلى التعلم على أنه استثمار بشري ل

  .المهارة العالية وبشكل مستمر لدى مواردها البشرية

  .ريب والتنمية صفة من صفاتها الناجحة ـ تعتبر الجامعة التد١٥

  .ـ تؤآد الجامعة على ضرورة شمولية التدريب والتنمية لجميع مــواردها البشرية١٦

  ).م ٢٠٠٣محجوب ، ) . ( م ٢٠٠٥عقيلي ، (                                                               

  : تأسيس قواعد البناء : المرحلة الثانيـة 

  .حديد المتغيرات  البيئية المعاصرة المؤثرة في إستراتيجية بناء الموارد البشريةت ) أ

  :تتحدد متغيرات البيئة الخارجية في 

  .المتغير االجتماعي ـ المتغير السياسي ــ    المتغير الثقافي ــ  المتغير  التقني  المتغير االقتصادي ـ

  :وتتحدد أهم عناصر البيئة الداخلية في 

  .ة التنظيمية  ـــ التقنية المستخدمة الثقاف

اقتران متغير البيئة الخارجية ،عند تحديد المتغيرات البيئية الخارجية و الداخليةت الدراسـة وقد آثر

تحليل (إلبراز تصور شمولي يخدم فيما بعد التحليل البيئي  ، بما يناظره من عناصر البيئة الداخلية

  ).الفجوة 

  ــــ:  السياسية/ االجتماعية / المتغيرات  االقتصادية 

رات االقتصادية والسياسية       تسارعت في السنوات القليلة الماضية مجموعة آبيرة من المتغي

  ا إلىـاغة المجتمعات المعاصرة واالنتقال بهـوالتقنية التي أسهمت ــــ وال تزال ــــ في إعادة صي



 

ي الماضي القري      ه ف ت علي ا آان ًا لم ايرة تمام وير   أوضاع مغ يش عصر التط ا نع ا يجعلن ب ، مم

عصر ثورة المعرفة ، وبروز العولمة ، وقيام التكتالت  )  ١٠٣ص :م ٢٠٠٥السلمي ، . ( المستمر 

ا          ـد آله ـرات تؤآـ ـالم ومؤشـ ك من معـ ر ذل ة  وغي االقتصادية الكبرى واالقتصاد القائم على المعرف

ة      د هو مجتمع المعرف وني جدي ـة         أننا باتجاه نشؤ مجتمع آ ذه األمـ اريخ ه ه ت ا يزخر ب ار م ، وباعتب

ى المساهمة    الحضــاري وبما تحمــله من رسالــة سامــية ، فإن األمر يتطلب نظامًا تعليميًا قادرًا عل

ـالمية    ذه التطورات الع يم    (والمنافســة والتكـيف مع ه ة والتعل ) هـ ١٤٣٥/ـه ١٤٢٥،خطة وزارة التربي

ة تبنت المملكة العربية السعودية التوجه نحو اقتصاد المعرفة في  وتسايرًا مع توجهات عصر المعرف

تطوير منظومة العلوم " وهدفت في أحد محاورها إلى) هـ١٤٣٠هـ ــــ ١٤٢٥( ية الثامنة خطة التنم

  " . والتقنية واالهتمام بالمعلوماتية ودعم البحث العلمي وتشجيعه والتوجه نحو اقتصاد المعرفة

ة الثا (  ة التنمي ة ، خط ـ  ١٤٢٥من ـ ـــ ـ ١٤٣٠ه ة     .)ه ر المعرف ات عص تجابة لتوجه ت االس وتوال

دور       ث تضطلع ب الي حي يم الع ات التعل ة وخاصة مؤسس ات الدول ي مؤسس ًا ف ة تباع وخطط التنمي

مشـروع  ( تبـنت وزارة التعلـيم العالي مشروع آفــاق حيث . محوري لتلبية احتياجات عملية التنمية 

ـية  ـة السعودية        الخطـة المستقـبل ة العربي ـي في المملك ـم الجامع ى إجراء      و) للتعلي زم عل دت الع عق

 ٢٥عملية تطوير شاملة لنظام التعليم العالي في المملكة ، وذلك بتطوير خطة مستقبلية طويلة المدى 

ول ا   اد الحل ة  عامًا ، تتناول معالجة التحديات التي تواجه نظام التعليم العالي بكل تعقيداتها وإيج لناجع

اع  في نظام التعليم العالي لجوانب القصور ، واالرتقاء بجوانبه اإليجابية بأسلوب علمي متزن ، وبإتب

  .أسلوب التخطيط اإلستراتيجي طويل المدى المستند إلى نتائج علمية وموضوعية

الي        يم الع اءة نظام التعل اء بكف ة   ( ويتمثل الهدف العام للمشروع في االرتق اءة الداخلي ة  الكف والمواءم

ة  اء   ) الخارجي ل واألآف تغالل األمث ق االس ي تحقي روع فه ة للمش داف الجزئي م األه ا أه ة أم بالمملك

يم  . للموارد البشرية في مؤسسات التعليم العالي  في ضوء رؤية مستقبلية ورسالة طموحة لنظام التعل

الي  دريس    . الع ة الت اء هيئ ة أعض روع دراس ات الخاصة بالمش تهدف  .وتضمنت الدراس ي تس  الت



 

دريس    ة الت ة بأعضاء هيئ ور المتعلق ع األم ورد البشري  ( استشراف جمي اء ) الم ا يضمن االرتق بم

   .وتبعًا لمتوالية هذه االستجابات تبلورت هذه الدراسة . بكفاءة أدائه آمًا ونوعًا 

  ـ :الثقافة التنظيمية / المتغير الثقافي 

ة لل      ة محابي ة ثقاف ة عصر المعرف ال ثقاف ي نظام األعم ة ف ة ثابت ر حقيق ر ، والتغيي تطوير والتغيي

تثناء         ) وفي نظام الحياة عمومًا(المعاصر  ه اس ى أن يس عل ة ول ار بصفة دائم . ينبغي أخذه في االعتب

ه           ر المخطط ل تثماره إلحداث التغيي ًا واس رًا طبيعي اره أم ر باعتب ول التغيي ذي  ، وعلى الجامعات قب ال

ة            يهدف باختصار إلى تعديل ة عملي ة المنظم ر في ثقاف ة ، والتغيي رات البيئ تالءم مع متغي التنظيم لي

ة     ا ذآر مالئك تصنع حدودًا   ) م ٢٠٠٧( أساسية وسمة مميزة لتطوير المنظمات ، وثقافة التنظيم آم

ذا              ر ه الي يصبح من الصعوبة تغيي اتها وبالت ا وإستراتيجياتها وسياس ة وتوجهاته ى المنظم ة عل قوي

ذه  ع التوجه وه ـل م ي التفاعـ ـة ف ر مــرونـ ة وتتطور لتصبح أآث ك الثقاف ر تل م تتغي ا ل النشاطات م

  ) .  ١٥٦ص :م ٢٠٠٧مالئكة ، . ( تـطـور المـنـظـمـة 

ع      ع الواق ف م ى التكي ة عل درة الجامع ام ق ديًا أم ق تح ات يخل هده الجامع ذي تش ور ال والتط

ع   ا تطوي ة       والمستقبل ، والجامعات آنظم متكيفة يفترض منه ا مع ثقاف ا وإستراتيجياتها ونظمه ثقافته

عصر المعرفة والتوجه نحو اقتصاد المعرفة مما يعني تغيرًا في التصورات وتكيف مع التطورات     

املين ذوي        ـوارد البشرية في تطور مستمر والع تتمثل مظاهرة وسماته من خالل النظر إلى أن المـ

وخلق ثقافة تنظيمية ) جامعات المستقبل ( التعلم  هم األساس في منظمات) عمال المعرفة ( المعرفة 

  . وبإرساء ودمج مفاهيم إدارة المعرفة في نسيج الجامعة ونظمها.  محابية للتطوير والتغيير الهادف

  ــــ: والتقنية المستخدمة / المتغير التقني 

لومات أو نعيش اليوم في عصر المعلومات ، وأصبحت المجتمعات المتقدمة توصف بمجتمعات المع

ن خالل     ك م ي اقتصادها وذل ات ف ى المعلوم د عل ي أصبحت تعتم ات الت ي المجتمع ة ، وه المعرف

ة       ع المعرف اء مجتم ي بن ا ف تفادة منه رها واالس ا ونش ا ومعالجته ات إنتاجه ريع  .عملي التطور الس ف

ر يم بغ ال والتعل ات المعلومات شمل القطاعات والمنظمات الصناعية واألعم ي تقني ذهل ف ض والم



 

ى        "تعزيز عملياتها ومخرجاتها ،  ة المعلومات أدى إل ذي حدث ويحدث في تقني فالتغيير والتطور ال

ة المعلومات دور القا      ة المنظمات ، ولعبت تقني ر في المنظمات      تطور آثيف في بني ة التغيي د لعملي ئ

ة للتكيف           ة للمنظم ة الداخلي ة والمتطورة يعزز البيئ ات الحديث رات   فتبنى المنظمات للتقني مع المتغي

  ) . ٦٧ـــ  ٦١ص:م ،٢٠٠٥العطيوي ، ". ( الخارجية 

ايرة        أخر عن مس رز خطورة الت وفي ضوء هذا التطور والتسارع المستجد في تقنية المعلومات ، تب

ـاد  ي وزارة االقتص ة ف ـة ممثل ا الدولـ ا دع ذا م ات ،وه ذه التقني تغالل ه ي اس المي ف ه الع التوج

ـة    والتخطيط إلى االهتمام وال ـية السابعـ ـة التنمـ ـ   ١٤٢٠( ترآيز في خطـ ـ  ١٤٢٥ــ ى محور   ) ه عل

ة   توى دق ين مس ى تحس ي تهدف إل ن السياسات الت د م ى وضع العدي ة وإل خاص بقضايا المعلوماتي

 : في جميع المجاالت من خالل  المعلومات وتوافرها في الوقت المناسب من الناحية الكمية والنوعية

  .وتنميتها في مجال المعلوماتيةإعداد الطاقة الوطنية  .١

  .الخدمات والتقنية المعلوماتية في المجتمع ورفع مستوى الوعي المعلوماتيالعمل على نشر .٢

خطة التنمية السابعة . ( إدخال تقنيات المعلوماتية ونشرها في الجهات الحكومية والخاصة  .٣

  ) . ١٢٦ص: هـ ١٤٢٥ـــ  ١٤٢٠، 

ا   ) هـ ١٤٣٠ــ ـ ١٤٢٥( أما خطة التنمية الثامنة  ا وتوظيفه حاز االهتمام بتقنية المعلومات وتطويره

ة هو       ة الثامن وم    " بعدًا إستراتيجيًا مهمًا فيها ، فأحد المحاور الستة لخطة التنمي ة العل تطوير منظوم

خطة  ( "والتوجه نحو اقتصاد المعرفة  والتقنية واالهتمام بالمعلوماتية ودعم البحث العلمي وتشجيعه

  ) .هـ  ١٤٣٠ــــ  ١٤٢٥الثامنة ، التنمية 

ي      وري ف دور مح الي ب يم الع ي وزارة التعل ثًال ف الي مم يم الع ام التعل ار يضطلع نظ ذا اإلط ي ه وف

ة إذ شملت   الدراسات الخاصة في مشروع      مسايرة وتحقيق توجهات وأهداف الخطط التنموية للدول

  ) هـ  ١٤٥٠ـــ  ١٤٢٥العربية السعودية مشروع الخطة المستقبلية للتعليم الجامعي في المملكة( آفاق

  دراسة تختص بنظام تقنية المعلومات واالتصاالت ، واستمدت هذه الدراسة أهميتها من وجود 



 

ة    الحاجة الماسة لوضع نظام فاعل لتوظيف تقنية المعلومات واالتصاالت ، وبناء المعلومات اإلداري

اذ   بين أجزاء ووحدات نظام التعليم العالي القائمة و المستقبلية ، بهدف رفع مستوى االستجابة في اتخ

ام  ي نظ ؤثرة ف ة المجاالت الم ي آاف تويات ، وف ع المس ى جمي اء بجودة العمل عل رارات واالرتق الق

ـعليم   ًا       ،التعليم العالي ، ودراسة أخرى اختصـت بتقنيـات الت ـعليم عنصرًا هام ات الت ل تقني حيث تمث

يم لتحسين مستوى جودة التحصيل         في نجاح العملية الـتعليمية وتت ات التعل طلب استخدام أنسب تقني

  .وتشجيع الطلب على التعليم وزيادة الكفاءة الداخلية والمواءمة الخارجية لنظام التعليم العالي 

  ـ : التطبيقات اإلستراتيجية - ب 

ا ذآر ديسلر                      ات اإلستراتيجية آم ر التطبيق ي  من أحدث المما  ) "م٢٠٠٣(تعتب رسات ف

ن           ل م ين آ ـق ب ـيق التواف ـدف تحق ـات إذ تسته ر المنظم ي تغيي ـي ف ـوير التنظيم ـال التطـ : مجــ

  ).م ٢٠٠٣ديسلر،".(إستراتيجية المنظمة ، الثقافـة التنظيـمية ومتغيرات البيــئـة الخارجة 

ة   المتغيرات االقتصادية واالجتماعية والسياسية والثقافية والتقنية تتداخل في التأ ى أداء الجامع ثير عل

ا              ة ونظمه ة التنظيمي ة الجامع رات مع ثقاف ذه المتغي ا يستدعى توافق ه ألدوارها المستقبلية ، وهو م

تقبلية ـعة   ، المس ـبل الجامـ ـعالم لمستقـ ؤ  بصورة واضحة المـ ل التنب ن  أج ر ، م التطوير و التغيي ف

ذا    والتخطيط االستراتيجي يتطلب عادة إجراء تغييرات  مثل ال ة  إلحداث ه تغيير في الثقافة التنظيمي

ق ه ، التواف تراتيجية تحقق ات إس ب  تطبيق ا يتطل و م ات  ، وه م التطبيق ـة أه دد الدراس ذلك تح ًا ل ووفق

    -:اإلستراتيجية في إحداث التوافقيات التالية 

  نظام متكيف/ نظا م الجامعة

  .إدارة معرفة إدارة تغيير إدارة تطوير/ وإدارة الجامعة

  تقوم على النظم المعرفية ونظم الكوادر المعرفية/ تراتيجية بناء الموارد البشريةوإس

  

  



 

عودية  ات الس ي الجامع تراتيجية ف ات إس اد تطبيق يناريو إليج نهج الس ة م تخدم الدراس ة أم(وتس  جامع

  -: والجدول التالي يوضح أمثلة لتطبيقات إستراتيـجية   تحدث التوافق المطلوب)  القرى 

  ) ٢( ول رقــم جد      

  صور من التطبيقات اإلستراتيجية ونتائجها   تطبيقات إستراتيجية 

اهيم إدارة  ج مف اء ودم إرس

اقتصاد المعرفة في نسيج/ المعرفة 

  .الجامعة ونظمها 

ة      صبغة اهللا  (( صبغ الجامعة بصبغة اقتصاد المعرف

رة  )) ومن أحسن من اهللا صبغة ونحن له عابدون  البق

  . ) ١٣٨( اآلية 

اهرة  ة آظ س المعرف عك

  .تنظيمية 

 

ب  ة    يتطل ك بإتاح ة وذل ترك للمعرف م المش ذا الفه ه

الفرص لجميع عناصر المؤسسة الجامعية ليتحاوروا 

 .حول المعرفة 

المشارآة في الممارسات المعرفية األمثل من خالل   

ـوارد البشـرية  مشارآة  دريس   ( الم ة الت  )أعضاء هيئ

  .في المؤتمرات والندوات 

يتك  يد المعرف ة الرص وين وتنمي

  . للجامعة وبناء الخبرات 

جيع   الل تش ن خ ة م ع المعرف اج وتوزي ـوارد إنت الم

ـرية  ائهم  البش اثهم وعط ي أبح ار ف داع واالبتك ى اإلب عل

 .الفكري والعلمي  

رية     وارد البش ن الم وافر م يد المت ر الرص حص

  . واالحتياج منه آمًا ونوعًا 

ا   ة والتقني تثمار المعرف تاس

ة ي تنمي ورة ف ة والمتط الحديث

ا د تفوقه ة وتأآي درات الجامع ق

  .وتميزها في مجال نشاطها 

اعتماد البحث العلمي المنظم والتطوير التقني سبيًال  

 .لحل مشكالت الجامعة 

توظيف القدرات والموارد العلمية والبحثية للجامعة  

 .بما يحقق أهدافها 

ة والتي تشم     ة  تعزيز المعرفة داخل الجامع ل المعرف

  .الصريحة والضمنية بالتقنية وتبادل الخبرات 

  

  



 

  ـ :اءــراءات البنــإج :الـثالثة  ةـلحـمرال

ري في ـورد البشـيل دور المـتحل( الخيار اإلستراتيـجي .١

            )ةــالجامع

 .ةــجي للجامعــدور اإلستراتيــي والــار اإلستراتيجــديد الخيــتح ) أ

  -:اع الموارد البشرية في الجامعات   ـتحليل أوض  -أوًال  

ة النو     )المـوارد البشـرية  (  أعضاء هيئة التدريس  يعتبر رات في معادل م المتغي ة والجودة   من أه عي

ي   اع التعليم ي القط ة     ،ف ة التعليمي دخالت العملي م م د أه ة   ،وأح وعي للمؤسس توى الن ويم المس وتق

يم الجامعي    ،التعليمية يتم بناء على نوعيتهم ومدى آفاءتهم  و إحداث التغيير والتطوير في نظام التعل

دريس       ،واالستجابة لمتطلبات المواءمة ة الت اءة أعضاء هيئ ع آف ة رف ا يفرض   ،يأتي أوًال من بواب مم

م في ضوء           ويم والتطوير الخاصة به ة والتق ين والترقي ار و التعي مراجعة عملية جذرية لنظم االختي

يم    ).هـ١٤٢٥،العسيري.(االتجاهات العالمية  وهو ما أشار   إليه المؤتمر اإلقليمي العربي حول التعل

ام   روت ع ي بي د ف ذي انعق الي ال يم   ) م١٩٩٨(الع ي التعل دريس ف ة الت ن  أن أوضاع أعضاء هيئ م

العالي العربي بشكل عام ال تطابق بعض المعايير الدولية آما حددتها التوصية الدولية حول أوضاع  

لهذا أآدت خطة  ) م١٩٩٧( م العالي التي أقرها المؤتمر العام لليونسكو عامهيئات التدريس في التعلي

د             الي أن تعتم يم الع ات التعل ات ومؤسس ي للحكوم ه ينبغ ى أن ؤتمر عل ي الم رت ف ي أق ل الت العم

دادهم     دريس وإع ة الت اء هيئ ار أعض ي اختي ة ف تراتيجيات المالئم اراتهم  ،اإلس ة مه لة تنمي ومواص

ي  المهنية ، آما أآدت ه ع  ،ذه الخطة على أنه يتعين على آل مؤسسة انشاء مرآز للتطوير المهن ورف

ا   دريس فيه ة الت ز  .األداء التدريسي ألعضاء هيئ ة لتعزي تراتيجيات المالئم وير االس ي تط ا ينبغ آم

ا ونشر    ، القدرة على إجراء األبحاث يعها وتعميقه خاصة األبحاث الهادفة إلي اآتساب المعرفة وتوس

 )المـوارد البشـرية (فأي خلل في نوعية أعضاء هيئة التدريس. ) م١٩٩٨،إعالن بيروت . (نتائجها 

  التعليم العالي مما يترتب عليه قصور في جودة العملية التعليمية  سيلقي بظالله على آفاءة  مؤسسات

  



 

ا     ودة مخرجاته الي ج ودة     .وبالت ق الج ة وتحقي مان النوعي ـرية   ولض ـوارد البش رح للم يقت

  ـــ: اآلليات التالية ) هـ١٤٢٣(يالزهران

ارات      وجود سياسات واضحة لتحديد المواصفات المطلوبة في الهيئة األآاديمية من حيث المه

  .والقدرات واالتجاهات والقيم األخالقية و العلمية 

ة          ا للمواصفات المطلوب دريس وفق ة الت ار أعضاء هيئ توفر سياسة توظيف محددة تضمن اختي

 .ز المادية والمعنوية لتشجيعهم على جودة األداء واإلنجازوتوفر لهم الحواف

ارات        درات ومه تمر لق وير المس ة والتط رامج خاصة للتنمي وفير ب ات تضمن ت ود سياس وج

ا       ى استخدام تكنولوجي دريس عل ة الت أعضاء هيئة التدريس وترآز على تنمية مهارات أعضاء هيئ

ا لالرتق  ة وتطبيقه ات الحديث االت والمعلوم ثاالتص دريس والبح ودة الت يري . (اء بج العس

  ).هــ١٤٢٥،

  ـ :الموارد البشرية من منظور المستقبل   -ثانيًا

تتحدد       رين س ادي والعش رن الح اب الق ى أعت ة عل كالت القائم ل المش ع  إن ح ورنا لمجتم ًا لتص تبع

ًا و رللدو ًاـووفق، المستقبل الي بوجه ع     الذي يعهد به إلى التعليم عموم يم الع ى التعل اليونسكو،  ( .ام إل

  ) .م ١٩٩٨

اد  في ظل التوجه نحو اقتصاد المعرفة ، األنظار  تتجه صوب مؤسسات التعليم العالي باعتب ارها عم

ـت اقتصاد         .بناء مجتمعات المعرفة ـا ،إذ تسعى منظما ـة وأعماله دًا للجامع ـًا جدي وهو ما يشكل فهم

ـية له       زة التنافس اء المي ـر       المعرفة جاهـدة نحـو دعم وبن ـد ذآ ـة فق ـواردها البشري ـلة في م ا ، المتمث

ـال بشري    ) م ٢٠٠٥( طايل  ه رأسمـ أنه في ظل اقتصاد المعرفة ال يؤخذ آل عنصر بشري على أن

ار ، ذات              ى االبتك ادرة عل رة المبدعة الق ال البشري العناصر المفك رأس الم راد ب ا ي ه ، وإنم يعـتّد ب

اء     التي تكون ا،القدرات العلمية المتميزة لميزة التنافسية الوحيدة للمنظمات في صراعها من أجل البق

  ) .م ٢٠٠٥طايل ، . ( ويطلق على هذه النوعية من العنصر البشري عمالةالمعرفة 



 

الي    يم الع ) الجامعات  ( وتتفق جميع اآلراء على أن نجاح المؤسسة التعليمية وخاصة مؤسسات التعل

ة يتوقف بال ة والمعلوماتي ي عصر المعرف ي ف ة ف ة نوعي ي إحداث نقل ا ف ى نجاحه ى عل ة األول درج

ا البشرية  تاذ الجامعي ( موارده ادة ) األس ي إحداث وقي تاذ الجامعي ف دور المحوري لألس ك لل وذل

  .إبداع المعرفة 

ارين     الل مس ن خ ري م ورد البش النظر للم ن ( ب تعلم   ) دوري ال ال داع أجي د إلب ار األول آقائ المس

والمسار الثاني آمحدث إلبداع المعرفة من خالل البحث العلمي يتضح    . لم القادمة يتضح دوره آمع

ا . دوره آباحث  و مس ارين ه ة  ومحصلة المس ي خدم ة يتضح  دوره ف ع المعرف اء مجتم ث بن ر ثال

  .المجتمع  

من أن آل شخص باستطاعته أن    ) : م   ٢٠٠٥(وفي ظل هذه األدوار نستهل القول  بما ذآره على 

ه في     يتعلم ولكن ليس درات متعلمي باستطاعته أن يصبح معلمًا ، لذا فإن قدرة المعلم ال بد أن تسبق ق

ابها ،   قائمة األولويات ، فتربية عصر المعرفة تتسم بضخامة المعرفة وتنوع مصادرها وطرق اآتس

د الشي       ًا ، ففاق تعلم ذاتي ه نزعة ال ء ال ووسائط تعليمها ، مما يحتم إعداد وبناء خاص للمعلم ينمي لدي

ة        ر وأسس نظري اهج التفكي ًا بمن ًا عميق يعطيه ، إن على المعلم أن ينّمي قدراته ومعارفه ، ويلم ألمام

ا   المعرفة ، وأن يكتسب مهارات التدريس والموارد التعليمية المختلفة في بيئة الوسائط المتعددة ، مم

ـه هو     يضفي على مهمة التدريس اإلثارة ، التي بال شك ستحرر المعلم من قوق ـة ، ليواجـ ـة القاعـ عـ

اء          ه ، وإغن ـية قدرات ى تنم ـ إل ًا ــ ـ حتم يؤدي ــ ا س اعه ، مم ى اتس ـم عل ـع والعال ـالبه المجتم وط

ًا إال جزءًا ض    ئيًال من مطالب   معارفــه ، عالوة على ذلك فإن البرمجيــات التعليمية ال تغطــي حالي

ـم البشري   ي وقت طويل حتى تستطيـولن يمض، التعليم الرسمي ـاة المعلـ    ع نظــم التعليم اآلليـة محاآ

ل  ه ناق ـ من آون ر دوره ــ ـ ليتغي ة ــ ار المعرف لطة احتك م عصر المعلومات س ـد معل ا سيفقـ وهو م

ة ، وفرص            وارد المعرف ى م ادهم إل د العون إلرش ه ي دم لطلبت ًا يق للمعرفة إلى آونه مشارآًا وموجه

دير       التعلم المتعددة المتاحة عبر اال د ، وم ام المربي القائ ًا من مه نترنت ، لتصبح مهمة المعلم مزيج

  )  .م  ٢٠٠١علي ، .( المشروع البحثي والناقد والمستشار 



 

  -:المورد البشري خيار استراتيجي  -ثالثًا

ـة   ريجـــوهـر صيــاغة إستراتيجـية الجامعــة هو االعتماد على المـورد البشـ          آمــيزةتنافسيــ

ـادة من      ) " م ٢٠٠٣( ما ذآر ديسلر فك ـدف االستف ـتها به ـغ إستراتيجي من أن بعض المنظمات تصي

  ).   ٥٩ص :م ٢٠٠٣ديسلر ، " ( الميزة التنافسية المبنية على الموارد البشرية 

وق            ـباتت ج  حيث  ى التف ا المؤسسات التي تسعى إل زة تنافسية ، ترتكز إليه ورد البشري مي ودة الم

ام              والتميز إزاء در عال من اهتم ى ق تراتيجيًا عل دفًا إس ارًا وه ا خي ذي جعل منه منافسيها ، األمر ال

ول         .عموم الجامعات  واء وقب ه هو التوسع في احت ة أن تلعب ع للجامع والدور اإلستراتيجي الذي نتوق

ـظ    ـها  التنـ يمية نماذج جديدة من المـوارد البشرية ، وهذا مما يساعد الجامعة على إظهار مدى قدرتـ

ة       درات الجامع تدامة ق ى اس في بناء مواردها البشرية بما يخدم مرآزها التنافسي ، ويساعد أيضًا عل

  .المتميزة تبعًا لقاعدة خير خلف لخير سلف

ين      ـلية ب ة تكامـ اد عالق والموارد البشرية في مؤسسات التعليم العالي لها  دور داعم وأساسي في إيج

ة والمشارآة      فالدور األس. الجامعة والمجتمع ع وتقاسم المعرف اج وتوزي اسي للمورد البشري  هو إنت

ة         اء مجتمع  المعرف دوره نحو بن ؤدي ب ا ي ذا مم اعي في    ( في الممارسات األفضل وه اء االجتم فالبن

  اتــوعلى هذا فمن الضروري أن يكون لدى الجامع) .ول مجتمع المعرفةـة يدور حـر المعرفـعص

وارد البشر     واض - توجهًا إستراتيجيًا - دار الم ة ومق ا    حًا حول نوعي ة أعماله ة لطبيع ر مالئم  ية األآث

  ات ـلتكتسب الجامع) ع ـي ، خدمة المجتمـس ، البحث العلمـالتدري( ة الثالث ـوأدوارها الكالسيكي

للجامعات السعودية في عصر المعرفة  – الخيار االستراتيجي -و يتحدد . صفات مؤسسات المستقبل

وار  و الم ي نم اً ف ة نوعي رية المتفوق تثمار     ، د البش عودية الس ات الس زوع الجامع ل ن ي ظ ة ف خاص

ا          ا وتطوره ا لصالح نموه ة المتسارعة وتوظيفه تيعاب التطورات المعرفي مواردها وقدراتها في اس

  .وتميزها

  

  



 

  ) تحديـــد خصــائص ومعــاييرالموارد البشريــة( تقيـيم الخـيار اإلستراتيـجي   ) ب

  ـ:  )عمـــالة المعرفــة  (ارد البشرية المستقبلية خصائــص المو  

الي     يم الع ات التعل ي مؤسس رية ف وارد البش د  ( الم ات ، معاه ات ، آلي م بخصائص  ... ) جامع تتس

ذي يظهر             ة أخرى ، األمر ال ة أو خدمي وارد البشرية لمؤسسات إنتاجي ًا عن الم وسمات تختلف آلي

رية المم  وارد البش ة الم ى نوعي أثيره عل ي  ت ه ف رات العصر وتطورات ع متغي ة م ا ، والمتوافق ة له ثل

ة تحوًال في مجال      .ميادين التربية واهتماماتها المستقبلية  وتعمل االفتراضات الجديدة لعصر المعرف

م    ة فه ات اقتصاد المعرف م األصول لمنظم ن أه ة وم ل معرف اره عام ورد البشري باعتب ة للم الرؤي

  .لبات العصر ومستقبلية المعرفة يتطورون باستمرار توافقًا مع متط

 .ات المعرفية والتخصصات العاليةفعامل المعرفة يوجد في اقتصاد المعرفة الذي يعتمد على المهار 

ة ـة التي تحدد قيم   ـئ من معرفتهم العلمي ـة مرتبط وناشـالمعرفة في الجامع مالوالدور الذي يلعبه ع

عرفة في الجامعات وتكامل اختصاصاتهم تسهم في   ومرآز الجامعة ، فالخصائص الفريدة لعمالة الم

ة           ة المتخصصة المتقدم م الجوهري هو المعرف تقبلية فعمله صبغة الجامعة وصياغتها آمؤسسة مس

ر      و الفك تجهم ه ذي من رين ال رفيين والمفك ين المع م المهني ي فه ي والتقن ل العلم ب العم ي قل ي ه الت

  .بشكل آبير في مجتمعات المعرفة والمعرفة وهذا مما يدعم ويعزز مكانتهم العلمية

  ـ: معــــاييرنوعـــــية الموارد البشـــرية المســتقبلية    

د محجـوب  ي ) م٢٠٠٣(يّع ات الت د المهم وارد البشرية من أعق ين الم ار وتعي ايير اختي ر بمع التفكي

اي           وم المع رتبط بمفه رئيس ي رارات ، والسبب ال ذه الق ل ه ي بمث ل المعن ه  يواجهها المختص قب رة ذات

ذلك في       ان األمر آ ة ، وإن آ آونه ينحو باتجاه الموضوعية والتقييس ، ويبتعد عن االنطباعية الذاتي

ة   ة ،   ( السياق العام فسنجده أآثر تعقيد وصعوبة إذا ما آان موضوعه المؤسسة الجامعي ة ، آلي جامع

بية ترك األمر ، عندما يكون أما إذا أضفنا لها وصفا بأنها في دولة عربية فربما النصيحة الذه) قسم 

  واإلفتاءات جاهزة بخصائص المورد البشري ،فتقديم وصف. الالمعيار في االختيار عموما  المعيار



 

ى        اه إل ا دع ة مم بمعايير نهائية وقياسات جاهزة آما ذآر محجوب قد تكون محض إرهاصات نظري

  .و الذي يحقق أهداف اختيارهوضع إطار لقاعدة االختيار مضمونها أن المورد البشري المناسب ه

  ) .م ٢٠٠٣محجوب ، (                                                                                            

رك       [ دعاة لت دها م ري ، ال نج ورد البش ة الم دير نوعي ة تق ابطة لعملي ايير ض اد مع كالية إيج إن إش

  . ]اتجاه المستقبل للمورد البشري  محاولة بناء تصورات منهجية تنحى ب

  ة للمـوارد البشـريةـيـالمعـاييـرالنــوع

ة        ن نوعي ر ع و تعبي ري ه ورد البش ـودة الم ايير جـ وى مع فات ( إن محت ورد ) مواص الم

ل        ) عضو هيئة التدريس ( البشري  ورد البشري األمث ى قاعدة الم ادًا عل تقبل ، اعتم في جامعة المس

ا البشرية    لجامعة المستقبل هو  اء    . الذي يحقق أهداف جامعة المستقبل من موارده ي أن بن ذا يعن وه

  .في جامعة المستقبل ) عضو هيئة التدريس ( المعيار يتضمن مهام ومسؤوليات المورد البشـري 

  :   في جامعـة المستقبل لبشريامصفوفة معايير المورد  منهجيـة بناء 

ديم    ن تق ة م تهدفت الدراس وارد ( اس ابقة الم تقبل  الس ور المس ن منظ رية م ام ) البش د مه تحدي

ؤوليات  ديم   ) أدوار ( ومس تقبًال ، وتق ري مس ورد البش تقبلية   (الم رية المس وارد البش ائص الم خص

ابقة ذين      ) الس ين ه ة ب ة ، و اعتبارالمزاوج ل معرف ري آعام ورد البش مات وخصائص الم م س رس

ورد ا    ل للم ه    البعدين هو الذي ُيشكل األداء األمث اء أدات اييره   ( لبشري ، وبن ة بمع وخالصة  ) . ممثل

ورد البشري      د مواصفات الم دريس    ( هذا تعني أن تحدي ة الت اء     ) عضو هيئ دارًا في اإليف ر اقت األآث

  .هو ما ورد في هذين البعدين . بمتطلبات األداء الفعال في جامعة المستقبل 

ـير نو      ـفوفة معاي ـاء مص م إنش ـق ت ـنادًاعلى ماسب ـة  واست ـودة  (عي ة   ) ج ـري لجامع ـورد البش الم

  :ل تم فيها المستقبـ

I -  توظيف فعال لمعايير االعتماد األآاديمي في الجامعات السعودية. 



 

II -        ة ادات اإلداري ار القي ين واختي ايير تعي توظيف أسس ومعايير تقييم أعضاء هيئة التدريس ، ومع

ة  وب .واألآاديمي ة محج ن دراس وان إدارة ا) م ٢٠٠٣( م وء بعن ي ض ة ف ات العربي لجامع

  .دراسة تطبيقية لكليات العلوم اإلدارية والتجارة : المواصفات العالمية 

ة        ة بحثي ك وفق رؤي ورد البشري ، وذل فيما وجدناه متسق وداعم لهدف الدراسة في تقدير نوعية الم

  .تنظر للمورد البشري آعامل معرفة 

III -      ايير ك المع ب تل ل أن تكتس ن أج ا  ( م فوفة مع ي مص تقبلية   ف رية المس وارد البش ) يير الم

وعي  ار الن ة أن تطرح المعي ية ( الموضوعية حاولت الدراس ة ) العناصر األساس ي صورة قابل ف

ذي        ) ذو داللة إحصائية  ( قياس آمي / للقياس  ة ال د المقارن دقيق عن ة للوصف الواضح وال أي قابل

هل أمر إدر    ة في مواصفات     يمكن أن يمنحها صفة المعايير الموضوعية ، ويّس اك الحدود المطلوب

ة    . المورد البشري لجامعة المستقبل  ار قابل حيث ُحّدد لكل معيار مؤشرات ودالئل على جودة المعي

ر ، ولكن اختصت         يالت ومؤشرات ُآث اليب وتحل ه أس للقياس ، إذ أن آل معيار من تلك المعايير ل

ايير      و . الدراسة بطرح المؤشرات ذات الداللة اإلحصائية فقط  ين ـ مع ايير تعي تحوي المعايير ـ مع

تقبل  .مهنية ـ معايير قدرات إبداعية   وبهذا تتحّدد مرحلة تحليل دور المورد البشري في جامعة المس

ـوارد البشـرية     (إذ ستعتمد الممارسات المعرفية  وع  للم ديرالكمي والن ايير    ) التق ى مصفوفة مع عل

تقبلية وه رية المس وارد البش نعذا الم ا ي ايا م د القض د تحدي ة عن وات التالي ي الخط ره  ف كس أث

ؤي  ( وعند وضع الخطة اإلستراتيجية في بعدها المستقبلي ) حاضرًا ( اإلستراتيجية  ثًال  ) التنب : فم

تاذ  بة أس دريس : نس تعلم والت ـارجودة ال ى معي ر عل ب آمؤش ة ( طال ة التعليمي ورد ) العملي للم

ري د   .  البش ي  تحدي ديرها الكم كل تق ي     يش ـجي ف دف إستراتي دد آه ـجية تتح ية إستراتي ها  آقض

  . إستراتيـجية بنـاء  المـوارد البشـرية 

ك نعرض مصـفوفةالمعايير    تهدفة     (وعلى ذل ة المواصفات المس د نوعي ذه العناصرالتمثل   ) تحدي وه

ورد      بالضرورة ة مواصفات الم عة بخريط ة واس ة إلحاط ي محاول ا ه در م ًا ق ًا مانع حصرًا جامع

ر ة البش ل معرف .ي آعام



 

  

                     
  المورد البشري في جامعة المستقبل) مواصفات ( معايير                     

  )٣( رقم جدول                   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ار 
معي
ال

 

  أبعاد المعيار 
  / متطلبات تحقق المعيار

  الجيدة للمعيار ةرسوصف عام للمما مؤشرات ودالئل على جودة المعيار  بدائل عدم تحقق المعيار 

رة 
لخب
 وا
هل
لمؤ
ا

  

  ـ: المؤهل 
تاذ        تاذ مشارك ـ أس تاذ ـ أس أس

  مساعد
  ـ: الخبرات 

  بحثية/ خبرات علمية 
  مناصب إدارية

عضوية الجمعيات والمؤسسات  
  العلمية 

ي    • د الت ف والتعاق راءات للتوظي ميم إج تص
ي       ل ف دريس مؤه ة الت و هيئ من أن عض تض

  .مجال تخصصه 
  

ة    تصميم سجل للخ  • ة واإلداري رة األآاديمي ب
  .  )عضو هيئة تدريس(مورد بشري لكل 

ي     ة الت التحقق من سمعة ومكانة المؤسسة العلمي
ا إذا آانت وزارة      ذه المؤهالت ، وم أصدرت ه

  التعليم العالي تعترف بها أم ال 
  مدتها ـ موقعها 
  مدتها ـ موقعها

  .صفة العضوية وتاريخ الحصول عليها 

يم مؤه   رات ال يعني تقي ـرية     الت وخب ـوارد البش ة    (ـ الم أعضاء هيئ
دريس ـديهم مؤهـن أن لـق مـحقـالت ) الت وب ـالت بالمستــ وى المطل

ب ، وإنما يعني ذلك التحقق ما إذا آانت لديهم المعرفة والمهارة ـوحس
ة   ين أعضاء هيئ ة تعي ي أهمي ا يعن و م ا ، وه ررات بعينه دريس مق لت

والمهارة تتناسب مع البرامج التي  تدريس ذوي مستويات من المعرفة
يهم    ة إل ة       . يدرسونها ، والمهام الموآل ى تحول في عملي ؤدي إل ا ي مم

دريس  ة الت و هيئ ف عض ري ( توظي ورد البش ام ) الم ن أداء مه م
  بسيطة إلى توظيفه لتأدية مهام متعددة ومعقدة

يس
تدر
وال

لم 
لتع
دة ا
جو

  

  مهارات معرفية
 مهارات التعلم والتدريس ♦
  
  رات تقنية مها 
تيعاب     ♦ ى اس درة عل الق

  ومواآبة التقدم العلمي والتقني 

  ـ: متطلب 
  مؤهل( برامج في المجال التربوي      

  )تربوي  
  

  ـ: متطلب 
  دورات وبرامج الستخدام تقنيات التعليم   
  

  ـ: بدائل 
  للمـوارد البشـرية برامج للتنمية المهنية

وي في المجال الترب )لعضو هيئة التدريس ( 
  والتقني

تعلم      ودة ال ل لج ى دلي ول عل ن الحص يمك
  :والتدريس من خالل 

  مؤهالت أعضاء هيئة التدريس ♦
  أستاذ : نسبة عدد الطالب  ♦
المدخالت للطالب / نسبة المخرجات  ♦
  ونوع برامج ودورات/ عدد  ♦

  للمـوارد البشـرية تقنيات التعليم 
تخدام   ♦ دى اس ة م ـوارد  معرف الم

ـرية   ة ال  (البش دريسعضو هيئ ات  )ت لتقني
  . التعليم في الموقف التعليمي 

ال       ي مج دآتوراه ف ى ال دريس عل ة الت و هيئ ول عض رد حص إن مج
دريس ، حيث        ى الت اءة العضو عل ي آف التخصص األآاديمي ، ال يعن
ا يجب        د ، وإنم ق مدرس جي ده لخل أن امتالك المعلومات ال يكفي وح

  :أن يمتلك 
ان  ) تقنيات التعليم ( والوسيلة ) مهارات التدريس والتعلم ( القدرة  اللت

  .تساعدانه على إيصال علمه إلى طلبته 
إذا تعد جودة التدريس  ،وأن يكون قادرًا على التفاعل اإليجابي معهم  

ك          دريس أن يمتل ة الت ى عضو هيئ ا يوجب عل ة ، مم أمرًا بالغ األهمي
الموقف      اء ب ل االرتق ن أج دريس م ة للت ة الالزم ارات العلمي المه

  .التعليمي إلى صورته المثلى 
يهم      ة إل ام الموآل ام بالمه وهذا يعني مواءمة أعضاء هيئة التدريس للقي

  .في إطار العملية التعليمية 
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  / متطلبات تحقق المعيار  أبعاد المعيار 
  بدائل عدم تحقق المعيار 

الجيدة  ةوصف عام للممارس  جودة المعيارمؤشرات ودالئل على 
  للمعيار

مي
لعل
ث ا

بح
 ال
في

ع 
بدا
اإل
 و
الة
ص
األ

  

  .مهارات فكرية وبحثية علمية 

ة   • القدرة على استيعاب مناهج المعرف

ي    دم العلم ـة التق ة ومواآـب ( الحديث

 ) .المعرفي 

ي ودوره     • ث العلم ان بالبح اإليم

 .وضرورة تطبيق نتائجه 

ي     • ة ف ف المعرف ة  توظي داث نقل إح

( في المستوى الـنـوعي للبحث العلمي  

  ) .المعرفة 

  ـ: متطلب 

في األنشطة العلمية لضمان أن  المـوارد البشـرية ـ مشارآة 

ال تخصصهم ،   ي مج آخر التطورات ف م ب ى عل وا عل يكون

  .وفي مجاالت المعرفة بصفة عامة 

 تطبيق استراتيجيات التنظيم العلمي في الجامعات  ♦

ة وهي     يقترح هنا  ة المعرف تراتيجية خرطن استخدام إس

ى     ة أي التعرف عل ـوارد  تعني رسم خرائط للمعرف الم

ا   وطلبة الدراسات العليا الخبراء في مجال البشـرية  م

يهم     ة ، والتعرف عل وربطهم من خالل شبكة معلوماتي

  . عند الحاجة إليهم الستثمار خبراتهم 

عـلمية عدد البحوث العلمية المنشورة في مجـالت  ♦

  ) .محكمة ( رصينة معـتمـدة 

  عدد الكتب المؤلفة والدراسات الموثقة 

رف     ا أو المش ارك فيه ة المش ؤتمرات العلمي دد الم ع

  .على تنفيذها 

  نسبة األساتذة الباحثين  ♦

 نسبة أستاذ إلى مجموع المـوارد البشـرية  ♦

  ).أعضاء هيئة التدريس(  

درة    التفكير المنهجي المنظم والواضح والق

ي    ى ف ي تتجل تنتاج الت ل واالس ى التحلي عل

ز     ي تتمي ب الت ات والكت اث والدراس األبح

  .باألصالة واإلبداع 

صي
شخ
 ال
يز
لتم
ا

  

  مهارات قيادية 

رار ، وإدارة     • اذ الق ى اتخ درة عل الق

ين   ل ( المرؤوس ى تحم درة عل الق

 ) المسؤولية اإلدارية 

ديم    • ى تق درة عل ارات  الق االستش

  .التنظيمية 

  ـ: متطلب 

ادات        • ار القي د اختي ا عن د عليه آلية محددة وواضحة يعتم

 . )أعضاء هيئة التدريس (المـوارد البشـرية  اإلدارية من

ة     • دوير المناصب القيادي ة وت ة اإلداري ة العملي . ممارس

ة  ان العلمي الس واللج ين . والمج ة (ب اء هيئ أعض

  .الموارد البشرية )التدريس

 . عدد ونوع المساهمات اإلدارية ♦

ة   ♦ ات الجامعي اللوائح والتعليم زام ب دني . االلت أي ت

 .المخالفات اإلدارية 

ة     ♦ ة وإدارة الميزاني اليب العلمي تخدام األس اس

  . للمؤسسة الجامعية 

 

فرلدى المورد البشري الوعي يتوا  ♦

  .الكافي باألنظمة االآاديمية واإلدارية

الحرص علىالمساهمة في األعمال  ♦

ساعد على   اإلدارية إلمتالك خبرات ت

للمورد  إسنادمهام ومناصب إداارية

  .البشري
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   /متطلبات تحقق المعيار  أبعاد المعيار 
  وصف عام للممارسة الجيدة للمعيار  مؤشرات ودالئل على جودة المعيار  بدائل عدم تحقق المعيار 

صي
شخ
زال
تمي
ال

  

  التصالمهارات ا  •
آليات محددة وواضحة لمساندة تعلم الطالب   •

  .واإلرشاد األآاديمي 

عدد زيارات الطالب في السجل اإلرشاد     •

  .األآاديمي

تعدد أساليب اإلرشاد االآاديمي التي يتبعها      •

  .المورد البشري مع طلبته 

 

إنماء الفعاليات الطالبية الالصفية  التي تظهر مدى قدرة   •

في التأثير على طلبته إيجابيًا ، وآذلك مساندة شـرية المـوارد الب

 . طلبته

والوعي بالمهام األساسيةممثلة باإلشراف االآاديمي والتربوي   •

واهتمامه بالواقع االجتماعي والثقافي بمحيط الجامعة .واإلداري 

  .ومجتمعها

رفة
مع
 ال
مع
جت
ء م
بنا

  

مهارات إثراء   •

  المعرفةالمجتمعية

الموردالبشري في إعدادسجل بمساهمات  •

  برامج خدمة المجتمع

إعداد تقارير سنوية عن أبرز اإلنجازات   •

  .والمعوقات التي تواجه المورد البشـري  

التنسيق بين الوحدات المختلفة في الجامعة   •

عن تقديم المساهمات المجتمعية لتجنب التكرار 

  .والتضاد في نوعية الخدمة 

ة شمول معايير الترقية والتقويم الخاص •

  .بالمورد البشري إسهاماته المجتمعية 

عدد المشارآات في الندوات التي تناقش   •

  قضايا مجتمعية

  

  عدد برامج التنمية االجتماعية   •

  

عدد مساهمات أعضاء هيئة التدريس في  •

  المساهمات االجتماعية

  

انتساب عضو هيئة التدريس في لجان   •

  المجتمع ومشاريعه التطويرية

في اللجان المحلية والجمعيات من أجل تنمية المساهمة بفعالية   •

  اجتماعية

  

المساهمة في إجراء دراسات خاصة بمشكالت المجتمع وتقديم   •

الخبرة والرأي لمؤسسات المجتمع ونشر ثقافة المعرفة لبناء 

  .مجتمع المعرفة مجتمع خير أمة



 

  :مســــــــار التخطــــــيط المســـــــتقبلي .٢

  ـــ بناء الرؤيـــــــــــة  االســــــتراتــيجية: المســـــــــــــــار األول 

  أهميتهاــ ماهيتها ــ مكوناتها:   الرؤية اإلستراتيجية 

   .نريد أن نقيمه ناء الذيبناء رؤية إستراتيجية هو أن نعمل ولدينا تصور واضح مشترك للب: أهميتها

د      صورة ترسم بالكلمات لتوجه العمل با     :  ماهيتها ي بعي ى مدى زمن ة عل ) سنة   ٣٠ ـ  ١٠( لجامع

  .فهي تعبر عن األمل أو الطموح الذي تسعى الجامعة إلى تحقيقه خالل تلك الفترة 

ر عن آ   : مكوناتها  رة     تتضمن الرؤية اإلستراتيجية شأنها شأن أي صورة ترسم للتعبي ا في فت ان م ي

  ـــ: زمنية معينة نوعين من العناصر هما 

زمن     -أ  ر مع ال ر     ( عناصر تعبر عن هوية هذا الكيان ومن ثم فهي ثابتة ال تتغي م التعبي و ت ى ل حت

ًا نفس الجوهر ونفس المضمون       ونظرًا  ) عنها بطريقة مختلفة من وقت إلى آخر فإنها تحمل دائم

القيم ا     ة أي مؤسسة تتحدد ب القيم األساسية        ألن هوي أتها والتي تعرف ب ى نش ة عل  Core ( لباعث

Values    ( والرسالة )Mission  ( التي تعمل على تحقيقها استجابة لهذه القيم.  

ي               -ب  زمن ، وهي تعن ى مدى ال ان عل ذا الكي ى ه ذي يطرأ عل ر ال ر عن التغي عناصر متغيرة تعب

ين     بتصور الحال الذي تكون عليه الجامعة في حالة نجاحها  التها في زمن مع ذلك  .في تحقيق رس ل

ة         long Term coalفهي تتضمن تحديد الهدف البعيد  زم الجامع ا ينبغي أن تلت ر عن م ذي يعب ال

ة التي    ) سنة   ٣٠ــ  ١٠( بعد فترة زمنية بعيدة نسبيًا . بتحقيقه ، استجابة لرسالتها  ، ووصفًا للحال

  .Visionي تعرف بالرؤية تكون عليها الجامعة عند إنجاز هذا الهدف والت

  : وبناًء على ما تقدم فإن مكونات الرؤية اإلستراتيجية للجامعة تتضمن أربعة مكونات هي    

  القيم ــ الرسالة ـــ الهدف البعيد ـــ الرؤية

ى الكل      . ويطلق على العناصر األربعة مجتمعة الرؤية اإلستراتيجية من باب إطالق اسم الجزء عل

  ) .م ٢٠٠٦دليل التخطيط اإلستراتيجي ، .( ر الثالث األولىنتاج العناصألن الرؤية هي 



 

  ـــ) :  (Core Valuesالقيم 

  ما هي القيم اإلسالمية؟

ين     و العين ة عن       ). هـ ١٤٢٠(القيم اإلسالمية آما أوضحها أب ام النابع ايير واألحك مجموعة من المع

ا ه ، آم اة واإلنسان واإلل ون والحي ية عن الك رد  تصورات أساس دى الف ون ل صورها اإلسالم وتتك

ار    ن اختي ه م ث تمكن ة ، بحي ة المختلف رات الحياتي ع المواقف والخب ن خالل التفاعل م ع م والمجتم

ي       لوك العمل ات أو الس الل االهتمام ن خ د م ه ، وتتجس ع إمكانيات ق م ه تتف ات لحيات داف وتوجه أه

  ).٧٩ص:هـ ١٤٢٠بن حميد وآخرون ،.(بطريقة مباشرة وغير مباشرة 

  -:القيم في مفهوم اإلستراتيجية الجامعية

ي      ي الت ا وه دى تاريخه ى م أتها ، وعل ذ نش ة من ون بالجامع ا المعني ع عليه ي يجتم ادئ الت ي المب ه

فهي المبادئ الراسخة والثابتة للمؤسسة تصلح لكل . تدعوهم إلى الفخر باالنتساب إليها والتمسك بها 

ة المحيطة أو المنافسة أو        األزمنة وال تتطلب تبريرًا خارجيًا ، ويتم اختيارها بغض النظر عن البيئ

ا   حى ـيض ( رغبات اإلدارة وتظل موجودة ولو أدى األمر إلى حدوث مضار مترتبة على التمسك به

ل التخطيط اإلستراتيجي ،    ( ).ا ـى به ـا وال يضحـمن أجله ذا السي   ) . م ٢٠٠٦دلي ير ـاق نش ـوفي ه

  ة ـة المنظمـــثقاف) م ٢٠٠٥( ة حيث عرف العتيبي ـة المنظمــر ثقافـاصــن أهم عنـم مـقيـإلى أن ال

  ) .م ٢٠٠٥، العتيبي " .  ( راد المنظمة ــات أفـرآة في عالقــبأنها القيم المشت" 

  ـ: )  Mission( ة ـــــالـرسـال

ع           ي الواق ية ف ا األساس ق مبادئه ة لتحق ه الجامع وم ب ا تق ن م ر ع ة تعب الة الجامع دى رس ى م عل

ا   ررات وجوده ة ومب أة الجامع ن نش ر عن الغرض م ا ، أي تعب ا . وجوده ة وقيمه الة الجامع ورس

ا         ذلك فإنهم زمن ، ل ر ال ر عب ذي ال يتغي األساسية يمثالن معًا المكون الثابت للرؤية اإلستراتيجية وال

ة    ه آاف ى مدى    يتكامالن في إبراز هوية الجامعة وتحديد اإلطار الجامع الذي تندرج تحت أنشطتها عل

  .وجودها 



 

ة   غ لإلعالن عن         )  Mission statement ( ونص رسالة الجامع ر موجز بلي ارة عن تعبي هو عب

  ).م ٢٠٠٦دليل التخطيط اإلستراتيجي ، . ( الغرض من نشأة الجامعة ومبررات وجودها 

  ـ) :  Long Term( د ــيـدف البعـــاله

ا األساسية       ما الذ: الهدف البعيد يجيب على السؤال  التها ، وقيمه اء لرس ة بإنجازه وف ي تلتزم الجامع

  خالل فترة زمنية معينة ؟

  ـــ: والتعبير عن الهدف البعيد للجامعة قد يأخذ أيا من الصور  التالية 

 .المقارنة بجامعة معروفة تعمل في نفس المجال  •

م  أن نصب ( تحديد ترتيب الجامعة بين المؤسسات العاملة في نفس المجال  • ) ٢(أو)  ١( ح رق

 ..... )أميز  /أفضل صبحنو أ،...  في مجال

 .تقدير آمي لإلنجاز الذي تلتزم الجامعة بتحقيقه  •

ر عن الجوانب المتنوعة التي يتوقف             ى صياغة هدف واحد يعب وقد يكون من الصعب التوصل إل

ر    )  ٥ـ   ٣( عليها نجاح الجامعة لذلك من الممكن اللجوء إلى صياغة عدد محدود     من األهداف تعب

  .معًا عن نجاح الجامعة في تلك الفترة الزمنية 

  ـ: د ــدف البعيــم الهــر تقويـيـمعاي      

ا نجاح       مستوحى من رسالة الجامعة ويمثل امتدادًا لها ، ويغطي الجوانب الحرجة التي يتوقف عليه

ق بنس    د يتحق هولة والوضوح ، وق دي والس الطموح والتح م ب ة ، يتس رة  الجامع الل الفت ة خ بة مئوي

ارة  ة المخت تراتيجي .(الزمني يط االس ل التخط دأ ).م٢٠٠٦،دلي ل المب ا يقاب و م د ه دف البعي واله

ة           ة وتسارعية عملي ول في عصر المعرف د من المقب م يع اإلستراتيجي في إدارة المعلومات ، حيث ل

  .مونه األهداف التطوير وضع اإلستراتيجية في أهداف وإنما في مبدأ إستراتيجي يحقق مض

تم           .)م ٢٠٠٤( حيث أوضح نجم  دأ إستراتيجي واحد ت ا في مب ه يمكن اختصار اإلستراتيجية آله أن

  .ذ ـل والتنفيـة قابلة للتذآر والحفظ عن ظهر قلب وقابـلـة للعمـة وواضحـه في عبارة بسيطـصياغت

  ) .م ٢٠٠٤نجم ، (                                                                                                



 

  ـ) :   Vision( ة ــــــرؤيــال

اح   ارة النج ـرئي    هي اختصار لعب ة ) . ( State of Successالم ة وصف حال فالرؤي

ًا الوصف المضيء أو الوصف    ا أحيان ق عليه ذلك يطل ة ل د للجامع دف البعي ق اله د تحقي اح بع النج

دم        ونص الرؤ.اإلستشرافي  اس مدى التق ًا لقي ية يتضمن المظاهر المرئية والتي يمكن رصدها عملي

  .في تحقيق الهدف البعيد للجامعة 

  ــ: ة ـــغة نص الرؤياات المميزة لصيــالصف

  .ـ يتسم بالطموح ١  

  .ـ يجذب االنتباه ، نحو المستقبل ٢  

  .ـ يلهب مشاعر جميع العاملين بالجامعة ٣  

  .وقيمها األساسية  ـ يعكس رسالة الجامعة٤  

  .ـواضحة الغرض و االتجاه ٥  

  .ـ يبرز مظاهر القوة بالجامعة ٦  

  .ـ مصدر لإللهام وبعث األمل للمعنيين بالجامعة ٧  

ة ،     ( ـ يغطي جميع العناصر المكونة للهدف البعيد ٨   ين بالجامع ة مع المعني مثل شكل العالق

  ) .طرأ على الجامعة منهج التعامل مع التحديات ، التغيرات التي سوف ت

ة  ٩   اح الجامع داخلي لنج ارجي وال هد الخ ن المش ل م ف آ يط . ( ـ تص ل التخط دلي

  ) . م٢٠٠٦، اإلستراتيجي

  

  

  

  

  



 

  الـرؤيـة اإلستراتيـجية  لجامـعة أم القـرى

   )م ٢٠١١/ م٢٠٠٧) (هـ١٤٣٢/هـ١٤٢٨(

  :يم ـــالق

  .وتراث نحافظ عليهما  ـ مهد الرسالة السماوية الخالدة واللغة العربية اعتقاد١

  .ـ منهج إسالمي الستقرار وتقارب األمم وخدمة البشرية في عصر العولمة ٢

  .ـ الجودة النوعية الشاملة الخيار األول وأساس التنمية المستدامة ٣

  .ـ تبني منهج التعليم المستمر ٤

  .ـ االلتزام بخدمة المجتمع وتحمل مسؤولية الوفاء باحتياجاته ٥

  .والتواصل مع الهيئات الحكومية والجامعات الوطنية والعالمية والقطاع الخاص  ـ التعاون٦

  .ـ االلتزام بتهيئة أفضل بيئة تعليمية لتعلم وتدريب الطالب على البحث العلمي ٧

  .ـ تنمية المهارات والقدرات واستكشاف ودعم الموهوبين وذوي االحتياجات الخاصة ٨

ؤولية تج    ٩ ل المس زام بتحم ة       ـ االلت ة المكرم دمات لمك ل الخ ديم أفض اهمة بتق ع والمس اه المجتم

  .والمشاعر المقدسة والقادمين إليها 

  .للمصادر المتاحة ) األفضل ( ـ االستخدام األمثل ١٠

  : ةــــة الجامعــــرسال

ديم      ي تق اهمة ف ف التخصصات والمس ي مختل رية ف وارد البش دريب الطالب والم يم وت تعل

ة و دمات التعليمي راء الخ ع وإج وير المجتم ة وتط حية لتنمي ة والص ة واالجتماعي التدريبي

 .البحوث العلمية وتقديم الحلول لمشكالت المجتمع المدني 

  

  

  



 

 

  )  :الهـدف البعـيد (األهداف 

ة اإلسالمية       ١ ة لقضايا األم ًا وخدم ًا وبحث ـ دور رائد للعلوم اإلسالمية واللغة العربية تدريسًا وتعليم

  .ة ورعاية البشري

  .ـ تصبح مرجعية في حل مشكالت مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وتنمية البيئة والمجتمع ٢

  .ـ عالمية المخرجات ٣

  .ـ إنتاج المعرفة المفيدة من خالل البحث العلمي ٤

  .ـ تأصيل العمل المؤسسي الجامعي ٥

  .ـ التقدم نحو التنمية المستدامة ٦

  .ـ بناء نظام معلومات متكامل ٧

  .لبية احتياجات المجتمع ـ ت٨

  .ـ استقطاب القطاع الحكومي والخاص ٩

  :ة ــرؤيـــــــال

 .تطمح أن تكون أفضل مكان للعمل والتعليم  

ات           ى اإلمكاني اًء عل نف بن المي ، وتص وطني والع اديمي ال اد األآ ة لالعتم عى الجامع تس

 .المتاحة ومستوى المخرجات من الجامعات العالمية المعتمدة 

ح أ  ة     تطم ة وتنمي اعر المقدس ة والمش ة المكرم كالت مك ايا ومش ي قض ة ف ون مرجعي ن تك

 ) .م٢٠٠٨،جامعة أم القـرى .(المجتمع والبيئة 

  

  

  

                                       



 

  رىـة أم القـري بجامعـورد البشـة للمـة اإلستراتيجيــالرؤي

رؤية اإلستراتيجية للمورد ـالى تصيــغ الدراسـة في ضـؤ الـرؤيـة اإلستراتيـجية  لجامـعة ام القـر

) العناصـر الثابتة ( على أســاس التكامـل  مع قيم  ورســالة الجامعــة  البشري بجامعة أم القرى

  :على النحـو التـالي  

  

  :وـــي هــاستراتيج ـــبـدأيد في مــدف البعــالهصـيـاغة 
  

  الهــدف البعـيد للمورد البشــري 

  م٢٠١٩هـ ــ ١٤٤٠ ــة أم القــرىبجامع

   تتميز جامعة أم القرى بفعل أنا هنا وهناك بما أملك وبما أمنح من عمال معرفيين

  

  )الوصـــف المضـــئ لــدور المـوارد البشـرية (الـــرؤية للمـوارد البشـرية  

  م٢٠١٩هـ ــ ١٤٤٠ رى بجامــعة أم القـ

  ) .عمالة معرفة ( لموارد بشرية مؤهلة ومتفوقة سوف تتميز الجامعة من خالل امتالآها   •

  .توى العالمي ـيز على المسـي المتمــأن يصبح االنتماء للجامعة داللة األداء العلم   •

  .المطلب األول لمؤسسات المجتمع ) عمالة معرفة ( أن تصبح مخرجات الجامعة   •

  .ثة ـية الحدينـبالتقززة ذلك ــرفة معــة في إنتاج وتوزيع المعـأن تسهم الجامع  •

  .ةــر أمــيـة مجتمع خـع المعرفـاء مجتمـاألول لبن الـرافــدسوف تكون الجامعة   •

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
  يــط المستقبلـيـمـســـار التخطتـابــع 

   :ـوب الراهـــن وتصور المستقبل المرغـتحديــــد الوضـع :)المسار المحوري ( المسار الثاني

راء  ة إج ددت  الباحث اه    ح ي ينحى باتج ابعي زمن يناريو تت امل وس ق تصور ش اء وف ة البن ات عملي

ار     ذا المس م ه ي رس تعينة ف تقبل مس ة  "( المس نظم المفتوح يط ال وذج تخط الم  ) بنم وره الع ذي ط ال

  ــ :التالية )المسارات ( وفق المراحل). م ١٩٧٦ Jayaram    (جاريارام 

  .الذي يمثل الوضع الراهن وهو السيناريو  :ـ بناء السيناريو الحالي ١ 

وهو السيناريو الذي يحدد اآلثار المحتملة لعدم قيام :  بناء السيناريو المستقبلي الواقعي للجامعةـ ٢

  .                     بخطة للتغيير  جامعة ال

الي ٣ تقبلي المث يناريو المس اء الس الي لل :  ـ بن ل الوضع المث و يمث ـة وه اه   جامع ده ويتمن ا يري آم

  ) .٤٥ص: هـ   ١٤١٦الزهراني ، ". ( لمخططون في حالة  امتالآهم السلطة المطلقة لوضعه ا

  .  ــ آتابة سيناريو لمستقبل المورد البشري في الجامعة٤  

اني   اليب البحث جدوى في       ) هـ ١٤١٩(إذ يعتبر أسلوب السيناريو عند الثبيتي و الوذين ر أس من أآث

ي   ع          مجال التخطيط اإلستراتيجي  للتعل املة عن الواق ة وش زود المخطط بصورة آامل ه ي الي ألن م الع

ة        .والمتوقع  ة والنوعي ل  الكمي اليب التحلي ين توظيف  أس ويمتاز بعدة  خصائص من أهمها  الجمع ب

  ).هـ١٤١٩،الوذيناني،الثبيتي (

  ــ: الذي يمثل الوضع الراهن للجامعة وهو محصلة آل من : بناء السيناريو الحالي : أوًال 

  .أ ـ اإلنجازات التي حققتها جامعة  أم القرى على مدى السنوات الماضية   

  .ب ـ المعوقات التي واجهت العمل بجامعة  أم القرى على مدى السنوات الماضية   

   .ث العلميـالبح ــأ ـ اإلنجـــــازات التي تحققت في مـجـال العمل األآاديمي  التدريس 

 حققويمخرجات الجامعة  هيتوافر من خالل ذيال اج العمل األآاديـمـيوالدراسـات العليا من أبرز نت

  .أهدافها



 

  

  :وعلى ذلك قامت الدراسة بتحليل الجوانب التالية في مجال العمل األآاديمي 

   العالقات مع الجهات المعنية داخل وخارج الجامعة  *               البرامج واألنشطة    *  

  . تنظيم المالي واإلداريال*                     

ة         ال راهن للجامع ع ال ين الوض وة ب ور الفج ع لعب د التطل ا عن اء عليه ازات والبن ك اإلنج تثمار تل س

  .والمستقبل المرغوب

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  ألآاديمي بجامعة أم القرىـ اإلنجازات التي تحققت في مجال العمل اأ                                     ( )       )جدول رقم

א

א

אא אא א א

  البرامج واألنشطة

ا       ♦ ات وتطويره ض التخصص ي بع ية ف ط الدراس ة الخط مراجع

  . وإحداث مساقات جديدة ضمن متطلبات الجامعة

ات سوق        ♦ واءم مع متطلب اهج الدراسية لتت تحديث وتطوير المن

  )قسم المعلومات والمكتبات ( ات العمل في بعض التخصص

ة         ♦ ز تقني ا مرآ ن أجله ئ م ي أنش داف الت ق األه عي لتحقي الس

امعي   ـوير الج ـلومات والتط ارآة  ، المع اق ومش ك بالتح وذل

ات   ي تقني ة ف ة متخصص ي دورات تدريبي ـرية  ف ـوارد البش الم

  .   التعليم  وتقنية المعلومات

 

د ا    ♦ ة في معاه ة من خالل      تدعيم إنجاز األبحاث العلمي لبحوث في الجامع

  :برامج سنوية تحددت معالمها في 

جع روح         ♦ ي تش رة الت زة والكبي ة المتمي اريع البحثي ى المش ز عل الترآي

تجدات         ع المس ب م ا وتتواآ ة وإنتاجه م المعرف ي تقاس اهم ف ق وتس الفري

  ).دراسات معهد خادم الحرمين الشريفين ألبحاث الحج ( العلمية العالمية  

ةمؤتم ♦ تجدات  إقام أهم مس تص ب ا تخ راف عليه ة واإلش رات علمي

  )انعقاد المؤتمر العالمي الثالث لالقتصاد اإلسالمي (وتطورات العصر 

  مشـارآة المـوارد البشـرية في المؤتـمرات والندوات والتي بلغت في

  .مؤتمر ونـدوة  ٤٣ـ  ٧الفترة  ـ  

  .ي الجامعة قوة التحسين اإلستراتيـجي في أداء المـعاهد البحـثية ف ♦

  

  تنوع برامج الدراسات العليا بالجامعة  ♦

الة    *  ررات ورس رامج بمق روع   * ب ررات ومش رامج بمق ب

  برامج مشترآة * بحث   

  .ازدياد عدد البرامج للدراسات العليا ♦

امج   ♦ داث برن تير بإح رامج الماجس ي ب ع ف التوس

  .الماجستير المسائي لعدد من التخصصات 

ين الم   ♦ دة ب اءات عدي د لق ل   عق ة ووآي ئولين بالجامع س

ات حول     الدراسات العليا والبحث العلمي ومجالس الكلي

  . البحث العلمي والدراسات العليا وسبل تطويرها

رح     ♦ ا لش ات العلي الب الدراس دوات لط رات ون محاض

  . االتجاهات الحديثة في األبحاث  العلمية

العالقات مع الجهات 

  المعنية

ارات       ♦ ة مه اب الطلب ى إآس رص عل هل   الح ة تس ة وتقني مهني

  .انخراطهم في سوق العمل

م          ♦ ع عمله د التخرج في مواق ة بع متابعة ودراسة أوضاع الطلب

ط    ي الخط وة ف ب الضعف والق ة جوان م ومعرف يم أدائه دف تقي به

  . الدراسية

اإلسهام في تطوير إدارات الجامعة من خالل األبحاث العلمية التطويرية  ♦

.  

  .مية دعم أبحاث تطوير العملية التعلي ♦

راآة   ♦ دعم ش ا ي ومي مم اص والحك اع الخ ة للقط ارات العلمي االستش

  .إستراتيجية بين الجامعة والمجتمع 

كالت   ♦ ل  مش ي ح ا ف ات العلي اث الدارس اهمة أبح مس

  .القطاع الحكومي وخاصة قطاع التعليم العام 

التنظيم اإلداري 

  والمالي

املين تبسيط اإلجراءات وتوجيهها لتقديم أفضل الخدمات للمتع ♦

  مع الجامعة وخاصة الطلبة 

ة خدمة     ♦ ل دور آلي إعداد خطة شمولية وبرنامج لتشغيل وتفعي

  المجتمع واستثمار وتنمية إراداتها 

  .وجود قواعد تنظيمية معتمدة لتدعيم البحوث العلمية ♦

از إداري وفني متخصص في دعم وتطوير البحث العلمي          ♦ وجود جه

  .والدراسات العليا

ن اإل ♦ ر م ى اختصار آثي ة عل راءات لتسهيل الموافق ج

  .إقرار أبحاث طالب الدراسات العليا 

  .وجود نظام لاللتحاق ببرنامج الماجستير المسائي  ♦

تخصيص مكافآت سنوية للمراجع وتوفير مخصصات   ♦

  . لطباعة البحوث لطالب الدراسات العليا 



 

אא א אאא ،א א א א

א .א

א)٥(جدول رقم            א א א א(א .א)א

אא אא א א



 

  

  

دريس      ة الت ورد  ( زيادة العبء التدريسي لعضو هيئ الم

  )البشري 

  طالب : ارتفاع معدالت أستاذ  

     ٤٤:  ١ففي المجاالت العلمية التطبيقية   

     ٣٥:  ١وفي المجاالت النظرية      

  . ٢٣: ١وفي مجال الطب والعلوم الطبية  

  :ضعـف التحسين اإلستراتيـجي  

  % ٧٥البشـرية  بلغ معدل السعودة   في مجال سعـودة المـوارد

  %١٧المـوارد البشـرية بلغ : وفي مجال معدل أستاذ 

  

  

 

اب     ى حس ة عل ة التعليمي ى العملي ـباحثين إل راف ال انص

  .البحث العلمي 

ة     ط اإلنتاجي غ متوس ث بل ة حي ة العلمي اض اإلنتاجي انخف

 . ١٦,٠العلمية  للمـورد البشـري الواحد 

دل الم    اض مع ـريةانخف ـن (ـوارد البش احثين :  )الباحثي الب

دل     غ المع ث بل ة حي د البحثي ي المعاه اعديهم ف ي % ٣٧ومس ف

ج      اث الح ريفين ألبح رمين الش ادم الح د خ دل ،معه غ المع وبل

  . في معهد البحوث العلمية وإحياء التراث اإلسالمي % ٤٣

  

  

ات     رامج الدراس ين بب ة الملتحق داد الطلب ة أع محدودي

ع من احتياجات        العليا مما ى العرض المتوق لبًا عل ينعكس س

  الموارد البشرية للجامعة ومؤسسات المجتمع إذبلغت نســـبة

  %٦طالب البكالوريوس     : طلبة الدراسات العليا   

ب       ي أغل ا ف ات العلي اهج الدراس وير من دم تط ع

  .التخصصات بما يتوافق وعصر المعرفة 



 

אאא– א−:א א אא א אא א
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  قدير مؤسسات المجتمع لمخرجات الجامعةت  آفاءة المورد البشري  

ت
زا
جا
إلن
ر ا
أث

  

  

وارد البشرية   ♦ دريس ( تطور أداء  الم ة ) أ عضاءهيئة الت دورات التدريبي ين بال ارآين والملتحق المش

  ) .تقنيات تعليم ، تقنية معلومات  ( المتخصصة 

ة  لتقنيات ال) أ عضاء هيئة التدريس( ارتفاع درجة استخدام الموارد البشرية  ♦ تعليم في العملية التعليمي

.  

  :معدالت الواقع والمآمول في   االستمرار في تعيين الموارد البشرية المؤهلة لردم الفجوة بين ♦

                   المـوارد البشـرية : أستاذ                             طالب : أستاذ           

  اإلنتاجية العلمية           السـعودة                        نسبة        

  

  

ل       ♦ ة مث ة من الجامع حازت الجامعة على تقدير الجهات التي استفادت من نتائج البحوث المدعم

  .أمانة العاصمة المقدسة ، أمارة منطقة مكة المكرمة 

ى حسن     ♦ ة عل تلقى الجامعة العديد من خطابات الشكر والتقدير من جهات حكومية وغير حكومي

  .همتها في حل مشكالت هذه الجهات األداء في مسا

ة مخرجات         ♦ ى درجة من مواءم ق أعل بيل تحقي تقدير مؤسسات المجتمع للجهود المبذولة في س

ا يتوافق مع االتجاهات      ( الجامعة لسوق العمل  دريس بم تطوير المناهج وأداء  أعضاءهيئة الت

  ) .العالمية  

  

رتب
لمت
ر ا
آلثا
ا

ت  ة
وقا
مع
 ال
لى
ع

  

  

 .بشرية في الجامعة حسب المؤشرات الكمية والنوعية   وجود أزمة موارد 

     ٦٨: ١المجاالت العلمية التطبيقية  في     المتنبأبه      طالب : معدل أستاذ 

   ٧٧: ١وفي المجاالت النظرية                                                  

  )على حاله دون معالجة يوضح المعدل السابق األثر المترتب على استمرار الوضع (

  

ديها             ♦ ة فقط وال يوجد ل اءات فردي ديها آف وافر ل ة يت أن الجامع دى المجتمع ب االنطباع ل

  .نظام بحثي متميز وفعال 

  .ضعف التفاعل بين مؤسسات المجتمع وقطاعات الجامعة  ♦

وارد          ♦ ن الم ه م ه واحتياجات ع بمتطلبات داد المجتم اء بإم ى الوف ة عل درة الجامع دم ق ع

  .عالية التأهيل  البشرية



 

 

אא ؟)(א א

ة أنشطتها     ( وهو الهدف الذي تسعى الجامعة آكل    وضع الهدف العام١ داتها وآاف ع وح ه   ) بجمي ى تحقيق إل
  .ألنه يعتبر بمثابة أول محطة في مسيرة تحقيق طموحات الجامعة   . على مدى الخطة

ام    تحديد المؤشرات الحرجة للنجاح٢ هي المؤشرات التي تستخدم آأساس لقياس مدى نجاح الجامعة في تحقيق الهدف الع
  .على النجاح في تحقيق الهدف العام للخطة ألنها تمثل الجوانب التي تدل   .للخطة ، وعادة ما تشتق من العناصر المكونة لوصف حالة النجاح 

  .ألنها تدل على تحقيق الهدف العام   .هي التحديد الكمي أو الوصفي لإلنجازات المطلوب تحقيقها   األهداف المحددة٣

ق أهداف الخطة          تحديد المنظور اإلستراتيجي ٤ تمكن من تحقي ى ت ة حت هو الوضع الذي ينبغي أن تكون عليه الجامع
  .ألنه يسهم في معرفة وتحديد المجاالت التي تتميز وتتفرد بها الجامعة عن منافسيها   .بمجاالت التميز والتفرد للجامعة  ويتحدد

د وضع الخطة         تحديد المعنيين الرئيسين بالجامعة ٥ ار عن هم الفئات والجهات داخل وخارج الجامعة التي تؤخذ في االعتب
  .اإلستراتيجية 

ة  اح أي مؤسس ة ( ألن نج ا  ) جامع ى أدائه ا ال يتوقف عل دافها ورؤيته ق أه ي تحقي ف
ذي تمارسه           ى مجاالت النشاط ال ؤثرة عل منفردة ، بل هو محصلة أداء األطراف الم

  .لتحقيق أهدافها ورؤيتها 

  .ات تحدد إستراتيجيات للشراآة مع الجامعة ألن طبيعة العالقات مع هذه الجه  .وهي الجهات التي تقيم الجامعة معها عالقات تعاون   تحديد عالقات التعاون ٦

  وهي مجاالت العمل الحالية أو المقترحة والتي تتوافر من خاللها مخرجات الجامعة   تحديد مجاالت العمل٧
  

  .ألنها تحدد اإلطار العام لكيفية العمل 
  

ق            . تي توجه إليها موارد المؤسسةهي الوحدات الرئيسة الحالية أو المقترحة ال  تحديد الوحـــدات اإلستراتيـجية ٨ ي للمؤسسة في تحقي ر الكل أهميتها النسبية تتحدد في ضوء إسهامها في تعظيم األث
  أهدافها

هي القضايا من خارج الجامعة أو من داخلها ، تؤثر على الجامعة خالل سعيها لتحقيق   تحديد القضايا اإلستراتيجية٩
  .الهدف البعيد وحالة النجاح 

ًا   ( القضايا تؤثر تأثير ألن هذه  ان أو إيجابي ة آكل خالل سعيها      ) سلبيًا آ ى الجامع عل
ذه   دى الخطة ، أآانت ه ى م ا عل د تأثيره ة النجاح ، ويمت د وحال ق الهدف البعي لتحقي

  .القضايا من الحاضر أو الماضي أو  مستقبًال 



 

א− א:א אא אא א א

א א)٢٣٢−١٦٤(א א א)٧(א אא א א                                 ـ :א

  



 

מ−١)٨(جدول رقم א א

ة ( بناء موارد بشرية ذات مواصفات مستقبلية ة التعليم        ) عمالة معرف ة بتطوير العملي ة        ترتقي بإسهاماتها في مختلف الجوانب المتعلق ة لنظام الجامع اءة الداخلي ة لتحسين الكف ة والبحثي ي

  .واالرتقاء بمستوى المواءمة الخارجية لمخرجات نظام الجامعة 

  )مؤشرات تحقيق األهداف اإلستراتيجية ( األهداف المحددة -٣  )المؤشرات الحرجة للنجاح(األهداف اإلستراتيجية-٢

  

بما ) و هيئة التدريس عض( ـ االرتقاء بكفاءة أداء المورد البشري ١

  .يسهم في تطوير العملية التعليمية 

  

  .والكمي للمورد البشري ) المهني والعلمي ( ـ النمو النوعي ٢

  

  .ـ مواءمة الموارد البشرية ألدوارها في العملية التعليمية ٣

  

  .ـ رفع اإلنتاجية التعليمية آمًا ونوعًا ٤

  .ـ رفع اإلنتاجيةالعـلمية ٥

  

ة مخر٦ ة  ـ مواءم ة التنمي ع وعملي ات المجتم ة لمتطلب ات الجامع ج

  ) .تحقيق التوجه نحو اقتصاد المعرفة (

  

  .ـ  تحقيق عالقات شراآة وتعاون بين الجامعة والمجتمع ٧

  

  .في نهاية الخطة  %٩٢ إلى  )أعضاء هيئة التدريس ( المـوارد البشـرية  نمين ـ الوصول بنسبة السعودي١
  

  :طالب خالل الخطة : ألستاذ   يةـ تحقيق المعدالت التال٢

  ٥:  ١مجاالت الطب وطب األسنان ،     ١٠:  ١،   المجاالت العلمية       ١٥:  ١المجاالت النظرية 
  

ورد البشري   ( ـ االستمرار في تمكين أعضاء هيئة التدريس ٣ داخل والخارج         ) الم دوات في ال ؤتمرات والن من المشارآة في الم

  .سنويًا من إجمالي عددهم % )  ٢٠ (بحيث تصل نسبتهم إلى 
  

  .لتقنيات التعليم والمعلومات واالتصاالت ) أعضاء هيئة التدريس(ـ رفع درجة استخدام المـوارد البشـرية  ٤
  

  .بالجامعة ضمن قوائم مراجعة المجالت العلمية العالمية   )أعضاء هيئة التدريس(المـوارد البشـرية  ـ أن تكون أسماء٥
  

ى الستقطاب المـوارد البشـرية آباحثين وأساتذة متميزين لدعم الدراسات العليا والبحوث العلمية في مؤسسات المجتمع   ـ أن ُيسع٦

  ) .فهم األنظمة البشرية الخبيرة ـــ بيوت خبرة . ( والجامعات األخرى 
  

ورد البشري   ـ أن يحظى ٧ ة    الم ة بالجامع وداتهم وإنت    ، والمراآز البحثي ي لمجه دير دول ا يخدم التوجه      بتق ز بم اجهم العلمي المتمي

  . العالمي في إطار القيم اإلسالمية 
  

  .            مطلب أساسي لمؤسسات المجتمع ) عمالة المعرفة ( ـ أن تصبح مخرجات الجامعة ٨
  

دريس، و         ٩ دريب والت ل والت اون والشراآة والتموي البحث العلمي   ـ أن تقوى عالقة الجامعة بسوق العمل والمجتمع من حيث التع
.لبناء مجتمع المعرفة 



 

  جيـتراتيــور االســــظـنمـال

א א א

  -:المنظور االستراتيجي  -٤

  ـ:  التنوع  في مؤسسات التعليم العالي: أوًال 

ة         ات المختلف ات والمتطلب تجابة لالحتياج ى االس درة عل ر ق ون أآث ًا يك ر تنوع ام األآث النظ

ع للمج يمنحانها     Birnbuumويوضح . تم ا س تالف أنماطه الي واخ يم الع ات التعل وع مؤسس أن تن

  :    المزيد من االستقرار ويحميان أنظمتها  إضافة إلى أنه 

  .ـ سيزيد من مجاالت االختيار المتاحة للمتعلمين ١                        

  .دية المختلفة ـ سيلبي االحتياجات والقدرات الفر٢                  

  .ـ يمنح المؤسسة التعليمية قدرة أآبر على مواجهة التحديات والضغوط ٣                 

  : ويظهر هذا التنوع في النواحي التالية 

  .ـ التنوع الهيكلي من حيث نوعية المؤسسة التعليمية وعما إذا آانت حكومية أو أهلية ١

  .حيث المهام والحجم والرقابة ـ الناحية التنظيمية للمؤسسة من ٢       

د من أبرزالجوانب             ٣        ة وتع ة الطلب ة ونوعي رامج البحثي ة والب وع في التخصصات العلمي ـ التن

  .التي تظهر اختالفًا حقيقًا بين مؤسسات التعليم العالي 

ح  تها  ) م ٢٠٠٠. (  Kellerويوض رورة فرض ات ض الي ب يم الع ات التعل ي مؤسس وع ف أن التن

التي تمر بها المجتمعات ويضيف أن االنطالقة الحقيقية لالستجابة لهذه التغيرات تكمن في   التغيرات

وع  يم  .التن ام التعل و نظ رات ه ذه التغي ة له تجابة عالي ر عن اس ي تعب ة الت رز األمثل رى أن من أب وي

  .العالي األمريكي الذي يعد من أآثر نظم التعليم تنوعًا 

  

  



 

  

  :متاز بها نظــام التعليم العالي األمريكي ما يلي ومن أشكال التـنـوع الذي ي 

ل      ى آمعام ة األول ات بالدرج ذه الجامع ل ه ة وتعم ات البحثي ي أو الجامع ات البحث العلم جامع

بحثية تقوم بتقديم المعرفة العلمية الجديدة واالختراعات واالبتكارات للمجتمع ، ويتراوح عددها  

 .ة بل ، وجامعة واشنطن جامعة من أبرزها جامع ١٢٠إلى  ١١٠بين 

ا لسوق العمل في مختلف           داد طالبه ى بإع الكليات التقنية والكليات الخاصة اإلقليمية والتي تعن

وق       ة س رًا لطبيع تجدات، نظ تجابة للمس ر واالس رعة التغيي اح وس از باالنفت التخصصات وتمت

 ) .م ٢٠٠٥العسيري ، . ( العمل المتغيرة

تج   رز اس ي تب توى المحل ى المس ي    وعل ة ف تجدات العالمي والت والمس الي للتح يم الع ام  التعل ابة نظ

ل من الجامعات        ى عدد قلي التحول من المسار العمودي في التخطيط للتعليم الجامعي الذي يرآز عل

د من          ر والمزي تح الكثي ى ف د عل ذي يعتم يــقــبـــل فيها أعداد آبيرة من الطالب إلى المسار األفقي ال

وع من     ١٤٢٧/١٤٢٨مختلفة من الوطن حيث نشهد في عام الجامعات في أجزاء  ددًا متن هـ إنشاء ع

  .الجامعات في مختلف مناطق المملكة 

  -) : Core Competence( القدرة المحورية  : ثانيًا 

  .هي القدرة التي تتميز فيها المنظمة في تقديم منتج أو خدمة يمكن أن تتفوق فيها على المنافسين 

  ). ٢١٥م ، ص ٢٠٠٤نجم ، (                                                                             

رن الماضي     لقد طورت المقاالت والدراسات التي تناولت اإلستراتيجية خالل عقد التسعينات من الق

ة  " إلى ) م ١٩٩٢(  Quinnفكرة القدرة المحورية ، حيث أشار آوين  ى وشدد عل  "  المنظمة الذآي

دة     "  . قدرة محورية " أهمية بناء  اء دون أن تصبح رائ ا البق ويذهب آوين إلى أن المنظمة ال يمكنه

  .عالمية في جانب ما

  

  



 

  

ل  و    ا هامي ل وهم تراتيجية العم ال إس ي مج ريكيين ف اتذة األم ار األس ن آب ان م دد أيضًا اثن د ش وق

االد    ة ا  ) م ١٩٩٤(  Hamel and Prahalad براه ى الكيفي ى      عل ة  أن تبن ى المنظم ي يجب عل لت

ر من    . وتعزز بها قدراتها  وأوضحوا أن المنافسة على المستقبل إنما هي منافسة على النصيب األآب

  . الفرص المستقبلية 

  ) :م ١٩٩٤. ( وتلخص العبارات التالية فكر واحد من آبار الباحثين في هذا المجال روميليت 

 .منتجات تدعم القدرات المحورية المنشآت وال 

و         األخيرة تنم ة ، ف درة المحوري اهر الق ن مظ ت م ر مؤق ط مظه ي فق دمات ه ات والخ المنتج

 وتتطور ببطء أآبر وهي أآثر استقرارًا من المنتجات 

   .. القدرة معرفة لذا هي تزداد مع االستخدام  

ى   ويعيدنا مفهوم القدرات المحورية إلى الفرضية التي تقول أن رأس المال البشري هو ما ينبغي عل

  ) .م ٢٠٠٣جوران ، روى ، ودمز ، .  ( المنظمة أن تطوره

م    رف نج وم ع ذا المفه ى ه ادًا عل تراتيجية ) م٢٠٠٤(واعتم ري ( إس ال البش ا ) رأس الم بأنه

ذا         ن ه ية ، وم ا التنافس ق ميزته ا يحق ة بم ة للمؤسس درات المحوري اء الق د لبن ل األم التصور طوي

ة تض تنتج أن المؤسس ة ،  التعريف نس ة والمعرف راد ذوي الموهب ى األف د عل ل األم ا طوي ع ترآيزه

ة  ة الداخلي دراتها المحوري اء ق ا لبن ا الخاصة ، ومكوناته ا ( وخبراته تغالل موارده ي اس اءة ف ) الكف

يها        ( والخارجية  ا إزاء منافس ة تفوقه ا وحماي ى  )  . الفاعلية وتفوق المؤسسة في مجال أعماله و عل

  ــ:أي مؤسسة هذا يمكن أن تتساءل 

  ما الذي يمكننا فعله أو تقديمه وال تستطيع المؤسسات األخرى أن تجيد أداءه أو تقديمه مثلنا   ؟  

اتيح   ) هـ١٤٢٨(ألن نجاح أي مؤسسة  آما ذآر  مالئكة  ي مف اد  ( تعتمد على تبن ا   ) أبع تحدد آفاءته

  ).هـ١٤٢٨،كة مالئ.( وفعاليتها وتهتم أآثر بتخصصية المؤسسة وفق جوهر رسالتها 

  



 

اء       الي هو التوجه لبن يم الع وتخلص الباحثة مما سبق إلي أن البعد اإلستراتيجي لتنوع مؤسسات التعل

ة   ،قدراتها المحورية ، فتنوع مؤسسات التعليم العالي وفقًا للتخصصات العلمية  درة المحوري يبرز الق

ة  ة تعليمي ل مؤسس ة ( لك ك ) جامع ة تمل ل جامع ة وآ درة معرف ى ، فالق ا عل وق به ة تتف ديم معرف تق

ا    ،الجامعات األخرى ممثلة هذه المعرفة في مـواردها البشرية  ة وخبراته د المعرف وهوما يعنى  تحدي

ة        ي الجامع ة ف ل المتاح اتها األفض ي        ،وممارس ي أن تبن الي إل يم الع ات التعل دعو مؤسس ذا ي وه

زة لخدماتها الم اء سمعة خاصة ومتمي ز  لبن تراتيجية التمي ة إس ودة ، عرفي ى ج ك  عل ي ذل دة ف معتم

ها      ـال تخصص ي مج رية ف ا البش وق موارده ـور      .وتف ذا المنظ د ه ن تحدي ة م دف الباحث وته

يم   تراتيجي للتعل ة التخطيط  اإلس ي منهجي ـورية ف ـدرات المح ـوم الق ـاء مفه ي إرس ـجي إل اإلستراتي

  .العالي 

  أبعاد بناء القدرات المحورية لجامعة أم القرى

تند وى      تس ل ق ارجي بتحلي داها الخ ى بع رى عل ة أم الق ة لجامع درات المحوري اء الق ي بن ة ف الدراس

  .والداخلي الكفاءة في استغالل مواردها ، التنافس

  ـ: جامعة أم القرى وقوى التنافس: أوًال

ا الخاص من المؤسسات             د موقعه ي تحدي اج إل المؤسسة التي تنشد التخطيط االستراتيجي تحت

دما يترآز في مجال      ، التنافس بين مؤسسات التعليم العالي يعّد ظاهرة صحيةف، المنافسة  خاصة عن

نة      ة الحس معة األآاديمي ز والس اءة والتمي ع الكف ات     ، رف ي المؤسس وة ف ل الق ة عوام ا أن معرف آم

وة      ذه الق لكتها الآتساب ه ذي ينبغي أن        ،المنافسة  والطرق التي س اء النموذج ال ا لبن د يشكل أساس ق

ا    تسيرع ا وتميزه اء قوته ى تجنب المنافسة الخاسرة في مجاالت         ،ليه المؤسسة في بن ويساعدها عل

  ). هـ١٤١٦،الزهراني .(يكون مكانها الطبيعي في مؤسسات أخرى تمتلك مقومات النجاح والتفوق 

  

  



 

ة             ودة بالمقارن تراتيجية للج ات اإلدارة اإلس ي أدبي رف ف ا يع دد م ذا الص ي ه ة ف ري الدراس وتج

ة مع الممارسة األفضل          best  practiceعية  مع ا لممارسة األفضل  المرج حيث تجرى المقارن

ة   ن تخصصية المؤسس ر ع ي    .بغض النظ رول ف د للبت ك فه ة المل ع جامع ة م إجراء مقارن ك ب وذل

  .الممارسـة األفضل 

وة      ل الق ل عوام ارجي بتحلي د الخ دد البع ة (و يتح درات المحوري د للب  ) الق ك فه ة المل رول لجامع ت

  -:والمعادن آجامعة منافسة و متميزة عالميًا 

رول        د للبت ك فه ة المل ا ، وجامع ي أنشئت من أجله الة الت ة للرس م ترجم ا نعل أهداف الجامعات آم

  -:والمعادن لخصت أهدافها آما يلي 

احيتين           ة السعودية في الن ة العربي وازي التطور السريع للمملك ة ي إن النمو السريع لهذه الجامع

ة في       ا ة المملك د أهمي القتصادية والتقنية بما يلبي طموح الشعب اإلسالمي العربي السعودي ، وتزاي

رة      . مجال موارد الطاقة العالمية  ة تفرض تحديات مثي فالموارد الهائلة للبترول والمعادن في المملك

ف الم           ى مختل اد عل ي الج ث العلم ة والبح ة والتقني ة العلمي االت التربي ي مج دة ف تويات ،  ومعق س

ة     ة والتدريبي ة والبحثي رامج التعليمي دافها الب ة ضمن أه ديات ، فرضت الجامع ذه التح ة ه ولمواجه

دعم              ول ل ذه الحق ي ه ث ف ة والبح ز المعرف ى تعزي ت إل ا ، وعمل ين إليه الب المنتم ة للط المختلف

إمكاناتها  القطاعات الوطنية المتعددة وخاصة صناعة البترول والمعادن وقد آرست الجامعة مختلف

  .من مرافق وهيئة تدريس وبرامج لتحقيق هذه األهداف 

ادن    رول والمع اعتمدت الدراسة  على تلك األهداف في تحليل عوامل القوة  في جامعة الملك فهد للبت

ز        ى تعزي ادن وعمدت إل رول والمع ة   ( التي اهتمت بنوعية تخصصها صناعة البت دراتها المحوري ق

  بحث والتدريب في حقـول تخصصهـا ، وإلى استغـالل مواردهـا البشـريـة المعرفـة وال) الداخلية 

  



 

ا في   ) قدراتها المحورية الخارجية ( والمادية بما يحقق آفاءتها ، وعملت أيضًا على  تفوقها وريادته

ى  ة عل وارد الطاق ي م ي مجال العمل ف ا ف وق مخرجاته ادن حيث تتف رول والمع مجال صناعة البت

  .هذا ما أدى إلى تحقيق ميزتها التنافسية مستوى العالم  و

  -) :إستراتيجية التميز (جامعة أم القرى وبناء قدراتها المحورية : ثانيــًا

تقلت        د أن اس ز وبع د العزي ك عب ة المل ًا لجامع ت فرع ذ أن آان رى من ة أم الق ور جامع ع لتط المتتب

ى      اظ عل ى الحف رات     آجامعة لها مهامها وأهدافها يالحظ أنها تحرص عل ة التغي ـوازنها في مواجه ت

ـام      ،والتحوالت المحلية  ـترة من عــ ا خالل الف ـ   ١٣٩٠فتجربته ـ تعكس ظاهرة    ١٤٢٠وحتى –ه ه

تقرار والتفكك والتالشي آحاالت من حاالت التكيف التنظيمي           وازن وعدم االس من أجل   ، عدم الت

ى أن ،وهذه الحاالت أن دلت على شيء ،استعادة التوازن  ًا      فإنما تدل عل ل نظام رى تمث ة أم الق جامع

ة   .ويسعى للحفاظ على توازنه في بيئة ديناميكية ،حيًا ديناميكيًا يتأثر بالبيئة المحيطة به  ود جامع فجه

تقبل   د حافظت   ، أم القرى الستعادة التوازن في حاالت اختالله درسًا يستفاد منه في التخطيط للمس وق

ا  جامعة أم القرى على توازنها في َخضم  تلك  الحاالت آجامعة تربوية بالحفاظ على أدنى مستوى له

دريس      ،من اإلعداد التربوي   ا في مجال طرق الت بينما حافظت آلية التربية  على أقصى مستوى له

  ).هـ١٤٢٠،الثبيتي .(والتربية العملية 

يم         ط التعل و نم ديها وه رز ل ة التخصص األب ام بنوعي ي االهتم رى إل ة أم الق دعو جامع ا ي ذا م وه

ة     ،التربوي  ـلية التنمي ادة عم ـة لقي الذي يكتسب أهميته من الدور الذي يلعبه في إعداد الكوادر المؤهل

  وذلك بالعمل على رفع الكفاءة الداخلية للتعليم التربــوي من خالل االهتمام،الشاملــة في المملكــة 

ل  و،وأنماط وتقنيات وآليات وأدوات التعليم،بكفاءة العملية التعليمية(  جودة التدريس و وسائلة والتأهي

ارات ية ،والتحصيل والمه اروإقرارالخطط الدراس ديث واختي دريس ، وطرق تصميم وتح ة الت وهيئ

  مستــوى (واالرتقاء بالكفاءة الخارجية ) ---والدراسات العليا والبحث العلمي في المجال التربوي 

  فق مع االحتياجات التنموية والمستجدات  والتوا،مواءمة صالحية التأهيل الحتياجات ممارسة المهنة 



 

ة   ورات العالمي ة والتط االت   ،التقني اليب ومج تقبلية  ألس ائدة والمس ات الس ات واالتجاه والتوجه

و االستفادة من إمكاناتها وخبرات مواردها البشرية  لالرتقاء بالمستوى المعرفي  ).التدريس والتربية

وي    يم الترب ي للتعل ق ل  ،والمهن ا يحق و م يم     وه ال التعل ي مج ادة ف ز  و  الري رى التمي ة أم الق جامع

الي   وي الع ة     ،الترب ايرة الداخلي اييس المع ة بمق ا التنافسية الحقيق اء ميزته ا آانت  (وبن ى م وق عل التف

  ).التفوق على أفضل منافسيها (والمعايرة الخارجية ، )عليه الجامعة في الفترة السابقة 

  :الخــالصــــــة 

ؤيـة للمـورد البشري عبر مدخل تنوع مؤسسات التعليم العالي التي فرضتهـا تحدد مجال الر ♦

متغيرات العصر آاستجابة الحتياجات ومتطلبات المجتمع ، وهذا المدخل ُيسهم في بلورة مفهوم 

  ـــ: القدرات  المحورية للمؤسسات الجامعية وأثمر هذا التحديد عن 

  .ية آبرى التنوع يمنح تخصصية المؤسسة الجامعية أهم .١

  .التنوع يؤدي إلى تنوع القدرات المحورية للمؤسسات الجامعية  .٢

  .التنوع يخدم المجال التنافسي للمؤسسات الجامعية  .٣

لبناء المـوارد البشـرية في الجامعــة من ) مجــال الرؤيـــة (تحــدد المنظـوراإلستراتيجي  ♦

 :خالل

I-  نوع المعرفة (عية في مجال تخصصها المحورية للمؤسسة الجام) القدرات ( تتحدد القدرة

  .الذي يبرز تفردها وتميزها عن المؤسسات الجامعية األخرى ) التي تقدمها 

II-  تتحدد أبعاد بناء القدرات المحورية من خالل تحديد موقع الجامعة التنافسي. 

III-  ثلة في بناء الميزة التنافسية المتم( ويتم بناء القدرة المحورية باختيار إستراتيجية التميز

 ) .جــودة المـوارد البشـرية في مجال تخصصها 

  تنوع التخصص               معرفــة القـــدرةالمحـورية               تنوع مؤسسات التعليم العالي  

  

إلييـؤدي  .الـتي تمـتلكها الجامعة                   تحقق الميزة التنافسية  

  إلي يـؤديإلييـؤدي



 

الفئات والجهات التي تؤخذ في االعتبار عند   ــ : تحديـد المعنييـن الرئيسيـن بالجامعـة - ٥

وضع الخطـة اإلستراتيجـية لبناء الموارد البشرية بالجامعة ويمكن أن نصنفهم إلى األطراف 

  :والجهات من داخل الجامعة ، واألطراف والجهات من خارج الجامعة في الجـــدول التالي 

  
  )٩(جدول رقم 

  
  

  جامعةاألطراف والجهات من داخل ال
  األطراف والجهات من خارج الجامعة

  القطاع الخاص  القطاع الحكومي
 معالي مدير الجامعة  

 سعادة وآالء الجامعة 

 المجلس العلمي للجامعة  

 مجلس البحث العلمي 

 معـاهدالبحوث بالجامعة 

 آليـة خـدمة المجتـمع 

 مرآز الدورات التدريبية 

 عمادة الدراسات العليا 

الب     ئون الط ادة ش ة  عم وبقي

 العمادات 

ة   ات الجامعي ادة الدراس عم

 للطالبات

ة   يط والميزاني إدارة التخط

 والتطوير اإلداري

رية   وارد البش إدارة ( إدارة الم

 )شؤون الموظفين 

 الكليات واألقسام العلمية 

ـعلومات    ة الم مرآزتقني

  والتطـوير الجامعـي 

 مجلس الشورى  

 مجلس التعليم  

 وزارة التعليم العالي 

 معاتالجا 

ة    ة مك ارة منطق إم

 المكرمة

مة    ة العاص أمان

 المقدسة

وزارة التربية والتعليم 

ي     يم الفن ة التعل مؤسس

 والتدريب المهني

ك   ة المل مدين

وم  دالعزيز  للعل عب

 والتقنية 

ك    ة المل مؤسس

ة  دالعزيز لرعاي عب

  الموهوبين ورجاله

رآات   الش

ات  والمؤسس

 الوطنية

رآات   الش

ات  والمؤسس

 ةالعربية والعالمي

يم    ات التعل مؤسس

 الخاص

 رجال األعمال  

  البنوك 

  



 

  ـ) :ة ـــالشراآ( اون ــات التعــد عالقــديـتح -٦
ع     ع المجتم راآة م تراتيجية الش ًا إلس اته وفق ع ومؤسس ع المجتم اون م ات التع دد عالق ة ( تتح خدم

رى ومؤسسات ال      ) المجتمع  ة أم الق ين جامع ات مشترآة ب ل   وهي تعتمد على تنفيذ فعالي مجتمع تتمث

ا     ة وتوزيعه ر المعرف ة ، ونش اهيم اقتصاد المعرف ع بمف ة للمجتم ؤتمرات التوعوي دوات والم ي الن ف

ا يسهم في     وتقاسمها مع فئات المجتمع المختلفة وبناء آليات لتنفيذ توصيات المؤتمرات والندوات مم

  .مشكالت المجتمع بناء مجتمع المعرفة وأيضًا من خالل توظيف نتائج البحوث العلمية في حل 

  ـ: ل ـاالت العمـد مجــديـتح -٧

مجاالت العمل التي تتوافر من خاللها مخرجات الجامعة والتي يلعب المورد البشري الدور الرئيس  

  .فيها تحددها الدراسـة  في  مجال العمل األآاديمي    التدريس ـ البحث العلمي 

ـة     ٨ ـدات اإلستـراتيجيـ د الوحـ ددت : ـ تحدي ي     ـ ح ـة ف ـدات اإلستـراتيجيـ ـة الوحـ الدراس

دات الرئيس ـالوح ـجية  ـ ـداف اإلستراتي ام واأله ـدف الع ا الهـ ن خالله ق م ي يتحق ة والت ي الجامع ة ف

دعوة         . للخطة  ـية ال ـ آـل ـية التربية ـ  آـل ة ـ ة العربي آـلـية الشريعة والدراسات اإلسالمية ـ آـلـية اللغ

و   ـية العل ـ  آـل دين ـ ارة        وأصول ال ة والعم ـية الهندس ة  ـ آـل وم االجتماعي ـة   العل ـ آلي م التطبيقية

  .اإلسالمية ــ  آـلـية الطب والعلوم الطبية ـ معهد اللغة العربية لغير الناطقين بها

  ا اإلستراتيـجية ــالقضاي

  -: ةــا اإلستراتيجيــتحديد القضاي -٨

ترا                        ايا اإلس د القض ة  إن تحدي ة األهمي وة بالغ ا خط ؤثر ،تيجية وتحليله ا ت آونه

أثيرا ًا(ت لبيا أو إيجابي د   )س دف البعي ق اله عيها لتحقي الل س ل خ ة  آك ى الجامع ة . "عل دد  أهمي وتتح

امًال من         ا ع ة  أو آونه اط القضية بنجاح الجامع القضية اإلستراتيجية للجامعة في ضؤ  درجة  ارتب

  .)٨٣ص:هـ ١٤١٦،الزهراني " .( عوامل نجاحها

  



 

  )هــ١٤٢٧/  ١٤٢٦( القضايا التي واجهت جامعة أم القرى خالل خطة 

  :أ ـ انخفاض معدل الكفاءة الداخلية                 

ـرى   بتحليل البيانات المتاحة عن المخرجات و المدخالت للطالب في      ـة أم الق خالل سنوات    جامع

ة ودون ـلمدخالت في بعض آليات الجامعة متدنينجد أن نسبة المخرجات إلى ا  خطة التنمية السابعة

  المدخالت في آلية العلوم التطبيقية بلغت / طموحات الخطة ، فعلى سبيل المثال نسبة المخرجات 

  .وهذا يؤدي إلى زيادة عدد السنوات المستثمرة للتخرج% ) ٣٢( 

  .ســهيئة التدري أعضاءرويمكن التعامل مع هذه القضية من جوانب عدة أهمها  التطوير المستم

  )هـ١٤٢٨،تقرير جامعة أم القرى (                                                                      

ي     ات ف ديري الجامع اء وم ة لرؤس ة الخامس دوة الفكري ه الن ا أوصت ب ع م ة م ذه المعالج ت ه واتفق

  ــ : لمعالجة الكفاءة الداخلية ) م١٩٩٢(الخليج 

ايي   ة      وضع مع و هيئ ث وعض اعد الباح د ومس ار المعي د اختي ددة عن ار واضحة ومح ر اختي

  .التدريس ورئيس القسم والعميد مما يرفع آفاءة األداء الجامعي 

وي    ة   .(زيادة االهتمام باألعداد العلمي لعضو هيئة التدريس ونموه المهني والترب مكتب التربي

 ) .م١٩٩٢،لدول الخليج  العربية

  -: طالب : أستاذ ب ـ ارتفاع معدل 

ة            / تشير معدالت أستاذ  ة خطة التنمي ة في نهاي ات الجامع ًا للتخصصات المتاحة في آلي طالب طبق

على التوالي ، )  ٣٥:  ١( و )  ٤٠:  ١( السابعة أن المعدل المتحقق للمجاالت النظرية والعلمية هو 

و    رة ه نفس الفت تهدف ل ا المس ى ال)  ١٧:  ١( و )  ٢٢:  ١( بينم والي عل بق أن  . ت ا س ويتضح مم

  ة ـة بنسبــوآذلك المجاالت العلمي% ) ٨٢( ة بنسبة ــالمجاالت النظرية تجاوزت المستهدف بالخط

  



 

ذه المعدالت لتحقيق المستهدف في الخطة ويمكن         % ) ١٠٦(  وعلى الجامعة العمل على خفض ه

رى   (فة بالخطة التعامل مع هذه القضية باعتماد وظائف المـوارد البشـرية المستهد ة أم الق تقريرجامع

  ).هـ ١٤٢٨،

ي أن           ـة إل ـدالت الدراس ا سبق إذ تشير مع ر مم وتتجلى القضـية في استمرارية الوضع بصـورة أآب

تاذ   ة هو        : معدل أس ة والعلمي ًا  للمجاالت النظري ى  ) ٤٤:  ١( و ) ٣٥:  ١( طالب المتحقق فعلي عل

والي  ـب  ، الت ـلوم الط ـب والع االت الط رى   . ( ٢٣: ١ية ومج ة أم الق ـرير جامع دالت تق ًا أن مع علم

ى       )المعيدين والمحاضرين (تشـمل المـوارد البشـرية ومن في حكمهم  ـة فتقتصر عل ذه الدراس أما ه

  ).المـوارد البشـرية لحساب المعدالت وفقًا لمعدالت االعتماد األآاديمي 

رى    ة أم الق ورد البشري بجامع تقبل الم يناريو مس اؤليا( س يناريو التف             :) لس

ورد          دور الم ة ل ة والداعم ايير وتصورات للنجاح الخاصة والمتعلق حددت الدراسة عوامل ومع

 :البشري آعامل معرفة في الجامعة على النحو التالي 

ار   ♦ ين واختي ي تعي تمرار ف دريس( االس ة الت ة  ) أعضاء هيئ ة ومتفوق رية مؤهل وارد بش ( م

 .طالب عن المعايير العالمية : في التخصصات التي تقل نسبة أستاذ  خاصة) عمالة معرفة 

دريس    ♦ ة الت اء هيئ اء أعض ة  ( قض ة المعرف ة    ) عمال ات عالمي ي جامع ة ف ازاتهم العلمي إج

 .مشهورة

ا            ♦ ال الفكري والمعرفي لتحسين طرق إيصال المعلومات وتبادله ة ورأس الم ل المعرف تفعي

 .والتربوي المأمول  وتوظيفها إلحداث التطوير التعليمي

 .تحديد الفجوة المعرفية في الجامعة وآلية تجاوزها  ♦

ة     ♦ ق للمعرف رائط طري اء خ ة  ( بن ة المعرف االت     ) خرطن ن مج ال م ل مج ار لك م مس برس

يهم بسرعة      المعرفة ولكل خبرة من خبراتها وربط خبراء آل مجال بطريقة تضمن االستدالل عل

 .والرجوع إليهم واالستفادة منهم 

 



 

 ) .عمالة المعرفة ( حقيق معايير االعتماد العالمية للجامعات بالنسبة لـلمـوارد البشـرية ت ♦

  .تحقيق معايير االعتماد العالمية للجامعات في جميع المجاالت األآاديمية والبرامج  ♦

 .التعريف باألصول الفكرية لدى الجامعة وتمثيلها و واالستفادة منها ما أمكن ♦

ات    ♦ دة بيان وير قاع ي        تط ي ف ث العلم اطات البح ة ونش اطات الجامع املة لنش ة وش        متكامل

 .الجامعة

م    ♦ ي دع اهم ف ي تس ة الت ة والدولي ات اإلقليمي ات والمنظم ع الهيئ يق م ادة االتصال والتنس زي

 .البحوث العلمية وتبادل الخبرات، لتعظيم رأس المال المعرفي

ك ب    ♦ اص ، وذل اع الخ ع القط تراتيجية م راآة إس ق ش ات   تحقي ع المؤسس ات م ز العالق تعزي

  .المحلية واإلقليمية والعالمية في مجال البحوث 

ة وتحقيق   ، االهتمام والدعم للمشاريع البحـثية وبحوث الدراسـات العليا  ♦ وتوجيهها نحو خدم

  . ومتطلبات العصر ، الخطط التنموية 

  .جامعة والتعريف بها االهتمام بتفعيل القواعد التنظيمية إلدارة رأس المال الفكـري في ال ♦

  . استثمار المعرفة آمنتج يحقق القيمة المضافة      

ة عن        ♦ زيادة وتعظيم الـعائد االقتصادي االستثماري الناجم عن األصول المعرفية في الجامع

ة  (طريق تسويق خبرات ومعارف ـ المـوارد البشـرية   ة  ) عمالة المعرف وت   ، بفاعلي ارهم بي باعتب

 .مجال عملهم خبرة متخصصة في

  

  

  

  

  

  



 

  :تحليل عبور الفجوة: المسار الثالـث 

I- يم       : نمط التغير المطلوب ه ومؤسسات التعل ه والهدف من يتحدد نمط التغيير تبعًا للحاجة إلي

ا في             ة منه ة ، ورغب ات عصر المعرف رات ومتطلب ر استجابة لمتغي العالي في حاجة ماسة للتغيي

والهدف الذي تنشده هو إعادة صياغة  . مها اقتصاد المعرفة االستفادة من الفرص الجديدة التي يقد

إن        ذا ف ى ه ة ، وعل وتشكيل نظمها وتكييفها لتجابه بنجاح المتطلبات التي يفرضها اقتصاد المعرف

ادة      ادرة الج ده والمب ذي تنش نمط التغيير المخطط الذي يحقق لها ذلك هو وضع تصور للمستقبل ال

ى          ونستند في . بالعمل على تحقيقه ة األول ام في المرحل ان التصور الع ى بي ك التصور عل رسم ذل

رية     وارد البش اء الم تراتيجية بن ل إس ن مراح ة   . م ال بالجامع ي االنتق ك ف ل ذل ة أم (ويتمث جامع

ة  ( نحو وضع جديد يتوافق ومتطلبات العصر ويرآز على دعم القدرات المحورية ) القرى المعرف

ا البشرية     للجامعات المتم ) الخاصة بكل جامعة  ة في موارده ون     ( ثل ذين يمثل راد األفضل الل األف

وق       ) تلك المعرفة  ز الكمي والتف ى التمي ز عل تم الترآي بما يحقق الميزة التنافسية للجامعة ، حيث ي

ابقة التي     . النوعي للموارد البشرية آمتغيرين في معادلة تميز الجامعة  والتعامل مع العناصر الس

ى تحقيق             تمثل المستقبل المرغوب ؤدي إل ورة االستراتيجيات التي ت ار وبل ره في اختي ه أث ان ل آ

  .على مدى الزمن ) الرؤية اإلستراتيجية ( ذلك المستقبل المرغوب 

II-  المسح البيئي ( التحليل البيئيSWOT : (  

ى نجاح الجامع      أثير المحوري عل   ةـهو تحديد وتحليل مختلف الفرص والتهديدات الخارجية ذات الت

ة من       وبعبا دات الخارجي وى الفرص والتهدي رة أخرى هو تحديد وتحليل الموائمة بين نوعين من الق

ة أخرى   ) مجاالت التحسـين (ناحية ونقاط القوة ونقاط الضعف  ـر   ، الداخلية من ناحي لصياغة جوهـ

  .إستراتيجية الجامعة لبناء مواردها البشرية 

أثير   ،ولهـا فمن خالل تحديد المتغيرات البيئية السـابق تنا  دات ذات الت أمـكن معرفـة الفـرص والتهدي

  .المحوري على نشاط الجامعة ونجاحها 



 

ـدهما   ـاط    ، ومن خـالل معرفـة أهم االنجـازات والمعـوقات وآثارهما السـابـق تحـدي ة نق ـن معرف أمك

  :واستنادًاعلى ذلـك تم تحــديــد.ومجاالت التحسـين لمعالجتها ، القـوة الستثمارها

  : وةــــاط القـــــــقـن

ًا  ( ـ يتوافر لدى الجامعة رصيد من الموارد البشرية المؤهلة ١  ال   ) . متفوقة نوعي يشكلون رأس الم

  .الفكري للجامعة 

ة     ٢ ة المهني اع نسبة اإلنتاجي دد المستهدف        ( ـ ارتف ا بالع دريس التي أنتجوه حيث  ) عدد ساعات الت

  .التدريسي آامًال  يغطي أغلب المـوارد البشـرية النصاب

ـوارد البشـرية      ٣ ة     ـ النسب التخطيطية التالية توضيحية لمدى مساهمة الم ام للجامع في االنجاز الع

  ) :حيث أن المـوارد البشـرية هم من يتحملون العبء األآبر في تحقيق منجزات الجامعة (

 %. ٥١النمو في أعداد طلبة البكالوريوس في فترة الدراسـة      

  .  %٦طلبة البكالوريوس في فترة الدراسـة    : لبة الدراسات العليا نسبة  ط 

ل الخدمات     )أعضاء هيئة التدريس ( ـ عمل بعض المـوارد البشـرية ٤ ق نق خارج الجامعة عن طري

ى جهات أخرى خالل السنوات من        ـ   ١٤١٩أو اإلعارة حيث بلغ مجموع أعداد من تم إعارتهم إل ه

ايعني استقطاب مؤسسات المجتمع      . مـورد بشـري  ٣٩هـ  ١٤٢٦/هـ ١٤٢٥هـ إلى ١٤٢٠/ وهو م

اءة أداء        ، جامعة أم القرى المـوارد البشـرية ل ـوارد البشـرية و آف ـودة الم ى جـ ذا مؤشـر عل ويعد ه

  .المـوارد البشـرية ألدوارها المتعددة في الجامعة والمجتمع  

دمها الجا    ٥ ي تق ة  الت دورات التدريبي داد ال و أع ز     ـ نم ع ومرآ ة المجتم ة خدم الل آلي ن خ ة م مع

غ  ة بل دورات  التدريبي وع ال ة مجم ة التربي ابع لكلي ة الت دورات التدريبي دد ، دورة  ٣٥ال غ ع وبل

  .متـدرب ١١٢٥المتدربين  

ة من خالل        ٦ ى طالب الجامع ة عل ـ يساهم أعضاء هيئة التدريس في المشارآة اإلشرافية والتدريبي

  ي تقدمها الجامعة للطالب بكليات الجامعة المختلفة وذلك تنمية مهاراتهم فرص العمل التعليمية الت

  



 

  .وقدراتهم وإآسابهم معارف جديدة في مجاالت وميادين العلم والعمل المختلفة 

  ـ :مجــاالت التحســين   

وعدم تناسب  ) أزمة موارد بشرية آمية ونوعية ( ـ تعاني الجامعة من نقص في المـوارد البشـرية ١

  ـ: النمو فيها مع النمو المتسارع في أعداد طلبة الجامعة مما يؤدي 

  .زيادة العبء التدريسي للمـوارد البشـرية  ♦

 .انصـراف المـوارد البشـرية إلي العملية التعليمية على حساب البحث العـلمي  ♦

تاذ   ٢ دل أس ين مع وة ب ود فج ة الثامن  : ـ وج ة التنمي ي الخط تهدفة ف ة والمس ب  الفعلي ة ،ة طال وخط

  :طالب الفعلية هي : فمعدالت  أستاذ .  الدراسـة

  مجال الطـب والعـلوم ،  ٤٤: ١العلمية والتطبيقية    المجاالت، ٣٥: ١ المجاالت النظـرية   

 ٢٣: ١الطـبية     

ا  بنسبة     ٣ ة الدراسات العلي ا       % (٢١-ـ نمو أعداد طلب ة الدراسات العلي داد طلب و أع أي انخفاض نم

 ).%٢١بنسبة 

  % .١٧ـ بلغت  نسبة أستاذ إلى العدد اإلجمالي من المـوارد البشـرية   ٤

ة     : ـ السعودة ٥ ة الفعلي ين النسبة المتحقق % . ٧٥وجود فجوة في مجال السعودة للمـوارد البشـرية  ب

ة     ة الثامن ة الخط ي نهاي تهدفة ف ـة   %  ٨٢والمس ة الدراس ي خط تهدفة ف ين ، %٩٢، والمس والتحس

ى   ١٤٢١/هـ ١٤٢٠ي  ضعيف  في تحقيقها حيث نسبة السعودة خالل السنوات من اإلستراتيـج ـ  إل ه

  % .٧٥،% ٧٦،% ٧٦و% ٧١،% ٧١، %٧٠، % ٧٠:   هـ هي على التوالي ١٤٢٧/هـ ١٤٢٦

ة         ٦ د في داخل المملك ؤتمرات التي تعق دوات والم ـ انخفاض نسبة مشارآة المـوارد البشـرية في الن

ة           وخارجها بهدف االستفادة من رة عملي وعي الآتساب خب ة الفعل الن ة ودالل ذه المشارآات العلمي ه

  :علمية حيث بلغت عدد الندوات والمؤتمرات تواليًا 

٤٣، ٧٨، ٦٦، ٩٨، ٦٧,٧٨، ٣٧.  



 

ـ انخفاض اإلنتاجية العلمية للمـوارد البشـرية حيث بلغ متوسط اإلنتاجية العلمية  للمـورد البشـري  ٧

  .    ,  ١٦  الواحد

  ارنة مجموع أعداد المعينين بالجامعة مع أعداد من ترآوا الخدمة من المـوارد البشـرية  ـ مق٨

٥٤٥:  ٦٧٣ .  

  ــ:أهــــــم الــــــفرص 

رز   ١ ا يب ذا م ة وه و اقتصاد المعرف ة نح ة الثامن ة التنمي ي خط عودية ف ة الس ة العربي ه المملك ـ توج

  .قوة عمل تمتلك مهارات معرفية عالية  الحاجة إلى بناء جامعة أقدر على المنافسة من خالل

تمكن الجامعات من انجاز         ٢ الي لت يم الع ة التعل ة لميزاني ـ زيادة االعتمادات المالية من ميزانية الدول

  .البرامج المستهدفة في خطة التنمية الثامنة لمحور التعليم العالي 

تقبلية خاصة     ـ تبني وزارة التعليم العالي مشروع آفـــــاق وهذا ما يحّفز ا٣ ي رؤى مس لجامعات لتبن

الم    ) استراتيجيات ( بها تبنا على ضوئها خـطط محكمة  ار توجهات الع طويلة المدى تأخذ في االعتب

  .نحو اقتصاد المعرفة 

  ـ: )القيود (دات ــرز التهديـأب

  .ف ـ التغيرات العالمية والعولمة التي تتجاوز آل من ال يستطيع مسايرة عصر المعرفة والتكي١

ًا        ٢ ى المنافسة وغالب در عل ى جامعات أفضل وأق ـ االتجاهات العالمية والتقدم التقني يخلق الحاجة إل

  .ما يكون لـ دور المورد البشري هو الدور المالئم لتحقيق الميزة التنافسية 

  .ـ فتح فروع للجامعات العالمية المشهورة في دول الخليج المجاورة ٣

  .رسمية واألهلية داخل المملكة العربية السعودية ـ تزايد عدد الجامعات ال٤

و     ٥ ع النم اته م تيعابية لمؤسس ات االس ق الطاق توى تواف امعي ومس يم الج ى التعل ب عل ادة الطل ـ زي

  .السكاني واالنتشار الجغرافي في المملكة العربية السعودية 

  



 

اجي         ٦ ة شراآة الجامعات السعودية مع منشآت القطاع اإلنت والخدمي في مجالي     ـ انخفاض فاعلي

  البحث والتطوير العلمي والتقني 

ة السعودية   ٧ ة      ( ـ أنشأ جامعة بحثية عالمية في المملكة العربي وم والتقني د اهللا للعل ك عب ة المل ) جامع

  ) .عمالة المعرفة ( آجامعة لديها القدرة على استقطاب الكفاءات العلمية 

I - اخـتيــار اإلسـتراتيـجيـات  :  

ذ إن م ـدور   واجهة ه ق بال ـورد ال ه الفجوات تتعل ـة      االستراتيجي للم ـة في الجامع بشري آعامل معرف

تقبلي      ة ، يتحدد مسار مس فمع اتخاذ موقف الجامعة من المورد البشري آخيار استراتيجي نقطة بداي

ة          ـاليب تحـدث نقل ـدرات وأس ـديالت وتوظـيف ق محتمل للتطور والتميز ، يتم في ضوئه إجـراء تع

  .ي األوضاع الحالـية والمستقـبلية للجامعـة نوعية ف

ـال من األحوال ، إال أن            أي ح ـة ب ة نجـاح اإلستراتيجية والرؤيـ ة المعرف ـهوم عمال إذ ال يضمن مف

رية    وارد البش ط الم د نم ي تحدي ن ف وم تكم ي المفه ـمى ف ـوة العظ ـة القـ املين ( نقط ن ذوي )  الع م

ذي يحقق   ،  )عمالة المـعرفة(  لمتعددة  ، والمقـدار الكمي منهمالتعليم العالي والمهارات المعرفية ا ال

ة ادة الكمي ـميز ال( القي ي بمعنىالت ات    ،)كم اط وعملي اع وأنم زز أوض ن أن يع ه م د ل ذي الب ال

ة       اهيم اقتصاد المعرف ا مع مف ة التي   . وإجراءات جديدة في التنظيم الجامعي ، تنسجم جميعه والعملي

ـدير الطلب    تمثل أسلوبًا فعاًال ل م  ( لتعبير عن إستراتيجية بناء الموارد البشرية في الجامعة هي تق الك

وع  رية )  والن وارد البش ن الم ل، م ن أج ن العامل    م دة م اذج جدي ول نم واء وقب ي احت ع ف ين  ـالتوس

وارد( رية   الم ـبني       ) البش ك بت ـيزة ، وذل ـدراتها المتم تدامة ق ى اس ة عل اعد الجامع / رامج ـب يس

  .للمعالجة الحالية والمستقبلية ) خطط مرحلية جزئية ( ات مشروع

  .رية ـهي جودة مواردهـا البش)  هـاآفاءة أدائـ(فالقضية األساسية التي تحكم على جودة الجامعة  

  .هو الكم المتوافر من هذه المـوارد البشـرية ، والمؤثـر األساسي على جـودة المـوارد البشـرية 

  

  



 

ز الكم  فإذا حقـقت الجام  ـوارد البشـرية    عة التمي ـوارد البشـرية ذات    ـأي تحق ( ي من الم ـو الم ق نمـ

ة  ـودة العالي ة ، ، ) الج ـلية والخارجي ـواتها الـداخ ـاوز فــج ي أن تتج ـامعة  إل ـؤدى بالج ك يــ إن ذل ف

ة ف       ( ويحقق لها مـيزة حقـقية بمقاييس المعايرة الداخلية  ه الجامع ا آانت علي ى م وق عل رة  التف ي الفت

  ) .التفوق على أفضل منافسيها( والمعايرة الخارجية ) السابقة 



 

  الـممارسـات الـمعرفية في عمـلية البنـاء: ثـانيـًا 

 :تقـديـر المـوارد البشـرية آميـًا    
ؤ   ـرية والطالب والتنب ـوارد البش داد الم ًا يتضمن وصفاً لتطور أع ـرية آمي ـوارد البش دير الم تق

  . وارد البشـرية والـطالب  وتقدير االحتياج من المـوارد البشـريةبأعداد المـ

 : تحددت نتائج التقدير الكمي للمـوارد البشـرية في 

رة   :   تقـارير الـتنبؤ  أي  ) ١-٧(تقدم وصفاً لتطور أعداد المـوارد البشـرية والطالب في الفت

   لكل وحدة استراتيجيةلطالب  تحليل السالسل الزمنيةالخاصة بأعداد المـوارد البشـرية وا

  .في تقارير للتنبؤ

ة     ل الزمني ل السالس ـة تحلي ـرية     :  خالص ـوارد البش ـداد الم ؤ بأع دار التنب ـخالص مق است

  :هـ  من تقاريرالتنبؤ السابقة ١٤٤٠/ ١٤٣٩وأعداد الطالب  لعام 

  .لكل وحدة إستراتيـجية 

 .لكل مجال دراسي  

ـة     ـدات اإلستـراتيجي ل الوح ل       (لمجم ال العم ي مج ة ف ل الجامع ـراتيجية تمث ـدات اإلست الوح

 ). األآاديمي

  :  تقـديـر االحـتيـاج من المـوارد البشـرية  

حسب المعايير القياسية   هـ ١٤٤٠/١٤٣٩تقديراالحتياج من الموارد البشرية لعام   .١

 : إلستراتيـجية بنـاء المـوارد البشـرية

  .لكل وحدة إستراتيـجية 

 .دات اإلستـراتيجيــةلمجمل الوحــ 

 



 

ة لخطـة ياسيحسب المعايير الق  هـ ١٤٤٠/١٤٣٩تقديراالحتياج من الموارد البشرية لعام   .٢

 :التنمية الـثامنة

  .لكل وحدة إستراتيـجية 

 .لمجمل الوحــدات اإلستـراتيجيــة 

  . التحليل المالي 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
  
  
  
  
  

                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                

  ) ١( الشـكل رقــم                                                                                            )                                                                          ٢( الشـكل رقــم      
    
  
  
  

  ) ١(  لزمنية رقــم جدول السـلسلة ا                                                                                                                         
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                        
  )   ٣( الشـكل رقــم                                       )                                                                                                            ٤( الشـكل رقــم              

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                                                                            

 

٧.٠٠ ١٤٠.٠٠ 
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  الفترة  المواردالبشرية

  تقـدير المـوارد البشـرية آميًا
  تقـاريــرالــتـنبـؤ 

  آلية الشريعة والدراسات االسالمية  ـ الموارد البشريةتقريرالتنبؤ التفصيلي ـ 
  قادمة بإذن اهللا عام ١٣الية هي نتاج تطبيق نماذج تحـليل االتجـاه األربعة مع التنبؤ لـاألشكال الت
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 تحليل االتجاه بنموذج الدالة التكعيبية  
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  نـموذ ج تحليل االتجاه الخطي  
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تنبؤ  نموذج الدالة قيم ال     
 التكعيبية

 المـوارد البشـرية لشريـعة والـدراســات اإلسـالميـة ـآليـة اتابع 
الجـداول التالية هي تقارير نماذج تحليل االتجاه األربعة للتنبؤ  بأعدادالمـوارد البشـرية

 هـ١٤٤٠/هـ١٤٣٩هـ   إلي عام١٤٢٨/هـ١٤٢٧من عام 

 نموذج السابقةهي نتاج تطبيق نمـاذج تحـليل االتجاه األربعة ـ نموذج االتجاه الخطي ـ نموذج االتجاه التربيعي ـ نموذج االتجاه التسارعي ـ ) التمثيل البياني (ـ األشـكال األربعة : التحـليل
 أمـاتحديد نموذج التحليل المناسب يمكن معرفته من خالل مقارنة قيم مؤشـر متوســط الخطـأ النسبي . ها  تتضح نزعـة اتجاه السـلسلة الزمنيـة للمـوارد البشـرية التي من خالل،الدالة التكعيبية 

هي األفضل تقديرًا من )األقل مقدارًا(لواضح أن قيمة المؤشر لنموذج االتجاه التسارعي ومن ا) وفقًا لتراتبية نماذج التحليل(ـ  ٧.٦٥٦ــ   ٥.٥٨٩٣ــ  ٥.٩٥٨٠  ـ ٥.٦٥٩٠وهي تواليًاــ )  ( MAPEالمطلق 
ويدعم صحة .) الذي يتناسب مع السالسل الزمنية ذات االتجاه المنحني سواء المقعر أو المحدب(أو نموذج االتجاه التربيعي ، ) الذي يتناسب مع السالسل الزمنية ذات االتجاه الخطي (نموذج االتجاه الخطي 

وهوما اتضح من خالل السلسةالزمنية للموارد ،زايد بقوة عبر الزمن ذلك أن نموذج االتجاه التسارعي يتناسب مع السالسل الزمنية التي تتصف بتسارع النمو أو اإلضمحالل بمعني أن التسارع يبدأ ضعيفًاثم يت
عضـو هيـئة (مـورد بشـري  ٢١٤هـ وهي ١٤٤٠/هـ١٤٣٩حتى عام  )جداول قيم التنبؤ( لنموذج المناسب تم معرفة قيم التنبؤ للمورد البشـريواعتمادًا على تحديد ا.البشرية التي اتصفت بتسارع االضمحالل 

التمثيل (لمعلومات باألسلوب السابق  تم عرض رسم ولضخامة عرض ا، و الدراسـة طبقت األسلوب السابق على جميع الوحـدات اإلستراتيـجية. في آليـة الشريـعة والـدراســات اإلسـالميـة ) التدريـس 
الذي يحوى المعلومات بطريقة تسهل عقد ) الحاوي (أما بقية المعلومات يتم تنظيمها في جدول ،وتبعًا   لذلك جدول قيم التنبؤ الخاص بالنموذج المناسب ،السلسلة الزمنية حسب النموذج المناسب )  البياني

   ).يتم عرض تطبيق نماذج تحليل االتجاه األربعة لجميع الوحــدات اإلستـراتيجيــة في المالحق (.مما يغني عن التحليل ،) بلون مختلف( يل األربعة وتحديد النموذج المناسبالمقارنة بين نماذج التحل

 



 

  
  
  
  

                                                                                                                                  
  

  ) ٥( الشـكل رقــم                                                                                                                                  
  ) ٥(   جــدول قيم التنبؤ رقــم                                                                                                                                                                                                                            

  )  ٢( جدول السـلسلة الزمنية رقــم              
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                  
                                              

  
  )١( جـدول الحــاوي رقـم                                                                   

  
  
  
  
  
  
  

٤١٧٠ ٧ 
٣٨٨٧ ٦ 
٣٧٤٩ ٥ 
٣٦٢٤ ٤ 
٣٢٦٩ ٣ 
٣٣١٩ ٢ 
٣٣١٧ ١ 
  الفترة الطلبة

  آلية الشريعة والدراسات االسالمية ـ الطـالبتقـريـرالتنـبؤـ   

٦٩١٥.٠٥٠٢٨.٨   ١١٦٦٠   ٦٠٠٥  قــيم التنــبؤ   

MAPE       ٣.٣   ١.٩٢   ١.٤٣   ٢.١   

نموذج االتجاه   المـؤشـر      
  الخطي

نموذج االتجاه
  التربيعي

نموذج االتجاه   
  التسارعي

نموذج الدالة
  التكعيبية

 نمـاذج تحلـيل اإلتجـاه 

Actual    

Fits      

Forecasts 
Actual    
Fits      
Forecasts 

20100

12000

11000

10000

9000

8000

7000

6000

5000

4000

Y

Time

Yt = 3292.14 - 30.4167*t  + 22.4405*t**2

MSD:
MAD:
MAPE:

4461.54
  50.07
   1.43

Trend Analysis for Y
Quadratic Trend Model

  ٢٠      ١٣   ١١٦٦٠.٠

  ١٩      ١٢   ١٠٨١٥.٢

  ١٨      ١١   ١٠٠١٥.٤

  ١٧      ١٠    ٩٢٦٠.٤

   ٨٥٥٠.٢    ١٦      ٩

   ٧٨٨٥.٠    ١٥      ٨

   ٧٢٦٤.٦    ١٤      ٧

   ٦٦٨٩.٢    ١٣      ٦

   ٦١٥٨.٦    ١٢      ٥

   ٥٦٧٢.٩    ١١      ٤

   ٥٢٣٢.٠    ١٠      ٣

   ٤٨٣٦.١    ٩       ٢

   ٤٤٨٥.٠    ٨       ١

   قيــم التنبؤ  

  

 نموذج تحليل االتجـاه التربيعي   



 

  
  
  
  

  ) ٦(   جــدول قيم التنبؤ رقــم                                                                                                                                                                                                                                  
  

  )٦(  الشـكل رقــم                                                                                                                                
  

      
  ) ٣(  جدول السـلسلة الزمنية رقــم                      

                                                                                                                                                                                                      
                                       

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                               
  
  

  ) ٢( جـدول الحــاوي رقـم                                                                               
  
  
  
  
  
  
  

٧٠ ٧ 
٨٩ ٦ 
٨٩ ٥ 
٦٧ ٤ 
٦٧ ٣ 
٦٩ ٢ 
٦٩ ١ 

 الفترة الموارد البشرية

 ـ الموارد البشرية آلية اللغة العربيةتقـريـر الـتنـبؤ ـ 

١١.٥٧١٤١١٨.٩٠١٧٨.٨٤٨- ١١١.٤٢٩  قيم التنبؤ   

MAPE      ١٢.٥٢٠ ٨.٨١ ٩.٤٩٥ ٨.٩٩٤٣ 

نموذج االتجاه   المؤشر     
  الخطي

نموذج االتجاه
  التربيعي

 نموذج االتجاه    
  التسارعي

نموذج الدالة
  التكعيبية

نماذج تحليل اإلتجاه                         

  ١١٨.٩٠١   ٢٠      ١٣
  ١١٥.٤٠٣   ١٩      ١٢
  ١١٢.٠٠٧   ١٨      ١١
  ١٠٨.٧١٢   ١٧      ١٠
   ١٠٥.٥١٤   ١٦      ٩
   ١٠٢.٤٠٩   ١٥      ٨
   ٩٩.٣٩٦    ١٤      ٧
   ٩٦.٤٧٢    ١٣      ٦
   ٩٣.٦٣٣    ١٢      ٥
   ٩٠.٨٧٨    ١١      ٤
   ٨٨.٢٠٥    ١٠      ٣
   ٨٥.٦١٠    ٩       ٢
   ٨٣.٠٩١    ٨       ١

    قيم التنبؤ 

Actual    

Fits      

Forecasts 
Actual    
Fits      
Forecasts 

0 10 20

70

80

90

100

110

120

y

Time

Yt = 65.4331*(1.03031**t)

MAPE:
MAD:
MSD:

 8.8186
 6.8210

66.7285

Trend Analysis for y
Growth Curv e Model

  

نموذج تحليل االتجاه الـتسارعي  



 

  
                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                  
  

  )  ٧( م التنبؤ رقــم جــدول قي                                                                                                                                                                                                                               
  

                                                                                                                                    
  
  

  ) ٧( الشـكل رقــم                                                                                 )  ٤( جدول السـلسلة الزمنية رقــم                     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ) ٣( جـدول الحــاوي رقـم                                                                     
  
  
  
  
  
  
  
  

٤٣١٩ ٧ 
٣٨٩٧ ٦ 
٣٣٥٥ ٥ 
٣٢٥٩ ٤ 
٣١٤٧ ٣ 
٣٠٨٨ ٢ 
٣٠٨٨ ١ 
الطلبة الفترة

 آلـية اللغـة العـربية ـ الطـالبؤ ـ تقـريـر الـتنـب

٥-٢٠٠٨٣.١٨٢٣٦.٥٦ ٦٦٠٤.١٤ قــيم التنبـؤ   

MAPE       ١.٨   ٤.٤   ١.٤٦   ٤.٩   

نموذج االتجاه   المـؤشــر     
  الخطي

نموذج االتجاه
  التربيعي

نموذج االتجاه    
  التسارعي

نموذج الدالة
  التكعيبية

 نمـاذج تحليـل اإلتجـاه 

Actual    

Fits      

Forecasts 
Actual    
Fits      
Forecasts 

0 10 20

5000

10000

15000

20000

y

Time

Yt = 3303.86 - 230.798*t  + 53.4881*t**2

MAPE:
MAD:
MSD:

   1.46
  48.75

3745.05

Trend Analysis for y
Quadratic Trend Model

  ٢٠٠٨٣.١   ٢٠      ١٣
  ١٨٢٢٧.٩   ١٩      ١٢
  ١٦٤٧٩.٦   ١٨      ١١
  ١٤٨٣٨.٤   ١٧      ١٠
   ١٣٣٠٤.٠   ١٦      ٩
   ١١٨٧٦.٧   ١٥      ٨
   ١٠٥٥٦.٤   ١٤      ٧
   ٩٣٤٣.٠    ١٣      ٦
   ٨٢٣٦.٦    ١٢      ٥
   ٧٢٣٧.١    ١١      ٤
   ٦٣٤٤.٧    ١٠      ٣
   ٥٥٥٩.٢    ٩       ٢
   ٤٨٨٠.٧    ٨       ١

    قيــم التنبؤ  

  

  نموذج تحليل االتجـاه التربيعي   



 

  
  
  
  
  

  )  ٨(   جــدول قيم التنبؤ رقــم                                                                                                                                                                                                                          
  

  ) ٨(الشـكل رقــم                                                                                                                              
  

  ) ٥(  جدول السـلسلة الزمنية رقــم                   
   

                        
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ) ٤( جـدول الحــاوي رقـم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

١١٥ ٧ 
١٢٧ ٦ 
١٢٧ ٥ 
١٢٣ ٤ 
١٢٣ ٣ 
١٢٣ ٢ 
١٢٣ ١ 

بشريةالموارد ال  الفترة

 آــليةالـــتربية ـ المــوارد البـشريةتنـبؤ ـ تقـريـر الـ

  ٣٩.٨٥٧-  ١١٦.١٤٣  قـيم التنبــؤ     
  

١١٥.٧٣٤   

MAPE       ٢.١٩٥  ٢.١٤٧٩٧  ٢.١٧٧٢    

نموذج االتجاه   المـؤشــر        
  الخطي

نموذج االتجاه 
  التربيعي

نموذج االتجاه     
  التسارعي

نموذج الدالة 
  التكعيبية

 نمـاذج تحليـل اإلتجـاه 

  ٢٠      ١٣   ١١٦.١٤٣
  ١٩      ١٢   ١١٦.٥٧١
  ١٨      ١١   ١١٧.٠٠٠
  ١٧      ١٠   ١١٧.٤٢٩
   ١٦      ٩   ١١٧.٨٥٧
   ١٥      ٨   ١١٨.٢٨٦
   ١٤      ٧   ١١٨.٧١٤
   ١٣      ٦   ١١٩.١٤٣
   ١٢      ٥   ١١٩.٥٧١
   ١١      ٤   ١٢٠.٠٠٠
   ١٠      ٣   ١٢٠.٤٢٩
   ٩       ٢   ١٢٠.٨٥٧
   ٨       ١   ١٢١.٢٨٦

  قيم التنبؤ  

Actual    

Fits      

Forecasts 
Actual    
Fits      
Forecasts 

20100

125

120

115

X

Time

Yt = 124.714 - 0.428571*t

MSD:
MAD:
MAPE:

12.9796
 2.6531
 2.1772

Trend Analysis for X
Linear Trend Model

أن القيم االتجاهية والقيم ، يظهر من  من رسم االتجاه العام للسلسلة الزمنية للمـوارد البشـرية  لكليـة التـربية 
ويدعم هذا التحليل أن قيم المؤشرات الثالث . لإلنخفاض وتبعًا لذلك تنحى قيم التنبؤ لإلنخفاض  تجه األصلية ت

وهذا  -٣٩.٨٥٧ـ تنبؤ هو نموذج االتجاه التربيعي الذي تحددت قيم التنبؤ له بحددت أن النموذج المناسب لل
ونظرًالهذا المقدار السالب  رجحت الدراسـة قيم تبنؤ االتجاه .يدل على أن آليـة التربية تواجه أزمة آمية 

اليمكن  تقدير ومن المالحظ أيضًا انه .النموذجين تقترب إلي جزء من مئة  ذلك أن قيم المؤشر لكال.الخطي 
نموذج الدالة التكعيبية لعدم توافق رسم السلسلة الزمنية مع معادلة هذا النموذج الذي يتناسب مع السالسل 

وهذا مالحظ في عدد من السالسل الزمنية الواردة ).  S(الزمنية ذات االنحناء المزدوج على شكل الحرف 
  .  في هذه الدراسـة

  

  نـموذ ج تحليل االتجاه الخطي  



 

  
  
  

          
  

                                                                                                                                  
  )  ٩(  جــدول قيم التنبؤ رقــم                                                                                                                                                                                                                       
  ) ٩( الشـكل رقــم                                                                                                                            

  
  

  )  ٦( سلة الزمنية رقــم جدول السـل             
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                              
  )٥(  جـدول الحــاوي رقـم                                                                      
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الطلبة   الفرة

 آـليةالـــتربية ـ الطـالبتقـريـر الـتنـبؤ ـ 

٢٣٨.٢-٤٤٤٤.٧٣ ١٨١١٤.٣ ٣٨٢٨.٢٩ قيـم التنبؤ 

MAPE      ١٠.٧  ١٠.٤١٠.٤  ٦.٥ ١٠.٥ 
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Trend Analysis for y
Quadratic Trend Model
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   قيـم التنبؤ  

  

  نموذج تحليل االتجـاه التربيعي   



 

  
  
  
  

  ) ١٠(   جــدول قيم التنبؤ رقــم                                                                                                                                                                                                                      
  

  )١٠(  الشـكل رقــم                                                                                                                                  
  
  
  

  )  ٧( جدول السـلسلة الزمنية رقــم               
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ) ٦( جـدول الحــاوي رقـم                                                                          
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الموارد البشرية ةالفتــر
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Trend Analysis for u
S-Curv e Trend Model

 ريةآليةالدعـوة وأصـول الـدين ـ الموارد البشتقـريـر الـتنـبؤ ـ 

  ٢٠      ١٣   ١٧٦.١٨١
  ١٩      ١٢   ١٦٨.٥٤٢
  ١٨      ١١   ١٦١.٠٣٠
  ١٧      ١٠   ١٥٣.٦٥٩
   ١٦      ٩   ١٤٦.٤٤٦
   ١٥      ٨   ١٣٩.٤٠٤
   ١٤      ٧   ١٣٢.٥٤٥
   ١٣      ٦   ١٢٥.٨٨٠
   ١٢      ٥   ١١٩.٤١٨
   ١١      ٤   ١١٣.١٦٧
   ١٠      ٣   ١٠٧.١٣٢
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   ٨       ١    ٩٥.٧٢٧

  قيم التنبؤ

  

 تحليل االتجاه بنموذج الدالة التكعيبية  



 

  
  
  
  
  
  

  )١١(  الشـكل رقــم                                                                                                                               
  )  ١١(  جــدول قيم التنبؤ رقــم                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                      
  
  
  )  ٨( جدول السـلسلة الزمنية رقــم                         
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                            

  ) ٧( جـدول الحــاوي رقـم                                                                     
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الطلبة  الفترة

  ول الدين ـ الطـالبآليةالدعوة وأصتقـريـر الـتنـبؤ ـ 

١١٦٣٩.١٢١٤٨.٤٢ ٢١٧٤.١٤ ــم التنبؤقي  
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Trend Analysis for y
Quadratic Trend Model
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 قيــم التنبؤ   

  

نموذج تحليل االتجـاه التربيعي   



 

  
                                                                                                                                                                                       

  
  

  )  ١٢(  جــدول قيم التنبؤ رقــم                                                                                                                                                                                                                          
  

  )١٢(  الشـكل رقــم                                                                                                                                 
  
  
  

  ) ٩(  جدول السـلسلة الزمنية رقــم              
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  الموارد البشرية _ يقيةآلية العلوم التطبتقـريـر الـتنـبؤ ـ 

١٧٨.٩٦٤١٤٤.١١ ١٩٨.١٤٣ ١٦٥.١٤٣  التنبؤقيم 
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   قيم التنبؤ
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Trend Analysis for f
Quadratic Trend Model

  

 نموذج تحليل االتجـاه التربيعي   



 

  
  
  
  
  
  

                    
  )  ١٣( جدول قيم التنبؤ رقــم                                                                                                                                                                                                                              

  ) ١٣( الشـكل رقــم                                                                                                                              
  
  
  

  ) ١٠(  جدول السـلسلة الزمنية رقــم               
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ) ٩( دول الحــاوي رقـم جـ                                                                 
  
  
  
  
  
  
  

٥٠٢٨ ٧ 
٤٦٦١ ٦ 
٤١٠٢ ٥ 
٣٤٥٠ ٤ 
٢٧٤٢ ٣ 
٢٦٧١ ٢ 
٢٦٦٥ ١ 
  الفترة الطالب

  بيقـية ـ الطـالبـــلوم التطــآلية العتقـريـر الـتنـبؤ ـ 

  ٨٠٥٠  ٢٤٧٣٨.٩ ٢٣١١٨.٣ ١٠٧١٩.٣  قــيم التنبؤ   
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   قيــم التنبؤ 
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Trend Analysis for y
Quadratic Trend Model

  

  نموذج تحليل االتجـاه التربيعي   
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Trend Analysis for t
Quadratic Trend Model

  آلية العلوم االجتماعيةـ الموارد البشريةتقـريـر الـتنـبؤ ـ 

 ١٢٨.٨٤٩ ١٣٩.٧٠٨ ٣٢٦.٢٦٨ ١١٦.٢٨٦  قيم التنبؤ
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 الفترة  قيم التنبؤ   

  

 نموذج تحليل االتجـاه التربيعي   
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  آلـية العلـوم االجتماعيـة ـ الطـالبتقـريـر الـتنـبؤ ـ 
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Trend Analysis for y
Quadratic Trend Model
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  قيم التنبؤ  

 نموذج تحليل االتجـاه التربيعي   
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  ) ١٣(  جدول السـلسلة الزمنية رقــم              
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الموارد 
 البشرية

  الفترة

  آليةالهندسـة والعمارة االسالمية ـ الموارد البشريةتقـريـر الـتنـبؤ ـ 

 ٢٧٣.٠٤٣  ٢٠١.١٤٧ ١٧٧.٤٢٩  ١٢٣.٤٢٩  قيم التنبؤ  
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  قيم التنبؤ    
  ذج تحليل االتجاه الـتسارعي  نمو
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  ) ١٤(  جدول السـلسلة الزمنية رقــم                     
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 الفترة الطـالب

  آلـيةالهــندسـة والعمـارة االسالمــيـة ـ الطـالبتقـريـر الـتنـبؤ ـ 

٧٠٠٤١-٧٧٧١.٢٩٨١٤٤.٧ ٥٢٥٤.٢٩قـــيم   
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Trend Analysis for Y
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  قيــم التنبؤ  

  نموذج تحليل االتجـاه التربيعي   
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الموارد 
 البشرية

  الفترة

 آليةالطب و العلوم الطبية ـ الموارد البشريةتقـريـر الـتنـبؤ ـ 

 ١٨٧١.٠٧   ٤٣٢  ١٨٠  قيم التنبؤ   
      

MAPE      ٢٥.٦٣٣ ٢٦.٦٦٦٧ ٣٤.٢٨٦  
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  قيم التنبؤ  

  

  نموذج تحليل االتجاه الـتسارعي  



 

  
  
  
  

  ) ١٩(  جدول قيم التنبؤ رقــم                                                                                                                                                                                                               
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  ) ١٦(  جدول السـلسلة الزمنية رقــم                
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 الفــترة االطــالب

  آليةالطـب و العـلوم الطـبية ـ الطـالبتقـريـر الـتنـبؤ ـ 

٢٧٨٢.٧١٢٢٩٢٣.٣١٥٠٩ ٣٥٤٧.٧١ قــيم التنبـؤ   

MAPE      ٣.٨٣  ٨.٥٩  ٢.٨١  ٣.١٠  
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Trend Analysis for y
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قيــم التبؤ   نموذج تحليل االتجـاه التربيعي   
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الموارد 
 الفــترة  البشرية

  معهد اللغة العربية لغير الناطقين بها ـ الموارد البشريةتقـريـر الـتنـبؤ ـ 

 ٣٦.٤٨٤٥ ٩٧.٠٦٣٦ ٢١.١٤٢ ٥٧.١٤٢  قـيم التنبؤ
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   قيم التنبؤ   
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Trend Analysis for y
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  نموذج تحليل االتجاه الـتسارعي  
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 الفترة الطــالب

 الطـالبمعهد اللغة العربية لغير الناطقين بها ـتقـريـر الـتنـبؤ ـ

 ٥١.٩٣٧٧٧.٢ ٢٦٥.٥٤٣ ١١.٢٥٧ قــيم التـنبـؤ   
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نموذج تحليل االتجـاه التربيعي     قيــم التنبؤ  



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 العدد المتنبأبه
  من

 الطالب

 العدد المتنبأبه
  من

المـوارد البشـرية

 العدد الفعلي
 للطالب

 العدد الفعلي
 الوحــدات اإلستـراتيجيــة شـريةللمـوارد الب

  آليـة الشريـعة والـدراســات اإلسـالميـة   ١٤٠ ٤١٧٠ ٢١٤ ١١٦٦٠
  آليـة اللغـة العـربيـة   ٧٠ ٤٣١٩ ١١٩ ٢٠٠٨٣
 التربــية  آليـة   ١١٥ ٢٦٩٣ ١١٦ ١٨١١٤
  آليـة الدعـوة وأصـول الديـن   ٨٣ ٢٣٨٥ ١٧٦ ١١٦٣٩
  آليـة العـلوم التطبيـقية   ١١٨ ٥٠٢٨ ١٩٨ ٢٣١١٨
  آليـة العـلوم االجتـماعية  ٧٨ ٤٢١٨ ٣٢٦ ٩٦٨٣
  آليـة الهـنـدسة والعـمارة اإلسـالميـة  ٦٠ ٢٨٢٠ ٢٠١ ٧٧٧١
  آليـة الطـب والعـلوم الطـبية  ٦٢ ١٤٠٤ ١٨٧١ ٢٧٨٣
   معهد اللغـة العـربيـة لغير الناطـقـين بها  ٢٤ ١١٨ ٩٧ ٢٦٦

  المـجـموع ٧٥٠ ٢٧١٥٥ ٣٣١٨ ١٠٥١١٧

 العدد المتنبأبه
  من

 الطالب

 العدد المتنبأبه
  من

المـوارد البشـرية
 العدد الفعلي
 للطالب

 العدد الفعلي
 نوع المجال للمـوارد البشـرية

 المجاالت العلمية والتطبيقية ١٧٨ ٧٨٤٨ ١٠٤٨ ٧١٤٤٥
 المجاالت النظرية ٥١٠ ١٧٩٠٣ ٣٩٩ ٣٠٨٨٩
 مجاالت الطب وطب األسنان والصيدلة ٦٢ ١٤٠٤ ١٨٧١ ٢٧٨٣

  
  ) ١( جدول رقـم 

  
  ) ٢( جدول رقـم 

  خالصـة تحليل السالسل الزمنية   
  .ل السـلسلة الزمـنيـة  وصف الظاهرة محل الدراسـة والتنبؤ بالظاهرة محل الدراسـة لفترة زمنية من أهداف تحلي

  : قدمالتحليل السابق  
 )  ١- ٧( لتطور أعداد المـوارد البشـرية وأعداد الطالب في الفترة  ًاوصف 
 .ثالثة عشر عام قادمة بإذن اهللا التنبؤ بأعدادهم على مدى  

والنتيجة األبرز في الخالصة  أن العدد . ولمجمل الوحــدات اإلستـراتيجيــة من المـوارد البشـرية  والطالب،إستـراتيجيــة ةوحــد الصة عملية التنبؤ  لكليقدم خ )١(لجدول ا 
  .هـ١٤٣٩/١٤٤٠ طالب عام ١٠٥١١٧= ومن الطالب . مورد بشري   ٣٣١٨= المتنبأبه لمجمل الوحــدات اإلستـراتيجيــة من المـوارد البشـرية 

   .بأعداد المـوارد البشـرية وأعداد الطالب  لكل مجال دراسي التنبؤ مقدار يقدم ) ٢( الجدول  
  :تم توظيف هذه النتائج  و

  ).تقدير آمي . (هـ ١٤٣٩/١٤٤٠تقدير االحتياج من المـوارد البشـرية عام  في   •
) .تقدير نوعي(هـ ١٤٣٩/١٤٤٠عامطالب:معدل أستاذمؤشر النوعيفي تقدير ال•
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 ٧٦٥٩ ٨٤٠٩ ١٠٥١١٧ ٧٥٠ المـجـموع

 ٦- ١٨ ٢٦٦ ٢٤  معهد اللغـة العـربيـة لغير الناطـقـين بها

 ٤٩٥ ٥٥٧ ٢٧٨٣ ٦٢ آليـة الطـب والعـلوم الطـبية

 ٧١٧ ٧٧٧ ٧٧٧١ ٦٠ آليـة الهـنـدسة والعـمارة اإلسـالميـة

 ٥٦٨ ٦٤٦ ٩٦٨٣ ٧٨ آليـة العـلوم االجتـماعية

 ٢١٩٤ ٢٣١٢ ٢٣١١٨ ١١٨ آليـة العـلوم التطبيـقية

 ٦٩٣ ٧٧٦ ١١٦٣٩ ٨٣ آليـة الدعـوة وأصـول الديـن

 ١٠٩٣ ١٢٠٨ ١٨١١٤ ١١٥ التربــية  آليـة

 ١٢٦٩ ١٣٣٩ ٢٠٠٨٣ ٧٠ آليـة اللغـة العـربيـة

 ٦٣٧ ٧٧٧ ١١٦٦٠ ١٤٠ آليـة الشريـعة والـدراســات اإلسـالميـة

  العدد الفعلي  الوحــدات اإلستـراتيجيــة
  من

 المـوارد البشـرية 
 ص

  العدد المتنبأبه 
  من 
  الطالب
  م

  العدد األمثل
  من

  المـوارد البشـرية
 د* م= س 

  تقدير االحتياج من 
  المـوارد البشـرية 

  حيث 
  هـ ١٤٤٠/١٤٣٩أستاذ   المستهدفة في الخطة اإلستراتيـجية : نسبة طالب  =د

  ٥:١مجاالت الطب وطب األسنان والصيدلة ،   ١٠:١للمجاالت العلمية ،  ١٥:١طالب للمجاالت النظرية :معدل أستاذ  

   هـ ١٤٤٠/١٤٣٩تقديراالحتياج من الموارد البشرية لعام  
 حسب المعايير القياسية إلستراتيـجية بنـاء المـوارد البشـرية           

  :التحليل الكمي 
  :ة لكل وحدة إستراتيـجية خطوات تقدير االحتياج من  المـوارد البشـري

  :تحديد : أوًال

  م=  المتنبأبهم عدد الطالب 
  د=  أستاذ المستهدفة : نسبة طالب 

س  يمثل (    د* م=  س=   إيجاد العدد األمثل من المـوارد البشـرية: ثانيًا 

  )المستقبل  المرغوب من أعداد  المـوارد البشـرية 

  العدد الفعلي  –دد األمثل الع= مقدار االحتياج  إيجاد  :ثالثًا
  آليـة  التربية من األقسام النظرية: مثال 

 ١٨١١٤=  م = أعداد الطالب المتنبأبهم 
  النسبة المستهدفة في (  ١/١٥=     ١: ١٥=  د =  أستاذ  : نسبة طالب 

  ) .إستراتيـجية بنـاء المـوارد البشـرية 
  مورد بشري ١٢٠٨=  ١/١٥ * ١٨١١٤= العدد األمثل   

  مورد بشري   ١٠٩٣=  ١١٥ -   ١٢٠٨= مقدار االحتياج 

  ) ٣( جدول رقم 
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٧٥٠١٠٥١١٧٤٧٧٨٤٠٢٨ المـجـموع

١٢-٢٤٢٦٦١٢معهد اللغـة العـربيـة لغير 

٦٢٢٧٨٣١٢٧٦٥ آليـة الطـب والعـلوم الطـبية

٦٠٧٧٧١٣٥٣٢٩٣آليـة الهـنـدسة والعـمارة 

٧٨٩٦٨٣٤٤٠٣٦٢ آليـة العـلوم االجتـماعية

١١٨٢٣١١٨١٠٥١٩٣٣ آليـة العـلوم التطبيـقية

٨٣١١٦٣٩٥٢٩٤٤٦ ديـنآليـة الدعـوة وأصـول ال

١١٥١٨١١٤٨٢٣٧٠٨ التربــية  آليـة

٧٠٢٠٠٨٣٩١٣٨٤٣ آليـة اللغـة العـربيـة

١٤٠١١٦٦٠٥٣٠٣٩٠آليـة الشريـعة والـدراســات 

  العدد الفعلي    الوحــدات اإلستـراتيجيــة
  من 

  المـوارد البشـرية
 ص

  تنبأبهالعدد الم
  من  
  الطالب
  م

  العدد األمثل
  من  

 المـوارد البشـرية
 د *م = س 

  تقدير االحتياج  
من المـوارد 
 البشـرية

 هـ ١٤٤٠/١٤٣٩تقديراالحتياج من الموارد البشرية لعام 

  نمية الـثامنةة لخطـة التياسيحسب  المعايير الق

 حيث
 المستهدفة في خطة التنمية الثامنة أستاذ: نسبة طالب = د

  ٥:١نان والصيدلة مجاالت الطب وطب األس،   ١٧:١للمجاالت العلمية ،  ٢٢:١طالب   للمجاالت النظرية :معدل أستاذ  

  ) ٤( جدول رقم 

  :  تابع التحليل الكمي
  : النتـائـج 
  يوضح مقدار االحتياج من المـوارد البشـرية)  ١(الجدول  .١

 : حسب المعايير القياسية إلستراتيـجية بنـاء المـوارد البشـرية

 . لكل وحدة إستراتيـجية   •

  ).مورد بشري   ١٢٩٦= يـة مقدار االحتياج لكليـة اللغـة العـرب(مثال على ذلك 

  موردبشري  ٧٦٥٩= الوحــدات اإلستـراتيجيــة ل  لمجم  •

  يوضح مقدار االحتياج من المـوارد البشـرية حسب)  ٢(الجدول  ـ٢  
  : الـثامنة ةة لخطـة التنميياسيالمعايير الق

 . لكل وحدة إستراتيـجية  

  ).مورد بشري ٨٤٣=  بيـة مقدار االحتياج لكليـة اللغـة العـر( مثال على ذلك 
  موردبشري ٤٠٢٨ = الوحــدات اإلستـراتيجيــة ل  لمجم 

  
   مقـدار الفجوة  بين الوضع الراهن = االحتياج من المواردالبشرية  مقدار

  والمستقبل المرغوب



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 خطة بنـاء
 المـوارد البشـرية 

٩٧٤٤٦٠٤٦.١٥ ١٦٥٤٠٠ ٢٥٠٠٠ ١٤٠٤٠٠ ١١٧٠٠ ٦٠٠ ١١١٠٠ ٥٨٩ ٧٦٥٩ 

  عدد  
 المـوارد البشـرية
  في نهايةالخطة

  س  

  متوسط تعيين 
  سنويًا المـوارد البشـرية

  
 ١٣÷س= ص    

  

الراتب 
  األساسي

 

 ع

  بدل النقل
 
  

 هـ

  المرتب 
  الشهري

  
 هـ+ع= ك 

  

 المرتب السنوي
 
  

 ١٢*ك= ل 

  بدل السكن
 
 

 ط

  المخصص السنوي 
 للمورد البشري

  

  ط+ل= ج 

  المخصصات السنوية
  للمـوارد البشـرية 

 

 ص*ج=م
 )٥(جدول رقم

  :التقدير المالي المكافئ لتقدير االحتياج من المـوارد البشـرية 
  .رية على رتبة أستاذ مساعد الدرجة األولىافترضت الدراسـة تعيين المـوارد البشـ 
  . ة مقدار التعيين السنوي للمـوارد البشـرية هو متوسط االحتياج الكلي من المـوارد البشـرية على مدى سنوات خطة بنـاء  المـوارد البشـري 
  المعتمدة  باألمر   %١٥ )(بعد الزيادة بنسبة ) لبشـرية المـوارد ا(اعتمدت الدراسـة في بيانات التحليل المالي على سلم رواتب  أعضاء هيئة التدريس  
   www.kfupm.edu.sa/fpa/newSalary/facultyTable.htm.هـ١٤٢٦/٧/١٦وتاريخ ) ٢٢٧/ ا( الملكي رقم
  أي المدى الزمنيهي فترة الدراسـة ) ١٣(  حيث أن .ير المالي والتي تظهر في رأس آل عمود ديوضح الخطوات المتتابعة في التق)  ٥( والجدول  

  إلي االعتماد الماليريال  ) ٩٧٤٤٦٠٤٦.١٥(ومحصلة ذلك أن التقدير المالي سنويًا  سيكون في إضافة مبلغ وقدره  . عدد أشهر السنة ) ١٢(  لخطة بنـاء  المـوارد البشـرية و
   .)المتعلق برواتب المـوارد البشـرية (لبنود الباب األول  في ميزانية الجامعة  

                    

  التحليل المالي مجال واسع جدًا بحيث جّل ما نستطيعة هو وضع الخطوط العريضة 
  لبعض اتجاهات الدراسـة التي البد منها في  تقدير االعتمادات المالية الخاصة  بالمـوارد البشـرية

  جامعة  ضمن االعتمادات المالية لبنود الباب األول  في ميزانية ال

 التحليل المالي  



 

  

 .تقـديـر المـوارد البشـرية نــوعيًا   

ـرية ن   ـوارد البش دير الم من تق ًا يتض ـرية  ( وعي ـوارد البش ـودة الم ـوارد  ) ج وعي للم دير الن التق

  .البشـرية و دراسـة المنحى العام ألداء المـوارد البشـرية 

  :جـودة المـوارد البشـرية آما يلي   عرض نـتائـجوتحدد 

 : التقدير النوعـي للمـوارد البشـرية و المنحى العام ألداء المـوارد البشـرية  

اديمي         تم التحــليل ـرى في مجال العمل األآ ـعة أم الق اإلحصـائي لجـودة المـوارد البشـرية في جام

ـلمي     دالت( ـتمع  ) ريس ـ البحث الع ـدمة المج ال خ ور األول   .ومج ورين المح ل  بمح ل التحلي و ٌمث

ـتمع  ،التدريس ـ البحث العـلمي    ـدمة المج اني من خالل      . والمحور  الثاني خ ـة المحور الث م دراس  ت

  .آليـة المجتمع  ومرآز الدورات التدريبية الممثالن ألنشطة الكلـيات 

  .أما المحـور األول فتم دراسـة مجـالي العمل التدريس والبحث العلمي معًا على مستـويين  

ـة       (ـريةـــودة المـوارد البشـة جـــ دراسـ: المستوى األول  ـدد من المؤشـرات النوعي  )من خالل عـ

ى مست ـعل ـة  وى ـ ـدات اإلستـراتيجيـ ة         [الوحـ ـية اللغ المية ـ آـل ات اإلس ريعة والدراس ـية الش آـل

وم               ـة  العل ة   ـ   آلي وم التطبيقي ـية العل ـ آـل دين ـ دعوة وأصول ال ـية ال ـ آـل ـية التربية العربية ــ  آـل

وم ال             ـية الطب والعل ـ  آـل ارة اإلسالمية ـ ـية الهندسة والعم ـ  ـ آـل ة ـ ة      االجتماعي د اللغ ة ـ معه طبي

ـدف           ]العربية لغير الناطقين بها   ـها اله ـق من خالل ة والتي يتحق ـة بالجامع وهي الوحـدات الرئيس

  .العـام واألهـداف المحددة للخـطة 

مجمل ( على مستـوى الكلـيات)بنفس المؤشرات السابقة ( ـ دراسـة جـودة المـوارد البشـرية : ثـانيـًا 

ة  )  اتيجيــة والمعاهد البحثيةالوحــدات اإلستـر وآذلك دراسـة بعض النسب التخطيطية المتعلقة بطلب

ة   يان لمخرجات الجامع ثالن األساس الوريوس المم ا وطالب البك اديمي (الدراسات العلي ل األآ العم



 

ـوارد البشـرية   ويكون نتيجة  )للجامعة  ـرى   ذلك دراسـة جـودة الم ـة أم الق ـال العمل     لجامع في مج

  .    آاديمي التدريس والبحث العلمياأل

  . وفقًا للتصور السابق المحورين نتائج  تراتـبـيـة عرض) ٢( وتوضـح الخـريطة المفاهيمية 

 :خالصـــة التقدير النوعي للمـوارد البشـرية والمنحى العام ألداء المـوارد البشـرية 

مؤشرات  ليشكال معًا خدمة المجتمعمحور نتائج  معنتائج  محور التدريس والبحث العلمي  تكاملت
  .جودة المـوارد البشـرية في جامعة أم القرى على 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

   
  ) ٢( الخـريطــة الـمفاهـيميــة    

  رد البشـــريــةجـــودة المــوا 
    في جامعـة أم القـرى

   المستوى األول         
  التحليل االحصائي لكل وحـدة استراتيـجية 

  ـ:المؤشرات النوعية 
  طالب : معدل أستاذ  •
  الموارد البشرية : معدل أستاذ •
  السعـودة •
  اإلنتاجـية العـلمية •

   المسـتوى الثانـي        
  )مجمل الوحـدات اإلستراتيـجية( آليات الجامعة   •
  طالب : معدل أستاذ  ـ:المؤشرات النوعية  

  الموارد البشرية : معدل أستاذ 
  السعـودة       ــ     ا إلنتاجـية العـلمية

   ـ:المعــاهد البـحثية  •
  النتاج العلمي 

  الباحثين ومساعديهم:معدل المـوارد البشـرية 
 )الدراسات العليا والبكالوريوس( ة نسب تخطيطية لطلب •
 

  المحـور األول 
 العلمي البحث +التدريـس   

ـة 
سـ
را
د

رية
شــ
الب

رد 
ـوا
مــ
 ال
ودة
ــــ
ج

   
رى
قــ
 ال
 أم
ــة
ـعـ
جام

ي 
ف

  

    المحـور الثاني             
  ـدمة المجــتمـعخ          

 آليـة خــدمة المجتمع    ــ   عدد الدورات والمتدربين 
  عدد الدورات والمتدربينـ  مرآز الدورات التدريبية



 

  
  
  
  
  
  
  

                       

  
  
   
  
  
  
  

                                     
  )١(جدول رقم                      

  
  

                                
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  طالب: معدل   أستاذ : أوًال                              

  : ل التالي يوضح الجدو         
   ـ: مؤشر  من خالل المنحى العام ألداء الموارد البشرية  في الوحــدات اإلستـراتيجيــة •

  طالب: معدل أستاذ 
   : والمستقبل المرغوب في )الفعلي(مقـدار الفجوة  بين الوضع الراهن  حيث يتضح

   .خطة التنمية الثامنة ـ ٢.            لبشـرية خطة بنـاء  المـوارد ا ــ ١             
اآلثار المترتبة على استمرار المنحى العام على مدى الخطة يمثلها العمود األخير في  •

مقـدار الفجوة  بين  :مثال ذلك . المتنبأبه  طالب: أستاذ          معدلالجدول من    خالل 
المـوارد البشـرية  لكليـة اللغـة العـربيـة  في خطة بنـاء  الوضع الراهن والمستقبل المرغوب

 ١٦٩:١واألثر المترتب هو المعدل  ١٥:١ومعدل الخطة  ٦٢:١هو مقارنة المعدل الفعلي 

   التدريـس والـبحث العلمي   :  المحــــور األول 
  المستــوى األول

  وحدة إستراتيـجيةيتم في هذا المستوى  التحليل اإلحصائي للمؤشرات النوعية لكل 

١ :٣ 
١ :١
١ :٣٩
١ :٣٠
١ :١١٧
١ :٦٦
١ :١٥٦
١ :١٦٩
١ :٥٤

 معدل
  طالب: أستاذ 

المتنبأبه

٢٦٦ 
٢٧٨٣ 
٧٧٧١ 
٩٦٨٣ 
٢٣١١٨ 
١١٦٣٩ 
١٨١١٤ 
٢٠٠٨٣ 
١١٦٦٠ 

 عدد الطالب
 مالمتنبأبه

 

٩٧ 
١٨٧١
٢٠١
٣٢٦
١٩٨
١٧٦
١١٦
١١٩
٢١٤

  عدد 
  االمـواردالبشـرية
 مالمتنبأبه

 ٥:١ ١١٨ ٢٤   لغير الناطـقـين بهامعهد اللغـة العـربيـة 
٦٢١٤٠٤٢٣:١آليـة الطـب والعـلوم الطـبية

٦٠٢٨٢٠٤٧:١آليـة الهـنـدسة والعـمارة اإلسـالميـة
٧٨٤٢١٨٥٤:١آليـة العـلوم االجتـماعية
١١٨٥٠٢٨٤٣:١آليـة العـلوم التطبيـقية

٨٣٢٣٨٥٢٩:١آليـة الدعـوة وأصـول الديـن
١١٥٢٦٩٣٢٣:١ التربــية  آليـة

٧٠٤٣١٩٦٢:١آليـة اللغـة العـربيـة
١٤٠٤١٧٠٣٠:١آليـة الشريـعة والـدراســات اإلسـالميـة

  عدد   الوحــدات اإلستـراتيجيــة
 االمـواردالبشـرية

الفعلي

 عدد الطالب
 الفعلي 

 

 معدل
  طالب: أستاذ 
ليالفع

  هـ ١٤٤٠/١٤٣٩ لبنـاء   المـوارد البشـرية  أستاذ   المستهدفة في الخطة اإلستراتيـجية: نسبة طالب   

  )٥:١مجاالت الطب وطب األسنان والصيدلة ،   ١٠:١للمجاالت العلمية ،  ١٥:١ طالب للمجاالت النظرية:معدل أستاذ ( 

 طالب المستهدفة في خطة التنمية الثامنة:نسبة أستاذ 

مجاالت الطب وطب األسنان والصيدلة ،   ١٧:١للمجاالت العلمية ،  ٢٢:١طالب   للمجاالت النظرية :معدل أستاذ ( 

٥:١(  
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أسـتاذ أسـتاذ مشـارك أسـتاذ مسـاعد

  ى معدل  أداء لتحقيقها أدني إنحرافيتضح  أن آليـة اللغـة العـربيـة حققت  أعل
  . %٣٣عن المعدل القياسي  %٦بمقدار 

   = %٣٣ عدد الرتب االآاديمية :رتبة أستاذ =   المعـدل الفني 
  وعلى هذا يمكن ايجاد اإلنحراف االحصائي آالتالي

المعدل الفعلي-المعدل الفني =مقـدار اإلنحـراف

٣٣% ٠% ٢٠ ٤ ٠  لغير الناطقين بها  معهد اللغـة العـربيـة

٢٠% ١٣% ٣٩ ١٥ ٨  آليـة الطـب والعـلوم الطـبية

٢٠% ١٣% ٣٥ ١٧ ٨  آليـة الهـنـدسة والعـمارة اإلسـالميـة

٢٦% ٧% ٥٠ ٢٠ ٥  آليـة العـلوم االجتـماعية

٨% ٢٥% ٥٤ ٣٥ ٢٩  آليـة العـلوم التطبيـقية

١٧% ١٦% ٥١ ١٩ ١٣  آليـة الدعـوة وأصـول الديـن

١٨% ١٥% ٦٨ ٣٠ ١٧   آليـة التربـية
٦% ٢٧% ٣٣ ١٨ ١٩  آليـة اللغـة العـربيـة

١٢% ٢١% ٧٢ ٣٩ ٢٩  آليـة الشريـعة والـدراســات اإلسـالميـة

مقـــدار 
  اإلنحــراف

  معدل 
 المـوارد البشـرية  :أستاذ 

أسـتاذ 
  مسـاعد

أسـتاذ 
  مشـارك

  الوحدات اإلستراتيـجية  أسـتاذ

  معدل : ثانـيًا
  المـوارد البشـرية: أستاذ 
  ٧في الفترة ـ  

  التالي يوضح  )  ١( الشكـل رقـم                   
 عدد المـوارد البشـرية  في الوحــدات اإلستـراتيجيــة 

 حسب الرتبة اإلآاديمية               
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معـدل السعـودة ١مقدار اإلنحراف  ٢مقدار اإلنحراف  غير سـعودي ســعودي  الوحــدات اإلستـراتيجيــة
 آليـة الشريـعة والـدراســات اإلسـالميـة ١٢١ ١٩ %٨٦ %٤- %٦
 آليـة اللغـة العـربيـة ٤٧ ٢٣ %٦٧ %١٥ %٢٥
 آليـة التــربــية ١١١ ١٤ %٨٩ %٧- %٣
 ـة الدعـوة وأصـول الديـنآلي ٦٤ ١٩ %٧٧ %٥ %١٥
 آليـة العـلوم التطبيـقية ٧٣ ٤٥ %٦٢ %٢٠ %٣٠

 آليـة العـلوم االجتـماعية ٥٦ ١٩ %٧٥ %٧ %١٧
 آليـة الهـنـدسة والعـمارة اإلسـالميـة ٤١ ١٩ %٦٨ %١٤ %٢٤
 آليـة الطـب والعـلوم الطـبية ٤٠ ٢٢ %٦٥ %١٧ %٢٧
 ـة لغير الناطـقـين بهامعهد اللغـة العـربي ٢٣ ١ %٩٦ %١٤- %٤-
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     الشكل رقم   (٢ ) يوضح عدد الموارد البشرية في 
ترة   (٧) الوحدات اإلستراتيجية حسب الجنسية خالل الف

ســعودي  غير سـعودي 

  الحد األدنى المستهدف )  =  %٨٢(معدل  السعودة المستهدف في خطة التنمية الثامنة  عودةــــ السـ: ثالثـًا    
  الحد األعلى المستهدف )  = ٩٢(%معدل  السعودة المستهدف في خطة الدراسـة     

وعي      ـوارد البشـرية السعودية   الذي يحقق  التميز الكمي ـو الن ي     %٨و، للم ل استقطاب مهني تمث
  .للجامعة )المـوارد البشـرية المتميزة ( المعرفة 

الحد األدنى  متجاوز %٩٦مثل أفضل أداء  معهد اللغـة العـربيـة لغير الناطـقـين بهامن الجدول يتضح أن 
و آليـة  الشريـعة والـدراســات اإلسـالميـة ، أما  آليـة التربية . %٩٢و الحد األعلى المستهدف  %٨٢

  .فقد مثال أفضل أداء  أيضا متجاوزين الحد األدني 
ومن المالحظ أن الكليات العلمية  مثلت . %٦٢أما آليـة العـلوم التطبيـقية فقد مثلت المعدل األقل أداء  

هو معدل السعودة لكليـة اللغـة العـربيـة ) االستثناء (ومما يسترعي اإلنتباه إلية ، سعودة أقل معدالت ال
  . الذي قّل عن معدل آليـة الهـنـدسة والعـمارة اإلسـالميـة 

  : مالحظة 
 ).المستهدف (مقدار اإلنحراف السالب هو قيمة إيجابية نحو تحقيق الهدف  
 الحدود الدنيا = نسبة السعودة الفعلية –خطة التنمية الثامنة  نسبة السعودة في=  ١ مقدار اإلنحراف 
 الحدود العليا =نسبة السعودة الفعلية -نسبة السعودة  في خطــــة الدراسـة   =  ٢مقدار اإلنحراف  
 مقــدار الفجـوة = مقـداراإلنحـراف  



 

  
  

  
  
    

  ةــيـة العلمــيــــ   اإلنتاج: رابعـًا
  ) ٤(  جــدول رقـم            

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  

  متوسط
اإلنتاجيـة العلمية

  
١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ 

 الفترة               
  
 لمتغيرات ا 
 الوحــدات اإلستـراتيجيــة

 ١٦١.٠٠٠ ١٣٣.٠٠٠ ١٦١.٠٠٠ ١٣٣.٠٠٠ ١٣٣.٠٠٠ ١٣٣.٠٠٠ ١٢٠.٠٠٠  عدد المـوارد البشـرية
الشريـعة والـدراســات  آليـة

 اإلسـالميـة
 النتاج العلمي ٠.٠٠٠ ٠.٠٠٠ ٨.٠٠٠ ٠.٠٠٠ ٣٨.٠٠٠ ٦٣.٠٠٠ ٤٤.٠٠٠ 

 اإلنتاجيـة العلمية ٠.٠٠٠ ٠.٠٠٠ ٠.٠٦٠ ٠.٠٠٠ ٠.٢٨٦ ٠.٣٩١ ٠.٢٧٣ %١٤

 عدد المـوارد البشـرية ٥٥.٠٠٠ ٦٩.٠٠٠ ٦٩.٠٠٠ ٦٧.٠٠٠ ٦٧.٠٠٠ ٨٩.٠٠٠ ٨٩.٠٠٠ 

 النتاج العلمي ١٨.٠٠٠ ١.٠٠٠ ٢.٠٠٠ ١٤.٠٠٠ ٠.٠٠٠ ١٦.٠٠٠ ٠.٠٠٠  آليـة اللغـة العـربيـة

 اإلنتاجيـة العلمية ٠.٣٢٧ ٠.٠١٤ ٠.٠٢٩ ٠.٢٠٩ ٠.٠٠٠ ٠.١٨٠ ٠.٠٠٠ %١١

 ١٢٧.٠٠٠ ١٢٣.٠٠٠ ١٢٧.٠٠٠ ١٢٣.٠٠٠ ١٢٣.٠٠٠ ١٢٣.٠٠٠ ١٠٦.٠٠٠  ريةعدد المـوارد البشـ

 النتاج العلمي ٠.٠٠٠ ٩.٠٠٠ ٨.٠٠٠ ١٤.٠٠٠ ١٤.٠٠٠ ٦.٠٠٠ ٠.٠٠٠  التربـية  آليـة

 اإلنتاجيـة العلمية ٠.٠٠٠ ٠.٠٧٣ ٠.٠٦٥ ٠.١١٤ ٠.١١٤ ٠.٠٤٧ ٠.٠٠٠ %٦

 عدد المـوارد البشـرية ٧٦.٠٠٠ ٦٧.٠٠٠ ٦٧.٠٠٠ ٧١.٠٠٠ ٦٧.٠٠٠ ٩٣.٠٠٠ ٩٣.٠٠٠ 

 النتاج العلمي ٠.٠٠٠ ٨.٠٠٠ ١١.٠٠٠ ٠.٠٠٠ ٢٧.٠٠٠ ٠.٠٠٠ ٢٢.٠٠٠ آليـة الدعـوة وأصـول الديـن

 اإلنتاجيـة العلمية ٠.٠٠٠ ٠.١١٩ ٠.١٦٤ ٠.٠٠٠ ٠.٤٠٣ ٠.٠٠٠ ٠.٢٣٧ %١٣

 ١٢٣.٠٠٠ ١٠٥.٠٠٠ ١٢٣.٠٠٠ ١٠٥.٠٠٠ ١٠٥.٠٠٠ ١٠٥.٠٠٠  عدد المـوارد البشـرية ٩٥.٠٠٠

 النتاج العلمي ٣.٠٠٠ ١.٠٠٠ ٧.٠٠٠ ٢٠.٠٠٠ ٠.٠٠٠ ١٨.٠٠٠ ٠.٠٠٠  آليـة العـلوم التطبيـقية

 اإلنتاجيـة العلمية ٠.٠٣٢ ٠.٠١٠ ٠.٠٦٧ ٠.١٩٠ ٠.٠٠٠ ٠.١٤٦ ٠.٠٠٠ %٦

 عدد المـوارد البشـرية ٥٣.٠٠٠ ٦١.٠٠٠ ٥٧.٠٠٠ ٥٧.٠٠٠ ٦١.٠٠٠ ٧٠.٠٠٠ ٧٠.٠٠٠ 

 لميالنتاج الع ١٠.٠٠٠ ١٤.٠٠٠ ١٠.٠٠٠ ١٣.٠٠٠ ٢٦.٠٠٠ ٢٤.٠٠٠ ١٧.٠٠٠  آليـة العـلوم االجتـماعية

 اإلنتاجيـة العلمية ٠.١٨٩ ٠.٢٣٠ ٠.١٧٥ ٠.٢٢٨ ٠.٤٢٦ ٠.٣٤٣ ٠.٢٤٣ %٢٦

 عدد المـوارد البشـرية ٤٦.٠٠٠ ٤٢.٠٠٠ ٤٢.٠٠٠ ٤٢.٠٠٠ ٤٢.٠٠٠ ٦٦.٠٠٠ ٦٦.٠٠٠ 
آليـة الهـنـدسة والعـمارة 

 النتاج العلمي ٢.٠٠٠ ٠.٠٠٠ ٠.٠٠٠ ٠.٠٠٠ ٠.٠٠٠ ٣٨.٠٠٠ ١١.٠٠٠  اإلسـالميـة

 اإلنتاجيـة العلمية ٠.٠٤٣ ٠.٠٠٠ ٠.٠٠٠ ٠.٠٠٠ ٠.٠٠٠ ٠.٥٧٦ ٠.١٦٧ %١١

آليـة الطـب والعـلوم الطـبية عدد المـوارد البشـرية ٢٣.٠٠٠ ١٨.٠٠٠ ١٨.٠٠٠ ١٨.٠٠٠ ١٨.٠٠٠ ٦٠.٠٠٠ ٦٠.٠٠٠ 
 
 

 النتاج العلمي ٠.٠٠٠ ٠.٠٠٠ ١.٠٠٠ ١٤.٠٠٠ ٢٠.٠٠٠ ٩.٠٠٠ ٢٧.٠٠٠ 

 اإلنتاجيـة العلمية ٠.٠٠٠ ٠.٠٠٠ ٠.٠٥٦ ٠.٧٧٨ ١.١١١ ٠.١٥٠ ٠.٤٥٠ %٣٦

  معهد اللغـة العـربيـة عدد المـوارد البشـرية ١٥.٠٠٠ ١٨.٠٠٠ ١٨.٠٠٠ ١٨.٠٠٠ ١٨.٠٠٠ ٣٢.٠٠٠ ٣٢.٠٠٠ 
 لغير الناطـقـين بها 

 
 

 النتاج العلمي ٠.٠٠٠ ٢.٠٠٠ ٢.٠٠٠ ٠.٠٠٠ ٥.٠٠٠ ٢.٠٠٠ ١١.٠٠٠ 

 اإلنتاجيـة العلمية ٠.٠٠٠ ٠.١١١ ٠.١١١ ٠.٠٠٠ ٠.٢٧٨ ٠.٠٦٣ ٠.٣٤٤ %١٣

  البشـريةعددالمـوارد÷  عدد المنتج العلمي= اإلنتاجية العلمية 

  %١٠٠=   ١=  المستهدفة نتاجية العلمية اإل 

  وفقا لإلختالف االحصائي بين الوحــدات اإلستـراتيجيــة 

  ـ:فإن 

آليـة الطـب والعـلوم الطـبية هي األفضل أداء حيث بلغ متوسط  

   %٣٦اإلنتاجية العلمية  للمورد البشري الواحد 

  .%٦أما آليـة الدعـوة وأصـول الديـن  فهي األقل أداء 

من الواضح أن جميع الوحــدات اإلستـراتيجيــة تقل إنتاجيتها و

  عن المستهدف ولم تحقق حتى) أداءها(العلمية 

  .من المستهدف )  %٥٠(  

  ).البحث العلمي من أهم أدوار المـورد البشـري في الجامعة(
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  المستهدفة طالب :أستاذ نسبة                                                                                                
 في خطة التنمية الثامنة 

  ٥:١ لصيدلة مجاالت الطب وطب األسنان وا،   ١٧:١للمجاالت العلمية ،  ٢٢:١طالب   للمجاالت النظرية :معدل أستاذ 
  في خطة بنـاء  المـوارد البشـرية  

  ٥:١مجاالت الطب وطب األسنان والصيدلة ،   ١٠:١للمجاالت العلمية ،  ١٥:١طالب للمجاالت النظرية :معدل أستاذ 
  
  

  ـ آليات الجامعة: المستـوى الثاني 
  مجمل الوحدات اإلستراتيـجية  -١

  طالب: معدل   أستاذ : أوًال                                                                           
  : الجدول التالي يوضح 

 طالب: من خالل مؤشر ــ معدل أستاذ اإلستـراتيجيــة ت ارد البشرية  في مجمل  الوحــداالمنحى العام ألداء المو •
  . ـ خطة بنـاء  المـوارد البشـرية  ٢ امنة      ــ خطة التنمية الث١:  ضع الراهن والمستقبل المرغوب في مقـدار الفجوة  بين الو  الذي يوضـح 
بالمستهدف في خطة التنمية  ١: ٤٤الذي يلغ مثًال في المجاالت العلمية والتطبيقية  )الوضع الراهن ( طالب : يتضح مقدار الفجوة بمقارنة معدل أستاذ  

 . ١: ١٠  خطة بنـاء  المـوارد البشـرية لمستهدف في وا   ١٧:١الثامنة 
  . العمود األخير ) المتنبأبه( طالب: معدل أستاذ اآلثار المترتبة على استمرار المنحى العام ألعداد المـوارد البشـرية والطالب الذي ينتج عنه   •

  لمجاالت العلمية والتطبيقية  ل  ٦٨:١ طالب سيبلغ : معدل أستاذ  أنجة  الذي يعني أن األثار المترتبة على استمرار الحال  على ماهو علية دون معال
المجاالت١٤٣٩/١٤٤٠عام بقية وآذلك .هـ

  عدد
 الموارد البشرية

 

 عدد الطالب
  

 معدل
  طالب: أستاذ 

  

٢٣:١
٣٥:١
٤٤:١

  
  
 معدل

  طالب: أستاذ 

١٤٠٤
١٧٩٠٣
٧٨٤٨

  
  
  

  عدد الطالب

١٨٧١
٣٩٩
١٠٤٨

  المتنبأ به

٢٧٨٣ 
٣٠٨٨٩ 
٧١٤٤٥ 

١ :١ ٦٢ مجاالت الطب وطب األسنان والصيدلة
١ :٧٧ ٥١٠ المجاالت النظرية
١ :٦٨ ١٧٨ المجاالت العلمية والتطبيقية

  
  
  عدد

  الموارد البشرية

  
  
  

  مجـال الدراسـة 
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  الوحــدات اإلستـراتيجيــة لهذا المؤشر النوعي دون  مجمل المنحى العام ألداء
 ـ  اتجاه المعدل منخفض عن  ٧ومن المالحظ أنه في  الفترة ـ  . %٣٣ المستهدف

  مما يشير إلي أن التحسين اإلستراتيـجي لهذا الجانب . الفترات السابقة 
  .دًاضعيف ج 

  البشـريةالمـوارد: ـ معدل أستاذ: ثانـياًً                   
  )  ٧ـ   ١(   في الفترة
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الشكل رقم (     ) يوضح عدد أستاذ ـ عدد الموارد البشرية في 
الوحدات اإلستراتيجية في الفترة (١ -٧ )

أستاذ الموارد البشرية (أعضاءهيـئة التدريـس )

١٧% ٧٥٠ ١٢٨ ٧ 
١٩% ٨٢١ ١٥٤ ٦ 
١٩% ٨٢١ ١٥٤ ٥ 
١٨% ٦٣٤ ١١٢ ٤ 
١٨% ٦٣٤ ١١٢ ٣ 
١٨% ٦٣٢ ١١٣ ٢ 
١٨% ٦٣٦ ١١٣ ١ 

معدل
 الموارد البشرية  المـوارد البشـرية: اذ تأس  

  الفتـرة أستاذ  )ءهيـئة التدريـس أعضا(



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

            
  
  

  )                                                                                                               ٧(  جــدول رقـم                                               
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                                                                                                                                    
  

                                                                                                

معدل السعودة غيرسعودي المجموع  الفترة سعودي

١ ٤٤٧ ١٨٩ ٦٣٦ %٧٠ 

٢ ٤٤٤ ١٨٨ ٦٣٢ %٧٠ 

٣ ٤٤٧ ١٨٧ ٦٣٤ %٧١ 

٤ ٤٤٧ ١٨٧ ٦٣٤ %٧١ 

٥ ٦٢١ ٢٠٠ ٨٢١ %٧٦ 

٦ ٦٢١ ٢٠٠ ٨٢١ %٧٦ 

٧ ٥٦٦ ١٨٤ ٧٥٠ %٧٥ 

0

100

200

300

400

500

600

700

1 2 3 4 5 6 7
الفترة 

ي الوحدات االستراتيجية        الشكل رقم  ( ٤) يوضح تطور سعودة الموارد البشرية ف

سعودي  
 غيرسعودي  
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0.24378
0.75622
2.00000
4.33333
5.00000

0.98037
0.01963
4.00000
4.42857
2.00000

Approx P-Value for Oscillation:
Approx P-Value for Trends:
Longest run up or down:
Expected number of runs:
Number of runs up or down:

Approx P-Value for Mixtures:
Approx P-Value for Clustering:
Longest run about median:
Expected number of runs:
Number of runs about median:

Run Chart for y

  يتضح من الجدول أن المنحى العام للسعودة  لمجمل الوحــدات اإلستـراتيجيــة 
  .%٨٢للسعودة   لم يقترب من الحد األدنى

  وحــدات اإلستـراتيجيــة   وتوضح خريطة المتابعة المنحى العام ألداء ال
  التي تقابل الفترة األخيرة  ٥, ٦لهذا المؤشر النوعي الذي يشهد تحسن جيد في الفترة ـ 
  التي تقابل ـ  ٧ ومن ثم انخفاض  في الفترة  ـ، %٧٦إذ بلغت   من خطة التنمية السابعة 
 حسين اإلستراتيـجي وهذا يشير إلي أن الت %٧٥إذ بلغت النسبة  بداية فترة الخطة الثامنة 

  .لهذا الجانب ضعيف جدًا                               

  ـ السـعودة :ثالـثًاً             
   مجمل الوحــدات اإلستـراتيجيــة
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٧٨٢١١٣٢٠.١٦١

٦٨٢١١٧٦٠.٢١٤

٥٦٣٤١٣٠٠.٢٠٥

٤٦٣٤٧٥٠.١١٨

٣٦٣٢٤٩٠.٠٧٨

٢٦٣٦٣٥٠.٠٥٥

١٥٨٩٣٣٠.٠٥٦

 اإلنتاجيـة العلمية النتاج العلمي عدد المـوارد البشـرية الفـترة
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الفترة 

تطور  عدد الموارد البشرية ونتاجهم العلمي 

النتاج العلمي  عدد المـوارد البشـرية 
   RUN (Trend) Chart) مخطط التوجه (توضح خريطة المتابعة  

 حيث ينحى المتجة) الكليات(ـة المنحى العام اإلنتاجـيـة العلمــية لمجمل الوحــدات اإلستـراتيجيـ 
  .إنخفاضًا ممايدل على ضعف توجه التحسين اإلستراتيـجي 

ـ  فهي تمثل األداء   ٦أما  الفترة  ـ  ، ومن المالحظ على امتداد الفترة قلة اإلنتاجـيـة العلمــية
ابل التي تق الواحد يللمورد البشرمنتج علمي   ٠.٢١٤ت بلغ حيث  الفترةاألعلى على امتداد 

 .نهاية خطة التنمية السابعة 

  ـ  اإلنتـاجــيـة العلـمــيـــة:  رابعـاًً
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Number of runs about median:
Expected number of runs:
Longest run about median:
Approx P-Value for Clustering:
Approx P-Value for Mixtures:

Number of runs up or down:
Expected number of runs:
Longest run up or down:
Approx P-Value for Trends:
Approx P-Value for Oscillation:

2.00000
4.42857
4.00000
0.01963
0.98037

3.00000
4.33333
4.00000
0.08250
0.91750

Run Chart for y



 

  
  
  
  
  

    ) ٨(الشكـل رقـم                                                                                                                                                                                                                       
  
  
  

    معهد البحوث العلمية وإحياء التراث اإلسالمي                                                                                                        
  
  

  يهدف معهد البحوث العلمية وإحياء التراث اإلسالمي بالجامعة إلى تدعيم                                  
  والعناية الجامعة وتشجيع البحث العلمي في مختلف ميادينه ، رسالة                                   

  . ةبالتراث اإلسالمي ، وربط الجامعة بالمجتمع في إطار القيم اإلسالمي                                  
  ) ٩(الجـدول رقـم                             

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ) ٩(الشكـل رقـم                                                                                                                                                                                                              
  
  
  
  
  
  
  
  

٦ ٠ ١ ٢ ٤ ٧ %٤٣ 

٥ ١ ١ ٢ ٢ ٦ %٦٧ 

٤ ١ ١ ٢ ٣ ٧ %٥٧ 

٣ ١ ٠ ١ ٣ ٥ %٤٠ 

٢ ١ ٠ ١ ٣ ٥ %٤٠ 

١ ٢ ٠ ١ ٤ ٧ %٤٣ 

  معدل
الباحثين : المـوارد البشـرية  

  ومساعديهم

  محاضر   المجموع 
+  
  معيد

  الفـترة  أستاذ  أستاذ مشارك  أستاذ مسـاعد

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

1 2 3 4 5 6

ي  عدد الباحثين ومساعديهم  حسب الرتبة األآاديمية ف
المي   تراث اإلس اء ال معهد االبحوث العلمية وإحي

أستاذ أستاذ مشارك  أستاذ مسـاعد محاضر +معيد

 معهد البحوث  إلي عدد الباحثين ومساعديهم  في) من حملة درجة الدآتوراة ( يوضح الجدول معدل عدد المـوارد البشـرية 
    الرئيس فية  فنجد أن المعدل  منخفض نسبة إلي ما يمثلة المعهد  آمعهد بحثي الدور، وإحياء التراث اإلسالمي    العلمية

   )   ٦ـ  ١ (طور  المعدل خالل الفترة  من أمامن حيث المنحى العام لت) . من حملة درجة الدآتوراة (للمـوارد البشـرية 
  التي تمثل بداية خطة  ٦ه المعدل إلي اإلنخفاض في الفترة  ااتج   RUN  Chart يتضح من خالل خريطة المتابعة     

  . %٦٧وهو ما يوصف بتسارع االضمحالل عن الفترة السابقة له التي بلغت   %٤٣إذ بلغت النسبة   التنمية الثامنة 

  ـ معدل: أوًال 
  الباحثين ومساعديهم: المـوارد البشـرية  

  ـ آليات الجامعة: المستـوى الثاني 
  ـ المعاهد البحثية٢
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Observation

y

0.78014
0.21986
2.00000
3.66667
3.00000

0.76025
0.23975
3.00000
3.66667
3.00000

Approx P-Value for Oscillation:
Approx P-Value for Trends:
Longest run up or down:
Expected number of runs:
Number of runs up or down:

Approx P-Value for Mixtures:
Approx P-Value for Clustering:
Longest run about median:
Expected number of runs:
Number of runs about median:

Run Chart for y



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )١٠ (الشكل رقم                                                                                                                                                          
  ) ١٠(الجـدول رقـم                                                    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )١١(الشكل رقم                                                                                                                                                             
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ـ   المنحى العام ألداء معهد البحوث العلمية وإحياء : ثانيًا 
  )النتاج العلمي (التراث اإلسالمي  العلمي 

  البحوث العلمية وإحياء التراث اإلسالمي معهد

  )التي سبق ذآر الخطوات المتعلقة ببناءها  (  pie Chartتوضح خريطة  
  إلي األداء العام)     ٧   -    ١(  في آل فترة من ) النتاج العلمي (معدل  األداء العلمي 

 وهي الفترة التي تقابل ،    %٣٢.١ـ  مثلت أفضل  أداء بمعدل    ٧ومن المالحظ  أن الفترة ـ  
  .بداية فترة الخطة الثامنة 

  المنحى العام لألداء  الذي  يتجه  RUN Chart) مخطط التوجه (وتوضح خريطة المتابعة  
  .  لعملية التحسين اإلستراتيـجيوهو بذلك يمثل  نقاط قوة . لألعلى 
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Pie Chart of x
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Number of runs about median:
Expected number of runs:
Longest run about median:
Approx P-Value for Clustering:
Approx P-Value for Mixtures:

Number of runs up or down:
Expected number of runs:
Longest run up or down:
Approx P-Value for Trends:
Approx P-Value for Oscillation:
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3.00000
0.35800
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4.33333
2.00000
0.36426
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Run Chart for y
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عدد المنتج الفترة



 

  
                      

  

                

  

  

  انةيسعى معهد خادم الحرمين الشريفين ألبحاث الحج جاهداًً في االستع                   

  )١٢(الشكل رقم                                                                  بالبحث العلمي إلى إيجاد أفضل الخطط لمواجهة مشكالت الحج                      

  
  
  
  
  
  

                  )  ١١(الجـدول رقـم                   
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الباحثين : معدل المـوارد البشـرية 
المجموع  ومساعديهم

محاضر  الكلي
أستاذ  معيد+

أستاذ  مسـاعد
 مشارك

  الفـترة  أستاذ
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عدد الباحثين ومساعديهم حسب الرتبة األكاديمية في  
 معهد خادم الحرمين الشريفين ألبحاث الحج 

أستاذ أستاذ مشارك  أستاذ مسـاعد محاضر +معيد

  الباحثين ومساعديهم: المـوارد البشـرية  ـ معدل: أوًال 
  التي تقابل)    ٦ـ  ١ (في لفترة  من  

  هـ  ١٤٢٦ /   ١٤٢٥هـ إلي       ١٤٢٠  /   ١٤٢١األعوام من  
  لم يرد في التقرير السنوي  أعداد لمنسوبي المعهد للعام : مالحظة 

 ١٤١٩   / ١٤  هـ٢٠

  إلي عدد الباحثين ومساعديهم  في) من حملة درجة الدآتوراة (يوضح الجدول معدل عدد المـوارد البشـرية  
منخفض نسبة إلي ما يمثلة المعهد    ) %٣٧(   فنجد أن المعدل، ألبحاث الحجمعهد خادم الحرمين الشريفين 

  .ية للمـوارد البشـرية  آمعهد بحثي الدور الرئيس ف
  يتضح من خالل )      ٦ـ  ١ (أمامن حيث المنحى العام لتطور  المعدل خالل الفترة  من  

   ٦- ٥في الفترة  النسبي حيث اتجه المعدل إلي اإلنخفاض   RUN  Chart خريطة المتابعة  
  .التي تمثل نهاية خطة التنمية السابعة وبداية خطة التنمية الثامنة 

حاث معهد خادم الحرمين الشريفين ألب
   الحج
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Number of runs about median:
Expected number of runs:
Longest run about median:
Approx P-Value for Clustering:
Approx P-Value for Mixtures:

Number of runs up or down:
Expected number of runs:
Longest run up or down:
Approx P-Value for Trends:
Approx P-Value for Oscillation:
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Run Chart for y



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )١٤(الشكل رقم                                                                                                                                                     
  

  ) ١٢(الجـدول رقـم                             
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )١٥ (الشكل رقم                                                                                                                                                       
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ) النتاج العلمي(العلمي  ءا ألدلـ   المنحى العام : ثانيًا 
   عهد خادم الحرمين الشريفين ألبحاث الحجلم 

  )التي سبق ذآر الخطوات المتعلقة ببناءها  (  pie Chartتوضح خريطة  
  إلي األداء العام)     ٧   -    ١(  في آل فترة من ) النتاج العلمي (معدل  األداء العلمي 

 وهي الفترة التي تقابل ،   %٢٢.١ـ  مثلت أفضل  أداء بمعدل    ٧ومن المالحظ  أن الفترة ـ  
  .بداية فترة الخطة الثامنة 

  المنحى العام لألداء  الذي  يتجه  RUN Chart) مخطط التوجه (وتوضح خريطة المتابعة  
  . وهو بذلك يمثل  نقاط قوة للمعهد . لألعلى 

  

٨٠ ٧
٦٣ ٦
٥٠ ٥
٤٥ ٤
٣١ ٣
٥٦ ٢
٣٧ ١

 الفتـرة عدد المنتج العلمي

2 (56; 15.5%)

1 (37; 10.2%)

7 (80; 22.1%)

6 (63; 17.4%)

5 (50; 13.8%)

4 (45; 12.4%)

3 (31;  8.6%)

Pie Chart of x

  معهد خادم الحرمين الشريفين ألبحاث الحج 

7.56.55.54.53.52.51.50.5

80

70

60

50

40

30

Observation

x

0.91750
0.08250
4.00000
4.33333
3.00000

0.64200
0.35800
3.00000
4.42857
4.00000

Approx P-Value for Oscillation:
Approx P-Value for Trends:
Longest run up or down:
Expected number of runs:
Number of runs up or down:

Approx P-Value for Mixtures:
Approx P-Value for Clustering:
Longest run about median:
Expected number of runs:
Number of runs about median:

Run Chart for y



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                               
  

  آليـة خدمة المجتمع
  
  
  
  

  )١٦(الشكل رقم                                                                                                                                  
  
  

  ) ١٣( الجـدول رقـم                                 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

٤٦٠ ٢٥ ٧
٦٠٠ ٤٢ ٦
٣٨١ ٢٠ ٥
١٣٣٥ ٣٠ ٤
٤٨٠ ٢٧ ٣
٦٩٨ ٢٤ ٢
٤٧١ ٣٦ ١

عددالدورات عدد المتدربين  الفتـرة

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1 2 3 4 5 6 7

الفـترة

تطور عددالدورات  (العامة ـ المتخصصة )والمتدربين  
 لكلية خدمة المجتمـع

عددالدورات  عدد المتدربين

  تم دراسة أداء المـوارد البشـرية في آليـة خدمـة المجـتمع 
 ريب العامة والمتخصصة باعتبارها برامج دمن خالل برامج الت

.موجهة لجميع فئات المجتمع ومؤسساتة لبناء مجتمع المعرفة 

  ـ :من خالل  ني تم دراسة  المحور الثا
 مرآز الدورات التدريبـيةآلية خدمـة المجـتمع       

   خدمة المجتمع : المحــور الثانــي           



 

  
  

  
  

1 ( 471; 10.6%)

2 ( 698; 15.8%)

6 ( 600; 13.6%)

7 ( 460; 10.4%)
4 (1335; 30.2%)

5 ( 381;  8.6%)

3 ( 480; 10.8%)

Pie Chart of x

2 (24; 11.8%)

1 (36; 17.6%)

7 (25; 12.3%)

6 (42; 20.6%)

5 (20;  9.8%)

4 (30; 14.7%)

3 (27; 13.2%)

Pie Chart of x

  معدل  األداء لكليـة خدمة المجتمع   pie Chart  توضح خرائط
  )   ٧   -   ١(  بالنسبة لعدد الدورات  وعددالمتدربين في الفترة من 

  ـ  مثلت أفضل ٦ومن المالحظ  أن الفترة ـ 
 ـ  مثلت أفضل ٤وأن الفترة ـ ،لعددالدورات  %٢٠.٦أداء بمعدل   

  لعددالمتدربين %٣٠.٢١ أداء بمعدل   

  داء ـ األشكال التالية تمثل المنحى العام لأل: ثانيًا 
 بالنسبة  لعدد المتدربين 

  داء األشكال التالية تمثل المنحى العام لألـ : أوًال
 بالنسبة  لعدد الدورات التدريبية 

) مخططات التوجه (وتوضح خرائط المتابعة  
RUN (Trend) Chart   

داء  الذي  يتجه  إلي اإلنخفاض  المنحى العام لأل 
  في 

  عدد الدورات التدريبية  وعدد المتدربين 
 .  

  تابع
آليـة خـدمة المجــتمع

 )١٩(الشكل رقم 

 )١٨(الشكل رقم  )١٧(الشكل رقم 

 )٢٠(الشكل رقم 

0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5 7.5

20

30

40

Observation

y

Number of runs about median:
Expected number of runs:
Longest run about median:
Approx P-Value for Clustering:
Approx P-Value for Mixtures:

Number of runs up or down:
Expected number of runs:
Longest run up or down:
Approx P-Value for Trends:
Approx P-Value for Oscillation:

6.00000
4.42857
2.00000
0.90889
0.09111

5.00000
4.33333
2.00000
0.75622
0.24378

Run Chart for y

0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5 7.5

500

700

900

1100

1300

Observation

z

Number of runs about median:
Expected number of runs:
Longest run about median:
Approx P-Value for Clustering:
Approx P-Value for Mixtures:

Number of runs up or down:
Expected number of runs:
Longest run up or down:
Approx P-Value for Trends:
Approx P-Value for Oscillation:

7.00000
4.42857
1.00000
0.98548
0.01452

6.00000
4.33333
1.00000
0.95868
0.04132

Run Chart for z

7.56.55.54.53.52.51.50.5

0.20

0.15

0.10

0.05

Observation

y

0.91750
0.08250
4.00000
4.33333
3.00000

0.98037
0.01963
4.00000
4.42857
2.00000

Approx P-Value for Oscillation:
Approx P-Value for Trends:
Longest run up or down:
Expected number of runs:
Number of runs up or down:

Approx P-Value for Mixtures:
Approx P-Value for Clustering:
Longest run about median:
Expected number of runs:
Number of runs about median:

Run Chart for y



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )٢١(الشكل رقم                                                                               ) ١٤(الجـدول رقـم                                            
  
  

                           
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 مرآز الدورات التدريبية التابع لكليـة التربـية

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

1 2 3 4 5 6 7

الفترة

الشكل  يوضح تطورعدد الدورات التدريبية وعدد المتدربين في مرآز  
الدورات التدريبية  التابع  لكلية التربية

عددالدورات التدريبية  عدد المتدربين

٧ ١٠ ٦٦٥ 

٦ ١٠ ٦٦٥ 

٥ ٧ ٣٧٢ 

٤ ٦ ٢٧٨ 

٣ ٧ ٥٥٠ 

٢ ٤ ٤٣٥ 

١ ٢٨ ١٨٤٤ 

  الفتـرة التدريبية عددالدورات عدد المتدربين



 

  

معدل  األداء لمرآز الدورات   pie Chartتوضح خرائط  
  التدريبية

  )يسارًا(وعددالمتدربين  ،  ) يمينًا(لعدد الدورات بالنسبة 
  )    ٧   -   ١(  في الفترة من 

  ـ  مثلت أفضل ١ومن المالحظ  أن الفترة ـ 
  ،لعددالدورات  %٣٨.٩أداء بمعدل   

  ـ  مثلت أفضل ١وأن الفترة ـ 
  لعددالمتدربين %٣٨.٣أداء بمعدل  

 RUN) التوجه  مخططات(وتوضح خرائط المتابعة  
(Trend) Chart   

المنحى العام لألداء  الذي  يتجه  إلي اإلرتفاع النسبي  في عدد  
  .الدورات التدريبية  وعدد المتدربين 

  ويشير منحى اإلتجاه  أن هنالك توجه إلي التحسين اإلستراتيـجي
 

  داء ـ األشكال التالية تمثل المنحى العام لأل: ثانيًا 
 بالنسبة  لعدد المتدربين 

  داء األشكال التالية تمثل المنحى العام لألـ : أوًال
  تابع  بالنسبة  لعدد الدورات التدريبية 

  مرآز الدورات التدريبية

 )٢٥(الشكل رقم 

 )٢٣(الشكل رقم 

 )٢٤(الشكل رقم 

 )٢٢(الشكل رقم 

1 (28; 38.9%)

7 (10; 13.9%)

6 (10; 13.9%)
5 ( 7;  9.7%)

4 ( 6;  8.3%)

3 ( 7;  9.7%)

2 ( 4;  5.6%)

Pie Chart of x

1 (1844; 38.3%)

7 ( 665; 13.8%)

6 ( 665; 13.8%)5 ( 372;  7.7%)

4 ( 278;  5.8%)

3 ( 550; 11.4%)

2 ( 435;  9.0%)

Pie Chart of x

0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5 7.5

5

15

25

Observation

y

Number of runs about median:
Expected number of runs:
Longest run about median:
Approx P-Value for Clustering:
Approx P-Value for Mixtures:

Number of runs up or down:
Expected number of runs:
Longest run up or down:
Approx P-Value for Trends:
Approx P-Value for Oscillation:

3.00000
4.42857
4.00000
0.11263
0.88737

5.00000
4.33333
2.00000
0.75622
0.24378

Run Chart for y

7.56.55.54.53.52.51.50.5

1900

1400

900

400

Observation

z

0.24378
0.75622
2.00000
4.33333
5.00000

0.88737
0.11263
4.00000
4.42857
3.00000

Approx P-Value for Oscillation:
Approx P-Value for Trends:
Longest run up or down:
Expected number of runs:
Number of runs up or down:

Approx P-Value for Mixtures:
Approx P-Value for Clustering:
Longest run about median:
Expected number of runs:
Number of runs about median:

Run Chart for z



 

  
  
  
  

  ) ١٥(جــدول رقـم 
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

٧ ١٤٤١ ٢٥٥٩٦ %٦ 

٦ ١٤٧٧ ٢٣٦٦٢ %٦ 

٥ ١٣٧٢ ٢١١١٥ %٦ 

٤ ١٩٠٠ ١٩٠٤٨ %١٠ 

٣ ١٨٠١ ١٦٩٣٧ %١١ 

٢ ١٧١٩ ١٧١٥٣ %١٠ 

١ ١٨١٣ ١٦٩٨٨ %١١ 

  نسبة عدد
طالب : طلبة الدراسات العليا 
  البكالوريوس

  عدد 
 طالب البكالوريوس

  عدد 
طلبة الدراسات 

  العليا

  الفتـرة

7.56.55.54.53.52.51.50.5

26000

24000

22000

20000

18000

Observation

z

0.91750
0.08250
4.00000
4.33333
3.00000

0.98037
0.01963
4.00000
4.42857
2.00000

Approx P-Value for Oscillation:
Approx P-Value for Trends:
Longest run up or down:
Expected number of runs:
Number of runs up or down:

Approx P-Value for Mixtures:
Approx P-Value for Clustering:
Longest run about median:
Expected number of runs:
Number of runs about median:

Run Chart for z

7.56.55.54.53.52.51.50.5

1900

1800

1700

1600

1500

1400

Observation

y

0.24378
0.75622
2.00000
4.33333
5.00000

0.64200
0.35800
3.00000
4.42857
4.00000

Approx P-Value for Oscillation:
Approx P-Value for Trends:
Longest run up or down:
Expected number of runs:
Number of runs up or down:

Approx P-Value for Mixtures:
Approx P-Value for Clustering:
Longest run about median:
Expected number of runs:
Number of runs about median:

Run Chart for y

1 (1813; 15.7%)

2 (1719; 14.9%)

6 (1477; 12.8%)

7 (1441; 12.5%)4 (1900; 16.5%)

5 (1372; 11.9%)

3 (1801; 15.6%)

Pie Chart of x

  )٢٧ (الشكل رقم 

  
  )التدريس(من مؤشرات جودة األداء  

  نسبة عدد                        
  طالب البكالوريوس: طلبة الدراسات العليا 

  ويتضح من الجدول 
  تتجه طالب البكالوريوس: نسبة عددطلبة الدراسات العليا أن  •

   .   %٦إلي    %١١من  ضإلي اإلنخفا 
مع النموالمتسارع في  طلبة الدراسات العلياعدم تناسب النموفي عدد  •

  حيث تحقق البكالوريوسأعداد طالب 
    %٢٠.٥٢-طلبة الدراسـات العليا بنسبة دعدنمو انخفاض •

  %٥٠.٦٧ونمو عدد طالب البكالوريوس بنسبة  
  RUN (Trend) Chartويظهر ذلك أآثر وضوح في خرائط المتابعة 

  . (( ١- ٧)    تطور اعداد هم في الفترة اتجاهالتي تشير إلي 
  نسبةالفب  (١- ٧)معدل األداء في الفترة   pie Chartتوضح خرائط  و 

لطلبة الدراسات العليا أفضل أداء لها على مدى الفترة تحقق في 

  طالب البكالوريوس  أما، %١٦.٥بنسبة   - -٤الفترة  
بنسبة  -٧ -مدى الفترة  تحقق في الفترة  أفضل أداء لها على

١٨.٢% 
  

2 (17153; 12.2%)

1 (16988; 12.1%)

7 (25596; 18.2%)

6 (23662; 16.8%)

5 (21115; 15.0%)

4 (19048; 13.6%)

3 (16937; 12.1%)

Pie Chart of x

  )٢٩(الشكل رقم 
طلبة البكالوريوس

  )٢٦(  الشكل رقم 

  )٢٨ (الشكل رقم 
  طلبة الدراسات العليا 

 نسب تخطيطية
 الـدراســات العـلـيا



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 

 

  .طالب لكل الوحــدات اإلستـراتيجيــة : التقدير النوعي للمـوارد البشـرية من خالل معدل أستاذ   )١٦(الجدول يوضح  )١
  
  
  
  

                           
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .طالب للمجاالت الدراسية : لنوعي للمـوارد البشـرية من خالل معدل أستاذ التقدير ا  )١٧(الجدول يوضح  )٢
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

١ : ٣ 

١ : ١ 

١ : ٣٩ 

١ : ٣٠ 

١ : ١١٧ 

١ : ٦٦ 

١ : ١٥٦ 

١ : ١٦٩ 

١ : ٥٤ 

 معدل
  طالب: أستاذ 

لعام  المتنبأبه
ه١٤٣٩/١٤٤٠

 ٥:١   معهد اللغـة العـربيـة لغير الناطـقـين بها

 ٢٣:١  آليـة الطـب والعـلوم الطـبية

 ٤٧:١  آليـة الهـنـدسة والعـمارة اإلسـالميـة

 ٥٤:١  آليـة العـلوم االجتـماعية

 ٤٣:١  آليـة العـلوم التطبيـقية

 ١: ٢٩  آليـة الدعـوة وأصـول الديـن

 ٢٣:١  التربــية  يـةآل

 ٦٢:١  آليـة اللغـة العـربيـة

 ١: ٣٠  آليـة الشريـعة والـدراســات اإلسـالميـة

 معدل إلستـراتيجيــةالوحــدات ا
  طالب: أستاذ 

 الفعلي 

  الخالصـــة  
  البشـــريةالتقدير النوعي  للموارد 

  المـوارد البشـرية  والمنحى العام ألداء
  في جامعـة أم القـرى

  
  ) ١٧( جدول رقم 

  
  ) ١٦( جدول رقم 

٢٣:١ 

٣٥:١ 

٤٤:١ 

 معدل
  طالب: أستاذ 

  الفعلي

 معدل
  طالب: أستاذ 

  لعام  المتنبأبه
  هـ١٤٣٩/١٤٤٠

  مجاالت الطب وطب األسنان والصيدلة ١:١ 

  المجاالت النظرية ٧٧:١

  المجاالت العلمية والتطبيقية ١;٦٨

  مجـال الدراسـة 



 

 . %١٧بلغت  نسبة أستاذ إلى العدد اإلجمالي من المـوارد البشـرية    )٣

والنسبة  . %٧٥وجود فجوة في مجال السعودة للمـوارد البشـرية  بين النسبة  الفعلية: السعودة  )٤

 .%٩٢، والمستهدفة في خطة الدراسـة %٨٢ية الخطة الثامنة المستهدفة في نها

ـورد          )٥ ة للم ة العلمي ط اإلنتاجي غ متوس ث بل ـرية حي ـوارد البش ة للم ة العلمي اض اإلنتاجي انخف

 البشـري في العام الواحد

احثين ومساعديهم  في    ) من حملة درجة الدآتوراة (معدل عدد المـوارد البشـرية   )٦ إلي عدد الب

د البحو  الغ معه راث اإلسالمي  الب اء الت ة  وإحي ة ،   %٤٣ث العلمي ا يمثل ي م بة إل نخفض نس م

دآتوراة  (للمـوارد البشـرية المعهد  آمعهد بحثي الدور  الرئيس فية   امن  ) . من حملة درجة ال أم

دل  ام لتطور  المع دل ،حيث المنحى الع إن المع ة  ف ة خطة التنمي ي بداي ي اإلنخفاض ف يتجه إل

ة إذ  ابقة  التي            %٤٣بلغت النسبة     الثامن رة الس ا يوصف بتسارع االضمحالل عن الفت وهو م

 %٦٧بلغت 

اط           )٧ ل  نق راث اإلسالمي  يمث اء الت ة  وإحي د البحوث العلمي المنحى العام لألداءالعلمي  في معه

د      ـجي في المعه دل  األداء العلمي   . قوة لعملية التحسين اإلستراتي اج العلمي   (إذ أن مع  في ) النت

رة ـ     دل        ٧الفت ل أفضل  أداء بمع رة الخطة        ،    %٣٢.١ـ  مث ة فت ل بداي رة التي تقاب وهي الفت

  .الثامنة 

دآتوراة   (معدل عدد المـوارد البشـرية   احثين ومساعديهم  في      ) من حملة درجة ال ي عدد الب إل

ا يم  ،  %٣٧البالغ   ألبحاث الحجمعهد خادم الحرمين الشريفين  ي م د    منخفض نسبة إل ة المعه ثل

دآتوراة   (آمعهد بحثي الدور  الرئيس فية  للمـوارد البشـرية  امن حيث   ) . من حملة درجة ال أم

دل   دل   ،المنحى العام لتطور  المع إن المع ي    ف رة      يتجه إل ل   اإلنخفاض النسبي في الفت التي تمث

ة       ة الثامن ة خطة التنمي ابعة وبداي ثالث السنوات    إذ بلغت النسبة تو  . نهاية خطة التنمية الس ًا ل الي

  .  %٣٧، %٣٨ ،     %٤٤األخيرة 

  



 

وة      ألبحاث الحج  المنحى العام لألداءالعلمي  في  معهد خادم الحرمين الشريفين   )٨ اط ق ل  نق يمث

ـرة   ) النتاج العلمي (إذ أن معدل  األداء العلمي ،لعملية التحسين اإلستراتيـجي في المعهد  في الفتـ

 .وهي الفترة التي تقابل بداية خطةالتنمية الثامنة  %٢٢.١دل  ـ مثل أفضل  أداء بمع٧ ـ 

المنحى العام ألداء آليـة خدمة المجتمع  يتجه  إلي اإلنخفاض  في عدد الدورات التدريبية  من   )٩

  . متدرب ٤٦٠إلي  ٦٠٠وفي عدد المتدربين من.دورة في الفترة األخيرة  ٢٥إلي  ٤٢

دورات )١٠ ز ال ي مرآ ألداء ف ام ل اع   المنحى الع ي اإلرتف ه  إل ة  يتج ـة التربي ابع لكلي ة الت التدريبي

ًا   ة  وفي   ١٠،   ١٠،    ٧النسبي  في عدد الدورات التدريبية في الفترة األخيرة توالي دورة تدريبي

ويشير المنحى إلي أن هنالك توجه إلي التحسين .متدرب    ٦٥٥،   ٦٦٥،  ٣٧٢عدد المتدربين  

  .اإلستراتيـجي

دو )١١ داد ال و أع ز   نم ع ومرآ ة المجتم ة خدم ن خالل آلي ة م دمها الجامع ي تق ة  الت رات التدريبي

غ     ة بل دورات  التدريبي وع ال ة مجم ة التربي ابع لكلي ة الت دورات التدريبي دد ، دورة  ٣٥ال غ ع وبل

 .متـدرب ١١١٥المتدربين    

ا   نمو أي انخفاض( %٢١-أعداد طلبة الدراسات العليا  بنسبة  نمو )١٢ ة الدراس ا  أعداد طلب ت العلي

 ).%٢١بنسبة 

 .  %٥١النمو في أعداد  طالب البكالوريوس بلغ في فترة الدراسـة   )١٣

 . %٦طالب البكالوريوس  بلغ في فترة الدراسـة :  نسـبة طلبة الدراسات العليا  )١٤

  )  %١٠المستهدف في خطة التنمية الثامنة (

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
  
  
  
  
  

  الفـصـــــل اخلـامــــــس

  ــج والتــوصــيـاتخالصـة النتــائــ

  :خالصــة الـنتــائــج •

  :خالصة نتائج البعد النظري للدراسـة : أوالً 

  إطـار مقترح للـتخطيـط اإلستراتيجي لبنـاء املوارد البشـرية يف الـجامعات السعـودية  

  منـوذج مقـترح للتخطيط اإلستراتيـجي لبنـاءاملوارد البشرية يف اجلامعات السعـــودية 

  : خالصة نتائج البعد التطبيقي للدراسـة: ثـانيــاً

املـوارد البشـرية يف اجلامعـات بيـان بأبرز خمرجات الـتخطيط اإلستـراتيـجي لبنـاء 

  ية وأمنوذجها جامعـة أم القـرى السـعود

 :يـاتالـتوص •

  هـ١٤٤٠/ ١٤٣٠اخلطة اإلستراتيجية لبنـاء املـوارد البشرية جلامعة أم القرى 

 الـمقترحـات •

  

  
  
  
  
  
  
  



 

  
  

  ب  مسـار وتراتبـية أسئـلة الدراسـةنتائج  الدراسـة حس يتم عـرض خالصة

  :خالصة نتائج البعد النظري للدراسـة : أوالً 

  إطار الـتخطيط اإلستـراتيـجي لبناء املوارد البشرية يف اجلامعات السعودية 

وارد ال         اء الم ة  رسم إستراتيجية لبن ى إمكاني رة الدراسة  عل لة من      قامت  فك بشرية من خالل سلس

  ـ: المراحل و المسارات والخطوات  الصغيرة نسبيًا ولكن بأثر تراآمي آبير بالنتيجة وهي 

  ـ:  الخلفية التصورية لعملية البناء:  المرحلةاألولي 

ـديد   وهي مــرحلة داعمـة إلستراتيجــية البــناء يتم فيها تقـديم تصـور لجامعة المستقبـل من حيث تح

يـة النظـام الذي تتبـناه، وإظهار مدى قدرة الجامعة على مسايرة عصر المعرفة بما يخـدم مرآز نوع

  .الجامعة التنافسـي

  ـ: تأسيس قواعد البناء : المرحلة الثانية 

  ـ: وهي مرحلة تأسيسية تعتمد عليها اإلستراتيجية آأسس ومحددات في عملية البناء وفيها يتم 

ة  ( لبيئة المعاصرة أ ـ تحديد المتغيرات ا   وارد      ) الداخلية والخارجي اء الم ؤثرة في إستراتيجية بن الم

  .البشرية 

  .ب ـ تحديد تطبيقات إستراتيجية إلحداث توافق وتكامل بين المراحل  

  : إجراءات البناء: المرحلة الثالثة 

  ـــ:تمثل هذه المرحلة مسار تخطيطي ينحى باتجاه المستقبل ويتحدد فيه  

  ـ: ورا لمورد البشري في الجامعةتحليل د .٣

 .تحديد الخيار  والدور اإلستراتيجي للجامعة •

  ) .تقييم الخيار(تحديد خصائص ومعايير الموارد البشرية  •



 

تقبلي   .٤ يط المس ار التخط م مس تراتيجية ( رس ارات    : )اإلس ن مس ار  م ذا المس ون ه ـ يتك ـ

  :متتالية على النحو التالي 

  .  بنــاء الــرؤيــة اإلســتراتيــجية المســــــار األول   ــ   

 .المـسـار المحوري تحديد الوضع الراهن وتصور المستقبل المرغوبـ المســـــــار الثاني ـ

  .المســــار الثالث   ــ تحليل عبور الفجوة بين الوضع الراهن وتصور المستقبل المرغوب 

اء    ل    :  الممارسات المعرفية في عملية البن اء      ـ وهي تمث ة البن المسار التخطيطي الجوهري لعملي

اج    دير االحتي وتتمثل في توظيف التقنيات اإلدارية التي سبق وأن اتخذ قرار إستراتيجي بشأنها في تق

  .المستقبلي من المورد البشري آمًا ونوعًا

ـة   ة الرابعـ ـناء : المرحل ـوذج البـ وارد البش    : نــم اء الم ـجية  لبن ـة اإلستراتي ل الخطـ ي يمث رية ف

  .  الجامعات

ـة ة الخامس ا    :  المرحل رية وتقييمه وارد البش اء الم تراتيجية بن ة إلس ذ والمتابع ة التنفي ذه   :مرحل ه

  .) إلدارة اإلستراتيجيةا(تختص با إلدارة العليا للجامعاتالمرحلة ال تدخل في إطار الدراسة  إذ هي 

ـ    ـًا النموذج المفاهي اء      ُتّمثل الخرائط التالــية تتابعي ـجي لبن ـط اإلستـراتي رح لمراحل الـتخطي مي المقت

 ) :فكل خريطة مشتقة من  الخريـطة السابقـة لهـا ( المـوارد البشـرية  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  )د١( اخلريطة املفاهيمية 

  النموذج املفاهيمي للتخطيط اإلستراتيجي لبناء املوارد البشرية يف اجلامعات السعودية
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 املرحلة األوىل
صورية لعملية بناء املوارد البشرية اخللفية الت

  نظام متكيف مي نظـام اجلامعة 
 إدارة معرفةميإدارة اجلامعة

 املرحلة الثانية
  قواعد البـناء 

  .حتديد املتغريات البيئية املؤثرة على إستراتيجية بناء املوارد البشرية *
 . بناء إجياد تطبيقات إستراتيجية إلحداث توافق وتكامل بني مراحل ال*

 املرحلة الثالثة 
  إجراءات البـناء 

  حتليل دور املورد البشري باجلامعة *
 )ن اإلستراتيجيةيتكو(رسم مسار التخطيط املستقبلي*

 املرحلة الرابعة 
  نـموذج البنـاء 

  اخلطة املستقبلية لبنـاء املوارد البشرية
 )تقدير املوارد البشرية كماً ونوعاً(
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مرحلة إجراءات البـناء

)تكوين اإلستراتيجية ( مسار التخطيط املستقبلي اخليار اإلستراتيجي 

  املسار احملوري 
حتديد الوضع الراهن وتصور

 املستقبل املرغوب 

  املسار الثالث 
 حتليل عبور الفجوة 

 حتديد منط التغيري 

  التحليل البيئي
SWOT 

اختيار اإلستراتيجيات 

  املسار األول 
بناء الرؤية اإلستراتيجية 

اخليار اإلستراتيجيتقييم  للجامعةحتديد اخليار االستراتيجي
ة

خصائص املوارد البشرية املستقبلية

معايري لنوعية املوارد البشرية

مصفوفة معايري جودة املوارد البشرية

البشـرية تحليل أوضاع المـواردت
بالجامعة

املوارد البشرية من منظور املستقبل

يار استرتيجي املوارد البشري خ

 املسار احملوري
حتديد الوضع الراهن وتصور املستقبل املرغوب 

 بناء السيناريو املستقبلي  احلايلبناء السيناريو  بناء السيناريو الواقعي

سيناريو ملستقبل املورد البشري يف اجلامعة

أثر اإلجنازات واملعوقات على حتقيق اهلدف  عمل يف اجلامعةت الاملعوقات اليت واجه عناصر املستقبل املرغوب اإلجنازات اليت حتققت يف اجلامعة

  اهلدف العام 

 األهداف اإلستراتيجية 
 مؤشرات احلرجة للنجاح

  األهداف احملددة 
مؤشرات حتقق األهداف اإلستراتيجية 

  حتديد املنظور اإلستراتيجي
  للجامعة  حتديد املعنيني الرئيسيني

 عالقات العمل  حتديد
  حتديد الوحـدات اإلستراتيجية 

 اإلستراتيجيةقضاياحتديد ال



 

  :ج البعد التطبيقي للدراسـة ـخالصة نتائ: ثـانيــاً

بيـان بأبرز مخرجات الـتخطيـط اإلستـراتيـجي لبنـاء  المـوارد البشـرية في الجامعـات السـعودية  

  : وأنموذجها جامعـة أم القـرى

ـية     من متطــلبات إستراتيـجـيـة بنــاء المــوارد البشـريــ    ـورية لعمل ـفية تصـ ـديم خل ة تقـ

  : البنــاء تمثلت في 

ة   ـ بيان الحاجة الملحة إلى صياغة جامعاتنا صياغة إدارية حديث١ ة مصبوغة بصبغة اقتصاد المعرف

  ).متغيرات العصر ـ  عصر المعرفة أي إلى خطط وإستراتيجيات ومنهجيات تتوافق مع ( 

  .ؤسسة تمتلك صفات المؤسسات المستقبلية ـ تقديم تصور عام لجامعة المستقبل آم٢

  :وذلك بالنظر للجامعة من زوايا عدة 

تقبلي هو التخطيط           ة األنسب للتخطيط المس فبالنظر إلى نظام الجامعة آنظام متكيف تكون المنهجي

 .اإلستراتيجي 

درة   ار ق ن إظه وير يمك ر ، إدارة تط ة ، إدارة تغيي ة إدارة معرف ى إدارة الجامع النظر إل ة وب الجامع

 .على مسايرة عصر المعرفة بما يخدم مرآز الجامعة التنافسي 

ا في       ذين يمثلونه راد األفضل الل وبالنظر إلى الجامعة آمنظمة تعلم يمكن تحديد وجود المعرفة واألف

 .ات األمثل ـبما يدعم قدرة الجامعة على األداء األفضل والممارس. آل مجال من مجاالت أعمالها 

ت زوايا النظر في بؤرة ترآيز واحدة هي اعتناق وممارسة مفاهيم ومنهجيات اقتصاد وتلتقي منصفا

م           ،المعرفة ة وأه تقبل هو عامل المعرف ة المس ل لجامع ورد البشري األمث ا الم التي من أبرز مفاهيمه

تراتيجي  يط اإلس ة التخط تقبل منهجي يط للمس اهج التخط ات .من د موجه ابقتين تع الخطوتين الس ف

  .اسية في عملية البناء ومتطلبات أس

  

  



 

  المـسـار التـخـطيـطي إلستراتيـجية بنـاء المـوارد البشـرية في جامعـة أم القرى 

اهيم رئيسة    )المسار التخطيطي (اعتمدت الدراسـة في تكـوين اإلستراتيجية   ى مف على خطوات وعل

زة  ـ الكفاءة ا: تشكل منها نسيـــــج اإلستراتيجية ومن أبرز تلك المفاهيم  ة   ) الجودة  ( لمتمي ـ معرف ـــ

وتحديد القدرات المحورية للمؤسسة الجامعـية ــــ معرفة وتحديد الميزة التنافسية الخاصة بالمؤسسة  

  .الجامعيـة  ــ  تحديد القضايا اإلستراتيجية والترآيز عليها 

  :بتحديد وتم رسم المسـار

وتقييم هذا الخيار ،ر اإلستراتيـجي للجامعات المـوارد البشـرية هي الخيا:   ـ نقطة بدء المسار١ 

تمثله مصفوفة معايير المـوارد البشـرية لجامعة المستقبل  التي نشتـق منهـا المصفوفة التالية آنتيجة 

  :  تم االستناد عليها في تقدير الجانب النوعي للمـوارد البشـرية 
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عدد المشارآات في الندوات التي تناقش قضايا •   مهارات إثراء المعرفةالمجتمعية
  .مجتمعية 

   .عدد برامج التنمية االجتماعية•
أعضاء هيئة (المـوارد البشـرية  عدد مساهمات •
  في المساهمات االجتماعية  )لتدريسا
في لجان المجتمع المورد البشري انتساب  •

   ومشاريعه التطويرية

صي
شخ
 ال
يز
لتم
ا

  

 مهارات قيادية 
القدرة على اتخاذ القرار  

القدرة على ( وإدارةالمرؤوسين 
 ) تحمل المسؤولية اإلدارية 

القدرة على تقديم االستشارات 
   التنظيمية

   مهارات االتصال

  .عدد ونوع المساهمات اإلدارية •
  . االلتزام باللوائح والتعليمات الجامعية•

  
استخدام األساليب العلمية وإدارة الميزانية 

  .للمؤسسة الجامعية 
  .عدد زيارات الطالب في السجل اإلرشاد األآاديمي 

تعدد أساليب اإلرشاد االآاديمي التي يتبعها المورد 
   البشري مع طلبته
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 .مهارات فكرية وبحثية علمية 
القدرة على استيعاب مناهج  

المعرفة الحديثة ومواآـبـة التقدم 
 ) .المعرفي ( العلمي 

اإليمان بالبحث العلمي ودوره  
 .وضرورة تطبيق نتائجه 

توظيف المعرفة في إحداث نقلة  
في المستوى الـنـوعي للبحث 

   .) المعرفة ( العلمي 

 
عدد البحوث العلمية المنشورة في مجـالت عـلمية •

  رصينة معـتمـدة 
  عدد الكتب المؤلفة والدراسات الموثقة •
عدد المؤتمرات العلمية المشارك فيها أو المشرف •

  .على تنفيذها 
  نسبة األساتذة الباحثين •
 نسبة أستاذ إلى مجموع المـوارد البشـرية •

   )أعضاء هيئة التدريس( 
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 مهارات معرفية •
  مهارات التعلم والتدريس

  
 
  مهارات تقنية  •

القدرة على استيعاب ومواآبة التقدم 
   العلمي والتقني

  :يمكن الحصول على دليل لجودة التعلم والتدريس من خالل 
  )أعضاء هيئة التدريس( مؤهالت المـوارد البشـرية•
  أستاذ : نسبة عدد الطالب •
  المدخالت للطالب / ت نسبة المخرجا•

  . ونوع برامج ودورات تقنيات التعليم/ عدد 
معرفة مدى استخدام المـوارد البشـرية لتقنيات 

   التعليم في الموقف التعليمي

رة
خب
وال

ل 
ؤه
الم

  

 المؤهل والخبرة
  ـ: المؤهل  

  أستاذ ـ أستاذ مشارك ـ أستاذمساعد
  : الخبرات  

  بحثية/ خبرات علمية 
  مناصب إدارية 
ضوية الجمعيات والمؤسسات ع

   .العلمية

لتحقق من سمعة ومكانة المؤسسة العلمية التي ا 
أصدرت هذه المؤهالت ، وما إذا آانت وزارة التعليم 

  العالي تعترف بها أم ال 
  

  مدتها ـ موقعها          
  مدتها ـ موقعها        
   .صفة العضوية وتاريخ الحصول عليها       

   مؤشرات جودة المعيار   المعيار ادأبع ر المعـيا

  مصـفوفة معايير المـوارد البشـرية في جامعة المـستقبلمشتـقة 



 

  : المنظور اإلستراتيجي

اسـتهدفت الدراسـة البينية من تحديد المنظور االستراتيجي ـ  تحديد مجال الرؤية للمـورد البشـري 

   تحديد العالقات اإلرتباطيـة بين ثالوث التميز  المـوارد البشـرية ـ المعرفة ـ  الجامعـةل ً  مستقـبال

ي عبر مدخل تنوع مؤسسات التعليم العالي التي فرضتها تحدد مجال الرؤية للمورد البشر ♦

متغيرات العصر آاستجابة الحتياجات ومتطلبات المجتمع ، وهذا المدخل ُيسهم في بلورة مفهوم 

  ــــ: القدرات  المحورية للمؤسسات الجامعية وأثمر هذا التحديد عن 

  .ـ التنوع يمنح تخصصية المؤسسة الجامعية أهمية آبرى    ١

  .التنوع يؤدي إلى تنوع القدرات المحورية للمؤسسات الجامعية  ـ٢

  .ـ التنوع يخدم المجال التنافسي للمؤسسات الجامعية ٣

من  المـوارد البشـرية في الجامعـة لبناء ) ة ـــال الرؤيــمج  ( المنظور اإلستراتيجي تحدد   ♦

  ـــ: خالل 

نوع المعرفة التي (لجامعية في مجال تخصصها المحورية للمؤسسة ا) القدرات ( ـ تتحدد القدرة ١

  .الذي يبرز تفردها وتميزها عن المؤسسات الجامعية األخرى ) تقدمها 

والكفاءة في  من خالل تحديد موقع الجامعة التنافسيللجامعة ـ تتحدد أبعاد بناء القدرات المحورية ٢

 . استغالل مـواردها البشـرية 

ودة ــبناء الميزة التنافسية المتمثلة في ج( باختيار إستراتيجية التميز  يتم بناء القدرة المحوريةـ ٣

   ) .في مجال تخصصها المـوارد البشـرية 

  درة ـــة القــمعرف             تنوع التخصص                   تنوع مؤسسات التعليم العالي      

  

  . ق الميزة التنافسيةـتحق                عةتمـتلكها الجامالمحـورية الـتي 

  

  

 إلي يـؤدي
إلييـؤدي

إلييـؤدي



 

  

  

  :ة ذلك هي  ـونتيج

تج        )معرفة / القدرة ( .١ دمها آمن ا وتق ة التي تمتلكه وع المعرف القدرة المحورية للجامعة هي ن

  .وخدمة 

الميزة التنافسية للجامعة هي مواردها البشرية التي ) الموارد البشرية/ الميزة التنافسية ( .٢

 . تمثل تلك المعرفة أفضل تمثيل 

  .د اإلستراتيجي لتنوع الجامعات السعودية هو بناء القدرات المحورية لكل جامعة البع .٣

   :القضـايــا اإلســتراتيـجـيـة 

  طالب : ارتفاع معدل أستاذ 

دل   ة ـات الجامع ـطالب طبقًا للتخصصات المتاحة في آلي   / دالت أستاذ ـتشير مع ي أن  مع تاذ  إل  :أس

ب ي   طال ق فعل االت النظريالمتحق و للمج ة ه والي) ٤٤:  ١( و ) ٣٥:  ١( ة والعلمي ى الت ،  عل

ـوارد        . ٢٣: ١ومجاالت الطـب والعـلوم الطـبية   ى جودة أداء  الم ا عل ذه القضية وأثره وانعكاس ه

  . البشـرية 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
  
  
  
  
  
  
  

  رىــة أم القـري بجامعـورد البشـية للمـتراتيجــة اإلسـرؤيـــال
  

  

  
  

  

  
  
  
  
  
  

  الهــدف الــعـام
تقبلية  رية ذات مواصفات مس وارد بش اء م ة( بن ة معرف هام) عمال ي بإس ي ترتق اتها ف

ة     ة التعليمي وير العملي ة بتط ب المتعلق ف الجوان ة مختل ة والبحثي ين  والمجتمعي لتحس
ام    الكفاءة الداخلية لنظام الجامعة واالرتقاء بمستوى المواءمة الخارجية لمخرجات نظ

   . الجامعة

  الهــدف البعـيد للمورد البشــري
  بجامعــة أم القــرى

  م٢٠١٩هـ ــ ١٤٤٠
تتميز جامعة أم القرى بفعل أنا هنا وهناك بما أملك وبما أمنح من عمال 

  معرفيين 

   )الوصـــف المضـــئ لــدور المـوارد البشـرية(الـــرؤية للمـوارد البشـرية   
  بجامــعة أم القـــرى

  م٢٠١٩هـ ــ ١٤٤٠ 
  ) .عمالة معرفة ( سوف تتميز الجامعة من خالل امتالآها لموارد بشرية مؤهلة ومتفوقة   •
  .عة داللة األداء العلمــي المتمـيز على المسـتوى العالمي أن يصبح االنتماء للجام   •
  .المطلب األول لمؤسسات المجتمع ) عمالة معرفة ( أن تصبح مخرجات الجامعة   •
  .أن تسهم الجامعـة في إنتاج وتوزيع المعــرفة معــززة ذلك بالتقـنية الحديـثة   •
  .المعرفـة مجتمع خـيــر أمــةسوف تكون الجامعة الـرافــد األول لبنـاء مجتمـع   •



 

  
  
  
  
  
  
  

  هـ ١٤٤٠/١٤٣٩ لعام بجامعـة أم القـرى التقدير الكمي والنوعي للمـوارد البشـرية 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ٧٦٥٩  المـجـموع

 ٦- معهد اللغـة العـربيـة لغير الناطـقـين بها

 ٤٩٥  آليـة الطـب والعـلوم الطـبية

 ٧١٧  آليـة الهـنـدسة والعـمارة اإلسـالميـة

 ٥٦٨  آليـة العـلوم االجتـماعية

 ٢١٩٤  آليـة العـلوم التطبيـقية

 ٦٩٣  آليـة الدعـوة وأصـول الديـن

 ١٠٩٣  التربــية  آليـة

 ١٢٦٩  آليـة اللغـة العـربيـة

 ٦٣٧  آليـة الشريـعة والـدراســات اإلسـالميـة

  تقدير االحتياج من   ةالوحــدات اإلستـراتيجيــ
   المـوارد البشـرية 

  ة ـمن الموارد البشريالتقدير الكمي  
حسب المعايير القياسية إلستراتيـجية بنـاء المـوارد البشـرية               

  ) ٢( جدول رقم 

١ : ٣ 

١ : ١ 

١ : ٣٩ 

١ : ٣٠ 

١ : ١١٧ 

١ : ٦٦ 

١ : ١٥٦ 

١ : ١٦٩ 

١ : ٥٤ 

 معدل
  طالب: أستاذ 

  المتنبأبه لعام 
 هـ١٤٣٩/١٤٤٠

٥:١  معهد اللغـة العـربيـة لغير الناطـقـين بها

٢٣:١آليـة الطـب والعـلوم الطـبية

٤٧:١آليـة الهـنـدسة والعـمارة اإلسـالميـة

٥٤:١آليـة العـلوم االجتـماعية

٤٣:١آليـة العـلوم التطبيـقية

١: ٢٩آليـة الدعـوة وأصـول الديـن

٢٣:١ ــيةالترب آليـة

 ٦٢:١  آليـة اللغـة العـربيـة

١: ٣٠آليـة الشريـعة والـدراســات اإلسـالميـة

 معدل  الوحــدات اإلستـراتيجيــة
  طالب: أستاذ 

 الفعلي 
 

  ) ٣ ( جدول رقم 

  لموارد البشـــريةا مندير النوعي التق
  



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  تابـع
  

  التـقــدير النـوعــي للمـوارد البشـرية    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 جودة المـوارد البشـرية  مــؤشــرات

 

  متـوسط 
 يـة العـلـميةاإلنتاجــ

 للمـورد البشـري
 معـدل نســبة السـعـودة

المـوارد البشـرية: أستـاذ 

  طالب: أستاذ   معـدل

  مجاالت
الطب والصيدلة

  المجاالت
 النظـرية

  المجاالت
 العلمية والتطبيقية

 مـعـاييرالدراسـةالقـياسـيـةمؤشرات  ١: ١٠ ١: ١٥ ١: ٥ %٣٣ %٩٥ ١

٠.١٦ 
 

٧٥% 
 

١٧% 
 

 ًافعـلـيالمـؤشرات ) مقدار (قياس  ١: ٤٤ ١: ٣٥ ١: ٢٣

 المـؤشرات المتنبأبها) مقدار (قياس  ١: ٦٨ ١ : ٧٧ ١ : ١

 ) ٤(جدول رقم



 

  
  
  
  
  

  التــــحــليل البـــــيـئــئ                                                     ) ٥(جدول رقم               
  

 ــ) :القيود (ات أبرز التهديد
  .ـ التغييرات العالمية والعولمة التي تتجاوز آل من ال يستطيع مسايرة عصر المعرفة والتكيف ١
ـ االتجاهات العالمية والتقدم التقني يخلق الحاجة إلى جامعات أفضل وأقدر على المنافسة وغالبًا ما يكون لـ دور المورد البشري هو ٢

  .التنافسية  الدور المالئم لتحقيق الميزة
  .ـ فتح فروع للجامعات العالمية المشهورة في دول الخليج المجاورة ٣
  .ـ تزايد عدد الجامعات الرسمية واألهلية داخل المملكة العربية السعودية ٤
رافي في المملكةـ زيادة الطلب على التعليم الجامعي ومستوى توافق الطاقات االستيعابية لمؤسساته مع النمو السكاني واالنتشار الجغ٥

  .العربية السعودية
  ـ انخفاض فاعلية شـراآة الجامعات السعودية مع منشآت القطاع اإلنتاجي والخـدمي في مجـالي البحث والتـطوير العلمي والتقني ٦
لديها القدرة على  آجامعة) جامعة الملك عبد اهللا للعلوم والتقنية ( أنشأ جامعة بحثية عالمية في المملكة العربية السعودية  ـ٧.

  ) .عمالة المعرفة ( استقطاب الكفاءات العلمية
 

  

  

 ــ:أهــــــم الــــــفرص 
ـ توجه المملكة العربية السعودية في خطة التنمية الثامنة نحو اقتصاد المعرفة وهذا ما يبرز الحاجة إلى بناء ١

  .عالية جامعة أقدر على المنافسة من خالل قوة عمل تمتلك مهارات معرفية
ـ زيادة االعتمادات المالية من ميزانية الدولة لميزانية التعليم العالي لتتمكن الجامعات من انجاز البرامج ٢

  .المستهدفة في خطة التنمية الثامنة لمحور التعليم العالي
صة بها تبنا علىـ تبني وزارة التعليم العالي مشروع آفـــــاق وهذا ما يحّفز الجامعات لتبني رؤى مستقبلية خا٣

 .طويلة المدى تأخذ في االعتبار توجهات العالم نحو اقتصاد المعرفة ) استراتيجيات ( ضوئها خـطط محكمة 

  

 ـ:مجــاالت التحســين  
في وعدم تناسب النمو فيها مع النمو المتسارع ) أزمة موارد بشرية آمية ونوعية ( ـ تعاني الجامعة من نقص في المـوارد البشـرية ١

  ـ: أعداد طلبة الجامعة مما يؤدي
  .زيادة العبء التدريسي للمـوارد البشـرية

  .انصـراف المـوارد البشـرية إلي العملية التعليمية على حساب البحث العـلمي 
  .وخطة الدراسـة،طالب  الفعلية والمستهدفة في الخطة التنمية الثامنة : ـوجود فجوة بين معدل أستاذ ٢

  :طالب الفعلية هي : اذ فمعدالت  أست
  ٢٣: ١مجال الطـب والعـلوم الطـبية     ،       ٤٤: ١المجاالت العلمية والتطبيقية   ،   ٣٥: ١المجاالت النظـرية

  .%٢١بنسبة يا  أعداد طلبة الدراسات العل ـ إنخفاض ٣
  % .١٧ـ بلغت  نسبة أستاذ إلى العدد اإلجمالي من المـوارد البشـرية   ٤ 
والمستهدفة في نهاية الخطة% . ٧٥وجود فجوة في مجال السعودة ألعضاء هيئة التدريس فالنسبة المتحققة الفعلية هي: سعودة ـ ال٥

هـ  إلى ١٤٢١/هـ١٤٢٠،والتحسين اإلستراتيـجي  ضعيف  في تحقيقها حيث نسبة السعودة خالل السنوات من %  ٨٢الثامنة
  % .٧٥،% ٧٦،% ٧٦و% ٧١،% ٧١، %٧٠،  %٧٠:   هـ هي على التوالي ١٤٢٧/هـ ١٤٢٦

ـ انخفاض نسبة مشارآة المـوارد البشـرية في الندوات والمؤتمرات التي تعقد في داخل المملكة وخارجها بهدف االستفادة من هذه ٦
  :المشارآات العلمية وداللة الفعل النوعي الآتساب خبرة عملية علمية حيث بلغت عدد الندوات والمؤتمرات تواليًا 

٤٣، ٧٨، ٦٦، ٩٨، ٦٧,٧٨، ٣٧.  
  . ,  ١٦  ـ انخفاض اإلنتاجية العلمية للمـوارد البشـرية حيث بلغ متوسط اإلنتاجية العلمية  للمـورد البشـري الواحد٧

 

  

 :نـقاط القــوة 
يشكلون رأس المال الفكري ) . متفوقة نوعيًا ( ـ يتوافر لدى الجامعة رصيد من الموارد البشرية المؤهلة ١
  .لجامعة ل
حيث يغطي أغلب ) عدد ساعات التدريس التي أنتجوها بالعدد المستهدف ( ـ ارتفاع نسبة اإلنتاجية المهنية ٢

  .المـوارد البشـرية النصاب التدريسي آامًال
حيث أن ( ـ النسب التخطيطية التالية توضيحية لمدى مساهمة المـوارد البشـرية في االنجاز العام للجامعة ٣

  ) :ة التدريس هو من يتحمل العبء األآبر في تحقيق منجزات الجامعة عضو هيئ
  .%٥١أعداد طلبة البكالوريوس في فترة الدراسـة     نمو 

  % .٦طلبة البكالوريوس في فترة الدراسـة    : نسبة  طلبة الدراسات العليا
ق نقل الخدمات أو اإلعارة خارج الجامعة عن طري)أعضاء هيئة التدريس ( ـ عمل بعض المـوارد البشـرية ٤

هـ ١٤٢٥هـ إلى ١٤٢٠/هـ  ١٤١٩حيث بلغ مجموع أعداد من تم إعارتهم إلى جهات أخرى خالل السنوات من
وهو مايعني استقطاب مؤسسات المجتمع  المـوارد البشـرية لجامعة أم القرى  . مـورد بشـري  ٣٩هـ  ١٤٢٦/

ة و آفاءة أداء المـوارد البشـرية ألدوارها المتعددة في الجامعة ويعد هذا مؤشـر على جــودة المـوارد البشـري، 
  .والمجتمع  

ـ نمو أعداد الدورات التدريبية  التي تقدمها الجامعة من خالل آلية خدمة المجتمع ومرآز الدورات التدريبية ٥
  .متـدرب ١١١٥وبلغ عدد المتدربين  ، دورة  ٣٥التابع لكلية التربية مجموع الدورات  التدريبية بلغ

 



 

  
  
  
  
  
  

  ) ٦( جدول رقم                    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

العملية التعليمية : البرنامج األول 

ويتم تنفيذه أوًال من خالل . وتطويرها 

البرامج الفرعية التي تشير إلى التميز 

  ـ: الكمي للمورد البشري 

  

  طالب: معدل أستاذ  ١/١/١

  السعودة  ٢/١/١

  لمـوارد ا: نسبة األساتذة   ٣/١/١

  )أعضاء هيئة التدريس ( البشـرية 

  

  
  الدراسات العليا ٤/٢/١

مر
ست
م

 

  ـ: متطلب خارجي 

دعم الجامعة بالوظائف األآاديمية التي تتناسب مع  •

  . النمو في أعداد طالب الجامعة 

 ـ: متطلب داخلي 

زيادة عدد المعينين من المـوارد البشـرية بمعدل  •

 مـورد بشـري  ٥٨٩ سنوي قدره

ريال  سنويًا   ٩٧٤٤٦٠٤٦ اعتماد مالي بمقدار  
( ألدنى ضمن اعتمادات بنودالباب األول بالحد ا

 )المرتبات
 زيادة عدد المقبولين للدراسات العليا  •

تفعيل دور اللجنة الدائمة للمعيدين والمحاضرين •

ومدرسي اللغات ومساعدي الباحثين في النظر في 

  تعيينهم والرفع لمجلس الجامعة بذلك

ولوية التوسع في إحداث برامج وحدة الدراسات العليا وفق أ•

  تحقق للجامعة احتياجاتها من الموارد البشرية

  
  
  
  
  

  إدارة الجامعة •

إدارة شؤون  •

  الموظفين

عمادة الدراسات  •

  العليا

س العلمي المجل•

   للجامعة

 

ية
مال
 ال
رة
وزا

 

  
  تحقيق 

  

  طالب : معدل أستاذ  •

  ١٥:  ١المجاالت النظرية       

  ١٠: ١المجاالت العلمية        

  ٥:  ١سنان مجاالت الطب وطب األ

  % ٩٢نسبة السعودة          •

  % ٣٣الموارد البشريه : نسبة أستاذ  •

  
  
  
  
  

النمو في أعداد طالب الدراسات    •

  .العليا 

طالب : نسبة طلبة الدراسات العليا   
  %١٠البكالوريوس  

   البرامج

دة
لمـ
ا

 

 الجهة المسئولة   المتطلبات

عم 
الد

جي
ار
لخ
ا

 

مؤشرات تحقيق الهدف 
   االستراتيجي

  . وتحسين أدائه في تطوير العملية التعليمية) عضو هيئة التدريس ( ـ االرتقاء بكفاءة المورد البشري : ف االستراتيجي األول الهد

  تـوصـيات الـدراســــة 
 هـ١٤٤٠/  ١٤٣٩الخـطــة اإلستراتيـجية لبنــاء المـوارد البشـرية لجـامـعــة أم الـقــرى 



 

  
  
  
  
  
  

 مؤشـرات تحقيق الهدف اإلستراتيـجي

ـم 
دع
الـ

ـي
رج
خـا
ال

 

ـئـولةالجـهـة المـس
دة لمــتطـلـبـاتا ة الرئسـ

لمـ
ا

 جـــــــامـرـــــلبا 

 
 

  
  
 

 مهنية للمورد البشري الموازنة المثلى لإلنتاجية ال  •

بناء مقياس آمي لتقييم أداء المورد البشري وفق معايير   •

  .االعتماد األآاديمي العالمية 

من الموارد ) والمتدربات ( ارتفاع نسبة المتدربين   •

  .البشرية لتقنيات التعليم 

رفع درجة استخدام المورد البشري لتقنيات التعليم     •

  .م في المواقف التعليمية والمعلومات ، وأساليب التعل

تقليص نسب الهدر التعليمي في ظل انسيابية النظام   •

 .التعليمي للجامعة 

 .ارتفاع نسبة المخرجات إلى المدخالت   •

ارتفاع نسبة ( تحسن معدالت النجاح النوعية للطالب   •

  ) .التقديرات العالية لخريجي الجامعة 

سات مخرجات الجامعة من الطالب مطلب أساسي لمؤس  •

  .المجتمع 

 

•
 

صـة
خا
 ال
يب
در
لتـ
د ا
اه
مع

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
وآالة الدراسات  

 العليا

إدارة شؤون  ♦

  الموظفين

  عمداء الكليات ♦

 رؤساء األقسام ♦

مرآـز تقنـية  ♦

المعلومات

والتطوير الجامعي

 

إجراء دراسات للتطوير النوعي فيما يختص بالنصاب التدريسي للمورد  •

 .البشري 

بتقارير األداء الوظيفي وتحليلها لمعرفة واقع تفعيل دور اللجنة الخاصة   •

  .واألداء الكلي بشكل عام . أداء المورد البشري بصفة خاصة 

توفير البنى األساسية والتنظيمية لتطوير وتطبيق تقنيات التعليم ، وإجراء   •

  .تحديثات مستمرة عليها ، لتحقق جدوى تطبيقها 

قادرة على المشارآة في التدريبإنشاء قاعدة معلومات متكاملة للكفاءات ال  •

. 

وجود آليات لتقويم جودة أداء المورد البشري لتقنيات التعليم وأساليب   •

 .التعلم في المواقف التعليمية 

المساهمة في التحول من المقررات أحادية المعلومة إلى المقررات البينية   •

 .والمعارف المتكاملة 

فق مع االتجاهات العالمية في القياستنوع أساليب التقويم الطالبي بما يتوا  •

 .والتقويم الحديثة 

تهيئة الطالب للمشارآة العالمية العلمية من خالل المنتديات والمؤتمرات   •

 .الدولية 

 .المـوارد البشـرية  تقويم عالقات الطالب مع  •

 الو

 .آلية تقويم الطالب تكون مالئمة ألشكال التعلم المطلوبة   •

 

 
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

ر 
تمـ
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ات
نو
 س
الث

ث
  

  

  

 

من خالل البرامج الفرعية التي تشير إلى : ثانيًا 

  ـ: التفوق النوعي للمورد البشري 

  اإلنتاجية المهنية ١/٢/١

  عدد ساعات التدريس

        ــــــــــــــــــــــــــ= اإلنتاجية المهنية    

  النصاب التدريسي

التوظيف الفعال لتقنيات التعليم ، وطرائق  ٢/١/

  التدريس في الموقف التعليمي

  رفع اإلنتاجية التعليمية آمًا ونوعًا ٣/٢/١

 

  



 

  
  
  
  
  

 . االرتقاء بكفاءة المـورد البشـري في إبداع وأصـالة البــحـث العلــمي:  الهـدف اإلستراتيـجي الثـانـي 

عم  قيق الهدف اإلستراتيـجيمؤشـــرات تح
الد

جي
ار
لخ
ا

 

الجهة المسئولة 
ـدة المتطلـبات الرئيسة

الم
 

 البـرامج

 

  ‰٢٠بنسبة : رفع اإلنتاجية العلمية آمًا     •

 )عدد البحوث المحكمة والمنشورة (

بالجامعة ضمن قوائم ) أعضاء هيئة التدريس ( أن تكون أسمـــــاء الموارد البشرية    •

 العلمية العالمية مراجعة المجالت

أن تستقطب مؤسسات المجتمع والجامعات األخرى الموارد البشرية لجامعة أم القرى  •

 .آباحثين ، وأساتذة متميزين لدعم الدراسات العليا والبحوث العلمية 

أن تحظى الموارد البشرية والمراآز البحثية في الجامعة بتقدير دولي لمجهوداتهم   •

 .ز ، بما يخدم التوجه العالمي في إطار القيم اإلسالمية وإنتاجهم العلمي المتمي
 

 

  

معهدخادم الحرمين ألبحاث  •

  الحج

معهد البحوث العلمية    •

  وإحياء التراث اإلسالمي

 آليات الجامعة  •

 

  

  توافر األجهزة واألدوات المناسبة الدعم والمساندة في البحث العلمي 

 .تعلق بالملكية الفكريةوجود قواعد عامة تتميز بالوضوح والعدل فيما ي 

 دعم مالي ومعنوي للبحوث المتميزة على مستوى الجامعة 

 قواعد لخرطنة المعرفة        

 .دعم االعتماد المخصص للبحوث العلمية  

ين 
سنت

  

  

  

  

  

 ٢/١: البرنامج األول 

رفع اإلنتاجية العلمية 

 للمورد البشري

  
 

 .المـورد البشـري في خـــدمـة المــجـتمـع  االرتقاء بكفاءة:   لثالهـدف اإلستراتيـجي الثـا

عم  مؤشـــرات تحقيق الهدف اإلستراتيـجي
الد

جي
ار
لخ
ا

 

ـدة المتطلـبات الجهة المسئولة الرئيسة
الم

 

 البـرامج
 

 . زيادة عدد البحوث التعاونية بين الجامعة والمجتمع   •

.زيادة عدد الندوات ومساهمات المورد البشري لخدمة المجتمع   •

تطور عدد الدورات التدريبية التي تقدمها آليـة خدمة المجتمع   •

مع .ومرآز الدورات التدربيية وعددالمتدرببن
جت
الم

ت 
سا
ؤس
م

صة 
خا
وال

ية 
وم
حك
ال

 

 )آلية التربية(مرآز الدورات التدريبية  •

  آلية خدمة المجتمع   •

  إدارة الجامعة  •

  جهات داعمة

  آليات الجامعة  •

  معاهد البحوث  •

 

الجامعة بسوق العمل والمجتمع من حيث تقوية عالقة •

التعاون والشراآة والتمويل والتدريب والبحث العلمي 

مر .لبناء مجتمع المعرفة 
ست
م

 

  

  

االسهام في بناء ١/ ٣

 المعرفة   مجتمع



 

  :  ةــمقترحـات الدراسـ

مع فكر وجهد   وبتكامله، والـجهد البشـري آمفردة محـدود األثررـالفك: تسـتند الدراسـة على مبـدأ  

  :  أخر يتحقـق األثر لتقديم المقترحات التالية

يم        .١ ونمط التعل ديها وه رز ل ـة التخصـص األب ا بنوعـي ـرى اهتمامه ـة أم الق ولي جامع أن ت

ك       ،) آقـدرة محـورية(التربوي  ـواردها البشـرية في ذل رات م ا وخب واالستفادة من امكاناته

وي  لإلرتقاء بالمستوى المعرفي والمهني لل   يم الترب ادة في       . تعل ز والري ا التمي ا يحقق له وبم

الي   وي الع يم الترب ال التعل اييس    ، مج ة بمق ية الحقيقي ا التنافس اء ميزته ي بن ا  إل ؤدي به وي

 .المعايرة الداخلية والخارجية 

أن يتوافر لدى الجامعات في مراآزها البحثية دراسات تنبـؤية لتقديراحتياجات الجامعة من    .٢

ـوارد ا ًاالم ًا ونوع ـرية آم ة ، لبش ة  بصفة دوري ا إدارات الجامع ذَى به ي . ُتّغ هم  ف ا يس مم

 .صناعة القرار اإلستراتيـجي للجامعة 

للتوسع في . بنـاء  المـوارد البشـرية) الخطة المستقبلية (تبنى جامعـة أم القـرى إستراتيـجية  .٣

ـرية     ـوارد البش ن الم اذج  م واء نم ة  ( احت ال المعرف اع) عم تدامة   يس ى اس ة عل د الجامع

 .لقاعدة خير خلف لخير سلف قدراتها المتميزة تبعًا

تخدام      .٤ ى اس ات عل ي الجامع ة ف ادات اإلداري ـرية والقي ـوارد البش ة للم رامج تدريبي يم ب تنظ

ة    ات اإلدارة الحديث ف  تقني ًا   (وتوظي رار آلي نع الق ات ص اب   ، ) آتقني م اآتس يح له ا يت مم

ددة  ة متع ارات معرفي ا     وا، مه ة وتوظيفه ورات المعرفي تيعاب التط ى اس درة عل تالك الق م

رفيين ( وهذامما يعزز مكانتهم العلمية.لصالح تطور وتميز الجامعة  التي  ) فهم المهنيين المع

 .يتحدد بها قيمة ومرآز الجامعة  آمؤسسة مستقبلية  

ـورد ا    .٥ ايير الم تثمر مصفوفة مع ـة تس راء دراس ة  إج ي أو جامع ز بحث ى مرآ ـري تبن لبش

ة  ري و أداء المؤسس ورد البش يم األداء للم ة وتقي اس ومقارن ي قي تقبل ف ة المس لجامع



 

ار   ( وذلك بتحديد أولويات  ألهمية المعايير آميًا ،الجامعية ة للمعي ة    ) سلم أهمي م تغذي ومن ث

ي     ر اآلل ار الخبي ًا      ( برنامج خي رار آلي ات صنع الق ة    ) أحد تقني ايير األساسية والفرعي بالمع

ى        لي ة األداء عل اس ومقارن ذلك قي ورد البشري  وآ ه للم تحدد على أثرها قياس األداء وتقييم

 .مستوى الكليات والجامعات  

ـاق  .٦ ى مشروع آف عودية  (  تبن ة الس ة العربي ي المملك امعي ف يم الج تقبلية للتعل ة المس ) الخط

ـرية       ـوارد البش ـاء  الم ـجي لبن ـط اإلستـراتي رح للـتخطي وذج المقت ـات  النم ي الجامع ف

ـعودية ـاق ، الس روع آف تقبلية لمش ة المس دخالت تطويرالخط د م ة (آأح ه المرحلي ي برامج ف

) مشروع وطـني  (اعتمادًا على المبادئ األساسية التي يقوم عليها مشروع آفـاق) . للتخطيط

اءات          اص والكف ام والخ اعين الع ي القط ة ف ات المعني ارآة المؤسس دة مش يع قاع ن توس م

ة           ،الوطنية  ا وإجراء دراسـات تحليلي ة وتقويمه اول األوضاع الراهن إجراء دراسـات  تتن ب

ة         ـات المتعلق ا الدراس الي ومنه يم الع ة للتعل ايا المهم ة القض رافية لكاف ية واستش وتشخيص

يم         ، بالمـوارد البشـرية  ـجي في مؤسسات التعل ـط اإلستـراتي ووضع تنظيم و إطار للـتخطي

ة ت   اندة عملي الي لمس تقبلية   الع ة المس ق الخط ـعالي   (طبي ـتعليم ال تقبل ال ـاق ومس آف

 ) .   هـ ١٤١٦/١٤٥٠

 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  ـعـــــــراجـــمـلا

  :العـربية والـوثائـق عــراجــمـلا 

                                                                            :العـربية  ـعـراجــمـلا  

مكتبـة  : الريـاض  ،  االحصاء التطبيقـي ،)م ٢٠٠٧( ،محمود،عبد الرحمن وهندي،ابو عمة 

 .العبيكان 

ترجمـة مكتبـة   .٢ط.المرجع الكامل فـي تقنيـات اإلدارة   ).م ٢٠٠٤.( ارمسترونج،ميشيل 

 .مكتبة جرير :الرياض،جرير

بحث مقدم ،  األكاديمية في التعليم العاليأسس تقويم البرامج ).م١٩٩٨.(عبد العزيز،البابطين  

فبراير  ٢٥ـ   ٢٢جامعة الملك سعود ، :لندوة التعليم العالي في المملكة ـ رؤى مستقبلية،الرياض 

 .م١٩٩٨

لتعليم الجامعي في المملكة العربية السـعودية واالتجاهـات   ا).هـ ١٤١٨.( احمد،البازعـي 

التعليم العالي في المملكة ــــ رؤى مسـتقبلية ،   ، بحث مقدم لندوة المستقبلية ألسواق العمل 

  م١٩٩٨فبراير  ٢٥ـ  ٢٢جامعة الملك سعود ، : الرياض 

دراسة تحليلية التجاهات التعلـيم  ) . م ١٩٩٨.( محمد وعيسى، شريف،بافيل،عبداهللا والجفري 

ي المملكـة ـ   ، بحث مقدم لندوة التعليم العالي ف الجامعي في المملكة وتقدير االحتياجات لعقد قادم

 .هـ ١٩٩٨فبراير  ٢٥ـ ٢٢جامعة الملك سعود ، : رؤى مستقبلية ، الرياض 

تطبيق ألسلوب التحليل الهرمي للقرار الجماعي على تحديد أفضل ) م ٢٠٠٤.( باهرمز،أسماء 

 . يلـالمجلة السـعـودية للتعليم العا. مواقع إلقامة كليات مجتمع في المملكة العربية السعودية 

 ) . ٢( ع 



 

اإلدارة العربية والتغيير من النقل الميكانيكي لألفكار إلي الصناعة ).م ٢٠٠٥.(عبداهللا،البريدي 

إدارة التطوير ومتطلبات التطوير في العمـل  : ، بحث مقدم في الملتقى اإلداري الثالث  اإلبداعية

 .م ٢٠٠٥مارس  ٣٠ـ٢٩اإلداري ، جده ، 

البشرية في الجامعات السـعودية مؤشـراتها ـ     أزمة الموارد). هـ ١٤٢٣.( البسام ،فريدة 

قسم اإلدارة التربوية والتخطيط : ، رسالة دكتوراه ، مكة المكرمة أسبابهاـ أساليب التعامل معها 

 .، كلية التربية ، جامعة أم القرى 

، بحث  قياس االداء االقتصادي للخدمة التعليمية بجامعة الملك سعود).هـ ١٤١٨.(نجالء،بكر 

 ٢٥ـ   ٢٢جامعة الملك سعود ، :دوة التعليم العالي في المملكة ـ رؤى مستقبلية ، الرياض مقدم لن

  م١٩٩٨فبراير 

روائعية المنظومة المتكاملـة للتنميـة   . دورة صانع القرار اآللي).م ١٩٩٨.( التكريتي،محمد 

 .جدة : البـشـريـة 

منتديات اإلدارة العامة للتربية والتعليم للبنات  ، التخطيط اإلستراتيجي).هـ ١٤٢٨.( تماضر 

ــة ــة الباحـ ــة>  بمنطقـ ــات  التعليميـ ــيط وا>  الباحـ ــويالتخطـ ــوير التربـ  لتطـ

html.٨١٧٧-t/php.index/archive/vb/sa.gov.albahaedu.www  

بميك : القاهرة .  اإلدارة بالمعرفة تغيير ما ال يمكن تغييره) . م ٢٠٠٥.( توفيق ،عبدالرحمن 

 . لإلدارة مركز الخبرات المهنية 

والتالشي إلستعادة التوازن فـي  ،والتفكك،بعد عقود من التموج ). هـ١٤٢٠.(  جويبر،الثبيتي 

كيف تحافظ جامعة أم القرى على توازنها كمؤسسة إلعـداد المعلـم فـي    : برامج إعداد المعلم 

ف المؤتمــر التربوي الثالــث إلعداد المعلم ـ المعلم تأمـل الواقـع واستشـرا    .؟المستقبل 

 .هـ  ١٤٢٠.المستقبل 



 

تصميم نظام معلومات متكيـف ونظـام إدارة    ).م ١٩٩٨.( الثبيتي،جويبر والقرشي ، مسعود 

، بحث مقدم لندوة التعليم العالي فـي   متكيف يؤهل الجامعات السعودية لمواجهة تحديات المستقبل

 . م ١٩٩٨فبراير  ٢٥ـ  ٢٢،  جامعة الملك سعود: المملكة ـ رؤى مستقبلية ، الرياض 

األساليب الكميةـ للدراسات المسـتقبلية فـي   ).هـ ١٤١٩.( الثبيتي،جويبر والوذيناني،محمد 

مركـز البحـوث   : ، دراسة من سلسلة البحوث التربوية والنفسية ، مكة المكرمـة   التعليم العالي

 . التربوية والنفسية ، جامعة أم القرى 

ـ  ).هـ ١٤٢٦.( جامعة الملك عبدالعزيز  يط اإلسـتراتيجي بمؤسسـات التعلـيم    دليـل التخط

معهـد  : ، دراسة من سلسلة إصدارات نحو مجتمع المعرفـة ، جـدة   األدوات والنماذج  :العالي

 .البحوث واالستشارات جامعة الملك عبدالعزيز 

التنمية المهنية ألستاذ الجامعـة  ) .م ١٩٩٩.( جامعةعين شمس، مركز تطوير التعليم الجامعي 

 .دار الفكر : القاهرة .  في عصر المعلوماتية

دار :الريـاض  ، تطبيقــات حاســوبية  : تقنيات صنع القـرار ). م ٢٠٠٥.(الجضعي،خالد 

 . األصحـاب 

  دار وائل : عمان ،  اداراة الجودة الشاملة مفاهيم و تطبيقات).م  ٢٠٠٦.( محفوظ،جودة  

بقيـاس األداء  األداء البشري الفعـال  ) .م ٢٠٠٣.( جوران،نيلزو روى ، جان و دومز،ماجر 

 .بميك : القاهرة ، ،ترجمة بميك المتوازن

الدراسات العليا في المملكة العربية السعودية بـين  ). م٢٠٠١.(  جويبر،بكر والثبيتي،حريري 

ندوة الدراسـات العليـا بالجامعـات    ،)نظرة اقتصادية استراتيجية(ضرائب التقليد وعوائد التجديد

 .م٢٠٠١أبريل ،جدة ،الملك عبد العزيز  السعودية  ـ توجهات مستقبليةـ جامعة

تحليل اتجاهات العرض  من والطلب على المعلمات خريجات ).هـ ١٤١٤.( الحصيني،صفاء 

 هـ ، ١٤٢٠هـ إلي ١٤١٣بمنطقة مكة المكرمة للفترة : التعليم العالي في مجال التعليم العام



 

 .، كلية التربية،جامعة أم القرى  قسم اإلدارة التربوية والتخطيط: رسالة ماجستير ، مكة المكرمة 

نظـرة النـعـيم فـي مكــارم أخــالق     ).هـ١٤٢٠.(عبد الرحمن،صالح وملوح،حميد  

 .دارالوسـيلة:جـدة ، ١ج، الرســول الكـريــم

منهج تنمية المــوارد  :المناهج التدريبية المتكاملة ).م٢٠٠٤.(خبراء مركز الخبرات المهنية  

 ) .بميك(مركز الخبرات المهنية:القاهرة ،٣ط. لموارد في المؤسساتالبشـرية ـ تخطيط وتنمية ا

، بحث مقـدم  قدرة المنشآت على التغييرفي ظل تحديات العصر). م٢٠٠٥.(هاني ،الخضري 

إدارة التطوير ومتطلبات التطـوير فـي العمـل اإلداري ، جـده ،     : في الملتقى اإلداري الثالث 

 .م ٢٠٠٥مارس  ٣٠ـ٢٩

مراكز البحث العلمي في الجامعات السـعودية و آمـال   ). هـ ١٤١٨.( نعبد الرحم،الدباسي 

، بحث مقدم لندوة التعليم العالي في المملكة ـــ رؤى مسـتقبلية ،  مستقبلية للتنسيق و التعاون 

  .م١٩٩٨فبراير  ٢٥ـ  ٢٢جامعة الملك سعود ، : الرياض 

، محمد و جـودة  ، د المتعال ترجمة عب،  اداراة الموارد البشرية).م ٢٠٠٧.( جاري، ديسلر  

  .دار المريخ: الرياض ، عبد المحسن 

 مرشد للكفاءة و أسـاليب التقيـيم  :تقييم مهارات اإلدارة).م٢٠٠٢.(بول ،مارجريت وإيلز،ديل 

 .مركز البحوث ـ معهد اإلدارة العامة : الرياض ،خولة ،اعتدال والزبيدي ،ترجمة معروف،

،دراسة سلسلة  اإلستراتيجي لمؤسسات التعليم العالي التخطيط) . هـ ١٤١٦.( الزهراني،سعد 

 .مركز البحوث التربوية والنفسية ، جامعة أم القرى : البحوث التربوية والنفسية ، مكة المكرمة 

نماذج وإستراتيجيات تخطيط التغيير وإدارته في مؤسسـات  ) . هـ ١٤١٦.( الزهراني، سعد 

مركـز البحـوث   : التربوية والنفسية ، مكة المكرمـة  ، دراسة من سلسلة البحوث  التعليم العالي

 التربوية والنفسية ، جامعة أم القرى 

 .دار وائل:عمان ، دراسات في اإلدارة التربوية). م٢٠٠٤.(رياض،ستراك 



 

الريـاض  ، تطبيقات على القطاع الصحي: إدارة الجودة الشاملة  ).هـ ١٤١٨.(خالد ، سعيد 

 . مكتبة العبيكان:

اتجاهات مسئولي مؤسسات التعليم العالي نحو تطبيـق ثقافـة إدارة   ) . م ٢٠٠٤.( سفر،منال 

قسـم اإلدارة التربويـة   : ، رسالة ماجستير ، مكة المكرمـة   األعمال في إدارة جامعة أم القرى

 .والتخطيط ، كلية التربية ، جامعة أم القرى 

للتعليم الجامعي في  الخطة المستقبلية،  التفكير اإلستراتيـجي).هـ١٤٢٦.(السلطان،خالد 

، الظهران ،) هـ ١٤٥٠هـ ــ١٤٢٦آفاق ومستقبل التعليم العالي (المملكة العربية السعودية 

   aafaq.kfupm.edu.saمعهد البحوث ـ جامعة المللك فهد للبترول والمعادن 

مطابع : الرياض ،  التحديات اإلدارية في القرن الواحد والعشرين) . م ٢٠٠٤.( السلطان،فهد 

 .الخالد 

مالمح اإلدارة الجديدة في عصر المتغيرات وانعكاسـاتها علـى   ). م ٢٠٠٥. ( السلمي،علي 

، ورقة عمل مقدمة في الملتقى اإلداري الثالث إدارة التطوير ومتطلبات التطوير في  إدارة التغيير

 .م ٢٠٠٥مارس  ٣٠ـ٢٩جده . العمل اإلداري

،  السيناريو وتطبيقاته في التخطيط التربـوي استخدام أسلوب ).م ٢٠٠٣.( شاهين،عبدالرحمن 

 .قسم اإلدارة التربوية والتخطيط ، كلية التربية ،جامعة أم القرى :رسالة ماجستير،مكة المكرمة

مصـنف  ،  الموســـوعة الحديثـة في األنظمــة السعودية).هـ١٤٢٥.( سليمان،الشايقي

 .إداة الموسـوعة: الرياض ) ب / ١(الجزء األول 

، دراسة معده بتكليف من مكتب  التربية وأزمة التنمية البشرية). م ٢٠٠٢.(يعقوب ، الشراح 

 .مكتب التربية العربي لدول الخليج : التربية العربي لدول الخليج ، الرياض 

، دورةاستخدام التقنيات في الرياضـيات  ،برنامج المينتياب).هـ١٤٢٨.(حسـام ،الشـرقاوي 

  . هـ١٤٢٨/ ٤/٢ـ ١/٣٠في الفترة .معادنجامعة الملك فهد للبترول وال



 

التكامل بين الجامعـات ومؤسسـات   ) . م ٢٠٠٠. ( صائغ ،عبدالرحمن ومتولي ، مصطفى  

، دراسة معده بتكليف من مكتب التربية العربي لدول الخليج  التعليم العام في دول الخليج العربية

 . مكتب التربية العربي لدول الخليج : ، الرياض 

، بحث مقدم لنـدوة التعلـيم    تنويع مصادر تمويل التعليم العالي).م ١٩٩٨.(دنانع،صوفـي  

 .م ١٩٩٨فبراير ٢٥ـ  ٢٢جامعة الملك سعود ، : العالي في المملكة ـ رؤى مستقبلية ، الرياض

تعددية المؤسسات الجامعية فـي الموقـع الواحـد بـين تكامـل      ). م١٩٩٨.(أحمد،الطامي  

بحث مقدم لندوة التعليم العالي في المملكة ، للواقع ونظرة للمستقبلتحليل : التخصصات وتناظرها 

 . م١٩٩٨فبراير  ٢٥ـ  ٢٢جامعة الملك سعود ، : ـ رؤى مستقبلية ، الرياض 

،  التسويق االبتكاري كمدخل للتغيير والتطوير بمنظمات األعمـال ).م ٢٠٠٥.( طايل،مجدي 

تطوير ومتطلبات التطوير فـي العمـل اإلداري ،   إدارة ال: بحث مقدم في الملتقى اإلداري الثالث 

 .م ٢٠٠٥مارس  ٣٠ـ٢٩جده ، 

االعتماد األكاديـمي لمؤسسات التعليم العالـي وما يستفـاد ).م١٩٩٨.(عبدالرحمن،الطريري 

بحث مقدم لندوة التعلـيم العـالي فـي المملكـة ـ رؤى مسـتقبلية        ، منها للجامعات السـعودية

 .م١٩٩٨فبراير  ٢٥ـ  ٢٢جامعة الملك سعود :الرياض

اإلطار اإلستراتيجي لتطـوير المنظومـة   ) . م ١٩٩٩. ( طعيمة ، رشدي والبندري ، محمد  

 .القاهرة : ، ورقة عمل مقدمة للمجلس األعلى للجامعات القومية للتعليم الجامعي والعالي 

 التعليم الجامعي بـين رصـد الواقـع  ورؤى   ).م٢٠٠٤.(طعيمة ، رشدي والبندري، محمد  

  . دار الفكرالعربي : القاهرة ،التطوير 

التنمية المهنية ألعضاء هيئـة  ) . م ٢٠٠١. ( طعيمة ، رشدي والناقة ، محمود ومينا ، فايز  

 .القاهرة : دار الفكر العربي .  التدريس



 

الجامعة كما يراهـا  ) . م ١٩٩٢. ( طعيمة ، رشدي وخليل ، عبدالجليل وطنطاوي ، ابراهيم  

جامعـة  : ،دراسة ميدانية،المنصـورة   ح الواقع ـ مشكالت العمل ـ رؤى التطوير  األساتذة مالم

 .المنصورة 

مفهومه وإطاره اإلرشادي ومراحله : التخطيط اإلستراتيجي ) . م ٢٠٠٥. ( عبيدات ،تركي  

 . جامعة األردن : األردن ،، دراسة تطبيقية بجامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية المختلفة 

أثر الثقافة المجتمعية وثقافة التنظيم فـي  (البعد الغائب :إدارة التغيير ). م٢٠٠٥.(سعد،العتيبي  

إدارة التطوير ومتطلبات التطوير : بحث مقدم في الملتقى اإلداري الثالث   )نجاح أو فشل التغيير 

 .م٢٠٠٥مارس ٣٠ـ٢٩، جده، في العمل اإلداري

بحث مقدم في الملتقى اإلداري ،في إدارة التغيير دور القيادة التحويلية ).م٢٠٠٥.(سعد،العتيبي 

 .م٢٠٠٥مارس  ٣٠ـ٢٩إدارة التطوير ومتطلبات التطوير في العمل اإلداري ، جده ، : الثالث 

إدارة وتنمية األنشطة والقوى البيعية فـي المنظمـات المعاصـرة    ).م٢٠٠٣.(صبحي،العتيبي 

 .دار الحامد : عمان ،

مكتبـة  : الرياض ، ٢ط،  الي البحث في العلوم السلوكية المدخل).م  ٢٠٠٢.(صالح،العساف 

  .العبيكان 

مدى توافق التخطيط للتعليم الجامعي السعودي مع متطلبـات  ). هـ ١٤٢٦.( العسيري،منيرة 

كلية العلوم اإلداريـة ،  : ، رسالة ماجستير ، الرياض  المواءمة بين مخرجات واحتياجات التنمية

 .جامعة الملك سعود 

تقنية المعلومات قائد لموجات التغير في منظمات االعمـال فـي   ) .م ٢٠٠٥.(صالح،العطيوي 

إدارة التطوير ومتطلبات التطوير في العمل : ، بحث مقدم في الملتقى اإلداري الثالث  هذا العصر

  .م ٢٠٠٥مارس  ٣٠ـ٢٩اإلداري ، جده ، 



 

: عمان ، " وجهة نظر "  المنهجـية المتكاملة إلدارة الجودة الشاملة).م ٢٠٠١.(عمر، عقيلي 

 .داروائل

 .وائل : عمان . إدارة الموارد البشرية المعاصرة بعد إستراتيجي). م ٢٠٠٥.( عقيلي،عمر 

.  )المنهج الحديث فـي إدارة األفـراد   ( إدارة الموارد البشرية ). هـ ١٤٢٠.( عالقي،مدني 

 .دار زهران : جده .  ٢ط

رؤيـة لمستقبل الخطاب الثقافـي : المعلومات  الثقافة العربية وعصر).م٢٠٠١.(نبيـل،علي 

 .م ٢٠٠١يناير ، ٥ع،مجلة عالم المعرفة ، العـربي

 .دار المسيرة : عمان. اإلقتصاد اإلداري).م٢٠٠٨.(كاظم جاسم،العيساوي 

، االستثمار األمثل في العنصر البشري في بيئة أعمـال متغيـرة  ). م ٢٠٠٥.(وليد ،الفوزان  

إدارة التطوير ومتطلبات التطوير فـي العمـل اإلداري ،   : إلداري الثالث بحث مقدم في الملتقى ا

 .م ٢٠٠٥مارس  ٣٠ـ٢٩جده ، 

،  تخطيط التعليم العالي في المملكة في ضؤ احتياجات سوق العمـل ) .م١٩٩٨.(عمر، كامل  

، جامعة الملك سعود : بحث مقدم لندوة التعليم العالي في المملكة ـــ رؤى مستقبلية ، الرياض 

  م١٩٩٨فبراير  ٢٥ـ  ٢٢

، بحث مقدم في الملتقـى  راس المال الفكري كأحد أدوات التغيير). م ٢٠٠٥.(طلعت،متولي  

مـارس   ٣٠ـ٢٩إدارة التطوير ومتطلبات التطوير في العمل اإلداري ، جده ، : اإلداري الثالث 

 . م ٢٠٠٥

ت العالمية ـ دراسة  إدارة الجامعات العربية في ضوء المواصفا). م ٢٠٠٣.( محجوب،بسمان 

: القاهرة ، بحث مقدم للمنظمة العربية للتنمية اإلدارية  ـ  تطبيقية لكليات العلوم اإلدارية والتجارة

 .المنظمة العربية للتنمية اإلدارية 



 

الطالب المتوقع التحاقهم بالتعليم الجامعي خالل خمسة عشر ).هـ ١٤١٨.( عبداهللا،المدهري  

ـ ، بحث مقدم لندوة التعليم العالي فـي المملكـة    كانات المتاحةعاما القادمة في ضؤ االم رؤى  ـ

 .م١٩٩٨فبراير  ٢٥ـ  ٢٢جامعة الملك سعود ، : مستقبلية ، الرياض 

الحاجة إلـي نظـم المعلومـات اإلداريـة     ).م٢٠٠٣.(مركز التميز للمنظمات الغير حكومية  

أبريـل   ٢٣،)٣٢(عـدد ،تدريبيـة   أدلـة : تصنيف ورقم الوثيقة واستخداماتها في تنمية البرامج 

  www.ngoce.org.م٢٠٠٣

مطابع : الخبر .  التفكير اإلستراتيجي للمخططين اإلستراتيجيين). م ٢٠٠٤.( المال ، عيسى  

 .االبتكار

 .دار العلم : جده .  مبادئ ومهارات القيادة واإلدارة) .م ٢٠٠٧.( مالئكة ، عبدالعزيز  

، بحـث مقـدم فـي الملتقـى     دارة التغيير وعلم اإلدارةسمات إ). م ٢٠٠٥.(ابراهيم، المنيف 

مـارس   ٣٠ـ٢٩إدارة التطوير ومتطلبات التطوير في العمل اإلداري ، جده ، : اإلداري الثالث 

 .م ٢٠٠٥

 .مكتبة العبيكان: الرياض. اإلدارة التمويلية في الشركات). م٢٠٠٤.(محمد أيمن ،الميداني 

الطريق للحيـود السداسـي ـ إداراة    :الحيود السداسي أسرار ).م  ٢٠٠٥.( مهند ، النابلسي  

  .دار وائل : عمان ، مشاريع الحيود السداسي 

دار : الرياض .الوظائف والمشكالت: اإلدارة اإللكترونية اإلستراتيجية).م ٢٠٠٤.( نجم،نجم  

  .المريخ 

ـ   ).م ٢٠٠٦.( الهاللي،الهاللي  نظم الـتخطيـط اإلستـراتيـجي و ديناميكية التغيـر فـي ال

 .المكتبة العصرية : المنصـورة   التعليمية

  

 



 

  ـ :الوثـائـــــق   

 .وزارة التخطيط : خطة التنمية السابعة ، الرياض) هـ ١٤٢٥ـــ  ١٤٢٠(  

التحديات التي تواجه التعليم العالي ، تقرير صـادر عـن البنـك    : بناء مجتمعات المعرفة   

   www.world Bank.comم ، ٢٠٠الدولي ، 

) هــ  ١٤١٩( أم القرى ، اإلدارة العامة للمعلومات والتخطيط والتطوير الجـامعي  جامعة  

 .جامعة أم القرى : ، مكة المكرمة  هـ١٤١٨/١٤١٩التقرير السنوي لعام 

( هــ  ١٤٢٥دليل كلية التربية بمكة المكرمة ) هـ ١٤٢٥( جامعة أم القرى ، كلية التربية  

جامعة أم : مكة المكرمة ) . ية التربية بمكة المكرمة بمناسبة مرور خمسين عاماً على تأسيس كل

 .القرى 

التقرير ) هـ ١٤٢٠( جامعة أم القرى ، مركز المعلومات والحاسب اآللي والتطوير الجامعي  

 .جامعة أم القرى : ، مكة المكرمة هـ ١٤١٩/١٤٢٠السنوي لعام 

التقرير ) هـ ١٤٢١( امعي جامعة أم القرى ، مركز المعلومات والحاسب اآللي والتطوير الج 

 .جامعة أم القرى : ، مكة المكرمة هـ ١٤٢٠/١٤٢١السنوي لعام 

التقرير السـنوي  ) هـ ١٤٢٢( جامعة أم القرى ، مركز تقنية المعلومات والتطوير الجامعي  

 .جامعة أم القرى : ، مكة المكرمة هـ ١٤٢١/١٤٢٢لعام 

التقرير السـنوي  ) هـ ١٤٢٣( ير الجامعي جامعة أم القرى ، مركز تقنية المعلومات والتطو 

 .جامعة أم القرى : ، مكة المكرمة هـ ١٤٢٢/١٤٢٣لعام 

التقرير السـنوي  ) هـ ١٤٢٤( جامعة أم القرى ، مركز تقنية المعلومات والتطوير الجامعي  

 .جامعة أم القرى : ، مكة المكرمة  هـ١٤٢٣/١٤٢٤لعام 

التقريـر السـنوي   ) هـ ١٤٢٥( والجودة النوعية جامعة أم القرى ، وحدة التطوير الجامعي  

 .جامعة أم القرى : ، مكة المكرمة  هـ١٤٢٤/١٤٢٥لعام 



 

التقريـر السـنوي   ) هـ ١٤٢٦( جامعة أم القرى ، وحدة التطوير الجامعي والجودة النوعية  

 .جامعة أم القرى : ، مكة المكرمة  هـ١٤٢٥/١٤٢٦لعام 

جامعـة أم  ). هــ  ١٤١٩.( سات العليا والبحث العلميجامعة أم القرى،وكالة الجامعة للدرا 

 .مطابع الجامعة : مكة المكرمة .  القرى ولوائحها التنظيمية والتنفيذية

دار : القـاهرة  .وثيقة المؤتمر القومي للتعليم العـالي ).م ٢٠٠٠.( المجلس األعلى للجامعات 

 .الفكر 

اإلطار المرجعي للمؤهالت الوطنية )  هـ١٤٢٨.( الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي 

، ترجمة شته ، جمـال وأبـوالريش ، علـي ، مكـة     للتعليم العالي في المملكة العربية السعودية 

  .جامعة أم القرى : المكرمة 

خطة وزارة التربية والتعليم للسنوات العشـر القادمـة   ).هـ ١٤٢٤.( وزارة التربية والتعليم  

 .رة التربية والتعليم وزا: هـ ، الرياض ١٤٢٥/١٤٣٥

مشروع الخطة المستقبلية للتعليم الجامعي فـي المملكـة   ).هـ ١٤٢٦.( وزارة التعليم العالي 

جامعة الملـك  : ،الدمام )هـ ١٤٥٠هـ ـ  ١٤٢٦آفاق ومستقبل التعليم العالي ( العربية السعودية 

     sa.edu.kfupm.aafaq://phttفهد للبترول والمعادن 

تقرير عن انجازات جامعة أم القرى مقارنـة  ).هـ ١٤٢٧ـ   ١٤٢٦.( وزارة التعليم العالي  

 .  بما ورد في خطة التنمية الثامنة

إحصاءات التعليم  ).هـ١٤٢٣.( وزارة التعليم العالي ، اإلدارة العامة للدراسات والمعلومات  

 .مطابع جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية : الرياض ، ودية العالي في المملكة العربية السع

: اإلعالن العالمي بشأن التعليم العالي للقرن الحـادي والعشـرين   ) . م ١٩٩٨( اليونسكو ،  

 .دار الفكر العربي : القاهرة ،  الرؤية والعمل
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