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 التدريب املتبادل قناة التنمية اإلدارية

 تصور مقرتح

 امللخص:
ربة يف تحقيق التنمية اإلداريـة املسـتدامة، والتـي ترتكـز ختسهم الجامعات كبيوت 

فكـل هـذه األدوار  ،العلمـي، خدمـة املجتمـع)     وظائفها الثالث فيها (التعليم، البحـث 

ـي  االستث�ربشكل أو بآخر تصب يف  العنرصـ األسـايس يف الـذي يشـكل برأس املـال البرش

وارد برشـية وماليـة ذات كفـاءة مـن مـ متلكـهيضـاف لـذلك مـا  ،تحقيق التنمية اإلدارية

 وفاعلية.

من جهة أخرى يسهم معهد اإلدارة العامـة بصـورة أساسـية يف التنميـة اإلداريـة يف 

يف برنـامج التحـول الـوطني  االسـرتاتيجيةاململكة، من خالل العمل عىل تحقيـق أهدافـه 

 .وهو بيت خربة فاعل يف هذا املجال ، ورفع كفاءة رأس املال البرشي،2020

دفت الدراسة بناء تصور مقرتح قائم عىل االستث�ر الرشيد لإلمكانيات املتاحـة يف ه

(عبارة عن قطاعات املجتمع الثالثة (الحكومي، الخاص، غ� الربحي)، بتشكيل قناة فاعلة 

تربطهم مبا تقدمه الجامعات من جهة، ومعهـد اإلدارة العامـة مـن جهـة موقع إلكرتو�) 

وتطويريـة، ونقـل خرباتهـا لهـذه القطاعـات، وكـذلك العكـس  أخرى، من برامج تدريبيـة

بحيث توفر هذه الجهات فرص تدريبية ملنسـويب الجامعـات ومعهـد اإلدارة العامـة، مـن 

العنرصـ األسـايس يف ، والتي تشـكل تطوير وتنمية املوارد البرشيةيف التكامل بينهم،  خالل

ا ا أساسـيً مطلبً  ديع تهاوتنمي هاتطوير و  املستدامة بكفاءة وفاعلية، تحقيق التنمية اإلدارية

وتـم ذلـك مـن خـالل اسـتعراض أهـم امل�رسـات . وال سي� يف ظل التحديات االقتصادية

 يف تنمية املوارد البرشية، واالستث�ر يف رأس املال البرشي. الدولية

املنهج الوصفي، ملالءمته لطبيعـة موضـوعها مـن  الدراسةاستخدم الباحث يف هذه 

اسـتخدم ثـم  ،الدراسـة أهـدافاجعة األدبيات النظرية وتحليليها؛ بغرض تحقيق خالل مر 

التصـور املقـرتح، والتأكـد مـن لوصول ملرئيـات مشـرتكة يف بنـاء ل ،الخرباءالباحث أسلوب 

(الحكـومي، الخـاص، غـ�  جتمـع الثالثـةملقطاعـات اقابليته للتطبيق، وتم اختيارهم مـن 

 مبجموعة من التوصيات. الدراسةثم خرجت . الربحي)

  التنمية اإلدارية، رأس املال البرشي، التدريب.  الكل�ت املفتاحية:
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 املقدمة:
النمو والتطور سنة الحياة، وخصوصاً يف عرصنا، عرص املعرفة واالنفجار التقني 

والعلمي، والذي يصاحبه عملية مستمرة من التغي�، تظهر جلياً يف املجتمعات، ومبختلف 

مستوياتها، وبالتأكيد ينعكس ذلك عىل املؤسسات واملنظ�ت املختلفة، ويف قطاعات 

، والذي يتطلب تحقيق تنمية شاملة خاص، غ� الربحي)(الحكومي، ال الثالثةاملجتمع 

 تواكبها.

 لتطوير شاملة، فعندما تبذل الجهود عملية باعتبارها التنمية إىل ينظر أن يجب

 تطوير ذلك إىل يؤدي متخلفة، مكونات املجتمع بقية تبقى الب�وقراطية، بين� آليات

 مفيد اجت�عي تغي� عملية من جزء اإلدارية التنمية تكون أن يجب هنا ومن ،سلبي

 (Deva,2006:239). والثقافية  والسياسية واالجت�عية االقتصادية الجوانب تشمل

عىل أهمية  Future Shockيف كتابه "صدمة املستقبل"   Alvin Tofflerيؤكد

التدريب كإسرتاتيجية من أجل البقاء فهو ك� قال إسرتاتيجية مستقبلية يف مواجهة فرط 

الذي يتعرض له اإلنسان. إذاً التدريب عملية مستمرة خالل حياة الفرد تبدأ منذ  التنمية

 ).١٩هـ، ص ١٤٣٠، املد�والدته وتستمر حتى م�ته. (

 القناة
 

 اجلامعات
 معهد اإلدارة العامة

 القطاع احلكومي

 القطاع اخلاص

  

 

 عمادات املعنية ابلتعلم اإللكرتوين الــ  
 مركز التدريب عن بعدــ 

 
 

 اإلدارة العامةفروع معهد ــ 
 نية ابلتطوير العمادات املعــ 

 األكادميي واإلداري
 

 التغذية الراجعة

 التغذية الراجعة

 

 التدريب املباشر

 

 عن بعدالتدرب التدريب اإللكرتوين و 

 
 تدريب إلكرتونية فرص

 تدريب مباشرة فرص
 تدريب إلكرتونية فرص

 مباشرةتدريب  فرص
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ملواكبة رسعة التطور والتغ� يف هذا العرص، يصبح التدريب هو الوسيلة األنجع يف 

العنرص ، والتي تشكل يةاملوارد البرشمعالجة هذه اإلشكالية، لدوره الرئيس يف تنمية 

املستدامة بكفاءة وفاعلية، وذلك سينعكس عىل  األسايس يف تحقيق التنمية اإلدارية

 تحقيق التنمية الشاملة املأمولة.

نجد أن معظمها يركز  ،عند تتبع أهمية املورد البرشي عرب كل الدراسات السابقة

 ،يف مجال التنمية اإلدارية وعىل الدور الذي يلعبه ،عىل رضورة تنمية العنرص البرشي

وخاصة يف عرص العوملة يف الوقت الحايل الذي يفرض رضورة التفتح عىل الدول األخرى 

عملية ة، فومعرفة الجديد يف مجال اإلدار  ،والتحكم يف التكنولوجيا والتطلع إىل األفضل

 تهاوالزيادة من كفاءاتها بتحس� مهار  ،وترقيتها ،االستث�ر يف املوارد البرشية ويف تنميتها

 من أجل تحقيق التنمية ا ومهً� ا أساسيً أصبحت مطلبً  ،املهنية والفنية داخل املنظ�ت

 .)٥، ص م٢٠١٠بوكعباش،( اإلدارية

هناك ترابط ب� املفاهيم الثالث: التدريب، تنمية املوارد البرشية، التنمية اإلدارية، 

ام، بحيث نجد أن التدريب عنرص رئيس فهي تسهم يف رفع فاعلية وكفاءة األداء بشكل ع

يف كل من تنمية املوارد البرشية، والتنمية اإلدارية، وكذلك التنمية اإلدارية تتكامل مع 

م)، ٢٠١٥تنمية املوارد البرشية والتدريب يف تحقيق مستوى األداء املأمول. (قرين، 

م)، ٢٠١٤، ينـةسربه)، (١٤٣١، حرب( م)،٢٠١٠بوكعباش،م)، (٢٠١٠، وآخرون، أبوشقدم(

 .)(Jha, SomSekhar, & Christo, 2016م)، ٢٠١٦ه)،(عيل، ١٤٣٤(الغامدي، 

يكمن  مفتاح التطوير يف قطاعات املجتمع الثالثة (الحكومي، الخاص، غ� الربحي)،

وهنا يكمن دور  الحقيقية، ا، ألنهم ثروتهرأس املال البرشييف العائد من االستث�ر يف 

املوارد هذه تطوير وتنمية من جهة أخرى، يف  الجامعات من جهة، ومعهد اإلدارة العامة

املستدامة بكفاءة  العنرص األسايس يف تحقيق التنمية اإلدارية، والتي تشكل البرشية

 وفاعلية يف اململكة العربية السعودية. لذلك برزت الحاجة إلجراء هذه الدراسة.

 : املشكلة
يف ع�دة السنة عمله كوكيل الجودة والتطوير األكاد�ي وجد الباحث من خالل 

تخطيط وتطوير يف اإلدارة  اً مرشفبصفته خرباته السابقة و  التحض�ية بجامعة الدمام،

لعدد من الجوائز التي نفذت بالرشاكة مع ا لتعليم باملنطقة الرشقية ، ومنسقً لالعامة 

توجه  ا للعالقات العامة يف مؤسسة اجت�عية غ� ربحية،ومديرًا سابقً ، القطاع الخاص

حثيث لتحقيق التنمية اإلدارية يف اململكة العربية السعودية، من خالل الرتكيز عىل تنمية 
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تطوير وتنمية املوارد الخدمات التي تستهدف ب�  توافًقا كب�ًاأن هناك املوارد البرشية، و 

، ووجود عالقة الحكومي، الخاص، غ� الربحي)(يف قطاعات املجتمع الثالث  البرشية

طردية ب� تنفيذ هذه الربامج وحجم االعت�دات املالية املخصصة لها، والتي تتأثر 

باألوضاع االقتصادية العامة. يتالزم مع ذلك وجود فجوة بينهم، تحد من تبادل الخربات 

ستث�ر تم تأكيده يف رؤية ورفع كفاءة وفاعلية االستث�ر يف تنمية هذه املوارد، وهذا اال 

)، ٧٨: ٢٠١٦(رؤية،  برنامج رأس املال البرشي، من خالل 2030اململكة العربية السعودية 

بأهداف إسرتاتيجية لعدد من الجهات املشاركة فيه  2020برنامج التحول الوطني وأكده 

 ).٩٧-٣٤: ٢٠١٦(برنامج التحول، 

إلمكانيات املتاحة يف قطاعات املجتمع مفهوم االستث�ر الرشيد ل الدراسةتتناول   

، بتشكيل قناة يف اململكة العربية السعودية الثالثة (الحكومي، الخاص، غ� الربحي)

فاعلة تربطهم مبا تقدمه الجامعات من جهة، ومعهد اإلدارة العامة من جهة أخرى، من 

حيث توفر ببرامج تدريبية وتطويرية، ونقل خرباتها لهذه القطاعات، وكذلك العكس 

هذه الجهات فرص تدريبية ملنسويب الجامعات ومعهد اإلدارة العامة تسهم يف تقليص 

التكامل  الفجوة ب� امل�رسات النظرية والتطبيق العميل يف البيئة السعودية، من خالل

العنرص األسايس يف تحقيق التنمية اإلدارية املستدامة بكفاءة تنمية بينهم، واملسهم يف 

وال سي�  مطلباً أساسياً، داملوارد البرشية، فتطوير وتنمية املوارد البرشية يعوهو  وفاعلية،

جابة عن السؤال التايل �كن التغلب عىل مشكلة ويف اإل  .يف ظل التحديات االقتصادية

 :الدراسة

 ؟لتنمية اإلداريةلقناة كلتدريب املتبادل لما التصور املقرتح 

 األسئلة:
 يف تنمية املوارد البرشية، واالستث�ر يف رأس املال البرشي؟ما أهم امل�رسات الدولية  -١

 ؟لتنمية اإلداريةفاعلة لقناة كاملتبادل  لتدريبلما التصور املقرتح  -٢

 األهمية:

يف  يسهم يف تفعيل دور الجامعات ومعهد اإلدارة العامةتصور مقرتح  الدراسةتقدم  -
قطاعات املجتمع الثالثة يف  تطوير وتنمية املوارد البرشيةالسعودية، باململكة العربية 

العنرص األسايس يف تحقيق التنمية ، والتي تشكل ربحي)ال(الحكومي، الخاص، غ� 
 املستدامة بكفاءة وفاعلية. اإلدارية
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أن مفتاح التطوير يف قطاعات املجتمع الثالثة (الحكومي، الخاص، غ�  الدراسةتؤكد  -
 الحقيقية. ا، ألنهم ثروتهرأس املال البرشييكمن يف العائد من االستث�ر يف  ي)،الربح

 .2020برنامج التحول الوطني ، و 2030وهذا ما تم تأكيده يف رؤية اململكة 

االستث�ر الرشيد لإلمكانيات املتاحة يف  لرفع يف الجهود الحثيثة الدراسةتسهم  -
 ، منيف البيئة السعودية ص، غ� الربحي)قطاعات املجتمع الثالثة (الحكومي، الخا

وال سي� يف ظل التحديات  ،التكامل بينهم، وتفعيل مبدأ املنفعة املتبادلة خالل
 االقتصادية.

توف� فرص تدريبية تسهم يف تقليص الفجوة ب� النظرية والتطبيق العميل، والتي قد  -
اململكة العربية  يعا� منها بعض منسويب الجامعات ومعهد اإلدارة العامة يف

 السعودية.

متك� العمل للجامعات وملعهد اإلدارة العامة؛ يف املسؤولية املجتمعية تفعيل دور  -
، تطوير وتنمية املوارد البرشيةملنسوبيهم من خالل تقديم خدماتهم يف  التطوعي

 كخدمة لتنمية املجتمع السعودي.
 نطاق الدراسة: 

(الجامعات، معهد اإلدارة املؤسسات التعليمية والتدريبية تتناول الدراسة دور 

العنرص  والتي متثل ،لبرشيةايف تنمية املوارد العامة) يف اململكة العربية السعودية، 

يف ظل  خصوًصا مطلباً أساسياً، ديعوتنميتها  .األسايس يف تحقيق التنمية اإلدارية

 .التحديات االقتصادية

 : حدود الدراسة
لتنمية فاعلة لقناة كاملتبادل  لتدريبلذه الدارسة عىل بناء تصور مقرتح اقترصت ه

قطاعات املجتمع الثالثة يف  املوارد البرشيةيف البيئة السعودية، ليسهم يف تنمية اإلدارية 

العنرص األسايس يف تحقيق التنمية ، والتي تشكل (الحكومي، الخاص، غ� الربحي)

مبا تقدمه الجامعات، ومعهد اإلدارة  املستدامة بكفاءة وفاعلية، من خالل ربطهم اإلدارية

عرض أهم و لتحقيق التكامل بينهم، ، العكس برامج تدريبية وتطويرية، وكذلكمن العامة 

                             . يف تنمية املوارد البرشية، واالستث�ر يف رأس املال البرشيامل�رسات الدولية 

، وبداية العام هـ١٤٣٧ـــ٣٦خالل الفرتة ب� نهاية العام الجامعي طبقت الدراسة 

 .هـ١٤٣٨ـــ ٣٧الجامعي 

 :املصطلحات

، الجامعات( التصور يف املشاركة الجهات ب�، مستمرة تعاون رشاكة: املتبادل التدريب -
، الحكومي: الثالثة املجتمع قطاعات أخرى جهة ومن، جهة من العامة اإلدارة ومعهد
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 تقديم ومقايضة، املتبادلة املنفعة مبدأ تفعيل أجل من)، الربحي غ�، الخاص
 .بينهم التدريبية واملنافع الخربات

 من العامة اإلدارة ومعهد، جهة من الجامعات تقدمه مبا يغذى إلكرتو� موقع: قناة -
 يف املشاركة الجهات قبل من يغذى وكذلك، وتطويرية تدريبية برامج من، أخرى جهة

 .العامة اإلدارة ومعهد الجامعات ملنسويب تدريبية فرص من توفر مبا التصور

 الثالثة املجتمع قطاعات يف اإلداري الجهاز وفاعلية كفاءة رفع: اإلدارية التنمية -
 برنامج وأهداف، 2030 اململكة رؤية لتحقيق)، الربحي غ�، الخاص، الحكومي(

 .2020 الوطني التحول

 الدراسة وإجراءاتها:منهج 
املنهج الوصفي، ملالءمته لطبيعة موضوعها، من  الدراسةاستخدم الباحث يف هذه 

استخدم ثم  ،الدراسةخالل مراجعة األدبيات النظرية وتحليليها؛ بغرض تحقيق أهداف 

جتمع الثالثة (الحكومي، ملقطاعات اوالذين تم اختيارهم من  ،الخرباءالباحث أسلوب 

 .الربحي)الخاص، غ� 

 أسلوب املعاينة:
 Purposiveالعينة القصديةنظرًا لطبيعة الدراسة وأهدافها، استخدم الباحث 

sampling)  جتمع ملقطاعات ا)، من خالل تحديد مجموعة من الخرباء، تم اختيارهم من

، وفًقا للمعاي� التالية: (أن تكون لديهم خربات الثالثة (الحكومي، الخاص، غ� الربحي)

ارب منوعة وقيادية يف العمل يف أحد قطاعات املجتمع السعودي، الرتكيز عىل من وتج

لديه خربات وتجارب يف العمل يف أكرث من قطاع، الرتكيز عىل من لديه خربات وتجارب يف 

مجال: التنمية اإلدارية، والتدريب، والتنمية البرشية، يف البيئة السعودية). استجاب منهم 

أهم الن�ذج الدولية يف تنمية املوارد )، شاركوا يف تحديد ١رقم ) خب�ًا (ملحق ٢٧(

، وأُخذ رأيهم يف قابلية التصور املقرتح للتطبيق البرشية، واالستث�ر يف رأس املال البرشي

 .به الدراسة خرجتوالذي التطويرية عليه،  يف البيئة السعودية، ومالحظاتهم

 اإلطار النظري:
به دربا ودربة اعتاده وأولع به ب: در جاء يف املعجم الوسيط، التدريب: يف اللغة: -

 ).١:٥٧٥،جهـ١٣٩٢وآخرون،  مصطفى،( وعىل اليشء مرن وحذق فهو دارب ودرب

ملَُدرََّب وشيٌخ ُمَدرٌَّب أَي ُمَجرٌَّب واملَُدرَّب أَيضاً الذي قد وجاء يف لسان العرب: ا

دائِد حت بَتْه الشَّ  ).٣٧٤، ص ١ه،ج١٤١٤(ابن منظور،  ى قَِوَي وَمرَِن عليهاأَصابَتْه البَاليا وَدرَّ
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 Trainerمشتق من كلمة قد�ة هي  To Train أما يف غ� العربية فإن الفعل 

.  وهناك العديد من التعاريف للفعل يدرب منها: يسحب، To Dragوتعني يسحب 

إلخ ..�رسة.يغري، ينمو بطريقة مرجوة، التحض� ألداء بواسطة تعاليم، التمرين بامل

  ).٣٠:ه١٤٢٩، الجهني(

 للتوجيهات وفًقا التشكيل" بأنه: التدريبكوليجييت وبسرت  م�يام قاموس يعرف

 "متقًنا أو ومؤهالً، صالًحا، بجعله وذلك للتعليم: التمرين أو واالنضباطية،

(Doyle,2006.p14). 

 دويع، املوظف� فأحد مهام التوظيف، ويهتم بزيادة معار  التدريب :االصطالحيف 

التدريب من أهم الروافد الهادفة إىل االرتقاء باألفراد واملنظ�ت، لتحقيق الجودة والتميز 

والتغي�، يجب  يف األداء، يف عرص تكنولوجيا املعلومات، ومبا أن الفرد هو محور التنمية

لتي أن تتضمن خطة التدريب مجموعة من النشاطات التدريبية املتطورة، واملتجددة ا

تناسب جميع املستويات اإلدارية والتنظيمية، لتلبي حاجات التنمية والتطوير لجميع 

 ).٩٣-٩٢م:٢٠١٠العامل� (الشوبيك، 

 واألهم املعرفة، وزيادة األداء، وتحس� املهارات، تطوير يتمحور حول والتدريب

 .(Doyle, 2006:14)األداء  هو تحس�

منظمة األمم املتحدة التدريب بأنه: "عملية تبادلية لتعليم وتعلم مجموعة  تعرف

من املعارف واألساليب املتعلقة بالحياة العملية، وهو نشاط لنقل املعرفة إىل األفراد 

والج�عات الذين يعتقدون أنهم يستفيدون منها، فالتدريب باختصار هو نقل للمعرفة 

 ).٣٠:ه١٤٢٩، الجهنيوتطوير للمهارات (

تعد وظيفة التدريب يف املنظ�ت الحديثة من أهم مقومات التنمية التي و 

تعتمدها هذه املنظ�ت يف بناء جهاز قادر يف الحارض واملستقبل عىل مواجهة الضغوط 

من جهة،  اً التقنية، واإلدارية، التي ترتبط مبارشة بالفرد كونه إنسانو نسانية، والتحديات اإل 

واملحرك األسايس لكافة عنارص اإلنتاج من جهة أخرى، وتتوقف عىل كفاءته كفاءة 

كفاءة األداء التنظيمي يف مواجهة املتغ�ات كافة ذات االتجاهات  ومن ثمالعنارص كافة، 

  ).١٥٩:م٢٠٠٠هذا األداء (بربر،  يفاملختلفة التي تؤثر 
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املوار البرشية، وزيادة االهت�م ونتيجة ألهمية التدريب، وأثره عىل تنمية 

باالستث�ر يف رأس املال البرشي، تحول إىل علم قائم بحد ذاته، تهتم به وتنفق عليه 

 الدول ومؤسساتها الحكومية، وكذلك املنظ�ت الربحية وغ� الربحية.

نجد عىل سبيل املثال املنظ�ت يف الواليات املتحدة وحدها تنفق املليارات عىل تدريب 

ومتنح أنشطة التدريبية والتطوير املنظ�ت القدرة عىل التكيف، والتنافس، والتفوق،  ،عام كل

وأن تحقق أهدافها. وقد  ،املقدمة ن تكون آمنة، وأن تحسن من الخدمةواإلنتاج، وأ  ،واالبتكار

تم بنجاح استخدام التدريب للحد من األخطاء يف األماكن ذات األوضاع شديدة الخطورة، 

مثل: غرف الطوارئ، والط�ان، والجيش، وعىل أية حال التدريب مهم أيًضا وإىل حد بعيد يف 

 قدراتها املنظ�ت التقليدية. فهذه املنظ�ت نفهم أن التدريب يساعدها عىل الحفاظ عىل

التنافسية بواسطة تثقيف القوى العاملة لديها باستمرار، فهم يدركون أن االستث�ر يف 

 .(Salas, et al.,2012:74)موظفيهم يثمر نتائج عظيمة 

 :تنمية املوارد البرشية -

تركز بشكل أسايس عىل تحس� الظروف الحياتية لإلنسان من ناحية الصحة 

وبذلك �كن توف� املوارد البرشية القادرة عىل إحداث عملية والتعليم والحياة الكر�ة، 

 التنمية املستدامة والشاملة، فانتقلت من كونها تركز عىل الجوانب التقليدية (الصحة،

محاربة األمية) إىل إضافة أبعاد أخرى تتعلق مبحو األمية املعلوماتية والرتكيز عىل  ،الغذاء

من الرتكيز ضمن إطار الدولة الواحدة ومراعاة  وانتقلت، دالكفاءة والتدريب لهذه املوار 

 .)١٥م:٢٠١٢،الظروف الداخلية إىل الرتكيز عىل تحليل الظروف الدولية العاملية (بوكميش

وهي عملية دامئة ومستمرة تستهدف تطوير معارف املوارد البرشية وتحس� 

مع  التــــــكيف سلوكياتهم، مبا يضمن تعديل اتجاهاتهم وتغي� معتقداتهم، بهدف

التطورات والتغيـــــرات البيئية الداخلية والخارجية، من ثم رفع قدراتهم عىل التعامل 

مع مختلف الظروف واملستجدات؛ هذا يؤدي إىل خلق نوع من التوازن ب� توجهات، 

ومعتقدات، وميول، ودوافع، وأهداف املوارد البرشية وب� توجهات ودوافع وأهداف 

 ).٤٩م:٢٠١٤ينــة، املؤسسة (سرب

 التدريب وتنمية املوارد البرشية يف اململكة العربية السعودية: -

يعد التدريب يف نظام الخدمة املدنية حقاً من حقوق املوظف وكذلك أحد واجباته 

تدريب  ديعمن نظام الخدمة املدنية عىل التايل: ") ٣٤(الوظيفية، فتنص املادة رقم 
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أو خارج أوقات الدوام العمل النظامية سواء كان داخل املوظف� جزءاً من واجبات 

الرسمي وعىل جميع الوزارات واملصالح الحكومية متك� موظفيها من تلقي التدريب كل 

 ).٣٠ه:١٣٩٧يف مجال تخصصه" (وزارة الخدمة املدنية، 

 تاريخو  ،١٦رقم  املدنيةمبوجب قرار مجلس الخدمة  للتدريبصدرت الئحة 

أن يهدف التدريب  يجب التدريبمنها عىل التايل: " ٢٤/١وتنص املادة ه، ١٩/٢/١٣٩٨

 ،إىل رفع كفاية موظفي الدولة إىل درجة متكنهم من أداء واجبات العمل عىل وجه أفضل

وذلك عن طريق حضور دورات تدريبية أو حلقات دراسية أو العمل بقصد اكتساب 

 ٣٤/٢". وتنص املادة لداخل أو يف الخارججهزة العامة والخاصة سواء يف األ الخربة يف أحد ا

عىل الجهات الحكومية متك� موظفيها من تلقي التدريب كل يف مجال عىل التايل: "

اختصاصه، ويجب عليها أن تكفل ملوظفيها التفرغ التام للتدريب يف الربامج التي تقيض 

 ).٢ه:١٤٣٧" (وزارة الخدمة املدنية، طبيعتها ذلك بناء عىل توصية جهة التدريب

أنفقت اململكة العربية السعودية أموال طائلة عىل التدريب والتعليم واالستث�ر 

يف رأس املال البرشي، وذلك يف جميع خططتها التنموية، وهذا ما يرتجمه رفع مستوى 

اإلنفاق الحكومي علية من خالل خطط التنمية السنوية للبالد، واهت�مها بتنمية املوارد 

 البرشية:

 )٢٠٠٩ - ١٩٧٠هـ (١٤٣٠ - ١٣٩٠): هيكل اإلنفاق الحكومي عىل قطاعات التنمية: ١جدول (

 الفرتة خطط التنمية
 التجهيزات

 األساسية

 املوارد

 االقتصادية

 املوارد

 البرشية

الخدمات 
االجت�عية 

 والصحية
 املجموع (٪)

 ٢٧٫٧ ٤١٫٤ )١٩٧٤-١٩٧٠هـ (١٣٩٥-١٣٩٠ خطة التنمية األوىل
٢٠٫٦ 

١٤٫٧ 

١٨٫٤ 

٣٣٫٠ 

٤٨٫٠ 

٥٣٫٥ 

٥٧٫١ 

٥٦٫٦ 

١٠٠٫٠ ١٠٫٣ 

 ١٠٠٫٠ ٨٫٠ ٢٨٫٠ ٤٩٫٣ )١٩٧٩-١٩٧٥هـ (١٤٠٠-١٣٩٥ خطة التنمية الثانية

 ١٠٠٫٠ ٩٫٨ ٣٠٫٧ ٤١٫١ )١٩٨٤-١٩٨٠هـ (١٤٠٥-١٤٠٠ خطة التنمية الثالثة

 ١٠٠٫٠ ١٧٫٧ ٢٠٫٤ ٢٨٫٩ )١٩٨٩-١٩٨٥هـ (١٤١٠-١٤٠٥ خطة التنمية الرابعة

 ١٠٠٫٠ ٢٠٫٠ ١٠٫٠ ٢٢٫٠ )١٩٩٤-١٩٩٠هـ (١٤١٥-١٤١٠ خطة التنمية الخامسة

 ١٠٠٫٠ ٢١٫٣ ٩٫٣ ١٥٫٩ )١٩٩٩-١٩٩٥هـ (١٤٢٠-١٤١٥ خطة التنمية السادسة

 ١٠٠٫٠ ١٩٫١ ١١٫٢ ١٢٫٦ )٢٠٠٤-٢٠٠٠هـ (١٤٢٥-١٤٢٠ خطة التنمية السابعة

 ١٠٠٫٠ ١٩٫٠ ١١٫٥ ١٢٫٩ )٢٠٠٩-٢٠٠٥هـ (١٤٣٠-١٤٢٥ خطة التنمية الثامنة

 

             ه)١٤٣٥، االقتصاد والتخطيطوزارة (
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) ارتفاع نسبة اإلنفاق عىل املوارد البرشية بنسبة عالية، ١ونالحظ يف الجدول (

ليصبح اإلنفاق عليها بشكل عام يشكل أكرث من نصف إج�يل اإلنفاق الحكومي، وهذا 

يتناسب  مؤرش واقعي نحو سعي الدولة لرفع مستوى املوارد البرشية يف البالد، مع ما

 ومتطلبات التنمية.

يف ميزانية الدولة  والقوى العاملة مخصصات قطاع التعليم والتدريبوحاليًا بلغت 

مليار ريال،  ٨٤٠مليون ريال، من أصل  ١٩١،٦٥٩م) ٢٠١٦ه (١٤٣٨-١٤٣٧للعام املايل 

 ).٦ه: ١٤٣٧(وزارة املالية،  ٪٢٢٫٨٢بنسبة 

باهت�م كب� من الحكومة الرشيدة، حظي التدريب يف اململكة العربية السعودية 

 التنمية لخطة والسياسات األهداف، من عرش الحاديحيث نص األساس اإلسرتاتيجي 

 ورفع ،البرشية املوارد تنميةم)، عىل التايل: "٢٠١٩-٢٠١٥ه (٤٠/١٤٤١-٣٦/١٤٣٧( العارشة

وخصص التدريب  ،"والخربات واملهارات املعارف اكتساب يف خياراتها وتوسيع ،إنتاجيتها

 :ايلالتب

 يواكب مبا وتأهيلها واعت�دها، الوطنية، العاملة القوى تدريب تطوير برامج -

 .املناطق مختلف يف كفاءتها وتعزيز الحديثة، املعارف والتقنيات

 كمتطلب صناعية منشآت يف عمل شهادات عىل املتدرب� حصول ض�ن -

 .التخرج بعد الترسب لخفض وذلك للتخرج،

 املناطق. جميع يف ونرشها وتطويرها، واملهني، التقني التدريب برامج يف التوسع -

 يف وتشجيعها واعت�دها، املتخصصة، واملهنية العلمية والجمعيات املراكز دعم -

  ).١٢هـ:١٤٣٦والتخطيط، (وزارة االقتصاد البرشية  تأهيل الكوادر

 :برنامج امللك سل�ن لتـنـمية املوارد البرشية •

خادم الحرم� الرشيف� امللك سل�ن بن عبدالعزيز آل سعود عىل  جاءت موافقة

إطالق "برنامج امللك سل�ن لتنمية املوارد البرشية"، انطالقاً من حرص القيادة الرشيدة، 

حفظها الله، عىل رفع جودة أداء وإنتاجية املوارد البرشية باململكة، وتطوير قدراتها 

تضمنت املوافقة السامية تكليف وزارة الخدمة املدنية الوظيفية، وإعداد وبناء القادة. و 

بإعداد معاي� وآليات تنفيذ الربنامج لتحقيق تلك التوجهات واألهداف التي يتضمنها 

 .الربنامج
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وسيعمل الربنامج عىل مراجعة شاملة ودقيقة لألنظمة واللوائح وتهيئة البيئة 

من شؤون املوظف�، وتوف�  برشية بدالًىل مفهوم املوارد الإدارية باململكة لالنتقال اإل 

ع�ل املناطة بها وإعادة دراسة الهياكل التنظيمية القوى البرشية املؤهلة ألداء األ 

دارات متخصصة يف املوارد البرشية إ جهزة الحكومية وإيجاد والن�ذج واإلجراءات يف األ 

 .الفاعلة

ظف�، وإدارة األداء ويتضمن الربنامج فرصاً للتدريب والتطوير الوظيفي للمو 

والتطوير، والتدريب والتوجيه، والدعم النفيس والوجدا�، وإدارة املواهب، وتخطيط 

 ه).١٤٣٧، برنامج امللك سل�ن لتـنـمية املوارد البرشية( القوى العاملة، وتطوير القيادات

 التنمية اإلدارية: -

 ييل:مصطلح يطلق عىل مهام التنمية اإلدارية، التي تتلخص في� 

 تهتم بتطوير الوسائل واألساليب اإلدارية للتنمية الوطنية. -

تركز عىل تحديد األساليب الكثيفة، التي �كن االستفادة منها يف تطوير  -

 القدرات اإلدارية للمؤسسات.

 تهدف إىل تحس� وتطوير األداء اإلداري وأجهزته. -

 جهًدا موجًها إىل تطوير وتنمية القدرات اإلدارية. دتع -

ص بعمليات تطوير األداء اإلداري لألجهزة املسؤولة عن إدارة تخت -

 املرشوعات.

 تعالج املسائل اإلجرائية اإلدارية. -

 عملية لتطوير األجهزة التي تتوىل تنفيذ عمليات التنمية. دتع -

 تحدد الكيفية واألساليب التي تؤدي إىل تطوير القدرات اإلدارية. -

 ر اإلداري.عملية مخصصة وتغطي مجاالت التطوي دتع -

 تشمل عمليات: -

 التدريب والتطوير •

 تحس� أساليب اإلدارة واإلنتاج •

 .)١٢٠-١١٩م:٢٠١٠(الشوبيك،  تحس� وتطوير اإلجراءات وتفعيلها •
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يرتبط مفهوم التنمية اإلدارية بشكل وثيق مع إدارة التنمية، وهي يف شكلها 

 بالوكاالتصة األسايس تشمل التطوير اإلداري ألع�ل تشكيل مؤسسات جديدة خا

الحكومية. يف أجزاء كث�ة من العامل كان يستخدم هذا املصطلح عىل نطاق واسع، وكانت 

هندسة أو إنشاء املؤسسات يف الدول النامية. كانت  إعادةالتنمية اإلدارية تدور حول 

األشكال األوىل للتنمية اإلدارية يف األساس عبارة عن تحليالت للتنمية املؤسسية يف 

) فهمنا للتنمية اإلدارية مبالحظة أن Riggs ,1964ق النامية. يوسيع ريجز (املناط

املجتمعات التي تسعى إىل تعزيز التطور الرسيع ألنظمتها السياسية يف كث� من األحيان 

ما  كانت تعتمد �ط اإلدارة املركزية، وذلك أعاق من تقدمها. مثل هذه املجتمعات غالباً 

الب�وقراطية. باختصار توسيع  لإلدارةخدام األنظمة الرشيدة تفتقر إىل التوسع يف است

التوعية بالب�وقراطية والقطاعات املختلفة، والت�يز الهيكيل، من العنارص األساسية يف 

 ).(Otenyo, and Lind,2006: 221التنمية اإلدارية 

 العنارصوتهيئة  الختيار الالزمة األنشطة بالتايل: كل اإلدارية التنميةوتعرف 

 بطريقة أفضل، عملها ألداء تؤهلها التي واالتجاهات والقدرات املهارات وإكسابها اإلدارية

كفاءة  أكرث لتصبح األع�ل منظ�ت يف التنظيمية الهياكل تطوير تشمل كذلك وهي

 واملنافسة الرسيع بالتغي� يوصف عامل يف والتطور والنجاح االستمرار تحقيق عىل وقدرة

 ).١٢م: ٢٠١٠، وآخرون،شقدم أبوالحادة (

 النظم وتطوير اإلدارية الهياكل وتحديث عملية بناء: "بأنها كذلك وتعرف

 من وهناك ."العمل مواقع مختلف يف البرشية والعنارص واملهارات والقدرات واإلجراءات

 رضورة يف يتبلور والذي املنظمة تنمية عىل العمل خالل من تتم اإلدارية التنمية": عرفها

 أيضاً  وتعرف ".السلوكية الجوانب عىل خاصة بصفة الرتكيز مع اإلنسانية باملهارات االرتقاء

 أو باملنظمة الحالي� املديرين تزويد خاللها من ويتم ومستمرة، منظمة عملية" :بأنها

 قيادة من متكنهم التي الالزمة والقدرات واملهارات املعرفة من بحصيلة املستقبل مديري

 للخطط طبقاً  املرصودة األهداف وتحقيق بنجاح ومستقبالً  حالياً  املنظمة وإدارة

 عىل يهدف ومستمر مخطط شاطهو: "ن آخر مبعنى أو".  املوضوعة واإلسرتاتيجيات

 واملهارات املعارف خالل من باملنشاة املديرين قدرات وتطوير اإلداري، السلوك تطوير

 طبقاً  املرصودة األهداف تحقيق وذلك اإلدارية التنمية برامج خالل من يكتسبونها التي

 ).٩٢م: ٢٠١٢ خليل،" (املوضوعة واإلسرتاتيجيات للخطط
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 الدراسات السابقة:

الرشاكة ب� القطاع� الحكومي والخاص يف ه) بعنوان: ١٤٣٠(إ�ان  ،عزميدراسة 

  ة):املستدام املعوقات املدانة واملأمول يف التنمية( اململكة العربية السعودية

يتضمن األول فيها تحديداً ملفهوم التنمية اإلدارية  ،تشتمل أربعة أجزاء أساسية

الجزء الثا� يتناول ما تتسم به اململكة و  والغاية من التنمية املستدامة وإدارتها املنشودة،

العربية السعودية بوصفها إحدى الدول املصدرة للبرتول من تعاظم يف دور الجهاز 

ري الحكومي وتعدد يف مهامه؛ األمر الذي يلقي بظالله عىل تلك املشاكل الناجمة اإلدا

عن ذلك يف اململكة والتي تكشف النقاب عن إحدى السبل الناجعة يف تطوير األداء 

فحص املعوقات يالجزء الثالث و  الحكومي من خالل الرشاكة بينه وب� القطاع الخاص.

فعيل سبل الرشاكة والتعاون الفاعل ب� القطاع� الكامنة واملدانة يف حيولها دون ت

الحكومي والخاص يف اململكة بشكل يحقق غايات التنمية املستدامة من خالل هذه 

 وتوصلت الورقة ألهم النتائج التالية: توصيات،الجزء الرابع يحمل وال ،الرشاكة

وفعالية من أهم السبل املستخدمة لتحقيق التنمية املستدامة وتطوير كفاءة  -

الجهاز اإلداري الحكومي هو تحقيق الرشاكة ب� القطاع� الحكومي والخاص يف 

 هذا املض�ر.

عالج مشكالت الجهاز اإلداري الحكومي الناجمة عن تصديه لتحقيق أهداف  -

التنمية االقتصادية واالجت�عية الشاملة وغايات االستدامة فيها يتطلب العمل 

اري للقطاع الحكومي من خالل التنمية اإلدارية ودعم عىل تطوير أداء الجهاز اإلد

 .طاقة الجهاز اإلداري وتحس� أدائه للمهام والخدمات املنوطة به

والنظر  رضورة تفعيل آليات التعاون والرشاكة ب� القطاع� الحكومي والخاص، -

بشكل فاحص إىل املعوقات التي قد تقف حجر عرثة أمام تفعيل مثل هذه 

 .اآلليات

التنمية اإلدارية وأثرها عىل  م)، بعنوان:٢٠١٠، وآخرون (عزة، شقدم أبوسة درا

 :األداء الوظيفي يف الوزارات الحكومية العاملة يف محافظة نابلس

هدفت الدراسة إىل التعرف عىل التنمية اإلدارية وأثرها عىل تحس� األداء 

صياغة بعض الفرضيات  تم ،الوظيفي يف الوزارات الحكومية العاملة يف محافظة نابلس

عتمد الباحثون املنهج الوصفي واحول العالقة ما ب� التنمية اإلدارية واألداء الوظيفي، 
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سئلة الدراسة واختبار أل لوصف متغ�ات الدراسة، ك� استخدمت أداة االستبانة يف اإلجابة 

لة يف مديرة من مديريات الوزارات الحكومية العام) ٢٣فرضياتها وتم توزيعها عىل (

 س، وتوصلت الورقة ألهم النتائج التالية:محافظة نابل

 يوجـد عالقـة ذات داللـة إحصـائية مـا بـ� أسـاليب وسياسـات التنميـة اإلدارية،

تبسـيط  ن إعـادة الهندسـة اإلدارية،أ حيث أظهرت نتائج الدراسـة ، واألداء الوظيفي

ن�، تنميــة القــوى البشــرية تســهم نظمــة والقــواجـراءات العمــل، تطــوير األ إ 

 . فــي تحقيــق مســتويات أعلــى مــن األداء الوظيفي

 مناطق إمارات يف العامل� اتجاهاتم) بعنوان: ٢٠١٠( سعود سعود، دراسة آل

 :هـ١٤٣٠ - هـ ١٤٢٥ الثامنة: التنمية خطة خالل اإلدارية التنمية معوقات نحو اململكة

 مناطق إمارات يف العامل� اتجاهاتتنحرص مشكلة الدراسة يف التعرف عىل 

، هـ١٤٣٠ - ه ١٤٢٥ الثامنة: التنمية خطة خالل اإلدارية التنمية معوقات نحو اململكة

 وعددهم املناطق إمارات يف داريإل ا التطوير إدارات منسويب من الدراسة مجتمع تشكل

  :التالية جئالنتاًفا. وتوصلت الدراسة ألهم موظ )٢٢٥( ج�يلإل ا

الهيكل التنظيمي الحايل عن الواقع اإلداري الراهن، وتقادم الهيكل  ضعف تعب� -

  .التنظيمي، واالزدواجية والتداخل ب� الوحدات اإلدارية يف الهيكل التنظيمي

د أن معوقات التنمية اإلدارية املتعلقة بالتدريب التي تحول دون نجاح جهو  -

التنمية اإلدارية بدرجة متوسطة هي: تجاهل االستعانة بآراء املتدرب� أو 

رؤسائهم عند تحديد االحتياجات التدريبية، وعدم منح العامل� فرصاً عادلة 

ومتساوية للحصول عىل التدريب، وعدم مواءمة الربامج التدريبية الحتياجات 

 املتدرب�. 

ة باألنظمة واللوائح التي تحول دون نجاح أن معوقات التنمية اإلدارية املتعلق -

جهود التنمية اإلدارية بدرجة متوسطة هي: تقادم األنظمة واللوائح، وضعف 

قدرة األنظمة واللوائح الحالية عىل توف� املرونة املطلوبة للتعامل مع قضايا 

التنمية، وضعف مساندة األنظمة واللوائح الحالية اتخاذ القرارات املتعلقة 

 .ميةبالتن

 نجاح دون تحول التي املعلومات بتقنية املتعلقة داريةإل ا التنمية معوقاتأن  -

 وعدمالت، املعام �اذج بعض غياب هي: متوسطة بدرجة داريةإل ا التنمية جهود
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 زمةال ال املعلومات توافر وقلة نرتنت،إل ا شبكة عرب خرآل ا البعض استخدام إمكانية

 مواقع إنشاء وتباطؤ التنمية، ملتطلبات ستجابةاال و  املجتمع حاجات لتلمس

 جراءاتإل وا نظمةأل ا لتوضيح املناطق بإمارات داريإل ا التطوير إلدارة متكاملة

 نت.إلنرت ا شبكة عىل

م)، بعنوان: تأث� املوارد البرشية عىل تنمية اإلدارة ٢٠١٠دراسة بوكعباش، نوال (

 :جيجل املحلية يف الجزائر، دراسة حالة والية

لدراسة هو محاولة تقديم تفس� علمي أكاد�ي لعالقة املوارد األهم لالهدف 

وتوصلت  ،الوالية) -تنمية اإلدارة املحلية (البلدية يفالبرشية بالتنمية اإلدارية وأثرها 

 الدراسة ألهم النتائج التالية:

ال تكفي وحدها  ،تحس� مخرجات التعليم والتكوين من حيث النوعية والكم -

وإ�ا البد من  ق التنمية اإلدارية والقضاء عىل التخلف اإلداري،من أجل تحقي

رضورة إيجاد موارد برشية متميزة مع تحس� ظروف البيئة اإلدارية بإيجاد إدارة 

من الوسائل التقليدية التي  متطورة وعرصية تتوفر عىل تكنولوجيا عالية بدالً

و عليه الحال يف معظم تحد من الفاعلية لدى املوظف والتقدم يف عمله، ك� ه

 .اإلدارات املحلية يف الجزائر

بعد دراستنا لعملية تأث� املوارد البرشية عىل تنمية اإلدارة املحلية اكتشفنا  -

عالقتها  لكأهمية تحقيق التنمية اإلدارية عىل مستوى اإلدارات املحلية، وكذ 

لها ولوجودها، إال  ال معنى تهاا وأجهز تهالوثيقة باملوارد البرشية، فاإلدارة مبعدا

يف األداء وإنجاز عايل املستوى  وعملياً  بوجود رأس�ل برشي كفء متمكن علمياً 

 .ا الخدماتية واإلداريةتهوجودة يف مخرجا

مرص  دارية للقيادات الجامعية يفإل التنمية اه)، بعنوان: ١٤٣١إ�ان ( حرب،دراسة 

 :جنبيةأل ضوء بعض الخربات ا يف

تفعيل التنمية اإلدارية  يفمن الدراسة وضع تصور مقرتح يسهم  الهدف األسايس

الدراسة املنهج  تستخدموا .للقيادات الجامعية يف مرص يف ضوء بعض الخربات األجنبية

 وتوصلت الدراسة ألهم النتائج التالية: ،الوصفي

الكثيــر مــن جامعــات الــدول األجنبيــة قــد وضــعت بــرامج التنميــة  -

داريــة ضـمن أولوياتهـا، بـل وجعلتهـا وسـيلة أساسـية �كـن مـن خاللهـا أن اإل 
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وعلـى الـرغم مـن أن ، جراءاتهـا، وسياسـاتهاوإ  ،إسرتاتيجياتها تعكـس الجامعـة

 يفإال أنــه يتشــابه  ،هــذه الجامعــات يفمختلفــة  الربنـامج يأخـذ أشـكاالً

القــدرات واملهـارات اإلداريـة للقيـادات  هــدف رئــيس أال وهــو تنميــة

 الجامعيـة.

مشــروع تنميــة قــدرات أعضــاء هيئــة التــدريس، وخاصــة  يفوجـود قصـور  -

للقيـــادات الجامعيـــة، ونتيجــة  اإلداري فيمــا يتعلــق بتنميــة الجانــب

نــامج تنميــة إداريــة لرب مقرتًحا  لــذلك تعــرض الدراســة الحاليـــة تصـــوراً 

ضــوء بعــض الخبــرات األجنبيــة، ومبــا يتناسب  يفللقيــادات الجامعيــة 

 .املرصيوطبيعة املجتمع 

 م)، بعنوان: واقع٢٠١١(  Coetzer, Battisti, Jurado,and Masseyدراسة

 واملتوسطة: الصغ�ة املؤسسات يف اإلداري التطوير

واملتوسطة،  الصغ�ة املؤسسات يف اإلداري التطوير واقعتتناول الدراسة مناقشة 

 وتوصلت ألهم النتائج التالية:

 الصغ�ة الرشكات ملالك ومديري اإلدارية املهارات تحس� أن إىل األدبيات تش�

 إلجراء املزيد واسًعا مجاالً هناك واستمرارية و�و رشكاتهم، وأن يف بقاء يسهم ،واملتوسطة

  مهاراتهم يف املستقبل.عىل التحسينات من

 احتياجات يلبي ال للتنمية اإلدارية الحايل الدعم أن إىل الدالئل تش� ذلك ومع

 .التدريب متابعة وأن هناك قلقاً متزايد من انخفاض .واملتوسطة الصغ�ة الرشكات

 الصغ�ة الرشكات يف أن أنشطة التنمية اإلدارية املوجودة كيف يف فهم الدراسة وتسهم

 .أفضل نحو عىل تدعم أن �كن واملتوسطة

أداء  يفأثر إسرتاتيجية تنمية املوارد البرشية م)، بعنوان ٢٠١٤، (مانع ،سربينةدراسة 

 :دراسة حالة عينة من الجامعات الجزائرية: األفراد يف الجامعات

أداء األفراد يف  يفهدفت الدراسة إىل تحديد أثر إسرتاتيجية تنمية املوارد البرشية 

الجامعات، معتمدة املنهج الوصفي التحلييل، حيث تم دراسة حالة األساتذة واملوظف� 

بسكرة"، عباس لغرور "خنشلة" والعريب بن مهيدي "اإلداري� بالجامعات: محمد خيرض 

؛  إدارياً  موظفاً  ١٣١٩و أستاذاً  ٢٣٥٧مفردة منها  ٣٦٧٦"أم البواقي"، البــالغ عددهم 

  :لت الدراسة ألهم النتائج التاليةوتوص
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التدريب، التعلم التنظيمي، التطوير (التنظيمي، اإلداري وتطوير املسار  كل من:  -

الوظيفي) واإلبداع متثل إسرتاتيجيات هامة، تتبناها الجامعات محل الدراسة يف 

 .تنمية مواردها البرشية من أساتذة وموظف� إداري�

رتاتيجيات: التدريب، التعلم التنظيمي، التطوير أنه عىل الرغم من أهمية إس -

(التنظيمي، اإلداري وتطوير املسار الوظيفي) واإلبداع يف تنمية وتجويد العنرص 

ه؛ إال أن ائالبرشي يف الجامعات محل الدراسة، ودورها يف الرفع من مستويات أد

من ما  هناك بعض القصور يف م�رسات هذه اإلسرتاتيجية والتي قللت نوعاً 

 فعاليتها.

 ةوجود عالقة ارتباطية تأث�ية قوية وذات داللة إحصائية عند مستوى معنوي -

وأداء املوارد البرشية يف الجامعات  ،ب� إسرتاتيجية تنمية املوارد البرشية ،٠٫٠٥

 .محل الدراسة

دور التدريب يف رفع كفاءة أداء موظفي ه)، بعنوان: ١٤٣٤دراسة الغامدي، خالد (

طقة نمبجت�عي ال مكاتب الض�ن ا -جت�عية ام دراسة حالة وزارة الشؤون اال القطاع الع

 :الباحة

يف  اً كب�  اً متثلت مشكلة الدراسة يف أن أغلب القطاعات الحكومية تواجه نقص

وقد يقترص التدريب فيها عىل مستويات إدارية  ،عملية التدريب ملوظفيها العامل�

نهج الوصفي التحلييل لوصف الظاهرة محل ستخدم الباحث املا ،معينة دون أخرى

وقد بلغ  ،تال حظات وفحص السجال ت واملالدراسة، واستخدم لجمع البيانات املقابال 

جت�عي مبنطقة ال مجموع عينة البحث أربع� عينة موزعة عىل فروع مكاتب الض�ن ا

 :وتوصلت الدراسة ألهم النتائج التالية ،الباحة

داء وحاجتهم إليه أل عىل دور التدريب يف زيادة كفاءة اموافقة أفراد عينة البحث 

لتطوير أدائهم. أما أهم التوصيات فتمثلت يف رضورة ربط الرتقيات وامله�ت الخارجية 

وبعض أنواع الحوافز واملكافآت بالسجل التدريبي للموظف� بالوزارة، ك� أوصت الدراسة 

 .اع الربامج التدريبية بتفوقمبنح حوافز مالية للمتدرب� عند اجتياز بعض أنو 

 وعالقتها اإلدارية التنمية ب� التكامل م)، بعنوان: عالقة٢٠١٥دراسة قرين، عيل (

 خدمية: ملؤسسة حالة دراسة االقتصادية بالتنمية
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الدراسة إىل تحديد مفهوم التنمية اإلدارية كمفهوم مرتبط باملوارد البرشية  هدفت

عن ذلك تهدف الدراسة إىل إبراز العالقة ب�  فضالً ، عموماً يف املنظمة وبالتسي� واإلدارة 

من خالل الدراسة النظرية ودراسة الحالة حول . و التنمية اإلدارية والتنمية االقتصادية

عالقة التكامل ب� التنمية اإلدارية والتنمية االقتصادية تم التوصل إىل أن هناك عالقة 

ك� تم الوصول إىل أن مفهوم التنمية  ،االقتصاديةتكامل ب� التنمية اإلدارية والتنمية 

 وهذا ،ثم القوان� والهياكل اإلدارية يرتبط بشكل كيل ومبارش بتنمية املوارد البرشية أوالً

 التالية: نتائج وتوصلت الدراسة ألهم ال ما يثبت عكس فرضيتي الدراسة.

حيث بينت الدراسة ، ةهناك عالقة تكامل ب� التنمية اإلدارية والتنمية االقتصادي -

امليدانية أسبقية التنمية اإلدارية عىل التنمية االقتصادية (ألنها رضورة من 

 رضوريات التنمية االقتصادية).

 يف كب� دور) اختصاصه حسب كل ع�ل−موظف�−للموارد البرشية (قيادة -

التنمية اإلدارية من خالل ما ذهب إليه أفراد العينة من خالل اختيار  تحقيق

القائد اإلداري بعملية التنمية يف مكان  قيام(اإلدارية  األسلوب األمثل للتنمية

 .)عمله

إدارية حقيقية  تنمية أمام تحقيق هناك مجموعة من العراقيل تقف حائالً  -

ما يب�  وهذا، األول املقام تأيت يف يةوبينت الدراسة امليدانية أن العراقيل البرش

 .التنمية عملية التغي� التي تستهدف مقاومة

تكتيس التنمية اإلدارية أهمية كب�ة ألنها تهتم بعاميل التحدي اإلداري والتغي�  -

  العيينة. معظم أفراد راءآ ذهب إليه  ما اإلداري وهذا

تنمية املوارد البرشية مثل�  مفهوم التنمية اإلدارية يرتبط بشكل مبارش مبفهوم -

 .ذهبت إليه العينة املدروسة

 اإلداري التطوير م�رسات م)، بعنوان: تأث�٢٠١٦(  CAO, HAMORIدراسة 

 التنظيمي: االلتزام عىل

 تطويرية، مهام تعتمد عىل إسناد التي املنظ�ت أن االجت�عي التبادل عل�ء يرى

املوظف�.  ملوظفيها، أن ذلك يسهم يف زيادة التزاماإلداري  كوسيلة من وسائل التطوير

 موظفيها قيمة زيادة خالل من ،االلتزام أيًضا تقوض قد التطويرية املهام هذه مثل ولكن

 االلتزام يف التطويرية املهام وقد تم يف الدراسة مقارنة تأث� .الخارجي العمل سوق يف



٢٠ 
 

 والتمرين، والتوجيه، التدريب، وهي:اإلداري األخرى،  التطوير م�رسات مع التنظيمي،

التعاون  كانت إذا ما العليا. وقد تم كذلك دراسة الرئيس املبارش، ودعم اإلدارة ودعم

وذلك  .األخرى التنمية م�رسات مع التطويرية م�رسة املهام ب� الجمع يتم عندما يرتفع

 من أكرث يف ويعملون ،العالية املهارات ذوي املهني� ) من٣١٢مكونة من ( عينة باستخدام

األحجام. وتوصلت  مختلف من والرشكات الصناعات من متنوعة مجموعة يف دولة، ست�

 الدراسة ألهم النتائج التالية:

 مع جنب إىل جنباً  التنظيمي، االلتزام املحرك األقوى نحو هي التطويرية املهام أن 

 التنظيمي وااللتزام التطويرية املهام ب� يةاإليجاب وكانت العالقة .العليا اإلدارة من الدعم

 .األخرى التنمية م�رسات وجود يف أضعف

دارية إل التنمية ا عىل املنظ�ت التدريبيةأثر  :م)، بعنوان٢٠١٦دراسة عيل، برعي (

 ):ية جنوب كردفانال و  -بوزارة الرتبية والتعميم  (بالتطبيق عىل

ر أ ا ىلوركزت ع دارية بشكل عام،إل التنمية ا يفتناولت الدراسة أثر التدريب 

وتوصلت  جنوب كردفان. بوالية� بوزارة الرتبية والتعميم لالتدريب يف أداء العام

 هقة ب� نوعية ومستوى التدريب الذي تقوم بال ناك عه الدراسة ألهم النتائج التالية:

يساعد يف ن التدريب املستمر أ و ، فرادأل املنظ�ت وتحس� أداء العمل يف املؤسسات وا

وصت أ النتائج  هذه ضوء ىلوع بالوالية،تحس� أداء العمل يف وزارة الرتبية والتعميم 

 ،م�ام يف رفع مستوى أداء العسهية التدريب حتى تملت�م بعالهالدراسة املنظ�ت با

 .داريةإل نتاج والتنمية اجل زيادة اإل أ ساليب تدريبية حديثة من أ ن تتبنى أ و 

  Jha, Sumi., Bhattacharyya, SomSekhar., & Fernandes, Christoدراسة 

كسوابق من أجل تحقيق  ،التنمية اإلدارية، والتدريب ،البرشية م)، بعنوان: املوارد٢٠١٦( 

 اإلسرتاتيجي: التكامل

 ب� إسرتاتيجية تكامل عالقة تكوبن خالل من �وذج إىل تطور الدراسة تهدف

 .التنظيمي والهيكل والقيادة والتدريب البرشية التنمية اإلدارية، واملوارد

 ) من مديري٤٠٢عىل ( منظم استبيان عن طريق توزيع الدراسة أجريت وقد

 حد عىل والخاص العام القطاع رشكات يف يعملون الذين الهند، يف التصنيع منظ�ت

 واملواردالتنمية اإلدارية،  الخارجية كانت: املتغ�ات أن إىل الدراسة نتائج سواء. وأشارت

 املتغ� التنظيمي، وكان والهيكل ،القيادة الدخيلة فهي: املتغ�ات والتدريب، أما البرشية
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وأن اندماج التنمية اإلدارية واملوارد البرشية، مع التدريب  .اإلسرتاتيجي التكامل الداخيل:

 يساعد عىل تحقيق التكامل اإلسرتاتيجي. 

 النتائج: 
الن�ذج الدولية يف تنمية املـوارد البرشـية، واالسـتث�ر يف رأس ما أهم السؤال األول:  -١

 املال البرشي؟

) ١الدراسة (ملحق رقم  خرباء من متت اإلجابة عن هذا السؤال من خالل الطلب

 أهم الن�ذج الدولية يف تنمية املوارد البرشية، واالستث�ر يف رأس املال البرشي، تحديد

 وكانت نتائج آرائهم عىل النحو التايل:

 أهم الن�ذج الدولية يف تنمية املوارد البرشية، واالستث�ر  ):٢(جدول 

 يف رأس املال البرشي

 الرتتيب النسبة املئوية التكرار الن�ذج رقم النموذج
 ١ ٪٥٦ ١٥ النموذج السنغافوري ٣
 ٢ ٪٣٣ ٩ النموذج األمرييك ١
 ٣ ٪٧ ٢ النموذج الربيطا� ٢

 ٤ ٪٤ ١ غ� ذلك ٤

  ٪١٠٠ ٢٧ املجموع

 

أهم كوفًقا آلراء خرباء الدراسة حصل النموذج (السنغافوري) عىل املرتبة األوىل 

بنسبة مئوية  الن�ذج الدولية يف تنمية املوارد البرشية، واالستث�ر يف رأس املال البرشي،

، وحل باملرتبة الثالثة ٪٣٢، وحل باملرتبة الثانية النموذج (األمرييك) بنسبة مئوية ٪٥٦

، واقرتح عدد من الخرباء النموذج (اليابا�)، وكذلك ٪٧بنسبة مئوية (الربيطا�)  النموذج

 (املاليزي). 
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باستعراض النموذج صاحب املرتبة األوىل  الدراسة سيتم االكتفاء حجم وبسبب

 عىل النحو التايل:(السنغافوري)، وذلك 

  :يف تنمية املوارد البرشية، واالستث�ر يف رأس املال البرشي سنغافورة �وذج دولة
 

 متهيد: 

رافق النجاح الباهر للتجربة التنموية الشاملة يف دولة سنغافورة، حتى أصبحت هدفًا 

للدراسة واالستطالع، لرصد أسباب متيزها، ويتضح أن محور هذا النجاح الفائق، يكمن يف 

، حتى أصبح نظام تنمية املوارد البرشيةحسن استث�رها لرأس املال البرشي، واالهت�م يف 

 وري �وذًجا يحتذى به.التعليم السنغاف

مليون نسمة،  ٥٬٤٦٠٬٣٠٢سنغافورة دولة تقع يف قارة آسيا، ويبلغ عدد سكانها 

عام تحولت من جزيرة فق�ة معدومة  ٥٠وهي قصة نجاح استثنائية، إذ إنها يف أقل من 

املوارد الطبيعية إىل بلد تضاهي مستويات معيشة سكان نظ�اتها يف الدول الصناعية 

 ).١٤٨ ه:١٤٣٥ األكرث تطوراً (الدخيل،الكربى 

ترتيب البلدان حسب دليل التنمية البرشية لعام ) يف ١١املركز ( سنغافورةحققت 

دولة تضمنها  ١٨٨)، من ٣٩م، يف ح� حلت اململكة العربية السعودية يف املرتبة (٢٠١٤

 .)٣٠م:٢٠١٥وآخرون، ، جهانالدليل (

٣٣%

٥٦%٤%

٧%

البشري وفًقا أهم النماذج الدولية يف تنمية املوارد البشرية، واالستثمار يف رأس املال): ١(شكل 
آلراء خرباء الدراسة

النموذج األمريكي

النموذج الربيطاين

النموذج السنغافوري

غري ذلك
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) دوالر أمرييك، يف ٤٢٨من ( )GDP( املحيلنصيب الفرد من إج�يل الناتج ارتفع 

) دوالر أمرييك، وتراجع إىل ٥٦٨٨٨م) عندما وصل إىل (٢٠١٤م)، ليبلغ ذروته يف (١٩٦٠(

يف  نصيب الفرد من إج�يل الناتج املحيلم). بين� بلغ ٢٠١٥) دوالر أمرييك يف (٥٢٩٠٠(

 ه). ١٤٣٧(البنك الدويل، م) ٢٠١٥) دوالر أمرييك يف (٢٠٤٨١اململكة العربية السعودية (

 :إ�ائية وطنية إسرتاتيجيةدمج سياسات تطوير املهارات يف 

يف الخطط اإل�ائية الوطنية  إسرتاتيجياً ا شكل تطوير املهارات واملؤهالت عنرصً 

؛ دور الحكومة النشط: (وهي أربعة مجاالت،يف  إسرتاتيجيات عىلاعتمد و سنغافورة، ل

يف  اتباع نهج قطاعي يف بناء القدرات؛ اعت�د نهج استباقي التعلم املنفتح عىل الخارج؛

 ): تطوير املهارات

يف النهوض بالصادرات  نشطاً  سنغافورة دوراً  ةأدت حكوم :دور الحكومات النشط -

واالستث�ر ونقل التكنولوجيا والتغي� التكنولوجي وتنمية املوارد البرشية. 

اء املؤهالت والقدرات عىل مستوى واستخدمت تلك السياسات عىل نحو فّعال لبن

 املنشأة والقطاع والبلد. وقد صاغت إسرتاتيجيات إ�ائية وطنية باعتبارها إطاراً 

  .للتنسيق واالتساق ب� السياسات

تىس التعلم من مصادر أجنبية أهمية كا :إسرتاتيجية تعلم منفتح عىل الخارج -

 ب�ة.ك

 ،يف التصنيع قطاعياً  افورة نهجاً اعتمدت سنغ :النهج القطاعي يف بناء القدرات -

حددت سنغافورة يف . رغم أن ذلك حدث يف مراحل مختلفة من عملياتها اإل�ائية

ب�ة كمرحلة مبكرة من عمليات تنميتها قطاعات إسرتاتيجية ذات إمكانات تعلم 

تتيح االرتقاء يف سلسلة التعلم والقيمة املضافة. ومثلت إسرتاتيجياتها القطاعية 

املتعلقة بتطوير املهارات. وعىل سبيل املثال أنشأت هيئات  سرتاتيجياتهاإ أساس 

قطاعية لرصد التطورات يف قطاعات محددة، مبا يف ذلك تأث� العوملة 

يفية تأث� تلك كوقيّمت  ة.والتكنولوجيات الجديدة وم�رسات اإلدارة الجديد

ىل نظام تطوير التغي�ات عىل الطلب عىل املهارات ونقلت تلك املعلومات إ

 .املهارات

استبقت سياسات التعليم والتدريب يف حاالت  :هج استباقي لتطوير املهاراتن -

مداد يف املوعد اإل التدارك الناجحة املتطلبات املقبلة من املهارات بغية ض�ن 
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ويكمن التحدي يف  .املناسب باملهارات الالزمة لتحقيق األهداف اإل�ائية للبلد

البلدان عىل بناء مسار تعلم وابتكار ووضع إسرتاتيجية نشطة تدمج تنمية قدرة 

العلوم والتكنولوجيا والتعلم يف السياسات الصناعية والتجارية واالستث�رية بغية 

   .تحقيق التنمية االقتصادية واالجت�عية

ا يف تحديد االحتياجات من املهارات والتدريب ا قطاعيً وتعتمد سنغافورة نهجً 

وتحّدد القطاعات ). ٢٠٠٧ ،؛ باول ٢٠٠٨ ،؛ تشيون ٢٠٠٨، التنمية (شانهان وهاندألغراض 

 تربط السياسات الحكومية،، تطوير عن طريق عملية ثالثيةللالتي تحتاج  اإلسرتاتيجية

عن طريق وذلك  بتطوير املهارات، سياسات الصناعة واالستث�ر،و  والرتتيبات املؤسسية،

شمل يو .واالحتياجات من املهارات حسب القطاعات هنية،تحاليل محددة لالحتياجات امل

واملعلومات  واستقصاء املؤسسات، النهج املستخدم يف هذه العملية تحليل سوق العمل،

وتقوم الهيئات  .ودراسات محددة للقضايا القطاعية النوعية الواردة من أصحاب املصلحة،

 :القطاعية مبا ييل

وم�رسات  والتغي� التكنولوجي، يف ذلك تأث� العوملة، مبا ،رصد التطورات يف قطاعها -١

 .اإلدارة الجديدة

 .الطلب عىل املهارات يفيفية تأث� تلك التغ�ات كتحليل  -٢

، القطاعات للمهارات املناسبة لدعم التغ�ات االقتصاديةكل تقييم مدى امتالك  -٣

إىل إمداد  املهارات مستقبالًوترتجم الوزارات املعنية املعلومات املتعلقة مبتطلبات 

أو  ز ومؤسسات التدريب،كبزيادة عدد مرا عىل سبيل املثالوذلك  ،تعليمي وتدريبي

أو إلغاء حوافز التدريب يف املجاالت ضعيفة  تقديم منح تدريب عىل املهارات الالزمة،

 -٩٨م: ٢٠٠٨(مكتب العمل الدويل،  األولوية التي يتقلص فيها الطلب عىل الع�ل

١٠٣.( 

وتأكيًدا ملا وصلت إليه سنغافورة من تنمية متميزة وتجربة متفردة، حققت يف 

م، املرتبة السادسة، وقد كانت تحتل املرتبة ٢٠١٦ العاملي للعام االبتكار تصنيف مؤرش

 Cornellم  ٢٠١٣م، واحتلت املرتبة السادسة يف ٢٠١٤م، وكذلك يف ٢٠١٥السابعة يف 

University, INSEAD, and WIPO, 2016:15).( 

زية املسؤولة عن تنسيق كالة تنمية القوة العاملة يف سنغافورة الهيئة املر كثل و مت

جميع قضايا رأس املال البرشي. وتتوىل تعزيز قابلية العّ�ل لالستخدام عن طريق زيادة 
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املهارات وإعادة التدريب. ويتمثل هدفها عىل املدى البعيد يف مساعدة العّ�ل عىل 

عىل وظائفهم مزودين بأحدث املهارات والتعاون مع أصحاب العمل من أجل  الحفاظ

تعزيز م�رسات املوارد البرشية يف نظام يشجع التعلم املتواصل. وتستجيب برامج 

التدريب الخاصة بالشباب والكهول من العّ�ل إىل احتياجات القوة العاملة عن طريق 

تدريب املوظف� الكهول. وتقدم املبادرة مخطط التدريب التعاو� للبالغ� ومبادرة 

لتجديد املهارات واالرتقاء بها بواسطة برنامج  النموذجية للتدريب عىل املهارات دروساً 

م نهاراً   فرصاً  الة أيضاً كوتتيح الو  .أو مساء ويف عطل نهاية األسبوع لبعض الوقت يقدَّ

. ل خارج نظام التعليم الرسميالعت�د املهارات املهنية أو التقنية التي يكتسبها العّ� 

ويسهم ذلك يف االعرتاف باملهارات وإمكانية نقلها وقابليتها لالستخدام. أما برنامج تجديد 

مهارات القوة العاملة يف االقتصاد الجديد فهو عبارة عن برنامج رسيع العت�د املهارات 

يل معهد اإلدارة عن طريق دورات تدريبية مكثفة. وتتوىل مؤسسات خاصة أيضاً، من قب

يف سنغافورة وجمعية سنغافورة للتدريب والتنمية ومعهد سنغافورة للموارد البرشية، 

م النقابات يف هوتس .تقديم دورات تدريبية مختومة بشهادات لالرتقاء مبهارات العّ�ل

تعليم أعضائها وتدريبهم عن طريق برنامج إعادة تطوير املهارات، الذي أقّر يف بداية 

ف يف قطاع التصنيع ثم ُعّمم لدعم (إعادة) تدريب عّ�ل قطاع الخدمات. وأنشأ املطا

دورة تدريبية تتعلق  ٤٠صندوق تعليم وتدريب يدعم نحو  مؤمتر النقابات الوطني أيضاً 

وتسهم املنشآت يف تنمية القوة العاملة  .مبهارات تكنولوجيا املعلومات واملهارات املكتبية

يف املائة من إج�يل األجور و�كنها املطالبة  ١هارات بنسبة بواسطة رضيبة تطوير امل

(مكتب العمل الدويل،  باسرتجاع معظم تكاليف التدريب من صندوق تطوير املهارات

 ).١١٤م:٢٠٠٨

 :)MDIS(سنغافورة  يف اإلدارية التنمية معهد •

 للربح هادف الحياة غ� مدى للتعلم مهني معهد أقدم وهو م،١٩٥٦ عام يف تأسس

 وتصميم ،والهندسة ،واإلدارة األع�ل جيد يف بشكل معتمدة دورات سنغافورة، ويقدم يف

 وعلم ،الج�ه�ي واالتصال ،املعلومات وتكنولوجيا ،الحياة وعلوم والصحة األزياء،

 من نخبة بالتعاون مع الربامج هذه الضيافة. وتقدم وإدارة والسياحة والسفر ،النفس

 .األمريكية املتحدة والواليات املتحدة واململكة وفرنسا أسرتاليا يف العريقة الجامعات

 اإلدارة مبسمى (تنمية ملوظفي الرشكات تدريبياً  م ذراعاً ١٩٩٥ عام املعهد يف وأنشأ

  .العاملة للقوى التدريبية االحتياجات واالستشارات)، وذلك لتلبية
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سنغافورة  يف اإلدارية التنمية معهد سنغافورة، يف الرئييس الجامعي للحرم باإلضافة

 ،)الهند( وتشيناي )،ماليزيا( جوهور ،)أوزبكستان( طشقند الخارج: يف فروع ثالثة لديه

 يف متثيل مكاتب أيضا ولديه التوايل. م عىل٢٠١٥و م،٢٠١٣م، و٢٠٠٨ يف أنشئت التي

 رشق جنوب أنحاء جميع يف وكالء عن فضالً وتايلند، النكا ورسي وإندونيسيا والهند الص�

 .(MDIS,2016)آسيا 

 نظام التعليم يف سنغافورة (تعليم شامل): -

يهدف نظام التعليم يف سنغافورة ملساعدة الطالب عىل اكتشاف مواهبهم، وتحقيق 

إمكاناتهم، وتطوير شغفهم للتعليم والذي يستمر معهم طوال حياتهم. فميزانية التعليم 

من  ٣٥٠م. موزعة عىل أكرث من ٢٠١٢يف مليار دوالر وذلك  ١٠٫٦السنوية تقدر بـ 

من موظفي  ٣٢،٠٠٠، والتعليم ما بعد الثانوي، بدعم من ة، والثانويةاملدارس االبتدائي

 ).(Ministry of Education,2012:0التعليم. 

ميزة التنافسية كانت إحدى أهم الدعائم يف تحس� جودة التعليم يف سنغافورة، 

قدمت لآلباء والطالب مجاالت أوسع لالختيار، ك� أجرب تطبيق باعتبار أن هذه التنافسية 

 ). ٩٠هـ:١٤٣٣عىل تحس� برامجها. ( املجيدل،  املساءلة املدارَس 

) عن الدول األعىل يف العامل Pearson 2014م  (٢٠١٤وبحسب تقرير ب�سون لعام  

) عاملياً، ٣( يف التحصيل العلمي واملهارات املعرفية، فقد حلت سنغافورة يف املرتبة

) عاملياً.  ٥م، فقد كانت تحتل املرتبة ( ٢٠١٢متقدمة مبرتبت� عن تصنيفها يف عام 

)PEARSON  REPORT,2014:8.( 

وقد حقق طالب الصف الرابع يف سنغافورة يف مادة الرياضيات يف اختبارات تيمس 

من يف نقطة، وحقق طالب الصف الثا ٦٠٦) املرتبة األوىل بـ TIMSS 2011م (٢٠١١

 :Mullis, Martin, Foy,and Arora ,2012A  نقطة. ٦١١سنغافورة املرتبة الثانية بـ 

40-42) .( 

وكذلك قد حقق طالب الصف الرابع يف سنغافورة يف مادة العلوم يف اختبارات  

نقطة، وحقق طالب الصف الثامن  ٥٨٣) املرتبة الثانية بـ TIMSS 2011م (٢٠١١تيمس 

 :Mullis, Martin, Foy,and Arora ,2012B نقطة. ٥٩٠ة األوىل بـ يف سنغافورة املرتب

38-40) .( 
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) املرتبة الرابعة Pilrs2011م (٢٠١١وقد حقق طالب سنغافورة يف اختبارات ب�لز 

 ). (Mullis, Martin, Foy,and Drucker,2012C: 38 نقطة. ٥٦٧بـ 

نظام التعليمي"، وذلك يف وكانت سنغافورة يف املرتبة الثانية عاملياً يف "جودة ال

–Global Competitiveness Report 2011م ٢٠١٢-٢٠١١تقرير التنافسية العاملية 

  McKinsey Report, published November 2010م ٢٠١٠.  أما تقرير ماكينزي 2012

والذي يبحث يف خصائص النظم املدرسية التي تنتج باستمرار الطالب الذين يؤدون 

بشكل جيد يف اختبارات القياس الدولية، فقد صنف سنغافورة عىل أنها واحدة من 

 .)(Ministry of Education,2012: 3أنظمة املدارس األفضل أداء  يف العامل 

م يف سنغافورة هي سياسة اللغة الثنائية من ب� نقاط القوة الرئيسية لنظام التعلي

، مع نجليزية)، والتشديد عىل أن يكون التعلم واسع النطاق وشامالً(اللغة األم واللغة اإل 

) يف التعليم. ICTالرتكيز عىل جودة املعلم، ودمج تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت (

ء األمور واملجتمع أن مدارسنا يجب أن تعمل بشكل وثيق مع أوليا ونعتقد أيضاً 

Ministry of Education,2012:1).( 

اإلنجاز الحقيقي الذي حققته سنغافورة هذه الجزيرة الصغ�ة هو تطوير نظام 

أحَد أرقى أنظمة التعليم يف العامل بال نزاع حيث مكنها نظامها التعليمي من  دتعليمي يع

التعليم إحدى أولويات  و�ثل .تكوين كفاءات وخربات ساهمت يف بناء اقتصاد البلد

الحكومة السنغافورية، ك� أنه يحقق نتائج جيدة عىل الصعيدين الوطني والدويل، حيث 

عىل أوىل املراتب يف املنافسات العاملية يف مواد  يحصل الطالب السنغافوريون دامئاً 

الرياضيات والعلوم وينجحون عادة يف بلوغ مراكز متقدمة يف مسابقات الرياضيات 

ملية. وتتحدد مهمة الرتبية والتعليم يف تكوين وبناء اإلنسان السنغافوري، لتجعل منه العا

عنرصاً قادراً عىل املساهمة يف تطوير مستقبل بلده. حيث تسعى وزارة الرتبية والتعليم 

السنغافورية إىل مساعدة الطلبة عىل اكتشاف مواهبهم، واستغالل طاقاتهم بأفضل شكل 

، وتحقيق نتائج جيدة وتوف� البنية التحتية الالزمة لذلك من نظام ممكن، والتعلم أكرث

تعليمي متقدم ومؤسسات تعليمية مجهزة بأحدث الوسائل وكذلك أساتذة أكفاء. لقد 

حفزّت هذه النتائج الجيدة التي حققتها جمهورية سنغافورة يف مجال التعليم دوالً 

أرسار تفوق الطالب السنغافوري� يف  عديدة منها الواليات املتحدة األمريكية لدراسة

الرياضيات لالستفادة من التجربة السنغافورية يف التعليم وتصميم املناهج لتطوير طرق 
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التدريس وإعداد األساتذة املتمكن� الذين يسهمون يف صقل املواهب وتنمية القدرات 

 ).٦م:٢٠١٢(امللحقية الثقافية السعودية يف سنغافورة،

ات حتى يسنغافورة بعدة مراحل من اإلصالحات، ففي أواخر السبعينمر التعليم يف 

ات تم الرتكيز عىل الجدارة أو الكفاءة، بهدف التأكد من تلقي الطلبة يوائل التسعينأ 

(تعليم حقيقي)، ومن وضع معاي� عالية للتعليم، وقد تحقق ذلك عرب الرتكيز عىل 

ساليب املتبعة يف املدارس. وقد جرى املناهج الدراسية، وتوحيد الكتب املدرسية، واأل 

إنشاء هيئة تفتيش املدارس، واتخذت إجراءات أخرى لض�ن اتباع املعلم� للمناهج 

صالحات فعلياً، فارتفعت وأساليب التدريس املكلف� بها مركزياً. وقد نجحت هذه اإل 

يرين معدالت تخرج الطلبة، ولكنها أدت إىل تقليص التحكم من جانب املدارس واملد

واملعلم�، ومل يكن هناك أي فكرة لالبتكار أو لتطوير املناهج الدراسية تجرى مببادرة من 

املعلم� أو املدرسة. ونتيجة لالقتصاد القائم عىل املعرفة قامت وزارة التعليم يف أواخر 

ات القرن املايض بإنشاء املدارس املستقلة واملتمتعة بإدارة ذاتية. ومع حلول يمثانين

ات أدركت الحكومة أن وجود عدد قليل من املدارس البارزة مل يكن يصف التسعينمنت

كافياً، عىل الرغم من أن املدارس املستقلة كانت تعمل عىل نحو جيد، فخرجت املرحلة 

، »النموذج املركّز عىل القدرة«الثالثة إلصالح نظام التعليم بسنغافورة، وعرفت باسم 

 الحية متعددة:صإ والتي أطلقت فيها مبادرات 

)، TSLN، (»مدارس التفك�، تعلم األمة«م وهي مبادرة ١٩٩٧أولها كان يف عام 

)، والتي دعت إىل Thinking Schools, Learning Nation( وهي اختصار لعبارة

التعاون من أجل تغي� نظام التعليم، وتنمية ثقافة التعلم والتفك� العميق. وقامت عىل 

مبادئ رئيسية وهي: االستناد إىل نوعية جيدة من املعلم�، منح قادة املدارس  ةأربع

مزيداً من االستقاللية، إلغاء نظام التفتيش والرقابة املدريس، واستحداث �وذج التمييز 

) بحيث تقع School Excellence Model)، وهي اختصار لعبارة (SEM( املدريس

ارس، وتقسيم املدارس إىل مجموعات، يرشف عليها مسؤولية التحكم بالتطوير عىل املد

تعليم «طالق مبادرة جديدة، وهي مبادرة إم جرى ٢٠٠٥موجهون مختصون. ويف عام 

) Teach less, learn more)، وهي اختصار لعبارة (TLLM( ،»أقل، تعلّم أكرث

 ).١٥٥-١٥٣هـ:١٤٣٥(الدخيل،
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 التصور املقرتح: أوجه االستفادة من التجربة السنغافورية يف بناء -

، حتى أصبح نظام تنمية املوارد البرشيةحسن استث�ر رأس املال البرشي، واالهت�م يف  -١

 التعليم السنغافوري �وذًجا يحتذى به.

يف الخطط  إسرتاتيجياً ا عنرصً يعد تطوير املهارات واملؤهالت التدريب من أجل  -٢

 .سنغافورةلاإل�ائية الوطنية 

األدوار ب� قطاعات املجتمع الثالث يف سنغافورة، أسهم يف تحقيق هذا تكامل  -٣

 املستوى من التنمية الشاملة كتجربة متفردة.

 ؟لتنمية اإلداريةفاعلة لقناة كلتدريب املتبادل لما التصور املقرتح السؤال الثا�:  -٢

)، التي ١متت اإلجابة عن هذا السؤال بعد أخذ آراء خرباء الدراسة (ملحق رقم 

 قابلية التصور املقرتح للتطبيق يف البيئة السعودية، مع مراعات مالحظاتهمأكدت 

 :عىل النحو التايلوذلك  التطويرية عليه،

 تصور مقرتح - التدريب املتبادل قناة التنمية اإلدارية

، التكامل ب� 2020برنامج التحول الوطني ، 2030رؤية اململكة : نطلقاتامل

غ� الربحي)، املسؤولية املجتمعية وخدمة  الخاص، قطاعات املجتمع الثالث (الحكومي،

 .املجتمع، االستث�ر الرشيد للموارد املالية والبرشية املتاحة

يحث  ألساس الفكري (الفلسفي): التكامل مطلب مجتمعي وتنموي،ا األسس: 

يف رأس املال البرشي، من خالل الرشيد األساس االقتصادي: االستث�ر  عليه الفكر اإلسالمي.

، يف ظل حسن توظيف املوارد البرشية واملالية، تحقيقاً للتنمية اإلدارية املستدامة

األساس الوظيفي: تفعيل دور الجامعات، ومعهد اإلدارة العامة،  التحديات االقتصادية.

مكانيات اإل وتنمية وتطوير ، واستث�ر ةوت خربة يف دعم القطاعات الثالثبيبوصفها 

لتحقيق أمثل التطبيقات التي تؤدي لتفعيل دورها يف  البرشية واملادية املتوفرة فيها،

  .تحقيق أهدافها ومن ثمالتعليم والبحث العلمي وخدمة املجتمع، 

 أهداف التصور:

 املجتمع الثالثة (الحكومي، الخاص، غ� الربحي)قطاعات يف  املوارد البرشيةتنمية  -١

 املستدامة. العنرص األسايس يف تحقيق التنمية اإلداريةبكفاءة وفاعلية، والتي تشكل 
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االستث�ر الرشيد لإلمكانيات املتاحة يف قطاعات املجتمع الثالثة (الحكومي، الخاص،  -٢

 وخرباتها املرتاكمة، يف ظل التحديات االقتصادية. غ� الربحي)

(الجامعات، معهد اإلدارة العامة) والتدريبية  التعليمية دور املؤسساتتوسيع نطاق  -٣

 ، الخارجية والداخلية.يف تنمية املوارد البرشية

 متطلبات التصور:

اعلة لتبادل عقد رشاكة ب� وزارة التعليم ومعهد اإلدارة العامة، بغرض بناء قناة ف -

الخربات واملنافع يف مجال تنمية املوارد البرشية الخارجية والداخلية، من خالل 

 .(الحكومي، الخاص، غ� الربحي) قطاعات املجتمع الثالثةالتكامل مع 

عقد رشاكة ب� فروع معهد اإلدارة العامة والجامعات املحلية، لتبادل الخربات  -

 ، بصورة تكاملية.ملوارد البرشيةتنمية اونرشها، وتفعيل دوره� يف 

(الحكومي، الخاص، غ�  قطاعات املجتمع الثالثةتفعيل رشاكات الجامعات مع  -

 .تنمية املوارد البرشية، املتوامئة مع الربحي)

مع القطاعات  تنمية املوارد البرشيةتفعيل رشاكات معهد اإلدارة العامة يف  -

 الحكومية.

 مكونات وأدوار التصور:

 املكونات األساسية:. ١

(الحكومي،  قطاعات املجتمع الثالثةالجامعات: استث�ر رشاكات الجامعات مع  -

، يف تفعيل هذه القناة والتي تنفذ حالياً من خالل أودية الخاص، غ� الربحي)

املسؤولية املجتمعية التقنية، والكرايس البحثية واألوقاف، والربامج التطوعية و 

 بخدمة املجتمع فيها.للع�دات املعنية 

تنمية رأس معهد اإلدارة العامة: استث�ر خربات معهد اإلدارة العامة املرتاكمة يف  -

 يف تفعيل هذه القناة.  الحكومي،يف القطاع  املال البرشي

: التفاعل مع القناة، من (الحكومي، الخاص، غ� الربحي) قطاعات املجتمع الثالثة -

املتاحة يف القناة لتنمية مواردهم البرشية، وكذلك خالل استث�ر الفرص التدريبية 

املقدمة منهم، ملنسويب للجامعات،  تنمية املوارد البرشيةطرح الربامج املعنية ب

 وملنسويب معهد اإلدارة العامة.
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 . مكونات التدريب املبارش:٢

، بصورة تنمية املوارد البرشية: طرح الربامج املعنية بفروع معهد اإلدارة العامة -

 تكاملية مع الجامعات املرتبط بها كل فرع.

بالجامعات: طرح الربامج املعنية  الع�دات املعنية بالتطوير األكاد�ي واإلداري -

 املرتبط بها. فرع معهد اإلدارة العامة، بصورة تكاملية مع تنمية املوارد البرشيةب

 :عن بعدالتدرب اإللكرتو� و . مكونات التدريب ٣

: توفر البيئة التقنية الحاضنة عن بعدالتعلم بالتعلم اإللكرتو� و الع�دات املعنية  -

 .تنمية املوارد البرشيةللربامج املعنية ب ةاإللكرتوني يةالتدريبللقناة، واملنصات 

 برامج معهد اإلدارة العامةيف معهد اإلدارة العامة: طرح  مركز التدريب عن بعد -

بالطرق التي تتالءم مع طبيعة كل  عن بُعد، تنمية املوارد البرشيةاملعنية ب

 .برنامج

 مراحل تطبيق التصور:

  :املرحلة األوىل: التأسيس 

تبنى القناة من خالل عقد رشاكة رئيسة ب� وزارة التعليم، ومعهد اإلدارة العامة، 

 وفرع من فروع معهد اإلدارة يف نفس املدينة. -تتبنى هذا التصور -ثم ب� جامعة 

 اعات املجتمع الثالثة (الحكومي، الخاص، غ� الربحي)قطيتم إرشاك مؤسسات 

 التي لديها رشاكات قامئة حالياً مع الجامعة الحاضنة للتصور، ومعهد اإلدارة العامة. 

يتم تصميم موقع إلكرتو� (عن طريق الجامعة التي تبنت هذا التصور) يغذى 

بالربامج التدريبية بصورتها املبارشة، أو اإللكرتونية، أو عن بعد، والتي ترشحها الجامعات 

 قطاعات املجتمع الثالثةومعهد اإلدارة العامة، وتستهدف فيها األفراد يف مؤسسات 

تطرح هذه املؤسسات املشاركة يف القناة الربامج التدريبية املشاركة يف القناة. وكذلك 

 التي �كن أن تقدمها ملنسويب الجامعات ومعهد اإلدارة العامة.

التدريب يتم بصورة متبادلة يف القناة، بحيث تغطى تكاليف الربامج التدريبية 

امة من جهة، املطروح، وفقاً ملبدأ املنفعة املتبادلة، ب� الجامعات ومعهد اإلدارة الع

 املشاركة يف القناة من جهة أخرى.  قطاعات املجتمع الثالثةومؤسسات 
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يحق لألفراد واملؤسسات غ� املشاركة يف القناة، الحصول عىل الخدمات التدريبية، 

مبقابل مادي يوجه للجهة املنفذة للربنامج، ويحقق مفهوم االستدامة املالية لض�ن 

 استمرارية القناة وتطويرها. 

 :املرحلة الثانية: التجريبي 

 تطلق القناة، ويتم تقويم عملها، ورصد فرص التحس�. 

 :املرحلة الثالثة: التطوير 

استث�ر فرص التحس� يف تطوير القناة، والتوسع يف إرشاك عدد أكرب من جامعات 

وفروع معهد اإلدارة العامة يف مختلف مدن اململكة العربية السعودية، وكذلك مؤسسات 

التي لديها الرغبة يف املشاركة  طاعات املجتمع الثالثة (الحكومي، الخاص، غ� الربحي)ق

 يف القناة.

 :املرحلة الرابعة: االنطالق 

 تعمل القناة بكامل طاقتها.

 املحكات:

 التغذية الراجعة من قبل املستفيدين من األفراد املشارك� يف الربامج التدريبية. -

 ن قبل الجهات املستفيدة من الربامج التدريبية.قياس أثر التدريب م تقارير -

 التصور املقرتح

 

 

 

 

 

 

 

 القناة
 

 اجلامعات
 العامةمعهد اإلدارة 

 

 
 
   

 القطاع احلكومي

 القطاع اخلاص

   

  

  

  

 عمادات املعنية ابلتعلم اإللكرتوين الــ  
 مركز التدريب عن بعدــ 

 فروع معهد اإلدارة العامةــ 
 نية ابلتطوير العمادات املعــ 

 األكادميي واإلداري
 

       

     

     

     

  

 

التغذية 

 

 

 التغذية الراجعة

  

 

 التدريب املباشر

 

عن التدرب التدريب اإللكرتوين و 

 

تدريب  فرص 

 تدريب مباشرة فرص 
تدريب  فرص

 مباشرة تدريب فرص 
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 التوصيات

تبني التصور املقرتح الذي خرجت به الدراسة، من قبل املكونات األساسية  -

 للتصور، ووفًقا ملراحل تنفيذه املقرتحة.

تنفيذ دراسات موسعة لتحديد االحتياجات التدريبية يف قطاعات املجتمع الثالثة  -

 (الحكومي ، الخاص ، غ� الربحي) يف البيئة السعودية.

تفعيل دور املؤسسات التعليمية والتدريبية (الجامعات، معهد اإلدارة العامة) يف  -

اململكة العربية السعودية ، بتطوير وتنمية املوارد البرشية يف قطاعات املجتمع 

الثالثة (الحكومي ، الخاص ، غ� الربحي)، والتي تشكل العنرص األسايس يف 

 ءة وفاعلية .تحقيق التنمية اإلدارية املستدامة بكفا
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 :املراجع

 املراجع العربية:

 .دار صادر: ب�وت، ٣، طلسان العرب ).ه١٤١٤. (محمد ،ابن منظور -

التنمية اإلدارية وأثرها عىل األداء الوظيفي م). ٢٠١٠، وآخرون. (عزة، أبوشقدم -

كلية ، دارة األع�لإ قسم . يف الوزارات الحكومية العاملة يف محافظة نابلس

 جامعة النجاح الوطنية.، والعلوم اإلدارية االقتصاد

 نحو اململكة مناطق إمارات يف العامل� اتجاهاتم). ٢٠١٠( .سعود سعود، آل -

. هـ١٤٣٠ - هـ ١٤٢٥ الثامنة: التنمية خطة خالل اإلدارية التنمية معوقات

جامعة  قسم العلوم اإلدارية، كلية الدراسات العليا، غ� منشورة، ماجست�رسالة 

 ، الرياض.نايف العربية للعلوم األمنية

 :لبنان ،٢، طإدارة املوارد البرشية وكفاءة األداء التنظيميم). ٢٠٠٠( بربر، كامل. -

 .املؤسسة الجامعية للدراسات والنرش والتوزيع

ه). وزارة الخدمة املدنية، ١٤٣٧. (برنامج امللك سل�ن لتـنـمية املوارد البرشية -

  ، منه١٤٣٧/ ٠٥/١٢تاريخ  جعت يفاسرتُ 

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

 من ،ه١٤٣٧/ ٠٦/١٢تاريخ  جعت يفاسرتُ ، إج�يل الناتج املحيل. ه)١٤٣٧الدويل. ( البنك -

http://data.albankaldawli.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?locatio

ns=SG 

عىل تنمية اإلدارة املحلية يف تأث� املوارد البرشية م). ٢٠١٠بوكعباش، نوال. ( -

قسم العلوم ، رسالة ماجست� غ� منشورة، دراسة حالة والية جيجل، الجزائر

جـــــامعة  كلية العلوم السياسية واإلعالم، ،السياسية والعالقات الدولية

 .الجــــزائــر

مدخل إىل تنمية املوارد البرشية مع دراسة الواقع يف م). ٢٠١٢بوكميش، لعيل. ( -

 . الجزائر: دار الراية للنرش والتوزيع.الدول العربية

التنمية يف كل  ٢٠١٥تقرير التنمية البرشية ). م٢٠١٥( جهان، سليم، وآخرون. -

 .برنامج األمم املتحدة اإل�ايئ ،ملحة عامة عمل
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التدريب اإلداري ملديري املدارس يف ضوء احتياجاتهم ه). ١٤٢٩الجهني، أحمد. ( -

تحليلية من وجهة نظر مديري ووكالء مدارس تعليم البن� (دراسة  التدريبية

، رسالة ماجست� غ� منشورة، قسم اإلدارة الرتبوية والتخطيط، ة)بينبع الصناعي

 كلية الرتبية، جامعة أم القرى، مكة املكرمة.

ضوء  مرص يف دارية للقيادات الجامعية يفإل التنمية اه). ١٤٣١إ�ان. ( حرب، -

. رسالة ماجست� غ� منشورة، قسم الرتبية املقارن جنبيةأل بعض الخربات ا

 واإلدارة، كلية الرتبية، جامعة الزقازيق، مرص. 

 التنمية أهداف تحقيق يف العامة السياسات دورم). ٢٠١٢. (عبدالرحيم ،خليل -

 جامعة ،التجارة كلية، العلمية املجلة. الحكومية الخدمات تطوير مدخل :اإلدارية

 .١١٣-٨٤: ٥٣مرص،، أسيوط

تعلومهم، نظرة يف تعليم الدول العرش األوائل يف . هـ)١٤٣٥الدخيّل، عزام. ( -

 . لبنان: الدار العربية للعلوم نارشون. مجال التعليم عرب تعليمهم األسايس

أثر إسرتاتيجية تنمية املوارد البرشية عىل أداء األفراد م). ٢٠١٤. (مانع ،سربينـة -

، رسالة دكتوراه غ� حالة عينة من الجامعات الجزائريةدراسة  يف الجامعات:

، جامعة محمد خيرض، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسي�منشورة، 

 .جمهورية الجزائرية الد�قراطية الشعبية

 دار أسامة للنرش والتوزيع. . األردن:املعجم اإلداريم). ٢٠١٠( ، سم�.الشوبيك -

الرشاكة ب� القطاع� الحكومي ذو القعدة).  ١٦-١٣ه،١٤٣٠( إ�ان. ،عزمي -

املعوقات املدانة واملأمول يف التنمية ( والخاص يف اململكة العربية السعودية

. قدم للمؤمتر الدويل للتنمية اإلدارية: نحو أداء متميز يف القطاع ة)املستدام

 الحكومي، معهد اإلدارة العامة، الرياض.

(بالتطبيق دارية إل التنمية ا عىل املنظ�ت التدريبيةأثر م). ٢٠١٦عيل، برعي. ( -

. املجلة املرصية للعلوم )ية جنوب كردفانال و  -بوزارة الرتبية والتعميم  عىل

 .٨٩-٧٠):٢(١٣التطبيقية، 

دور التدريب يف رفع كفاءة أداء موظفي القطاع ه). ١٤٣٤الغامدي، خالد. (  -

جت�عي مكاتب الض�ن اال  -ت�عية جال العام دراسة حالة وزارة الشؤون ا

جامعة ، دارية واملاليةكلية العلوم اإل ، رسالة ماجست� غ� منشورة، طقة الباحةنمب

 الباحة.
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 بالتنمية وعالقتها اإلدارية التنمية ب� التكامل عالقةم). ٢٠١٥قرين، عيل. ( -

التيس�، ، مجلة العلوم االقتصادية وعلوم ملؤسسة خدمية حالة دراسة االقتصادية

٣٠٢-٢٧٩: ١٥. 

 دراسة حالةأثر التدريب يف األداء باملؤسسات العامة ه). ١٤٣٠( أحمد.، املد� -

الفرتة من باململكة العربية السعودية يف  الخطوط الجوية العربية السعودية

جامـعــة ، الدراسـات العليا، رسالة دكتوراه غ� منشورة، كلية م٢٠٠٨ - ٢٠٠٠

 دان.، السو الــنيلــــ�

تقييم وقياس العائد عىل شوال).  ٢٣-٢٢ه ١٤٢٤مركز البحوث والدراسات. ( -

، ورقة عمل مقدمة إىل اللقاء الثالث للتوظيف والسـعودة، االستث�ر يف التدريب

 قطاع املعلومات والتدريب، الغرفة التجارية الصناعية بالرياض.

دار : بولتاناس ،٢ط. املعجم الوسيط). هـ١٣٩٢وآخرون. ( إبراهيم، مصطفى، -

  .الدعوة

مهارات من أجل تحس� اإلنتاجية و�و الع�لة ). ٢٠٠٨مكتب العمل الدويل. ( -

 ، جنيف.٩٧، مؤمتر العمل الدويل، الدورة والتنمية

الدليل االرشادي للطالب م ). ٢٠١٢امللحقية الثقافية السعودية يف سنغافورة. (  -

 .٢. ط الدارسيـن يف جمهوريـة سـنغافورة

هيكل اإلنفاق الحكومي عىل قطاعات ه). ١٤٣٥وزارة االقتصاد والتخطيط. ( -

ه من  ٤/٥/١٤٣٥اململكة العربية السعودية، تم االسرتداد يف . التنمية

http://www.planning.gov.sa. 

 التنمية طةلخ والسياسات األهدافه). ١٤٣٦والتخطيط. (وزارة االقتصاد  -

 ، اململكة العربية السعودية.العارشة

، التنفيذية لنظام الخدمة املدنيةالئحة اله). ١٣٩٧وزارة الخدمة املدنية. (  -

 اململكة العربية السعودية.

، اململكة التدريب يف الخدمة املدنيةالئحة ه). ١٤٣٧وزارة الخدمة املدنية. ( -

 العربية السعودية.

، بيان وزارة املالية مبناسبة صدور امليزانية العامة للدولةه). ١٤٣٧وزارة املالية. ( -

 اململكة العربية السعودية.  

  

http://www.planning.gov.sa/
http://www.planning.gov.sa/
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الملخص:

تسهم الجامعات كبيوت خبرة في تحقيق التنمية الإدارية المستدامة، والتي تتركز وظائفها الثلاث فيها (التعليم، البحث      العلمي، خدمة المجتمع)، فكل هذه الأدوار بشكل أو بآخر تصب في الاستثمار برأس المال البشري الذي يشكل العنصر الأساسي في تحقيق التنمية الإدارية، يضاف لذلك ما تملكه من موارد بشرية ومالية ذات كفاءة وفاعلية.

من جهة أخرى يسهم معهد الإدارة العامة بصورة أساسية في التنمية الإدارية في المملكة، من خلال العمل على تحقيق أهدافه الاستراتيجية في برنامج التحول الوطني 2020، ورفع كفاءة رأس المال البشري، وهو بيت خبرة فاعل في هذا المجال.

هدفت الدراسة بناء تصور مقترح قائم على الاستثمار الرشيد للإمكانيات المتاحة في قطاعات المجتمع الثلاثة (الحكومي، الخاص، غير الربحي)، بتشكيل قناة فاعلة (عبارة عن موقع إلكتروني) تربطهم بما تقدمه الجامعات من جهة، ومعهد الإدارة العامة من جهة أخرى، من برامج تدريبية وتطويرية، ونقل خبراتها لهذه القطاعات، وكذلك العكس بحيث توفر هذه الجهات فرص تدريبية لمنسوبي الجامعات ومعهد الإدارة العامة، من خلال التكامل بينهم، في تطوير وتنمية الموارد البشرية، والتي تشكل العنصر الأساسي في تحقيق التنمية الإدارية المستدامة بكفاءة وفاعلية، وتطويرها وتنميتها يعد مطلبًا أساسيًا ولا سيما في ظل التحديات الاقتصادية. وتم ذلك من خلال استعراض أهم الممارسات الدولية في تنمية الموارد البشرية، والاستثمار في رأس المال البشري.

استخدم الباحث في هذه الدراسة المنهج الوصفي، لملاءمته لطبيعة موضوعها من خلال مراجعة الأدبيات النظرية وتحليليها؛ بغرض تحقيق أهداف الدراسة، ثم استخدم الباحث أسلوب الخبراء، للوصول لمرئيات مشتركة في بناء التصور المقترح، والتأكد من قابليته للتطبيق، وتم اختيارهم من قطاعات المجتمع الثلاثة (الحكومي، الخاص، غير الربحي). ثم خرجت الدراسة بمجموعة من التوصيات.

الكلمات المفتاحية:  التنمية الإدارية، رأس المال البشري، التدريب. 
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المقدمة:

النمو والتطور سنة الحياة، وخصوصاً في عصرنا، عصر المعرفة والانفجار التقني والعلمي، والذي يصاحبه عملية مستمرة من التغيير، تظهر جلياً في المجتمعات، وبمختلف مستوياتها، وبالتأكيد ينعكس ذلك على المؤسسات والمنظمات المختلفة، وفي قطاعات المجتمع الثلاثة (الحكومي، الخاص، غير الربحي)، والذي يتطلب تحقيق تنمية شاملة تواكبها.

يجب أن ينظر إلى التنمية باعتبارها عملية شاملة، فعندما تبذل الجهود لتطوير آليات البيروقراطية، بينما تبقى بقية مكونات المجتمع متخلفة، يؤدي ذلك إلى تطوير سلبي، ومن هنا يجب أن تكون التنمية الإدارية جزء من عملية تغيير اجتماعي مفيد تشمل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية  .(Deva,2006:239)

يؤكدAlvin Toffler  في كتابه "صدمة المستقبل" Future Shock على أهمية التدريب كإستراتيجية من أجل البقاء فهو كما قال إستراتيجية مستقبلية في مواجهة فرط التنمية الذي يتعرض له الإنسان. إذاً التدريب عملية مستمرة خلال حياة الفرد تبدأ منذ ولادته وتستمر حتى مماته. (المدني، 1430هـ، ص ١٩).

لمواكبة سرعة التطور والتغير في هذا العصر، يصبح التدريب هو الوسيلة الأنجع في معالجة هذه الإشكالية، لدوره الرئيس في تنمية الموارد البشرية، والتي تشكل العنصر الأساسي في تحقيق التنمية الإدارية المستدامة بكفاءة وفاعلية، وذلك سينعكس على تحقيق التنمية الشاملة المأمولة.

عند تتبع أهمية المورد البشري عبر كل الدراسات السابقة، نجد أن معظمها يركز على ضرورة تنمية العنصر البشري، وعلى الدور الذي يلعبه في مجال التنمية الإدارية، وخاصة في عصر العولمة في الوقت الحالي الذي يفرض ضرورة التفتح على الدول الأخرى والتحكم في التكنولوجيا والتطلع إلى الأفضل، ومعرفة الجديد في مجال الإدارة، فعملية الاستثمار في الموارد البشرية وفي تنميتها، وترقيتها، بتحسين مهاراتها والزيادة من كفاءتها المهنية والفنية داخل المنظمات، أصبحت مطلبًا أساسيًا ومهمًا من أجل تحقيق التنمية الإدارية (بوكعباش،٢٠١٠م، ص ٥).

هناك ترابط بين المفاهيم الثلاث: التدريب، تنمية الموارد البشرية، التنمية الإدارية، فهي تسهم في رفع فاعلية وكفاءة الأداء بشكل عام، بحيث نجد أن التدريب عنصر رئيس في كل من تنمية الموارد البشرية، والتنمية الإدارية، وكذلك التنمية الإدارية تتكامل مع تنمية الموارد البشرية والتدريب في تحقيق مستوى الأداء المأمول. (قرين، ٢٠١٥م)، (أبوشقدم، وآخرون، ٢٠١٠م)، (بوكعباش،٢٠١٠م)، (حرب، ١٤٣١ه)، (سبرينـة، ٢٠١٤م)، (الغامدي، ١٤٣٤ه)،(علي، ٢٠١٦م)، Jha, SomSekhar, & Christo, 2016)).

مفتاح التطوير في قطاعات المجتمع الثلاثة (الحكومي، الخاص، غير الربحي)، يكمن في العائد من الاستثمار في رأس المال البشري، لأنهم ثروتها الحقيقية، وهنا يكمن دور الجامعات من جهة، ومعهد الإدارة العامة من جهة أخرى، في تطوير وتنمية هذه الموارد البشرية، والتي تشكل العنصر الأساسي في تحقيق التنمية الإدارية المستدامة بكفاءة وفاعلية في المملكة العربية السعودية. لذلك برزت الحاجة لإجراء هذه الدراسة.

المشكلة: 

وجد الباحث من خلال عمله كوكيل الجودة والتطوير الأكاديمي في عمادة السنة التحضيرية بجامعة الدمام، وخبراته السابقة بصفته مشرفاً تخطيط وتطوير في الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية ، ومنسقًا لعدد من الجوائز التي نفذت بالشراكة مع القطاع الخاص، ومديرًا سابقًا للعلاقات العامة في مؤسسة اجتماعية غير ربحية، توجه حثيث لتحقيق التنمية الإدارية في المملكة العربية السعودية، من خلال التركيز على تنمية الموارد البشرية، وأن هناك توافقًا كبيرًا بين الخدمات التي تستهدف تطوير وتنمية الموارد البشرية في قطاعات المجتمع الثلاث (الحكومي، الخاص، غير الربحي)، ووجود علاقة طردية بين تنفيذ هذه البرامج وحجم الاعتمادات المالية المخصصة لها، والتي تتأثر بالأوضاع الاقتصادية العامة. يتلازم مع ذلك وجود فجوة بينهم، تحد من تبادل الخبرات ورفع كفاءة وفاعلية الاستثمار في تنمية هذه الموارد، وهذا الاستثمار تم تأكيده في رؤية المملكة العربية السعودية 2030، من خلال برنامج رأس المال البشري (رؤية، ٢٠١٦: ٧٨)، وأكده برنامج التحول الوطني 2020 بأهداف إستراتيجية لعدد من الجهات المشاركة فيه (برنامج التحول، ٢٠١٦: ٣٤-٩٧).

  تتناول الدراسة مفهوم الاستثمار الرشيد للإمكانيات المتاحة في قطاعات المجتمع الثلاثة (الحكومي، الخاص، غير الربحي) في المملكة العربية السعودية، بتشكيل قناة فاعلة تربطهم بما تقدمه الجامعات من جهة، ومعهد الإدارة العامة من جهة أخرى، من برامج تدريبية وتطويرية، ونقل خبراتها لهذه القطاعات، وكذلك العكس بحيث توفر هذه الجهات فرص تدريبية لمنسوبي الجامعات ومعهد الإدارة العامة تسهم في تقليص الفجوة بين الممارسات النظرية والتطبيق العملي في البيئة السعودية، من خلال التكامل بينهم، والمسهم في تنمية العنصر الأساسي في تحقيق التنمية الإدارية المستدامة بكفاءة وفاعلية، وهو الموارد البشرية، فتطوير وتنمية الموارد البشرية يعد مطلباً أساسياً، ولا سيما في ظل التحديات الاقتصادية. وفي الإجابة عن السؤال التالي يمكن التغلب على مشكلة الدراسة:

ما التصور المقترح للتدريب المتبادل كقناة للتنمية الإدارية؟

الأسئلة:

١- ما أهم الممارسات الدولية في تنمية الموارد البشرية، والاستثمار في رأس المال البشري؟

٢- ما التصور المقترح للتدريب المتبادل كقناة فاعلة للتنمية الإدارية؟

الأهمية:

· تقدم الدراسة تصور مقترح يسهم في تفعيل دور الجامعات ومعهد الإدارة العامة في المملكة العربية السعودية، بتطوير وتنمية الموارد البشرية في قطاعات المجتمع الثلاثة (الحكومي، الخاص، غير الربحي)، والتي تشكل العنصر الأساسي في تحقيق التنمية الإدارية المستدامة بكفاءة وفاعلية.

· تؤكد الدراسة أن مفتاح التطوير في قطاعات المجتمع الثلاثة (الحكومي، الخاص، غير الربحي)، يكمن في العائد من الاستثمار في رأس المال البشري، لأنهم ثروتها الحقيقية. وهذا ما تم تأكيده في رؤية المملكة 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020.

· تسهم الدراسة في الجهود الحثيثة لرفع الاستثمار الرشيد للإمكانيات المتاحة في قطاعات المجتمع الثلاثة (الحكومي، الخاص، غير الربحي) في البيئة السعودية، من خلال التكامل بينهم، وتفعيل مبدأ المنفعة المتبادلة، ولا سيما في ظل التحديات الاقتصادية.

· توفير فرص تدريبية تسهم في تقليص الفجوة بين النظرية والتطبيق العملي، والتي قد يعاني منها بعض منسوبي الجامعات ومعهد الإدارة العامة في المملكة العربية السعودية.

· تفعيل دور المسؤولية المجتمعية للجامعات ولمعهد الإدارة العامة؛ في تمكين العمل التطوعي لمنسوبيهم من خلال تقديم خدماتهم في تطوير وتنمية الموارد البشرية، كخدمة لتنمية المجتمع السعودي.

نطاق الدراسة: 

تتناول الدراسة دور المؤسسات التعليمية والتدريبية (الجامعات، معهد الإدارة العامة) في المملكة العربية السعودية، في تنمية الموارد البشرية، والتي تمثل العنصر الأساسي في تحقيق التنمية الإدارية. وتنميتها يعد مطلباً أساسياً، خصوصًا في ظل التحديات الاقتصادية.

حدود الدراسة: 

اقتصرت هذه الدارسة على بناء تصور مقترح للتدريب المتبادل كقناة فاعلة للتنمية الإدارية في البيئة السعودية، ليسهم في تنمية الموارد البشرية في قطاعات المجتمع الثلاثة (الحكومي، الخاص، غير الربحي)، والتي تشكل العنصر الأساسي في تحقيق التنمية الإدارية المستدامة بكفاءة وفاعلية، من خلال ربطهم بما تقدمه الجامعات، ومعهد الإدارة العامة من برامج تدريبية وتطويرية، وكذلك العكس، لتحقيق التكامل بينهم، وعرض أهم الممارسات الدولية في تنمية الموارد البشرية، والاستثمار في رأس المال البشري.                              طبقت الدراسة خلال الفترة بين نهاية العام الجامعي 3٦ـــ143٧هـ، وبداية العام الجامعي 3٧ـــ 143٨هـ.

المصطلحات:

· التدريب المتبادل: شراكة تعاون مستمرة، بين الجهات المشاركة في التصور (الجامعات، ومعهد الإدارة العامة من جهة، ومن جهة أخرى قطاعات المجتمع الثلاثة: الحكومي، الخاص، غير الربحي)، من أجل تفعيل مبدأ المنفعة المتبادلة، ومقايضة تقديم الخبرات والمنافع التدريبية بينهم.

· قناة: موقع إلكتروني يغذى بما تقدمه الجامعات من جهة، ومعهد الإدارة العامة من جهة أخرى، من برامج تدريبية وتطويرية، وكذلك يغذى من قبل الجهات المشاركة في التصور بما توفر من فرص تدريبية لمنسوبي الجامعات ومعهد الإدارة العامة.

· التنمية الإدارية: رفع كفاءة وفاعلية الجهاز الإداري في قطاعات المجتمع الثلاثة (الحكومي، الخاص، غير الربحي)، لتحقيق رؤية المملكة 2030، وأهداف برنامج التحول الوطني 2020.

منهج الدراسة وإجراءاتها:

استخدم الباحث في هذه الدراسة المنهج الوصفي، لملاءمته لطبيعة موضوعها، من خلال مراجعة الأدبيات النظرية وتحليليها؛ بغرض تحقيق أهداف الدراسة، ثم استخدم الباحث أسلوب الخبراء، والذين تم اختيارهم من قطاعات المجتمع الثلاثة (الحكومي، الخاص، غير الربحي).

أسلوب المعاينة:

نظرًا لطبيعة الدراسة وأهدافها، استخدم الباحث العينة القصديةPurposive sampling) )، من خلال تحديد مجموعة من الخبراء، تم اختيارهم من قطاعات المجتمع الثلاثة (الحكومي، الخاص، غير الربحي)، وفقًا للمعايير التالية: (أن تكون لديهم خبرات وتجارب منوعة وقيادية في العمل في أحد قطاعات المجتمع السعودي، التركيز على من لديه خبرات وتجارب في العمل في أكثر من قطاع، التركيز على من لديه خبرات وتجارب في مجال: التنمية الإدارية، والتدريب، والتنمية البشرية، في البيئة السعودية). استجاب منهم (٢٧) خبيرًا (ملحق رقم ١)، شاركوا في تحديد أهم النماذج الدولية في تنمية الموارد البشرية، والاستثمار في رأس المال البشري، وأُخذ رأيهم في قابلية التصور المقترح للتطبيق في البيئة السعودية، وملاحظاتهم التطويرية عليه، والذي خرجت به الدراسة.

الإطار النظري:

- التدريب: في اللغة:جاء في المعجم الوسيط، درب: به دربا ودربة اعتاده وأولع به وعلى الشيء مرن وحذق فهو دارب ودرب (مصطفى، وآخرون، ١٣٩٢هـ،ج١:٥٧٥).

وجاء في لسان العرب: المُدَرَّبَ وشيخٌ مُدَرَّبٌ أَي مُجَرَّبٌ والمُدَرَّب أَيضاً الذي قد أَصابَتْه البَلايا ودَرَّبَتْه الشَّدائِد حتى قَوِيَ ومَرِنَ عليها (ابن منظور، ١٤١٤ه،ج١، ص ٣٧٤).

أما في غير العربية فإن الفعل  To Train مشتق من كلمة قديمة هي Trainer وتعني يسحب To Drag.  وهناك العديد من التعاريف للفعل يدرب منها: يسحب، يغري، ينمو بطريقة مرجوة، التحضير لأداء بواسطة تعاليم، التمرين بالممارسة...إلخ (الجهني، ١٤٢٩ه:٣٠). 

يعرف قاموس ميريام وبستر كوليجييت التدريب بأنه: "التشكيل وفقًا للتوجيهات والانضباطية، أو التمرين: للتعليم وذلك بجعله صالحًا، ومؤهلاً، أو متقنًا" (Doyle,2006.p14).

في الاصطلاح: التدريب أحد مهام التوظيف، ويهتم بزيادة معارف الموظفين، ويعد التدريب من أهم الروافد الهادفة إلى الارتقاء بالأفراد والمنظمات، لتحقيق الجودة والتميز في الأداء، في عصر تكنولوجيا المعلومات، وبما أن الفرد هو محور التنمية والتغيير، يجب أن تتضمن خطة التدريب مجموعة من النشاطات التدريبية المتطورة، والمتجددة التي تناسب جميع المستويات الإدارية والتنظيمية، لتلبي حاجات التنمية والتطوير لجميع العاملين (الشوبكي، ٢٠١٠م:٩٢-٩٣).

والتدريب يتمحور حول تطوير المهارات، وتحسين الأداء، وزيادة المعرفة، والأهم هو تحسين الأداء (Doyle, 2006:14).

تعرف منظمة الأمم المتحدة التدريب بأنه: "عملية تبادلية لتعليم وتعلم مجموعة من المعارف والأساليب المتعلقة بالحياة العملية، وهو نشاط لنقل المعرفة إلى الأفراد والجماعات الذين يعتقدون أنهم يستفيدون منها، فالتدريب باختصار هو نقل للمعرفة وتطوير للمهارات (الجهني، ١٤٢٩ه:٣٠).

وتعد وظيفة التدريب في المنظمات الحديثة من أهم مقومات التنمية التي تعتمدها هذه المنظمات في بناء جهاز قادر في الحاضر والمستقبل على مواجهة الضغوط والتحديات الإنسانية، والتقنية، والإدارية، التي ترتبط مباشرة بالفرد كونه إنساناً من جهة، والمحرك الأساسي لكافة عناصر الإنتاج من جهة أخرى، وتتوقف على كفاءته كفاءة العناصر كافة، ومن ثم كفاءة الأداء التنظيمي في مواجهة المتغيرات كافة ذات الاتجاهات المختلفة التي تؤثر في هذا الأداء (بربر، ٢٠٠٠م:١٥٩). 

ونتيجة لأهمية التدريب، وأثره على تنمية الموار البشرية، وزيادة الاهتمام بالاستثمار في رأس المال البشري، تحول إلى علم قائم بحد ذاته، تهتم به وتنفق عليه الدول ومؤسساتها الحكومية، وكذلك المنظمات الربحية وغير الربحية.

نجد على سبيل المثال المنظمات في الولايات المتحدة وحدها تنفق المليارات على تدريب كل عام، وتمنح أنشطة التدريبية والتطوير المنظمات القدرة على التكيف، والتنافس، والتفوق، والابتكار، والإنتاج، وأن تكون آمنة، وأن تحسن من الخدمة المقدمة، وأن تحقق أهدافها. وقد تم بنجاح استخدام التدريب للحد من الأخطاء في الأماكن ذات الأوضاع شديدة الخطورة، مثل: غرف الطوارئ، والطيران، والجيش، وعلى أية حال التدريب مهم أيضًا وإلى حد بعيد في المنظمات التقليدية. فهذه المنظمات نفهم أن التدريب يساعدها على الحفاظ على قدراتها التنافسية بواسطة تثقيف القوى العاملة لديها باستمرار، فهم يدركون أن الاستثمار في موظفيهم يثمر نتائج عظيمة (Salas, et al.,2012:74).

- تنمية الموارد البشرية:

تركز بشكل أساسي على تحسين الظروف الحياتية للإنسان من ناحية الصحة والتعليم والحياة الكريمة، وبذلك يمكن توفير الموارد البشرية القادرة على إحداث عملية التنمية المستدامة والشاملة، فانتقلت من كونها تركز على الجوانب التقليدية (الصحة، الغذاء، محاربة الأمية) إلى إضافة أبعاد أخرى تتعلق بمحو الأمية المعلوماتية والتركيز على الكفاءة والتدريب لهذه الموارد، وانتقلت من التركيز ضمن إطار الدولة الواحدة ومراعاة الظروف الداخلية إلى التركيز على تحليل الظروف الدولية العالمية (بوكميش،٢٠١٢م:١٥).

وهي عملية دائمة ومستمرة تستهدف تطوير معارف الموارد البشرية وتحسين سلوكياتهم، بما يضمن تعديل اتجاهاتهم وتغيير معتقداتهم، بهدف التــــــكيف مع التطورات والتغيـــــرات البيئية الداخلية والخارجية، من ثم رفع قدراتهم على التعامل مع مختلف الظروف والمستجدات؛ هذا يؤدي إلى خلق نوع من التوازن بين توجهات، ومعتقدات، وميول، ودوافع، وأهداف الموارد البشرية وبين توجهات ودوافع وأهداف المؤسسة (سبرينــة، ٢٠١٤م:٤٩).

- التدريب وتنمية الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية:

يعد التدريب في نظام الخدمة المدنية حقاً من حقوق الموظف وكذلك أحد واجباته الوظيفية، فتنص المادة رقم (34) من نظام الخدمة المدنية على التالي: "يعد تدريب الموظفين جزءاً من واجبات العمل النظامية سواء كان داخل أو خارج أوقات الدوام الرسمي وعلى جميع الوزارات والمصالح الحكومية تمكين موظفيها من تلقي التدريب كل في مجال تخصصه" (وزارة الخدمة المدنية، ١٣٩٧ه:٣٠).

صدرت لائحة للتدريب بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم ١٦، وتاريخ ١٩/٢/١٣٩٨ه، وتنص المادة ٢٤/١ منها على التالي: "يجب التدريب أن يهدف التدريب إلى رفع كفاية موظفي الدولة إلى درجة تمكنهم من أداء واجبات العمل على وجه أفضل، وذلك عن طريق حضور دورات تدريبية أو حلقات دراسية أو العمل بقصد اكتساب الخبرة في أحد الأجهزة العامة والخاصة سواء في الداخل أو في الخارج". وتنص المادة ٣٤/٢ على التالي: "على الجهات الحكومية تمكين موظفيها من تلقي التدريب كل في مجال اختصاصه، ويجب عليها أن تكفل لموظفيها التفرغ التام للتدريب في البرامج التي تقضي طبيعتها ذلك بناء على توصية جهة التدريب" (وزارة الخدمة المدنية، ١٤٣٧ه:٢).

أنفقت المملكة العربية السعودية أموال طائلة على التدريب والتعليم والاستثمار في رأس المال البشري، وذلك في جميع خططتها التنموية، وهذا ما يترجمه رفع مستوى الإنفاق الحكومي علية من خلال خطط التنمية السنوية للبلاد، واهتمامها بتنمية الموارد البشرية:

		جدول (١): هيكل الإنفاق الحكومي على قطاعات التنمية: 1390 - 1430هـ (1970 - 2009)



		خطط التنمية

		الفترة

		التجهيزات

الأساسية

		الموارد

الاقتصادية

		الموارد

البشرية

		الخدمات الاجتماعية والصحية

		المجموع (٪)



		خطة التنمية الأولى

		1390-1395هـ (1970-1974)

		41.4

		27.7

		20.6

14.7

18.4

33.0

48.0

53.5

57.1

56.6

		10.3

		100.0



		خطة التنمية الثانية

		1395-1400هـ (1975-1979)

		49.3

		28.0

		

		8.0

		100.0



		خطة التنمية الثالثة

		1400-1405هـ (1980-1984)

		41.1

		30.7

		

		9.8

		100.0



		خطة التنمية الرابعة

		1405-1410هـ (1985-1989)

		28.9

		20.4

		

		17.7

		100.0



		خطة التنمية الخامسة

		1410-1415هـ (1990-1994)

		22.0

		10.0

		

		20.0

		100.0



		خطة التنمية السادسة

		1415-1420هـ (1995-1999)

		15.9

		9.3

		

		21.3

		100.0



		خطة التنمية السابعة

		1420-1425هـ (2000-2004)

		12.6

		11.2

		

		19.1

		100.0



		خطة التنمية الثامنة

		1425-1430هـ (2005-2009)

		12.9

		11.5

		

		19.0

		100.0



		





(وزارة الاقتصاد والتخطيط، ١٤٣٥ه)            

ونلاحظ في الجدول (١) ارتفاع نسبة الإنفاق على الموارد البشرية بنسبة عالية، ليصبح الإنفاق عليها بشكل عام يشكل أكثر من نصف إجمالي الإنفاق الحكومي، وهذا مؤشر واقعي نحو سعي الدولة لرفع مستوى الموارد البشرية في البلاد، مع ما يتناسب ومتطلبات التنمية.

وحاليًا بلغت مخصصات قطاع التعليم والتدريب والقوى العاملة في ميزانية الدولة للعام المالي ١٤٣٧-١٤٣٨ه (٢٠١٦م) ١٩١،٦٥٩ مليون ريال، من أصل ٨٤٠ مليار ريال، بنسبة ٢٢.٨٢٪ (وزارة المالية، ١٤٣٧ه: ٦).

حظي التدريب في المملكة العربية السعودية باهتمام كبير من الحكومة الرشيدة، حيث نص الأساس الإستراتيجي الحادي عشر، من الأهداف والسياسات لخطة التنمية العاشرة (٣٦/١٤٣٧-٤٠/١٤٤١ه (٢٠١٥-٢٠١٩م)، على التالي: "تنمية الموارد البشرية، ورفع إنتاجيتها، وتوسيع خياراتها في اكتساب المعارف والمهارات والخبرات"، وخصص التدريب بالتالي:

· تطوير برامج تدريب القوى العاملة الوطنية، واعتمادها، وتأهيلها بما يواكب المعارف والتقنيات الحديثة، وتعزيز كفاءتها في مختلف المناطق.

· ضمان حصول المتدربين على شهادات عمل في منشآت صناعية كمتطلب للتخرج، وذلك لخفض التسرب بعد التخرج.

· التوسع في برامج التدريب التقني والمهني، وتطويرها، ونشرها في جميع المناطق.

· دعم المراكز والجمعيات العلمية والمهنية المتخصصة، واعتمادها، وتشجيعها في تأهيل الكوادر البشرية (وزارة الاقتصاد والتخطيط، ١٤٣٦هـ:١٢). 

· برنامج الملك سلمان لتـنـمية الموارد البشرية:

جاءت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على إطلاق "برنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية"، انطلاقاً من حرص القيادة الرشيدة، حفظها الله، على رفع جودة أداء وإنتاجية الموارد البشرية بالمملكة، وتطوير قدراتها الوظيفية، وإعداد وبناء القادة. وتضمنت الموافقة السامية تكليف وزارة الخدمة المدنية بإعداد معايير وآليات تنفيذ البرنامج لتحقيق تلك التوجهات والأهداف التي يتضمنها البرنامج.

وسيعمل البرنامج على مراجعة شاملة ودقيقة للأنظمة واللوائح وتهيئة البيئة الإدارية بالمملكة للانتقال إلى مفهوم الموارد البشرية بدلاً من شؤون الموظفين، وتوفير القوى البشرية المؤهلة لأداء الأعمال المناطة بها وإعادة دراسة الهياكل التنظيمية والنماذج والإجراءات في الأجهزة الحكومية وإيجاد إدارات متخصصة في الموارد البشرية الفاعلة.

ويتضمن البرنامج فرصاً للتدريب والتطوير الوظيفي للموظفين، وإدارة الأداء والتطوير، والتدريب والتوجيه، والدعم النفسي والوجداني، وإدارة المواهب، وتخطيط القوى العاملة، وتطوير القيادات (برنامج الملك سلمان لتـنـمية الموارد البشرية، ١٤٣٧ه).

- التنمية الإدارية:

مصطلح يطلق على مهام التنمية الإدارية، التي تتلخص فيما يلي:

· تهتم بتطوير الوسائل والأساليب الإدارية للتنمية الوطنية.

· تركز على تحديد الأساليب الكثيفة، التي يمكن الاستفادة منها في تطوير القدرات الإدارية للمؤسسات.

· تهدف إلى تحسين وتطوير الأداء الإداري وأجهزته.

· تعد جهدًا موجهًا إلى تطوير وتنمية القدرات الإدارية.

· تختص بعمليات تطوير الأداء الإداري للأجهزة المسؤولة عن إدارة المشروعات.

· تعالج المسائل الإجرائية الإدارية.

· تعد عملية لتطوير الأجهزة التي تتولى تنفيذ عمليات التنمية.

· تحدد الكيفية والأساليب التي تؤدي إلى تطوير القدرات الإدارية.

· تعد عملية مخصصة وتغطي مجالات التطوير الإداري.

· تشمل عمليات:

· التدريب والتطوير

· تحسين أساليب الإدارة والإنتاج

· تحسين وتطوير الإجراءات وتفعيلها (الشوبكي، ٢٠١٠م:١١٩-١٢٠).

يرتبط مفهوم التنمية الإدارية بشكل وثيق مع إدارة التنمية، وهي في شكلها الأساسي تشمل التطوير الإداري لأعمال تشكيل مؤسسات جديدة خاصة بالوكالات الحكومية. في أجزاء كثيرة من العالم كان يستخدم هذا المصطلح على نطاق واسع، وكانت التنمية الإدارية تدور حول إعادة هندسة أو إنشاء المؤسسات في الدول النامية. كانت الأشكال الأولى للتنمية الإدارية في الأساس عبارة عن تحليلات للتنمية المؤسسية في المناطق النامية. يوسيع ريجز (Riggs ,1964) فهمنا للتنمية الإدارية بملاحظة أن المجتمعات التي تسعى إلى تعزيز التطور السريع لأنظمتها السياسية في كثير من الأحيان كانت تعتمد نمط الإدارة المركزية، وذلك أعاق من تقدمها. مثل هذه المجتمعات غالباً ما تفتقر إلى التوسع في استخدام الأنظمة الرشيدة للإدارة البيروقراطية. باختصار توسيع التوعية بالبيروقراطية والقطاعات المختلفة، والتمايز الهيكلي، من العناصر الأساسية في التنمية الإدارية Otenyo, and Lind,2006: 221)).

وتعرف التنمية الإدارية بالتالي: كل الأنشطة اللازمة لاختيار وتهيئة العناصر الإدارية وإكسابها المهارات والقدرات والاتجاهات التي تؤهلها لأداء عملها بطريقة أفضل، وهي كذلك تشمل تطوير الهياكل التنظيمية في منظمات الأعمال لتصبح أكثر كفاءة وقدرة على تحقيق الاستمرار والنجاح والتطور في عالم يوصف بالتغيير السريع والمنافسة الحادة (أبو شقدم، وآخرون،٢٠١٠م: ١٢).

وتعرف كذلك بأنها: "عملية بناء وتحديث الهياكل الإدارية وتطوير النظم والإجراءات والقدرات والمهارات والعناصر البشرية في مختلف مواقع العمل". وهناك من عرفها: "التنمية الإدارية تتم من خلال العمل على تنمية المنظمة والذي يتبلور في ضرورة الارتقاء بالمهارات الإنسانية مع التركيز بصفة خاصة على الجوانب السلوكية." وتعرف أيضاً بأنها: "عملية منظمة ومستمرة، ويتم من خلالها تزويد المديرين الحاليين بالمنظمة أو مديري المستقبل بحصيلة من المعرفة والمهارات والقدرات اللازمة التي تمكنهم من قيادة وإدارة المنظمة حالياً ومستقبلاً بنجاح وتحقيق الأهداف المرصودة طبقاً للخطط والإستراتيجيات الموضوعة".  أو بمعنى آخر هو: "نشاط مخطط ومستمر يهدف على تطوير السلوك الإداري، وتطوير قدرات المديرين بالمنشاة من خلال المعارف والمهارات التي يكتسبونها من خلال برامج التنمية الإدارية وذلك تحقيق الأهداف المرصودة طبقاً للخطط والإستراتيجيات الموضوعة" (خليل، ٢٠١٢م: ٩٢).




الدراسات السابقة:

دراسة عزمي، إيمان (143٠ه) بعنوان: الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في المملكة العربية السعودية (المعوقات المدانة والمأمول في التنمية المستدامة): 

تشتمل أربعة أجزاء أساسية، يتضمن الأول فيها تحديداً لمفهوم التنمية الإدارية والغاية من التنمية المستدامة وإدارتها المنشودة، والجزء الثاني يتناول ما تتسم به المملكة العربية السعودية بوصفها إحدى الدول المصدرة للبترول من تعاظم في دور الجهاز الإداري الحكومي وتعدد في مهامه؛ الأمر الذي يلقي بظلاله على تلك المشاكل الناجمة عن ذلك في المملكة والتي تكشف النقاب عن إحدى السبل الناجعة في تطوير الأداء الحكومي من خلال الشراكة بينه وبين القطاع الخاص. والجزء الثالث يفحص المعوقات الكامنة والمدانة في حيولها دون تفعيل سبل الشراكة والتعاون الفاعل بين القطاعين الحكومي والخاص في المملكة بشكل يحقق غايات التنمية المستدامة من خلال هذه الشراكة، والجزء الرابع يحمل التوصيات، وتوصلت الورقة لأهم النتائج التالية:

· من أهم السبل المستخدمة لتحقيق التنمية المستدامة وتطوير كفاءة وفعالية الجهاز الإداري الحكومي هو تحقيق الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في هذا المضمار.

· علاج مشكلات الجهاز الإداري الحكومي الناجمة عن تصديه لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة وغايات الاستدامة فيها يتطلب العمل على تطوير أداء الجهاز الإداري للقطاع الحكومي من خلال التنمية الإدارية ودعم طاقة الجهاز الإداري وتحسين أدائه للمهام والخدمات المنوطة به.

· ضرورة تفعيل آليات التعاون والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، والنظر بشكل فاحص إلى المعوقات التي قد تقف حجر عثرة أمام تفعيل مثل هذه الآليات.

دراسة أبو شقدم، عزة، وآخرون (٢٠١٠م)، بعنوان: التنمية الإدارية وأثرها على الأداء الوظيفي في الوزارات الحكومية العاملة في محافظة نابلس:

هدفت الدراسة إلى التعرف على التنمية الإدارية وأثرها على تحسين الأداء الوظيفي في الوزارات الحكومية العاملة في محافظة نابلس، تم صياغة بعض الفرضيات حول العلاقة ما بين التنمية الإدارية والأداء الوظيفي، واعتمد الباحثون المنهج الوصفي لوصف متغيرات الدراسة، كما استخدمت أداة الاستبانة في الإجابة لأسئلة الدراسة واختبار فرضياتها وتم توزيعها على (23) مديرة من مديريات الوزارات الحكومية العاملة في محافظة نابلس، وتوصلت الورقة لأهم النتائج التالية:

يوجـد علاقـة ذات دلالـة إحصـائية مـا بـين أسـاليب وسياسـات التنميـة الإدارية، والأداء الوظيفي، حيث أظهرت نتائج الدراسـة أن إعـادة الهندسـة الإدارية، تبسـيط إجـراءات العمــل، تطــوير الأنظمــة والقــوانين، تنميــة القــوى البشــرية تســهم فــي تحقيــق مســتويات أعلــى مــن الأداء الوظيفي. 

دراسة آل سعود، سعود (2010م) بعنوان: اتجاهات العاملين في إمارات مناطق المملكة نحو معوقات التنمية الإدارية خلال خطة التنمية الثامنة: ١٤٢٥ هـ - ١٤٣٠هـ:

تنحصر مشكلة الدراسة في التعرف على اتجاهات العاملين في إمارات مناطق المملكة نحو معوقات التنمية الإدارية خلال خطة التنمية الثامنة: ١٤٢٥ ه - ١٤٣٠هـ، تشكل مجتمع الدراسة من منسوبي إدارات التطوير الإداري في إمارات المناطق وعددهم الإجمالي (٢٢٥) موظفًا. وتوصلت الدراسة لأهم النتائج التالية: 

· ضعف تعبير الهيكل التنظيمي الحالي عن الواقع الإداري الراهن، وتقادم الهيكل التنظيمي، والازدواجية والتداخل بين الوحدات الإدارية في الهيكل التنظيمي. 

· أن معوقات التنمية الإدارية المتعلقة بالتدريب التي تحول دون نجاح جهود التنمية الإدارية بدرجة متوسطة هي: تجاهل الاستعانة بآراء المتدربين أو رؤسائهم عند تحديد الاحتياجات التدريبية، وعدم منح العاملين فرصاً عادلة ومتساوية للحصول على التدريب، وعدم مواءمة البرامج التدريبية لاحتياجات المتدربين. 

· أن معوقات التنمية الإدارية المتعلقة بالأنظمة واللوائح التي تحول دون نجاح جهود التنمية الإدارية بدرجة متوسطة هي: تقادم الأنظمة واللوائح، وضعف قدرة الأنظمة واللوائح الحالية على توفير المرونة المطلوبة للتعامل مع قضايا التنمية، وضعف مساندة الأنظمة واللوائح الحالية اتخاذ القرارات المتعلقة بالتنمية.

· أن معوقات التنمية الإدارية المتعلقة بتقنية المعلومات التي تحول دون نجاح جهود التنمية الإدارية بدرجة متوسطة هي: غياب بعض نماذج المعاملات، وعدم إمكانية استخدام البعض الآخر عبر شبكة الإنترنت، وقلة توافر المعلومات اللازمة لتلمس حاجات المجتمع والاستجابة لمتطلبات التنمية، وتباطؤ إنشاء مواقع متكاملة لإدارة التطوير الإداري بإمارات المناطق لتوضيح الأنظمة والإجراءات على شبكة الإنترنت.

دراسة بوكعباش، نوال (٢٠١٠م)، بعنوان: تأثير الموارد البشرية على تنمية الإدارة المحلية في الجزائر، دراسة حالة ولاية جيجل:

الهدف الأهم للدراسة هو محاولة تقديم تفسير علمي أكاديمي لعلاقة الموارد البشرية بالتنمية الإدارية وأثرها في تنمية الإدارة المحلية (البلدية- الولاية)، وتوصلت الدراسة لأهم النتائج التالية:

· تحسين مخرجات التعليم والتكوين من حيث النوعية والكم، لا تكفي وحدها من أجل تحقيق التنمية الإدارية والقضاء على التخلف الإداري، وإنما لابد من ضرورة إيجاد موارد بشرية متميزة مع تحسين ظروف البيئة الإدارية بإيجاد إدارة متطورة وعصرية تتوفر على تكنولوجيا عالية بدلاً من الوسائل التقليدية التي تحد من الفاعلية لدى الموظف والتقدم في عمله، كما هو عليه الحال في معظم الإدارات المحلية في الجزائر.

· بعد دراستنا لعملية تأثير الموارد البشرية على تنمية الإدارة المحلية اكتشفنا أهمية تحقيق التنمية الإدارية على مستوى الإدارات المحلية، وكذلك علاقتها الوثيقة بالموارد البشرية، فالإدارة بمعداتها وأجهزتها لا معنى لها ولوجودها، إلا بوجود رأسمال بشري كفء متمكن علمياً وعملياً في الأداء وإنجاز عالي المستوى وجودة في مخرجاتها الخدماتية والإدارية.

دراسة حرب، إيمان (١٤٣١ه)، بعنوان: التنمية الإدارية للقيادات الجامعية في مصر في ضوء بعض الخبرات الأجنبية:

الهدف الأساسي من الدراسة وضع تصور مقترح يسهم في تفعيل التنمية الإدارية للقيادات الجامعية في مصر في ضوء بعض الخبرات الأجنبية. واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي، وتوصلت الدراسة لأهم النتائج التالية:

· الكثيــر مــن جامعــات الــدول الأجنبيــة قــد وضــعت بــرامج التنميــة الإداريــة ضـمن أولوياتهـا، بـل وجعلتهـا وسـيلة أساسـية يمكـن مـن خلالهـا أن تعكـس الجامعـة إستراتيجياتها، وإجراءاتهـا، وسياسـاتها، وعلـى الـرغم مـن أن البرنـامج يأخـذ أشـكالاً مختلفــة في هــذه الجامعــات، إلا أنــه يتشــابه في هــدف رئــيس ألا وهــو تنميــة القــدرات والمهـارات الإداريـة للقيـادات الجامعيـة.

· وجـود قصـور في مشــروع تنميــة قــدرات أعضــاء هيئــة التــدريس، وخاصــة فيمــا يتعلــق بتنميــة الجانــب الإداري للقيـــادات الجامعيـــة، ونتيجــة لــذلك تعــرض الدراســة الحاليـــة تصـــوراً مقترحًا لبرنــامج تنميــة إداريــة للقيــادات الجامعيــة في ضــوء بعــض الخبــرات الأجنبيــة، وبمــا يتناسب وطبيعة المجتمع المصري.

دراسةCoetzer, Battisti, Jurado,and Massey  (٢٠١١م)، بعنوان: واقع التطوير الإداري في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة:

تتناول الدراسة مناقشة واقع التطوير الإداري في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتوصلت لأهم النتائج التالية:

تشير الأدبيات إلى أن تحسين المهارات الإدارية لملاك ومديري الشركات الصغيرة والمتوسطة، يسهم في بقاء واستمرارية ونمو شركاتهم، وأن هناك مجالاً واسعًا لإجراء المزيد من التحسينات على مهاراتهم في المستقبل.

ومع ذلك تشير الدلائل إلى أن الدعم الحالي للتنمية الإدارية لا يلبي احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة. وأن هناك قلقاً متزايد من انخفاض متابعة التدريب. وتسهم الدراسة في فهم كيف أن أنشطة التنمية الإدارية الموجودة في الشركات الصغيرة والمتوسطة يمكن أن تدعم على نحو أفضل.

دراسة سبرينة، مانع، (٢٠١٤م)، بعنوان أثر إستراتيجية تنمية الموارد البشرية في أداء الأفراد في الجامعات: دراسة حالة عينة من الجامعات الجزائرية:

هدفت الدراسة إلى تحديد أثر إستراتيجية تنمية الموارد البشرية في أداء الأفراد في الجامعات، معتمدة المنهج الوصفي التحليلي، حيث تم دراسة حالة الأساتذة والموظفين الإداريين بالجامعات: محمد خيضر "بسكرة"، عباس لغرور "خنشلة" والعربي بن مهيدي "أم البواقي"، البــالغ عددهم 3676 مفردة منها 2357 أستاذاً و1319 موظفاً إدارياً ؛ وتوصلت الدراسة لأهم النتائج التالية: 

·  كل من: التدريب، التعلم التنظيمي، التطوير (التنظيمي، الإداري وتطوير المسار الوظيفي) والإبداع تمثل إستراتيجيات هامة، تتبناها الجامعات محل الدراسة في تنمية مواردها البشرية من أساتذة وموظفين إداريين.

· أنه على الرغم من أهمية إستراتيجيات: التدريب، التعلم التنظيمي، التطوير (التنظيمي، الإداري وتطوير المسار الوظيفي) والإبداع في تنمية وتجويد العنصر البشري في الجامعات محل الدراسة، ودورها في الرفع من مستويات أدائه؛ إلا أن هناك بعض القصور في ممارسات هذه الإستراتيجية والتي قللت نوعاً ما من فعاليتها.

· وجود علاقة ارتباطية تأثيرية قوية وذات دلالة إحصائية عند مستوى معنوية 0.٠٥، بين إستراتيجية تنمية الموارد البشرية، وأداء الموارد البشرية في الجامعات محل الدراسة.

دراسة الغامدي، خالد (١٤٣٤ه)، بعنوان: دور التدريب في رفع كفاءة أداء موظفي القطاع العام دراسة حالة وزارة الشؤون الاجتماعية - مكاتب الضمان الاجتماعي بمنطقة الباحة:

تمثلت مشكلة الدراسة في أن أغلب القطاعات الحكومية تواجه نقصاً كبيراً في عملية التدريب لموظفيها العاملين، وقد يقتصر التدريب فيها على مستويات إدارية معينة دون أخرى، استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي لوصف الظاهرة محل الدراسة، واستخدم لجمع البيانات المقابلات والملاحظات وفحص السجلات، وقد بلغ مجموع عينة البحث أربعين عينة موزعة على فروع مكاتب الضمان الاجتماعي بمنطقة الباحة، وتوصلت الدراسة لأهم النتائج التالية:

موافقة أفراد عينة البحث على دور التدريب في زيادة كفاءة الأداء وحاجتهم إليه لتطوير أدائهم. أما أهم التوصيات فتمثلت في ضرورة ربط الترقيات والمهمات الخارجية وبعض أنواع الحوافز والمكافآت بالسجل التدريبي للموظفين بالوزارة، كما أوصت الدراسة بمنح حوافز مالية للمتدربين عند اجتياز بعض أنواع البرامج التدريبية بتفوق.

دراسة قرين، علي (٢٠١٥م)، بعنوان: علاقة التكامل بين التنمية الإدارية وعلاقتها بالتنمية الاقتصادية دراسة حالة لمؤسسة خدمية:

هدفت الدراسة إلى تحديد مفهوم التنمية الإدارية كمفهوم مرتبط بالموارد البشرية في المنظمة وبالتسيير والإدارة عموماً، فضلاً عن ذلك تهدف الدراسة إلى إبراز العلاقة بين التنمية الإدارية والتنمية الاقتصادية. ومن خلال الدراسة النظرية ودراسة الحالة حول علاقة التكامل بين التنمية الإدارية والتنمية الاقتصادية تم التوصل إلى أن هناك علاقة تكامل بين التنمية الإدارية والتنمية الاقتصادية، كما تم الوصول إلى أن مفهوم التنمية الإدارية يرتبط بشكل كلي ومباشر بتنمية الموارد البشرية أولاً ثم القوانين والهياكل، وهذا ما يثبت عكس فرضيتي الدراسة. وتوصلت الدراسة لأهم النتائج التالية: 

· هناك علاقة تكامل بين التنمية الإدارية والتنمية الاقتصادية، حيث بينت الدراسة الميدانية أسبقية التنمية الإدارية على التنمية الاقتصادية (لأنها ضرورة من ضروريات التنمية الاقتصادية).

· للموارد البشرية (قيادة−موظفين−عمال كل حسب اختصاصه) دور كبير في تحقيق التنمية الإدارية من خلال ما ذهب إليه أفراد العينة من خلال اختيار الأسلوب الأمثل للتنمية الإدارية (قيام القائد الإداري بعملية التنمية في مكان عمله).

·  هناك مجموعة من العراقيل تقف حائلاً أمام تحقيق تنمية إدارية حقيقية وبينت الدراسة الميدانية أن العراقيل البشرية تأتي في المقام الأول، وهذا ما يبين مقاومة التغيير التي تستهدف عملية التنمية.

· تكتسي التنمية الإدارية أهمية كبيرة لأنها تهتم بعاملي التحدي الإداري والتغيير الإداري وهذا ما ذهب إليه آراء معظم أفراد العيينة. 

· مفهوم التنمية الإدارية يرتبط بشكل مباشر بمفهوم تنمية الموارد البشرية مثلما ذهبت إليه العينة المدروسة.

دراسة CAO, HAMORI  (٢٠١٦م)، بعنوان: تأثير ممارسات التطوير الإداري على الالتزام التنظيمي:

يرى علماء التبادل الاجتماعي أن المنظمات التي تعتمد على إسناد مهام تطويرية، كوسيلة من وسائل التطوير الإداري لموظفيها، أن ذلك يسهم في زيادة التزام الموظفين. ولكن مثل هذه المهام التطويرية قد تقوض أيضًا الالتزام، من خلال زيادة قيمة موظفيها في سوق العمل الخارجي. وقد تم في الدراسة مقارنة تأثير المهام التطويرية في الالتزام التنظيمي، مع ممارسات التطوير الإداري الأخرى، وهي: التدريب، والتوجيه، والتمرين، ودعم الرئيس المباشر، ودعم الإدارة العليا. وقد تم كذلك دراسة ما إذا كانت التعاون يرتفع عندما يتم الجمع بين ممارسة المهام التطويرية مع ممارسات التنمية الأخرى. وذلك باستخدام عينة مكونة من (312) من المهنيين ذوي المهارات العالية، ويعملون في أكثر من ستين دولة، في مجموعة متنوعة من الصناعات والشركات من مختلف الأحجام. وتوصلت الدراسة لأهم النتائج التالية:

 أن المهام التطويرية هي المحرك الأقوى نحو الالتزام التنظيمي، جنباً إلى جنب مع الدعم من الإدارة العليا. وكانت العلاقة الإيجابية بين المهام التطويرية والالتزام التنظيمي أضعف في وجود ممارسات التنمية الأخرى.

دراسة علي، برعي (٢٠١٦م)، بعنوان: أثر المنظمات التدريبية على التنمية الإدارية (بالتطبيق على بوزارة التربية والتعميم - ولاية جنوب كردفان):

تناولت الدراسة أثر التدريب في التنمية الإدارية بشكل عام، وركزت على اأر التدريب في أداء العاملين بوزارة التربية والتعميم بولاية جنوب كردفان. وتوصلت الدراسة لأهم النتائج التالية: هناك علاقة بين نوعية ومستوى التدريب الذي تقوم به المنظمات وتحسين أداء العمل في المؤسسات والأفراد، وأن التدريب المستمر يساعد في تحسين أداء العمل في وزارة التربية والتعميم بالولاية، وعلى ضوء هذه النتائج أوصت الدراسة المنظمات بالاهتمام بعملية التدريب حتى تسهم في رفع مستوى أداء العامين، وأن تتبنى أساليب تدريبية حديثة من أجل زيادة الإنتاج والتنمية الإدارية.

دراسة Jha, Sumi., Bhattacharyya, SomSekhar., & Fernandes, Christo  ( ٢٠١٦م)، بعنوان: الموارد البشرية، التنمية الإدارية، والتدريب، كسوابق من أجل تحقيق التكامل الإستراتيجي:

تهدف الدراسة إلى تطور نموذج من خلال تكوبن علاقة تكامل إستراتيجية بين التنمية الإدارية، والموارد البشرية والتدريب والقيادة والهيكل التنظيمي.

وقد أجريت الدراسة عن طريق توزيع استبيان منظم على (402) من مديري منظمات التصنيع في الهند، الذين يعملون في شركات القطاع العام والخاص على حد سواء. وأشارت نتائج الدراسة إلى أن المتغيرات الخارجية كانت: التنمية الإدارية، والموارد البشرية والتدريب، أما المتغيرات الدخيلة فهي: القيادة، والهيكل التنظيمي، وكان المتغير الداخلي: التكامل الإستراتيجي. وأن اندماج التنمية الإدارية والموارد البشرية، مع التدريب يساعد على تحقيق التكامل الإستراتيجي. 

النتائج: 

١- السؤال الأول: ما أهم النماذج الدولية في تنمية الموارد البشرية، والاستثمار في رأس المال البشري؟

تمت الإجابة عن هذا السؤال من خلال الطلب من خبراء الدراسة (ملحق رقم ١) تحديد أهم النماذج الدولية في تنمية الموارد البشرية، والاستثمار في رأس المال البشري، وكانت نتائج آرائهم على النحو التالي:

جدول (٢): أهم النماذج الدولية في تنمية الموارد البشرية، والاستثمار 
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وفقًا لآراء خبراء الدراسة حصل النموذج (السنغافوري) على المرتبة الأولى كأهم النماذج الدولية في تنمية الموارد البشرية، والاستثمار في رأس المال البشري، بنسبة مئوية ٥٦٪، وحل بالمرتبة الثانية النموذج (الأمريكي) بنسبة مئوية ٣٢٪، وحل بالمرتبة الثالثة النموذج (البريطاني) بنسبة مئوية ٧٪، واقترح عدد من الخبراء النموذج (الياباني)، وكذلك (الماليزي). 






وبسبب حجم الدراسة سيتم الاكتفاء باستعراض النموذج صاحب المرتبة الأولى (السنغافوري)، وذلك على النحو التالي:

نموذج دولة سنغافورة في تنمية الموارد البشرية، والاستثمار في رأس المال البشري:	



تمهيد: 

رافق النجاح الباهر للتجربة التنموية الشاملة في دولة سنغافورة، حتى أصبحت هدفًا للدراسة والاستطلاع، لرصد أسباب تميزها، ويتضح أن محور هذا النجاح الفائق، يكمن في حسن استثمارها لرأس المال البشري، والاهتمام في تنمية الموارد البشرية، حتى أصبح نظام التعليم السنغافوري نموذجًا يحتذى به.

سنغافورة دولة تقع في قارة آسيا، ويبلغ عدد سكانها 5,460,302 مليون نسمة، وهي قصة نجاح استثنائية، إذ إنها في أقل من 50 عام تحولت من جزيرة فقيرة معدومة الموارد الطبيعية إلى بلد تضاهي مستويات معيشة سكان نظيراتها في الدول الصناعية الكبرى الأكثر تطوراً (الدخيل، 1435ه: 148).

حققت سنغافورة المركز (١١) في ترتيب البلدان حسب دليل التنمية البشرية لعام 2014م، في حين حلت المملكة العربية السعودية في المرتبة (٣٩)، من ١٨٨ دولة تضمنها الدليل (جهان، وآخرون، ٢٠١٥م:٣٠).

ارتفع نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي (GDP) من (٤٢٨) دولار أمريكي، في (١٩٦٠م)، ليبلغ ذروته في (٢٠١٤م) عندما وصل إلى (٥٦٨٨٨) دولار أمريكي، وتراجع إلى (٥٢٩٠٠) دولار أمريكي في (٢٠١٥م). بينما بلغ نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي في المملكة العربية السعودية (٢٠٤٨١) دولار أمريكي في (٢٠١٥م) (البنك الدولي، ١٤٣٧ه). 

دمج سياسات تطوير المهارات في إستراتيجية إنمائية وطنية:

شكل تطوير المهارات والمؤهلات عنصرًا إستراتيجياً في الخطط الإنمائية الوطنية لسنغافورة، واعتمد على إستراتيجيات في أربعة مجالات، وهي: (دور الحكومة النشط؛ التعلم المنفتح على الخارج؛ اتباع نهج قطاعي في بناء القدرات؛ اعتماد نهج استباقي في تطوير المهارات): 

· دور الحكومات النشط: أدت حكومة سنغافورة دوراً نشطاً في النهوض بالصادرات والاستثمار ونقل التكنولوجيا والتغيير التكنولوجي وتنمية الموارد البشرية. واستخدمت تلك السياسات على نحو فعّال لبناء المؤهلات والقدرات على مستوى المنشأة والقطاع والبلد. وقد صاغت إستراتيجيات إنمائية وطنية باعتبارها إطاراً للتنسيق والاتساق بين السياسات. 

· إستراتيجية تعلم منفتح على الخارج: اكتسى التعلم من مصادر أجنبية أهمية كبيرة.

· النهج القطاعي في بناء القدرات: اعتمدت سنغافورة نهجاً قطاعياً في التصنيع، رغم أن ذلك حدث في مراحل مختلفة من عملياتها الإنمائية. حددت سنغافورة في مرحلة مبكرة من عمليات تنميتها قطاعات إستراتيجية ذات إمكانات تعلم كبيرة تتيح الارتقاء في سلسلة التعلم والقيمة المضافة. ومثلت إستراتيجياتها القطاعية أساس إستراتيجياتها المتعلقة بتطوير المهارات. وعلى سبيل المثال أنشأت هيئات قطاعية لرصد التطورات في قطاعات محددة، بما في ذلك تأثير العولمة والتكنولوجيات الجديدة وممارسات الإدارة الجديدة. وقيّمت كيفية تأثير تلك التغييرات على الطلب على المهارات ونقلت تلك المعلومات إلى نظام تطوير المهارات.

· نهج استباقي لتطوير المهارات: استبقت سياسات التعليم والتدريب في حالات التدارك الناجحة المتطلبات المقبلة من المهارات بغية ضمان الإمداد في الموعد المناسب بالمهارات اللازمة لتحقيق الأهداف الإنمائية للبلد. ويكمن التحدي في تنمية قدرة البلدان على بناء مسار تعلم وابتكار ووضع إستراتيجية نشطة تدمج العلوم والتكنولوجيا والتعلم في السياسات الصناعية والتجارية والاستثمارية بغية تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.  

وتعتمد سنغافورة نهجًا قطاعيًا في تحديد الاحتياجات من المهارات والتدريب لأغراض التنمية (شانهان وهاند، ٢٠٠٨ ؛ تشيون، ٢٠٠٨ ؛ باول، ٢٠٠٧). وتحدّد القطاعات الإستراتيجية التي تحتاج للتطوير عن طريق عملية ثلاثية، تربط السياسات الحكومية، والترتيبات المؤسسية، وسياسات الصناعة والاستثمار، بتطوير المهارات، وذلك عن طريق تحاليل محددة للاحتياجات المهنية، والاحتياجات من المهارات حسب القطاعات. ويشمل النهج المستخدم في هذه العملية تحليل سوق العمل، واستقصاء المؤسسات، والمعلومات النوعية الواردة من أصحاب المصلحة، ودراسات محددة للقضايا القطاعية. وتقوم الهيئات القطاعية بما يلي:

١- رصد التطورات في قطاعها، بما في ذلك تأثير العولمة، والتغيير التكنولوجي، وممارسات الإدارة الجديدة.

٢- تحليل كيفية تأثير تلك التغيرات في الطلب على المهارات.

٣- تقييم مدى امتلاك كل القطاعات للمهارات المناسبة لدعم التغيرات الاقتصادية، وتترجم الوزارات المعنية المعلومات المتعلقة بمتطلبات المهارات مستقبلاً إلى إمداد تعليمي وتدريبي، وذلك على سبيل المثال بزيادة عدد مراكز ومؤسسات التدريب، أو تقديم منح تدريب على المهارات اللازمة، أو إلغاء حوافز التدريب في المجالات ضعيفة الأولوية التي يتقلص فيها الطلب على العمال (مكتب العمل الدولي، ٢٠٠٨م: ٩٨- ١٠٣).

وتأكيدًا لما وصلت إليه سنغافورة من تنمية متميزة وتجربة متفردة، حققت في تصنيف مؤشر الابتكار العالمي للعام 2016م، المرتبة السادسة، وقد كانت تحتل المرتبة السابعة في ٢٠١٥م، وكذلك في ٢٠١٤م، واحتلت المرتبة السادسة في ٢٠١٣م  Cornell University, INSEAD, and WIPO, 2016:15)).

تمثل وكالة تنمية القوة العاملة في سنغافورة الهيئة المركزية المسؤولة عن تنسيق جميع قضايا رأس المال البشري. وتتولى تعزيز قابلية العمّال للاستخدام عن طريق زيادة المهارات وإعادة التدريب. ويتمثل هدفها على المدى البعيد في مساعدة العمّال على الحفاظ على وظائفهم مزودين بأحدث المهارات والتعاون مع أصحاب العمل من أجل تعزيز ممارسات الموارد البشرية في نظام يشجع التعلم المتواصل. وتستجيب برامج التدريب الخاصة بالشباب والكهول من العمّال إلى احتياجات القوة العاملة عن طريق مخطط التدريب التعاوني للبالغين ومبادرة تدريب الموظفين الكهول. وتقدم المبادرة النموذجية للتدريب على المهارات دروساً لتجديد المهارات والارتقاء بها بواسطة برنامج لبعض الوقت يقدَّم نهاراً أو مساء وفي عطل نهاية الأسبوع. وتتيح الوكالة أيضاً فرصاً لاعتماد المهارات المهنية أو التقنية التي يكتسبها العمّال خارج نظام التعليم الرسمي. ويسهم ذلك في الاعتراف بالمهارات وإمكانية نقلها وقابليتها للاستخدام. أما برنامج تجديد مهارات القوة العاملة في الاقتصاد الجديد فهو عبارة عن برنامج سريع لاعتماد المهارات عن طريق دورات تدريبية مكثفة. وتتولى مؤسسات خاصة أيضاً، من قبيل معهد الإدارة في سنغافورة وجمعية سنغافورة للتدريب والتنمية ومعهد سنغافورة للموارد البشرية، تقديم دورات تدريبية مختومة بشهادات للارتقاء بمهارات العمّال. وتسهم النقابات في تعليم أعضائها وتدريبهم عن طريق برنامج إعادة تطوير المهارات، الذي أقرّ في بداية المطاف في قطاع التصنيع ثم عُمّم لدعم (إعادة) تدريب عمّال قطاع الخدمات. وأنشأ مؤتمر النقابات الوطني أيضاً صندوق تعليم وتدريب يدعم نحو ٤٠ دورة تدريبية تتعلق بمهارات تكنولوجيا المعلومات والمهارات المكتبية. وتسهم المنشآت في تنمية القوة العاملة بواسطة ضريبة تطوير المهارات بنسبة ١ في المائة من إجمالي الأجور ويمكنها المطالبة باسترجاع معظم تكاليف التدريب من صندوق تطوير المهارات (مكتب العمل الدولي، ٢٠٠٨م:١١٤).

· معهد التنمية الإدارية في سنغافورة (MDIS):

تأسس في عام 1956م، وهو أقدم معهد مهني للتعلم مدى الحياة غير هادف للربح في سنغافورة، ويقدم دورات معتمدة بشكل جيد في الأعمال والإدارة، والهندسة، وتصميم الأزياء، والصحة وعلوم الحياة، وتكنولوجيا المعلومات، والاتصال الجماهيري، وعلم النفس، والسفر والسياحة وإدارة الضيافة. وتقدم هذه البرامج بالتعاون مع نخبة من الجامعات العريقة في أستراليا وفرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية. وأنشأ المعهد في عام 1995م ذراعاً تدريبياً لموظفي الشركات بمسمى (تنمية الإدارة والاستشارات)، وذلك لتلبية الاحتياجات التدريبية للقوى العاملة. 

بالإضافة للحرم الجامعي الرئيسي في سنغافورة، معهد التنمية الإدارية في سنغافورة لديه ثلاثة فروع في الخارج: طشقند (أوزبكستان)، جوهور (ماليزيا)، وتشيناي (الهند)، التي أنشئت في 2008م، و2013م، و2015م على التوالي. ولديه أيضا مكاتب تمثيل في الصين والهند وإندونيسيا وسري لانكا وتايلند، فضلاً عن وكلاء في جميع أنحاء جنوب شرق آسيا (MDIS,2016).

· نظام التعليم في سنغافورة (تعليم شامل):

يهدف نظام التعليم في سنغافورة لمساعدة الطلاب على اكتشاف مواهبهم، وتحقيق إمكاناتهم، وتطوير شغفهم للتعليم والذي يستمر معهم طوال حياتهم. فميزانية التعليم السنوية تقدر بـ 10.6 مليار دولار وذلك في 2012م. موزعة على أكثر من 350 من المدارس الابتدائية، والثانوية، والتعليم ما بعد الثانوي، بدعم من 32،000 من موظفي التعليم. Ministry of Education,2012:0)).

ميزة التنافسية كانت إحدى أهم الدعائم في تحسين جودة التعليم في سنغافورة، باعتبار أن هذه التنافسية قدمت للآباء والطلاب مجالات أوسع للاختيار، كما أجبر تطبيق المساءلة المدارسَ على تحسين برامجها. ( المجيدل، 1433هـ:90 ).

 وبحسب تقرير بيرسون لعام 2014م  (Pearson 2014) عن الدول الأعلى في العالم في التحصيل العلمي والمهارات المعرفية، فقد حلت سنغافورة في المرتبة (3) عالمياً، متقدمة بمرتبتين عن تصنيفها في عام 2012م، فقد كانت تحتل المرتبة ( 5 ) عالمياً. (PEARSON  REPORT,2014:8).

وقد حقق طلاب الصف الرابع في سنغافورة في مادة الرياضيات في اختبارات تيمس 2011م (TIMSS 2011) المرتبة الأولى بـ 606 نقطة، وحقق طلاب الصف الثامن في سنغافورة المرتبة الثانية بـ 611 نقطة.  Mullis, Martin, Foy,and Arora ,2012A: 40-42) ).

 وكذلك قد حقق طلاب الصف الرابع في سنغافورة في مادة العلوم في اختبارات تيمس 2011م (TIMSS 2011) المرتبة الثانية بـ 583 نقطة، وحقق طلاب الصف الثامن في سنغافورة المرتبة الأولى بـ 590 نقطة. Mullis, Martin, Foy,and Arora ,2012B: 38-40) ).

وقد حقق طلاب سنغافورة في اختبارات بيرلز 2011م (Pilrs2011) المرتبة الرابعة بـ 567 نقطة. Mullis, Martin, Foy,and Drucker,2012C: 38) ).

وكانت سنغافورة في المرتبة الثانية عالمياً في "جودة النظام التعليمي"، وذلك في تقرير التنافسية العالمية 2011-2012م Global Competitiveness Report 2011–2012.  أما تقرير ماكينزي 2010م McKinsey Report, published November 2010  والذي يبحث في خصائص النظم المدرسية التي تنتج باستمرار الطلاب الذين يؤدون بشكل جيد في اختبارات القياس الدولية، فقد صنف سنغافورة على أنها واحدة من أنظمة المدارس الأفضل أداء  في العالم Ministry of Education,2012: 3)).

من بين نقاط القوة الرئيسية لنظام التعليم في سنغافورة هي سياسة اللغة الثنائية (اللغة الأم واللغة الإنجليزية)، والتشديد على أن يكون التعلم واسع النطاق وشاملاً، مع التركيز على جودة المعلم، ودمج تكنولوجيات المعلومات والاتصالات (ICT) في التعليم. ونعتقد أيضاً أن مدارسنا يجب أن تعمل بشكل وثيق مع أولياء الأمور والمجتمع Ministry of Education,2012:1)).

الإنجاز الحقيقي الذي حققته سنغافورة هذه الجزيرة الصغيرة هو تطوير نظام تعليمي يعد أحدَ أرقى أنظمة التعليم في العالم بلا نزاع حيث مكنها نظامها التعليمي من تكوين كفاءات وخبرات ساهمت في بناء اقتصاد البلد. ويمثل التعليم إحدى أولويات الحكومة السنغافورية، كما أنه يحقق نتائج جيدة على الصعيدين الوطني والدولي، حيث يحصل الطلاب السنغافوريون دائماً على أولى المراتب في المنافسات العالمية في مواد الرياضيات والعلوم وينجحون عادة في بلوغ مراكز متقدمة في مسابقات الرياضيات العالمية. وتتحدد مهمة التربية والتعليم في تكوين وبناء الإنسان السنغافوري، لتجعل منه عنصراً قادراً على المساهمة في تطوير مستقبل بلده. حيث تسعى وزارة التربية والتعليم السنغافورية إلى مساعدة الطلبة على اكتشاف مواهبهم، واستغلال طاقاتهم بأفضل شكل ممكن، والتعلم أكثر، وتحقيق نتائج جيدة وتوفير البنية التحتية اللازمة لذلك من نظام تعليمي متقدم ومؤسسات تعليمية مجهزة بأحدث الوسائل وكذلك أساتذة أكفاء. لقد حفزّت هذه النتائج الجيدة التي حققتها جمهورية سنغافورة في مجال التعليم دولاً عديدة منها الولايات المتحدة الأمريكية لدراسة أسرار تفوق الطلاب السنغافوريين في الرياضيات للاستفادة من التجربة السنغافورية في التعليم وتصميم المناهج لتطوير طرق التدريس وإعداد الأساتذة المتمكنين الذين يسهمون في صقل المواهب وتنمية القدرات (الملحقية الثقافية السعودية في سنغافورة،2012م:6).

مر التعليم في سنغافورة بعدة مراحل من الإصلاحات، ففي أواخر السبعينيات حتى أوائل التسعينيات تم التركيز على الجدارة أو الكفاءة، بهدف التأكد من تلقي الطلبة (تعليم حقيقي)، ومن وضع معايير عالية للتعليم، وقد تحقق ذلك عبر التركيز على المناهج الدراسية، وتوحيد الكتب المدرسية، والأساليب المتبعة في المدارس. وقد جرى إنشاء هيئة تفتيش المدارس، واتخذت إجراءات أخرى لضمان اتباع المعلمين للمناهج وأساليب التدريس المكلفين بها مركزياً. وقد نجحت هذه الإصلاحات فعلياً، فارتفعت معدلات تخرج الطلبة، ولكنها أدت إلى تقليص التحكم من جانب المدارس والمديرين والمعلمين، ولم يكن هناك أي فكرة للابتكار أو لتطوير المناهج الدراسية تجرى بمبادرة من المعلمين أو المدرسة. ونتيجة للاقتصاد القائم على المعرفة قامت وزارة التعليم في أواخر ثمانينيات القرن الماضي بإنشاء المدارس المستقلة والمتمتعة بإدارة ذاتية. ومع حلول منتصف التسعينيات أدركت الحكومة أن وجود عدد قليل من المدارس البارزة لم يكن كافياً، على الرغم من أن المدارس المستقلة كانت تعمل على نحو جيد، فخرجت المرحلة الثالثة لإصلاح نظام التعليم بسنغافورة، وعرفت باسم «النموذج المركّز على القدرة»، والتي أطلقت فيها مبادرات إصلاحية متعددة:

أولها كان في عام 1997م وهي مبادرة «مدارس التفكير، تعلم الأمة»، (TSLN)، وهي اختصار لعبارة (Thinking Schools, Learning Nation)، والتي دعت إلى التعاون من أجل تغيير نظام التعليم، وتنمية ثقافة التعلم والتفكير العميق. وقامت على أربعة مبادئ رئيسية وهي: الاستناد إلى نوعية جيدة من المعلمين، منح قادة المدارس مزيداً من الاستقلالية، إلغاء نظام التفتيش والرقابة المدرسي، واستحداث نموذج التمييز المدرسي (SEM)، وهي اختصار لعبارة (School Excellence Model) بحيث تقع مسؤولية التحكم بالتطوير على المدارس، وتقسيم المدارس إلى مجموعات، يشرف عليها موجهون مختصون. وفي عام 2005م جرى إطلاق مبادرة جديدة، وهي مبادرة «تعليم أقل، تعلّم أكثر»، (TLLM)، وهي اختصار لعبارة (Teach less, learn more) (الدخيل،1435هـ:153-155).




· أوجه الاستفادة من التجربة السنغافورية في بناء التصور المقترح:

١- حسن استثمار رأس المال البشري، والاهتمام في تنمية الموارد البشرية، حتى أصبح نظام التعليم السنغافوري نموذجًا يحتذى به.

٢- التدريب من أجل تطوير المهارات والمؤهلات يعد عنصرًا إستراتيجياً في الخطط الإنمائية الوطنية لسنغافورة.

٣- تكامل الأدوار بين قطاعات المجتمع الثلاث في سنغافورة، أسهم في تحقيق هذا المستوى من التنمية الشاملة كتجربة متفردة.

٢- السؤال الثاني: ما التصور المقترح للتدريب المتبادل كقناة فاعلة للتنمية الإدارية؟

تمت الإجابة عن هذا السؤال بعد أخذ آراء خبراء الدراسة (ملحق رقم ١)، التي أكدت قابلية التصور المقترح للتطبيق في البيئة السعودية، مع مراعات ملاحظاتهم التطويرية عليه، وذلك على النحو التالي:

التدريب المتبادل قناة التنمية الإدارية - تصور مقترح

المنطلقات: رؤية المملكة 2030، برنامج التحول الوطني 2020، التكامل بين قطاعات المجتمع الثلاث (الحكومي، الخاص، غير الربحي)، المسؤولية المجتمعية وخدمة المجتمع، الاستثمار الرشيد للموارد المالية والبشرية المتاحة.

 الأسس: الأساس الفكري (الفلسفي): التكامل مطلب مجتمعي وتنموي، يحث عليه الفكر الإسلامي. الأساس الاقتصادي: الاستثمار الرشيد في رأس المال البشري، من خلال حسن توظيف الموارد البشرية والمالية، تحقيقاً للتنمية الإدارية المستدامة، في ظل التحديات الاقتصادية. الأساس الوظيفي: تفعيل دور الجامعات، ومعهد الإدارة العامة، بوصفها بيوت خبرة في دعم القطاعات الثلاثة، واستثمار وتنمية وتطوير الإمكانيات البشرية والمادية المتوفرة فيها، لتحقيق أمثل التطبيقات التي تؤدي لتفعيل دورها في التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع، ومن ثم تحقيق أهدافها. 

أهداف التصور:

١- تنمية الموارد البشرية في قطاعات المجتمع الثلاثة (الحكومي، الخاص، غير الربحي) بكفاءة وفاعلية، والتي تشكل العنصر الأساسي في تحقيق التنمية الإدارية المستدامة.

٢- الاستثمار الرشيد للإمكانيات المتاحة في قطاعات المجتمع الثلاثة (الحكومي، الخاص، غير الربحي) وخبراتها المتراكمة، في ظل التحديات الاقتصادية.

٣- توسيع نطاق دور المؤسسات التعليمية والتدريبية (الجامعات، معهد الإدارة العامة) في تنمية الموارد البشرية، الخارجية والداخلية.

متطلبات التصور:

· عقد شراكة بين وزارة التعليم ومعهد الإدارة العامة، بغرض بناء قناة فاعلة لتبادل الخبرات والمنافع في مجال تنمية الموارد البشرية الخارجية والداخلية، من خلال التكامل مع قطاعات المجتمع الثلاثة (الحكومي، الخاص، غير الربحي).

· عقد شراكة بين فروع معهد الإدارة العامة والجامعات المحلية، لتبادل الخبرات ونشرها، وتفعيل دورهما في تنمية الموارد البشرية، بصورة تكاملية.

· تفعيل شراكات الجامعات مع قطاعات المجتمع الثلاثة (الحكومي، الخاص، غير الربحي)، المتوائمة مع تنمية الموارد البشرية.

· تفعيل شراكات معهد الإدارة العامة في تنمية الموارد البشرية مع القطاعات الحكومية.

مكونات وأدوار التصور:

١. المكونات الأساسية:

· الجامعات: استثمار شراكات الجامعات مع قطاعات المجتمع الثلاثة (الحكومي، الخاص، غير الربحي)، في تفعيل هذه القناة والتي تنفذ حالياً من خلال أودية التقنية، والكراسي البحثية والأوقاف، والبرامج التطوعية والمسؤولية المجتمعية للعمادات المعنية بخدمة المجتمع فيها.

· معهد الإدارة العامة: استثمار خبرات معهد الإدارة العامة المتراكمة في تنمية رأس المال البشري في القطاع الحكومي، في تفعيل هذه القناة. 

· قطاعات المجتمع الثلاثة (الحكومي، الخاص، غير الربحي): التفاعل مع القناة، من خلال استثمار الفرص التدريبية المتاحة في القناة لتنمية مواردهم البشرية، وكذلك طرح البرامج المعنية بتنمية الموارد البشرية المقدمة منهم، لمنسوبي للجامعات، ولمنسوبي معهد الإدارة العامة.

٢. مكونات التدريب المباشر:

· فروع معهد الإدارة العامة: طرح البرامج المعنية بتنمية الموارد البشرية، بصورة تكاملية مع الجامعات المرتبط بها كل فرع.

· العمادات المعنية بالتطوير الأكاديمي والإداري بالجامعات: طرح البرامج المعنية بتنمية الموارد البشرية، بصورة تكاملية مع فرع معهد الإدارة العامة المرتبط بها.

٣. مكونات التدريب الإلكتروني والتدرب عن بعد:

· العمادات المعنية بالتعلم الإلكتروني والتعلم عن بعد: توفر البيئة التقنية الحاضنة للقناة، والمنصات التدريبية الإلكترونية للبرامج المعنية بتنمية الموارد البشرية.

· مركز التدريب عن بعد في معهد الإدارة العامة: طرح برامج معهد الإدارة العامة المعنية بتنمية الموارد البشرية عن بُعد، بالطرق التي تتلاءم مع طبيعة كل برنامج.

مراحل تطبيق التصور:

· المرحلة الأولى: التأسيس: 

تبنى القناة من خلال عقد شراكة رئيسة بين وزارة التعليم، ومعهد الإدارة العامة، ثم بين جامعة - تتبنى هذا التصور- وفرع من فروع معهد الإدارة في نفس المدينة.

يتم إشراك مؤسسات قطاعات المجتمع الثلاثة (الحكومي، الخاص، غير الربحي) التي لديها شراكات قائمة حالياً مع الجامعة الحاضنة للتصور، ومعهد الإدارة العامة. 

يتم تصميم موقع إلكتروني (عن طريق الجامعة التي تبنت هذا التصور) يغذى بالبرامج التدريبية بصورتها المباشرة، أو الإلكترونية، أو عن بعد، والتي ترشحها الجامعات ومعهد الإدارة العامة، وتستهدف فيها الأفراد في مؤسسات قطاعات المجتمع الثلاثة المشاركة في القناة. وكذلك تطرح هذه المؤسسات المشاركة في القناة البرامج التدريبية التي يمكن أن تقدمها لمنسوبي الجامعات ومعهد الإدارة العامة.

التدريب يتم بصورة متبادلة في القناة، بحيث تغطى تكاليف البرامج التدريبية المطروح، وفقاً لمبدأ المنفعة المتبادلة، بين الجامعات ومعهد الإدارة العامة من جهة، ومؤسسات قطاعات المجتمع الثلاثة المشاركة في القناة من جهة أخرى. 

يحق للأفراد والمؤسسات غير المشاركة في القناة، الحصول على الخدمات التدريبية، بمقابل مادي يوجه للجهة المنفذة للبرنامج، ويحقق مفهوم الاستدامة المالية لضمان استمرارية القناة وتطويرها. 

· المرحلة الثانية: التجريبي:

 تطلق القناة، ويتم تقويم عملها، ورصد فرص التحسين.

· المرحلة الثالثة: التطوير:

استثمار فرص التحسين في تطوير القناة، والتوسع في إشراك عدد أكبر من جامعات وفروع معهد الإدارة العامة في مختلف مدن المملكة العربية السعودية، وكذلك مؤسسات قطاعات المجتمع الثلاثة (الحكومي، الخاص، غير الربحي) التي لديها الرغبة في المشاركة في القناة.

· المرحلة الرابعة: الانطلاق:

تعمل القناة بكامل طاقتها.

المحكات:

· التغذية الراجعة من قبل المستفيدين من الأفراد المشاركين في البرامج التدريبية.

· تقارير قياس أثر التدريب من قبل الجهات المستفيدة من البرامج التدريبية.
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التوصيات

· تبني التصور المقترح الذي خرجت به الدراسة، من قبل المكونات الأساسية للتصور، ووفقًا لمراحل تنفيذه المقترحة.

· تنفيذ دراسات موسعة لتحديد الاحتياجات التدريبية في قطاعات المجتمع الثلاثة (الحكومي ، الخاص ، غير الربحي) في البيئة السعودية.

· تفعيل دور المؤسسات التعليمية والتدريبية (الجامعات، معهد الإدارة العامة) في المملكة العربية السعودية ، بتطوير وتنمية الموارد البشرية في قطاعات المجتمع الثلاثة (الحكومي ، الخاص ، غير الربحي)، والتي تشكل العنصر الأساسي في تحقيق التنمية الإدارية المستدامة بكفاءة وفاعلية .
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شكل (١): أهم النماذج الدولية في تنمية الموارد البشرية، والاستثمار في رأس المال البشري وفقًا لآراء خبراء الدراسة
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