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 "واقع اإليفاد الداخلي يف اإلدارة العامة للتعليم

 مبنطقة الرياض من وجهة نظر املىظفني املىفدين"  

 إعداد
 بدرية حممد مسحل املطريي أ/ 

 جامعة امللم سعود-كلية الرتبية     
 

 مشتخلص الدراسة:

ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى واقع عممية اإليفاد الداخمي في اإلدارة العامة   
لمتعميم بمنطقة الرياض من وجية نظر الموظفين المستفيدين من اإليفاد، والتعرف عمى 

 والتعرف عمى الفروقمعوقات عممية اإليفاد الداخمي ومعوقات االستفادة من مخرجاتو، 
 استجابات متوسطات إن وجدت بين( 0,5,)الداللة ستوىم عند اإلحصائية الداللة ذات
 االجتماعي، النوع) لمتغيرات الدراسة وفقا الداخمي اإليفاد ومعوقات واقع تجاه  الدراسة عينة
إيجاد آلية مقترحة لتطوير عممية اإليفاد ، ثم (الخدمة  سنوات ليا، اإليفاد تم التي الدرجة

وتألف مجتمع  كمنيج لمدراسة، ج الوصفي المسحياستخدم المنيو الداخمي في اإلدارة.  
الدراسة من جميع المستفيدين من اإليفاد الداخمي من شاغمي الوظائف التعميمية في 

وتم اختيار عينة  ( موظفا وموظفة6446اإلدارة العامة لمتعميم بمنطقة الرياض وعددىم )
ن صدق وثبات أداة ( موظفا وموظفة، وبعد التأكد م,65عشوائية بسيطة منيم عددىا)

ومن أىم النتائج التي توصمت ( موظفا وموظفة، 66استجاب لألداة )الدراسة )االستبانة( 
 إلييا الدارسة ما يمي:

 بواقع المتعمقة األول المحور اتفاق أفراد عينة الدراسة بدرجة )متوسطة( عمى عبارات-6 
  الرياض. بمنطقة لمتعميم العامة اإلدارة في الداخمي اإليفاد عممية
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 بمعوقات المتعمقة الثاني المحور عبارات اتفاق أفراد عينة الدراسة بدرجة )كبيرة( عمى-2
 الرياض.  بمنطقة لمتعميم العامة اإلدارة في مخرجاتو من  االستفادة ومعوقات اإليفاد عممية

 استجابات فأقل بين( 0,5,)إحصائية عند مستوى الداللة  داللة ذات ال توجد فروق-3
ومعوقات االستفادة من مخرجاتو  تجاه واقع ومعوقات اإليفاد الداخميالدراسة  أفراد عينة

 سنوات عدد ليا، اإليفاد  تم التي الدرجة ، االجتماعي النوع) الدراسة متغيرات باختالف وذلك
  . (الخدمة

باآلليااة  الخااا  الثالااثالمحااور  عبااارات اتفاااق أفااراد عينااة الدراسااة بدرجااة )كبياارة( عمااى-4
 .المقترحة لتطوير عممية اإليفاد الداخمي في اإلدارة العامة لمتعميم بمنطقة الرياض

 الللنات االفتتاحية:

وزارة التعميم، واقع اإليفاد الداخمي، التعميم العام، اإلدارة العامة لمتعميم بمنطقة الرياض، 
 .الموظفين

 املقدمة:

من أىداف األلفية الجديدة وضرورة  تعد التنمية البشرية في العصر الحالي ىدف
قائمة في ظل تغيرات ميام العمل واحتياجات الوظيفة وتطور تقنيات التواصل والتفاعل 
التكنولوجية، إضافة لتنوع المعارف والميارات والمؤىالت المطموبة من الموظفين وارتفاع 

ت عممية سقف المؤىالت التي تحتاجيا بعض الوظائف وما يضاف ليا أيضا من خبرا
 وعممية مطموبة. 

وقد كثفت المممكة العربية السعودية جيودىا خالل فترة خطط التنمية السابعة 
والثامنة والتاسعة لمتنمية عمى تطوير قدراتيا التقنية والمعرفية نحو إرساء دعائم اقتصاد 

والتقنية متقدم ومنافس عالميا قائم عمى المعرفة وقادر عمى مواكبة التطورات المعرفية 
المتسارعة في العالم واستقطابيا وتوطينيا وتوليدىا داخميا )األىداف التنموية األلفية، 

( االستمرار في 2,69-2,65كما عززت خطة التنمية العاشرة ) (.26،  ىا6435
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في قطاع التعميم العام تحديدا حيث نصت األىداف والسياسات عمى  دعم التنمية البشرية
شرية ورفع إنتاجيتيا وتوسيع خياراتيا في اكتساب المعارف والميارات تنمية الموارد الب

والخبرات وذلك برفع الكفاءة التعميمية والتربوية لممعمم والمعممة وبخاصة تطوير قدراتيم 
 (66: 2المعرفية والميارية. )خطة التنمية العاشرة،   

رة التعميم لدعم ومن ضمن الخيارات المتاحة واألنظمة والموائح المطبقة في وزا
التنمية المينية وتطوير الموارد البشرية نظام اإليفاد الداخمي المقدم لمنسوبي الوزارة، 

حيث  وفق شروط وتخصصات تحددىا الئحة اإليفاد الصادرة من وزارة الخدمة المدنية،
مجمس   ىا( استنادا إلى الئحة اإليفاد التي أصدرىا 6426بدأت برامج اإليفاد في عام )

 ىااا. 66/2/6426( وتاريخ 676/ 6بقرار مجمس الخدمة المدنية رقم ) لخدمة المدنيةا
كان اليدف من الالئحة إلحاق موظفي الجيات الحكومية التابعة لنظام الخدمة المدنية 
بالجامعات المحمية، وتنويع مصادر المعرفة في إعداد الموارد البشرية وحصول الموظفين 

مثل )الدبموم، البكالوريوس، الماجستير، الدكتوراه( في مختمف  عالية عمى درجات عممية 
 التخصصات بحسب االحتياج الفعمي لمعمل وميام الوظيفة ومتطمباتيا.

وتعد اإلدارة العامة لمتدريب واالبتعاث في الجياز المركزي بوزارة التعميم ىي الجية 
نجاز العممية الم ركزية بكافة مراحميا ومتابعتيا المعنية بتطبيق الئحة اإليفاد الداخمي وا 

بالتعاون مع لجنة التدريب واالبتعاث في وزارة الخدمة المدنية إضافة إلى إدارات التدريب 
التربوي في إدارات التعميم في كافة مناطق المممكة، وتحدد إدارة التدريب واالبتعاث بالوزارة 

د المتاحة لممتقدمين لإليفاد في كل عامين دراسيين خطة تنظيمية تحدد فييا أعداد المقاع
 الداخمي والتخصصات المطموبة، مع تحديد الشروط والضوابط الخاصة باإليفاد.

ومع صدور قرار الدمج بين التعميم العام والتعميم العالي تحت مسمى وزارة  
التعميم تضاعف عدد القوى العاممة في وزارة التعميم التي تعد اآلن من أكبر وزارات الدولة، 

% من مجمل الوظائف المعتمدة لموظفي الدولة 37د بمغت نسبة الوظائف التعميمية وق
( 5360325التابعين لنظام وزارة الخدمة المدنية، وبمغ عدد شاغمي الوظائف التعميمية )

ومن ، ىاا(6434/6435موظفا وموظفة تابعين لوزارة التعميم )الخدمة المدنية باألرقام، 
اإلدارية والتنظيمية المتراكمة بعد الدمج مشكمة القوى العاممة ضمن الصعوبات والمشكالت 
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في الوزارة حيث بعض موظفي الوزارة يمتمك مؤىالت وميارات ال تتوافق مع طبيعة عممو 
 وميام وظيفتو.

وتعد دراسة واقع اإليفاد الداخمي في وزارة التعميم واإلدارات التعميمية التابعة ليا 
أعداد العاممين فييا وتنوع مؤىالتيم التي تم الحصول  ضرورة قائمة في ظل تضاعف

عمييا عبر اإليفاد، إضافة ألىمية تقييم ىذه التجربة ومعرفة معوقات عممية اإليفاد 
ومعوقات االستفادة من مخرجاتو، حتى يمكن االرتقاء بيذه العممية المرتبطة بالتنمية 

اءاتيا وتوظيف مخرجاتيا بطريقة المينية ومعرفة نقاط القوة والضعف فييا وتحسين إجر 
تكفل التوظيف األمثل لمموارد البشرية المستفيدة من اإليفاد وتوظيف ىذه الطاقات المؤىمة 

 في إدارة التغيير واإلصالح اإلداري والتعميمي في ميدان التعميم العام.

 مشللة الدراسة:

المدنية اليدف األول إن وجود الئحة اإليفاد واالبتعاث التي أقرتيا وزارة الخدمة 
غناء العمل بمؤىالت وخبرات جديدة،  منيا ىو تطوير وتنمية واستثمار الكفاءات  البشرية وا 

دارات المؤسسات الحكومية، وبناء  يحتاجيا الموقع الوظيفي وتحتاجيا  وحدات وأقسام وا 
تيا الفعمي باألعداد والتخصصات المطموبة في خط عميو تحدد وزارة التعميم احتياجيا 

السنوية لإليفاد واالبتعاث. لكن مالمح قصور التخطيط االستراتيجي في مجال اإليفاد بدأت 
فعميا عندما تزايدت أعداد الموفدين المؤىمين بشيادات عميا وتخصصات متعددة،   تتضح 

وتتم إعادتيم لمواقع العمل السابقة قبل المؤىل األمر الذي أحاليم من طاقات مؤىمة إلى 
طمة لم تستفد منيا الوزارة بالشكل المطموب. وتبرز مشكمة عدم رغبة عودة طاقات مع

الموفدين بعد حصوليم عمى المؤىل إلى الميدان باعتبارىم معممين، وتبدأ المطالبة 
باالنتقال إلى اإلدارات التعميمية أو الوزارة بشكل مستمر مما يؤثر في األداء التربوي 

(، ويتم إنياء تكميف 396  ،8,,2، لماضيلمموظف كما أشارت لذلك دراسة )ا
الموظف إن كان مشرفا أو إداريا أو قياديا بعد حصولو عمى اإليفاد حيث يعود لوظيفتو 
 السابقة قبل التكميف وىو ما يعد نوعا من أنواع اليدر البشري لمثل ىذه الطاقات المؤىمة.

( أن أىم المعوقات التي تحول 663،  8,,2وتشير دراسة المعشوق وآخرون )
في الجيات  االستفادة من مخرجات اإليفاد الداخمي من وجية نظر المختصين  دون  
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بعد  التخص  الموفد لو  الحكومية التي طبقت الئحة اإليفاد عدم قيام الموظف بالعمل في  
اإليفاد، كما  لفترة مناسبة بعد انتيائو من  في عممو تخرجو، إضافة لعدم استمرار الموظف 

أوصت الدراسة السابقة بضرورة تفعيل التخطيط والتنسيق الفعالين لإليفاد الداخمي في 
وجود مشكالت تواجو ( إلى 259،   2,64وتشير دراسة التركي )األجيزة الحكومية. 

التربية والتعميم بالتنسيق مع  المستفيدين من اإليفاد الداخمي من أىميا عدم قيام وزارة
المؤسسات التعميمية لتيسير القبول، وصعوبة الحصول عمى القبول من المؤسسات 
التعميمية، وتدني مستوى خطط التنمية المينية في الوزارة وتأخر رفع إدارات التعميم 

 .لمستندات الترشيح

و ارتفاع معدالت ترك  وتأخذ المشكمة بعدا آخر متمثال في تسرب أصحاب المؤىالت      
العمل بين شاغمي الوظائف التعميمية وىو ما يتضح جميا في تسرب عدد من حممة 

الشيادات العميا سنويا من وزارة التعميم ونقل خدماتيم إلى الجامعات، حيث أشارت إلى  
ام ذلك استراتيجية تطوير التعميم العام أن من ضمن التحديات التي تواجييا بيئة التعميم الع

  التدريس، لاللتحاق بيا ضمن ىيئة  جذب الجامعات والكميات لقيادات نظام التعميم المؤىمة 
حيث وصل معدل ترك الخدمة لشاغمي المستوى السادس بحسب إحصائيات وزارة الخدمة 

ه( )الخدمة المدنية باألرقام، 6435( موظفا في عام )696المدنية إلى )
من ضمنيا االستقالة والتقاعد المبكر و نقل  وذلك لعدة أسباب، ىاا(6434/6435

 الخدمات إلى جيات حكومية أخرى من ضمنيا الجامعات. 

م( إلى وجود حاالت جمود وظيفي وغياب 5,,2م( ),2,6وتؤكد دراسة الياور)
متكرر وفقدان الرغبة في العمل وكذلك التزايد الممحوظ في عدد حاالت التقاعد المبكر بين 

م( أن االتجاىات القوية من 2,66تعميمية.  كما تشير دراسة الفاضل )شاغمي الوظائف ال
قبل العاممين بالوزارة نحو األمن الوظيفي ىي التفكير بالبحث عن فر  عمل أفضل خارج 

 الوزارة، والقمق من ضعف التوافق بين التخص  والوظيفة.

بمعيد  التي عقدتكما طرح ىذا الموضوع في ندوة "اإليفاد الداخمي: مالو وما عميو" 
(، وكان من ضمن التوصيات وأىميا أن تقوم الجيات 8,,2اإلدارة العامة في عام )

الحكومية الموفدة بإعداد خطط اإليفاد الداخمي وفقا لالحتياجات الفعمية، وأن ترتكز الخطة 
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عمى مجاالت اإليفاد المتعمقة بالنشاطات األساسية والتخصصات النادرة التي تحتاج إلييا 
يجاد معايير عادلة في كل جية تضمن توزيع فر  اإليفاد بين المرشحين فييا،  الجية، وا 

 وأن تتولى كل جية حكومية تقييم مدى االستفادة من تجربة اإليفاد لدييا.

وتحدد ىذه الدراسة موضوعيا في التعرف عمى واقع اإليفاد الداخمي في اإلدارة العامة     
وجية نظر الموظفين المستفيدين من اإليفاد، وذلك ألن ىذه لمتعميم بمنطقة الرياض من 

اإلدارة ىي أكثر اإلدارات التعميمية في عدد المستفيدين من اإليفاد الداخمي والحاصمين 
ونظرا لندرة عمى شيادات عميا كما يخص  ليا النصيب األكبر من مقاعد اإليفاد سنويا. 

اد الداخمي في إدارات التعميم بشكل عام الدراسات واألبحاث التي تناولت عممية اإليف
بشأن واقع اإليفاد الداخمي في إدارة التعميم بمنطقة ولوجود حاجة إلجراء دراسات شاممة 

الرياض، من ىنا جاءت ىذه الدراسة لمكشف عن واقع اإليفاد الداخمي والتعرف عمى 
يجاد آلية م  قترحة لتطويرىا.معوقات ىذه العممية ومعوقات االستفادة من مخرجاتيا وا 

 أهداف الدراسة:

 سعت الدراسة الحالية إلى تحقيق األىداف اآلتية:

التعرف عمى واقع عممية اإليفاد الداخمي في اإلدارة العامة لمتعميم بمنطقة  .6
 الرياض من وجية نظر الموظفين والموظفات المستفيدين من اإليفاد.

فادة من مخرجاتو من وجية التعرف عمى معوقات اإليفاد الداخمي ومعوقات االست .2
 نظر الموظفين والموظفات.

التعرف عمى الفروق ذات الداللة اإلحصائية بين متوسطات استجابات عينة  .3
الدراسة تجاه واقع ومعوقات عممية اإليفاد الداخمي ومعوقات االستفادة من 
ت مخرجاتو وفقا لممتغيرات )النوع االجتماعي، الدرجة التي تم اإليفاد ليا، سنوا

 الخدمة(.
إيجاد آلية مقترحة لتطوير عممية اإليفاد الداخمي في اإلدارة العامة لمتعميم  .4

 بمنطقة الرياض.

 أسئلة الدراسة:
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 يمكن تحديد أسئمة الدراسة فيما يمي:

ما واقع عممية اإليفاد الداخمي في اإلدارة العامة لمتعميم بمنطقة الرياض من وجية  .6
 اإليفاد؟نظر الموظفين المستفيدين من 

ما معوقات عممية اإليفاد ومعوقات االستفادة من مخرجاتو في اإلدارة العامة  .2
 لمتعميم بمنطقة الرياض من وجية نظر الموظفين؟

( بين متوسطات 0,5,ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة) .3
يرات )النوع استجابات عينة الدراسة تجاه واقع ومعوقات اإليفاد الداخمي وفقا لممغ

 االجتماعي، الدرجة التي تم اإليفاد ليا، سنوات الخدمة(؟
ما اآللية المقترحة لتطوير عممية اإليفاد الداخمي في اإلدارة العامة لمتعميم بمنطقة  .4

 الرياض؟

 أهنية الدراسة:

  تكمن أىمية الدراسة الحالية فيما يمي:   

المؤىمة في وزارة التعميم خاصة بعد الحاجة إلى الوقوف عمى وضع الموارد البشرية -6 
دمج وزارتي التربية والتعميم والتعميم العالي تحت مظمة واحدة، وما ترتب عمى الدمج من 

 تضاعف ألعداد الموظفين وتعدد وتنوع في مؤىالتيم وخبراتيم.

من المؤمل أن تزود الدراسة المسؤولين في اإلدارة العامة لمتعميم بمنطقة الرياض -2 
ة التعميم عبر تبني اآللية المقترحة بما يفيد في تطوير األداء اإلداري والتعميمي في ووزار 

التعميم العام باالستفادة من الموفدين خاصة بعد تزايد أعداد المتقدمين بطمبات اإليفاد 
 من موظفي اإلدارة.  الداخمي

بتعاث المقدمة قد تسيم ىذه الدراسة في تقييم مدى االستفادة من برامج اإليفاد واال-3
لمنسوبي وزارة التعميم وىو ما يتوافق مع توصية ندوة اإليفاد الداخمي المنعقدة بمعيد 

( بأن تتولى كل جية حكومية تطبق الالئحة إضافة 8,,8/4/2  اإلدارة العامة بتاريخ ) 
 تجربة اإليفاد لتطويره. لمباحثين تقييم مدى االستفادة من 
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و االىتمام بظاىرة تسرب الموظفين من وزارة التعميم قد تسيم الدراسة في توجي-4
 وبالتحديد الحاصمين منيم عمى شيادات عميا والتعامل مع ىذه الظاىرة بشكل فعمي.

 حدود الدراسة:

اقتصرت ىذه الدراسة عمى موظفي وموظفات اإلدارة العامة لمتعميم  احلدود البشرية:
ماجستير أو الدكتوراه من شاغمي بمنطقة الرياض والحاصمون منيم عمى شيادتي ال

المستوى السادس عمى سمم الوظائف التعميمية وىم ممن استفادوا من الئحة اإليفاد 
 الداخمي.

 اإلدارة العامة لمتعميم بمنطقة الرياض. احلدود امللانية:

دراسة واقع اإليفاد الداخمي ومعوقاتو ومعوقات االستفادة من  احلدود املوضوعية:
إلدارة العامة لمتعميم بمنطقة الرياض من وجية نظر الموظفين المستفيدين مخرجاتو في ا

يجاد آلية مقترحة لتطوير عممية اإليفاد.  من اإليفاد وا 

أجريت ىذه الدراسة خالل الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي  احلدود الزمنية:
 ىااا.6436/6437

 مصطلحات الدراسة:

 اإليفاد الداخلي:

فاد الداخمي اصطالحا بأنو: رفع مستوى تأىيل الموظفين الحكوميين الذين يعّرف اإلي
يتبعون نظام وزارة الخدمة المدنية لتأدية العمل بكفاءة أو لتأىيميم ألعمال جديدة تدخل 
من ضمن نشاط الجية التي توفد الموظف لمتدريب والتعميم في جية معتمدة ومعترف بيا 

 (4,6،  8,,2)الغامدي، من قبل وزارة الخدمة المدنية. 
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ويعّرف اإليفاد الداخمي إجرائيا في ىذه الدراسة بأنو: رفع مستوى تأىيل موظفي وموظفات 
اإلدارة العامة لمتعميم في منطقة الرياض من شاغمي الوظائف التعميمية بالموافقة عمى 
تفرغيم والتحاقيم بجيات تعميمية محمية لمحصول عمى شيادات دراسية عميا مثل 

 لماجستير والدكتوراه.ا

 :الدراسات الشابقة

تم االقتصار في الدراسات السابقة عمى الدراسات العربية التي تناولت موضوع اإليفاد 
الداخمي، خاصة أنو نظام محمي وغير موجود بنفس الصورة الحالية في بعض دول العالم، 

طرحتيا وزارة التعميم في ونظرا لقمة وندرة الدراسات العربية استعانت الباحثة بورقة عمل 
 (، وتم تنظيم الدراسات وفقا لتدرجيا من األقدم إلى األحدث.8,,2عام )

( بعنوان: "تقييم تجربة اإليفاد لمدراسة بالداخل 8,,2دراسة المعشوق وآخرون ) -
 من وجية نظر المختصين في الجيات الحكومية".

ت الحكومية التي ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى تقييم المختصين في الجيا
قامت بتطبيق عممية اإليفاد الداخمي ليذه التجربة في الجيات التي يعممون بيا، والتعرف 
عمى أىم المعوقات التي تحول دون االستفادة من مخرجات اإليفاد الداخمي في الجيات 
الحكومية التي طبقت الالئحة، والتعرف عمى أىم المقترحات الخاصة بآلية تطوير عممية 

يفاد الداخمي من وجية نظر المختصين، استخدم في الدراسة المنيج الوصفي التحميمي اإل
والمنيج الوصفي الوثائقي، وتشكل مجتمع الدراسة من جميع المسؤولين عن عممية 
اإليفاد الداخمي في جميع الجيات الحكومية التي تسري عمييا الئحة اإليفاد الداخمي 

( فردا،  واستخدم في 336عدد أفراد عينة الدراسة )( جية حكومية وبمغ 664وعددىا )
الدراسة االستبانة كأداة لمدراسة وتم تصميم استبانتين لمجيات الحكومية التي سبق ليا 

 اإليفاد والجيات التي لم تقم بعد بعممية اإليفاد. ومن أىم نتائج الدراسة اآلتي:

 بدرجة متوسطة. أن التقييم بوجو عام لدرجة فاعمية تجربة اإليفاد كان-
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أىم المعوقات التي تحول دون االستفادة من مخرجات اإليفاد الداخمي عدم قيام الموظف -
بالعمل في التخص  الموفد لو بعد تخرجو، وعدم استمرار الموظف في عممو فترة مناسبة 

 بعد انتيائو من اإليفاد.

 يو".م( بعنوان: "اإليفاد الداخمي مالو وما عم8,,2دراسة الماضي ) -

م( ورقة عمل بعنوان "اإليفاد الداخمي 8,,2قدمت وكالة وزارة التعميم في عام )
ما لو وما عميو" في ندوة اإليفاد الداخمي التي أقاميا معيد اإلدارة العامة في 

م، استعرضت الورقة آلية اإليفاد الداخمي لمدراسة في الداخل بدًأ من مرحمة 8,,8/4/2
الترشيح ومرحمتو ثم مرحمة إصدار قرار اإليفاد والشروط  التخطيط ثم التعميم وآلية

والمستندات المطموبة لتمديد اإليفاد والحاالت التي ال يتم التمديد ليا، ثم معوقات 
وصعوبات اإليفاد الداخمي ومشكالتو ثم مقترحات لتطوير تجربة اإليفاد الداخمي. وكان من 

 و ما يمي:ضمن معوقات وصعوبات اإليفاد الداخمي ومشكالت

تأخر البت في طمبات اإليفاد من قبل لجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية في  -
 وزارة الخدمة المدنية. 

 تدخل المجنة في التخصصات التي تطمب وزارة التعميم التفريغ فييا.  -

وجود فجوة واسعة بين الجامعات والكميات من جية وبين وزارة التعميم متمثمة في   -
دارة العامة لمتدريب واالبتعاث من جية أخرى من حيث معرفة قواعد القبول واألنظمة اإل

 والتخصصات.

صعوبة إجراءات القبول في الجامعات السعودية وأخذ وقت كبير جدا إلعالن النتائج مع  -
 أن األسماء المقبولة قميمة جدا.

رة، إما بسبب عدم وجود قمة أعداد المتقدمين في بعض التخصصات التي تحتاجيا الوزا -
 برامج ليا في الجامعات السعودية أو لصعوبة إجراءات القبول.
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( بعنوان: "المشكالت التي تواجو منسوبات وزارة التربية والتعميم 2,64دراسة التركي ) -
 في اإليفاد الداخمي بمنطقة القصيم".

لتعميم بمنطقة ىدف البحث إلى التعرف عمى المشكالت التي تواجو منسوبات وزارة ا
القصيم في اإليفاد الداخمي والتعرف عمى الفروق بين وجيات نظر أفراد العينة حوليا. 
واستخدم المنيج الوصفي المسحي عمى مجتمع تكون من منسوبات وزارة التعميم بمنطقة 

( موظفة، كما 224( موظفة وتكونت العينة العشوائية من)68546القصيم وعددىن )
ة أداة لجمع البيانات. وكان من أىم النتائج وجود مشكالت تواجو العينة استخدمت االستبان

أىميا: عدم قيام وزارة التعميم بالتنسيق مع المؤسسات التعميمية لتيسير القبول، صعوبة 
الحصول عمى القبول من المؤسسات التعميمية، عدم تضمين الئحة اإليفاد لمخصصات 

نية في الوزارة، تأخر رفع إدارات التعميم لمستندات مالية، تدني مستوى خطط التنمية المي
وجاء من ضمن التوصيات أنو عمى وزارة التعميم التنسيق مع المؤسسات لتيسير الترشيح، 

القبول، تضمين الئحة اإليفاد لمخصصات مالية، وضرورة التخطيط والتنسيق الجيد لإليفاد 
السنوية، وتعديل بعض بنود الالئحة بما  في وزارة التعميم، اإلعالن المبكر عن خطة اإليفاد

 يقمل من المشاكل التي واجيت المتقدمات.

 على الدراسات الشابقة:تعقيب  -

ستعراض الدراسات السابقة الخاصة بموضوع اإليفاد الداخمي الذي يعد جزء من عند ا
قمة وندرة في وزارة التعميم واإلدارات التعميمية، يتضح لمموظفين  التنمية المينية المتاحة

في الدراسات التي تناولت موضوع اإليفاد الداخمي حيث اقتصرت بعض الدراسات السابقة 
(، بينما دراسة 8,,2عمى أوراق عمل قدمت في مؤتمرات عممية مثل دراسة الماضي)

 ( كانت دراسة ميدانية.8,,2( ودراسة المعشوق وآخرون)2,64التركي)

الحالية في موضوع الدراسة وىو عممية  تشترك الدراسات السابقة مع الدراسة  
( والماضي 2,64اإليفاد الداخمي لموظفي نظام الخدمة المدنية، وتتفق دراسة التركي )

( مع الدراسة الحالية في تحديد مجتمع الدراسة من شاغمي الوظائف التعميمية في 8,,2)
( عمى 2,64التركي )وزارة التعميم والمستفيدين من اإليفاد الداخمي، كما اقتصرت دراسة 
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من ( كان مجتمع الدراسة 8,,2الموظفات من اإلناث بينما دراسة المعشوق وآخرون )
المختصين بعممية اإليفاد الداخمي في جميع الجيات الحكومية التي طبقت أو لم تطبق 

 الئحة اإليفاد الداخمي.

( مع 2,64( ودراسة التركي )8,,2كما تتفق دراسة المعشوق وآخرون ) 
دراسة الحالية في بعض جوانب مشكمة الدراسة وأسئمتيا وأىدافيا وفي استخدام المنيج ال

الوصفي التحميمي كمنيج واالستبانة كأداة لمدراسة، وتأتي أىداف دراسة المعشوق 
( مشابية ليدف من أىداف الدراسة الحالية في التعرف عمى أىم 8,,2وآخرون)

إليفاد الداخمي، بينما ركزت دراسة التركي المقترحات الخاصة بآلية تطوير عممية ا
( في أىدافيا عمى التعرف عمى المشكالت التي تواجو منسوبات وزارة التعميم 2,64)

 بمنطقة القصيم في اإليفاد الداخمي. 

تميزت ىذه الدراسة عن الدراسات السابقة في الحدود المكانية والبشرية لمدراسة 
ن اإليفاد الداخمي من موظفي وموظفات اإلدارة حيث المجتمع ىو جميع المستفيدين م

العامة لمتعميم بالرياض، كما تختمف الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة بتحديد ثالث 
(، النوع االجتماعي، الدرجة التي تم اإليفاد ليا، سنوات الخدمةمتغيرات لمدراسة وىي: )

مية اإليفاد الداخمي إضافة كما تيدف الدراسة الحالية إلى التعرف عمى معوقات عم
 لمعوقات االستفادة من مخرجاتو. 

 منهج الدراسة:

اعتمدت ىذه الدراسة عمى المنيج الوصفي التحميمي، وىو المنيج الذي يعد أحد 
لوصف ظاىرة أو مشكمة وتصويرىا كميا عن  أشكال التحميل والتفسير العممي المنظم، 

وتصنيفيا وتحميميا  طريق جمع بيانات ومعمومات مقننة عن الظاىرة أو المشكمة 
خضاعيا لمدراسة  ىذا المنيج طبيعة الدراسة الحالية ، ويناسب (,2,6الدقيقة )ممحم، وا 

واقع عممية اإليفاد الداخمي في اإلدارة ويسيم في تحقيق أىدافيا كونيا تيدف إلى وصف 
العامة لمتعميم بمنطقة الرياض والتعرف عمى معوقات عممية اإليفاد الداخمي ومعوقات 

 .االستفادة من مخرجاتو
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 دلتنع الدراسة وعينتها:

الدراسة من جميع المستفيدين من اإليفاد الداخمي من شاغمي تألف مجتمع 
الوظائف التعميمية في اإلدارة العامة لمتعميم بمنطقة الرياض، وىم من شاغمي المستوى 
السادس ممن حصموا عمى شيادتي الماجستير أو الدكتوراه عن طريق اإليفاد الداخمي 

لدراسة عمى عينة عشوائية ( موظفا وموظفة، واقتصرت عينة ا6446وبمغ عددىم )
%( من مجتمع ,6( موظفا وموظفة وىو ما يشكل نسبة ),65بسيطة بمغ عددىم )

( فردا منيم ويوضح 66الدراسة، وتمت االستجابة لرابط األداة اإللكتروني بواسطة )
 ( توزيع مجتمع وعينة الدراسة ونسب االستجابة.6الجدول رقم )

 (6جدول رقم )

 وعينتيا ونسب االستجابة توزيع مجتمع الدراسة

عدد  الفئة
 المجتمع

عدد 
 العينة

عدد 
االستجابات 
من قبل أفراد 

 العينة

نسبة االستجابة 
 إلى عدد العينة

نسبة 
االستجابة إلى 
 عدد المجتمع

شاغموا المستوى 
السادس في اإلدارة 
العامة لتعميم 
 بمنطقة الرياض

6446 65, 66 44% 405% 

الدراسة وفقا لممتغيرات التالية:)النوع االجتماعي، الدرجة تم وصف أفراد عينة 
( وصفا ألفراد العينة وفقا 2التي تم اإليفاد ليا، سنوات الخدمة(، ويوضح الجدول رقم )

 ليذه المتغيرات.
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 (2جدول رقم )

وصف عينة الدراسة وفق متغيرات النوع االجتماعي والدرجة التي تم اإليفاد 
 ليا وسنوات الخدمة

 النسبة العدد التصنيف المتغيرات

 النوع االجتماعي
 62.6 8 ذكر

 87.9 58 أنثى

الدرجة التي تم 
 اإليفاد ليا

 54.5 36 ماجستير

 45.5 ,3 دكتوراه

عدد سنوات 
 الخدمة

 62.6 8 ( سنوات5أقل من )

 65.2 ,6 ( سنوات,6( إلى أقل من )5من )

 72.7 48 ( سنوات فأكثر,6من )

 ,.,,6 66 المجموع

( أن عدد اإلناث في عينة الدراسة ىي األعمى 2ويتضح من الجدول رقم )
%(، كما يأتي عدد أفراد العينة من الموفدين لدرجة الماجستير 87.9بنسبة )
%( وىي األعمى مشاركة ممن تم إيفادىم لدرجة الدكتوراه، أما  54.5بنسبة )

( ,6خدمتيم من ) متغير عدد سنوات الخدمة فكان أغمب أفراد العينة ممن كانت
 %(.  72.7سنوات فأكثر وذلك بنسبة )

 أداة الدراسة:

تم إعداد استبانة لجمع المعمومات الخاصة بالدراسة وذلك باالستفادة من أداة  
( وتم التعديل واإلضافة عمى عبارات االستبانة لتتوافق 8,,2دراسة المعشوق وآخرون)
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( عبارة وتكونت من 45الستبانة عمى )مع أىداف ومجتمع الدراسة الحالية، واشتممت ا
 قسمين القسم األول خا  بالبيانات الشخصية والقسم الثاني يتفرع إلى ثالثة محاور ىي:

  المحو األول: تقييم واقع اإليفاد الداخمي في اإلدارة العامة لمتعميم بمنطقة
 الرياض.

 رجاتو.المحور الثاني: معوقات اإليفاد الداخمي ومعوقات االستفادة من مخ 
  المحور الثالث: آلية تطوير عممية اإليفاد الداخمي في اإلدارة العامة لمتعميم

 بمنطقة الرياض.

 صدق أداة الدراسة:
عرضت أداة الدراسة في صورتيا األولية عمى عدد من المحكمين المتخصصين في   

من الصدق  وذلك لمتحققإدارة التعميم العام في اإلدارة العامة لمتعميم بمنطقة الرياض 
بناء الظاىري لألداة، وتم األخذ بمالحظاتيم في التعديل باإلضافة أو الحذف لعبارات األداة 

عمى آراء المحكمين حتى تتوافق عبارات األداة مع أىداف ومجتمع الدراسة، ولمتحقق من 
( بين كل فقرة Pearsonاالتساق الداخمي لالستبانة تم حساب معامل االرتباط بيرسون )

فقرات االستبانة والدرجة الكمية لممحور الذي تنتمي إليو، ويتضح من الجدول رقم من 
( مما يدل 0,6,( أن الدرجة الكمية لكل محور من المحاور الثالثة دالة عند مستوى)3)

 عمى أن األداة تتمتع بدرجة مناسبة من االتساق الداخمي.
 

 (3جدول رقم )

 درجة الكمية لممحور المنتمية إليومعامالت ارتباط بنود أداة الدراسة بال
 معامل االرتباط م معامل االرتباط م معامل االرتباط م المحور

تقييم تجربة اإليفاد الداخمي 
 في اإلدارة العامة لمتعميم

6 ,.4443**  9   ,.4538**   67   ,.6269**  
2 ,.5654**  6,   ,.3,95*   68   ,.7264**  
3 ,.4632**  66   ,.3283**   69   ,.5549**  
4 ,.4966**  62   ,.5373**   2,   ,.5536**  
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 معامل االرتباط م معامل االرتباط م معامل االرتباط م المحور
5 ,.2685*  63   ,.2736*   26   ,.283,*  
6 ,.4662**  64   ,.35,8**  

  7   ,.3678**   65   ,.4273**  
 8   ,.5,,,**   66   ,.5266**  

معوقات اإليفاد الداخمي 
 ومعوقات االستفادة من

 مخرجاتو

6 ,.3496** 6 ,.4,7,** 66 ,.6973** 
2 ,.6267** 7 ,.5,,6** 62 ,.4,56** 
3 ,.33,,** 8 ,.5325** 

 
4 ,.4379** 9 ,.2676* 
5 ,.4367** 6, ,.486,**   

آلية تطوير عممية اإليفاد 
 الداخمي

6 ,.3223**  6   ,.3677**   66   ,.2786*  
2 ,.3346**  7   ,.4936**   62   ,.2536*  
3 ,.3465**  8   ,.4869**  

 4 ,.5966**  9   ,.3894**  
 5   ,.4366**   6,   ,.2536*  

 0.0.* دالة عند مستوى 

 0.0.** دالة عند مستوى 
 Cronbach'sكما تم التحقق من ثبات االستبانة باستخدام معامل كرونباخ ألفا ) 

Alpha( لمحاور االستبانة وتراوحت قيم معامل الثبات بين ),.كما 38.,-78 )
( مما يشير إلى أن االستبانة تتمتع بدرجة مناسبة من الثبات 4يوضحيا الجدول رقم )

 يمكن االعتماد عمييا من أجل التطبيق الميداني لمدراسة. 
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 (4جدول رقم )

 معامالت ثبات ألفا كرونباخ لمحاور الدراسة

عدد  المحور
 البنود

معامل ثبات ألفا 
 كرونباخ

 78., 26 تقييم تجربة اإليفاد الداخمي في اإلدارة العامة لمتعميم

معوقاااااات اإليفااااااد الاااااداخمي ومعوقاااااات االساااااتفادة مااااان 
 66., 62 مخرجاتو

 38., 62 آلية تطوير عممية اإليفاد الداخمي

اإلجاباااة عماااى بناااود ولتساااييل تفساااير النتاااائج وتحميمياااا تااام تحدياااد مساااتوى 
، غياااار 2، ضااااعيفة 3، متوسااااطة 4األساااائمة وتاااام إعطاااااء وزن لمباااادائل: )كبياااارة 

(، ثم تصنيف تمك اإلجابات إلى أربعاة مساتويات متسااوية المادى مان خاالل 6موافق 
 المعادلة التالية:

 (75.,  ) 4( ÷ 6-4عدد بدائل األداة   )÷ أقل قيمة( -طول الفئة   )أكبر قيمة

 ( عمى التصنيف التالي:5الجدول رقم) لنحصل كما في
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 (5جدول رقم )

 توزيع الفئات وفق التدرج المستخدم في أداة البحث
 مدى المتوسطات الوصف
 ,,.4 – 3.26 كبيرة

 3.25 – 2.56 متوسطة
 ,2.5 – 6.76 ضعيفة

 6.75 – ,,.6 غير موافق

 األساليب اإلحصائية:

( لتحقيق SPSSبرنامج التحميل اإلحصائي )تم تفريغ وتحميل البيانات باستخدام 
 أىداف الدراسة وذلك باستخدام األساليب اإلحصائية التالية:

  حساب التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية
 والرتب.

 .معامل ارتباط بيرسون لمعرفة االتساق الداخمي ألداة الدراسة 
 ( معامل ألفا كرونباخCronbach's Alpha.لمتحقق من ثبات أداة الدراسة ) 
  اختبار )ت( لداللة الفروق في استجابات عينة الدراسة تجاه واقع ومعوقات

 عممية اإليفاد الداخمي باختالف النوع االجتماعي.
 وتني لداللة الفروق في استجابات عينة الدراسة تجاه واقع ومعوقات -اختبار مان

 باختالف النوع االجتماعي. عممية اإليفاد الداخمي
  اختبار )ت( لداللة الفروق في استجابات عينة الدراسة تجاه واقع ومعوقات

 عممية اإليفاد الداخمي باختالف الدرجة التي تم اإليفاد ليا.
  اختبار تحميل التباين األحادي لداللة الفروق في استجابات عينة الدراسة تجاه

 خمي باختالف عدد سنوات الخدمة.واقع ومعوقات عممية اإليفاد الدا
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 :نتائج الدراسة

 إجابة تشاؤالت الدراسة:

ما واقع عممية اإليفاد الداخمي في اإلدارة العامة لمتعميم بمنطقة الرياض  الشؤال األول:
 من وجية نظر الموظفين الموفدين؟

لإلجابة عن ىذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 
 (.6والرتب لدرجات موافقة أفراد العينة كما يوضحيا الجدول رقم )

 (6جدول رقم )

 التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية وترتيبيا تنازلياً 

 إلجابات عينة الدراسة حول واقع عممية اإليفاد الداخمي في وزارة التعميم

 العبارة م
 درجة الموافقة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 الترتيب المعياري

ضعي متوسطة كبيرة
 فة

غير 
 موافق

6 

خطة اإليفاد الداخمي تحدد 
بناء عمى االحتياج الحقيقي 
لمتعميم العام في وزارة 

 التعميم.

 64 26 24 7 ت

2.36 ,.94 66 
% 6,.6 36.4 36.8 26.2 

2 

يمتمك القائمون عمى عممية 
اإليفاد في إدارة التدريب 

إلدارة تعميم الرياض التابعة 
التأىيل المناسب في التعامل 

 مع إجراءات اإليفاد.

 66 ,2 26 64 ت

2.58 6.,6 64 
% 26.2 36.8 3,.3 66.7 

3 
تتسم إجراءات اإليفاد 
الداخمي بالسيولة 

 والوضوح.

 64 29 65 8 ت
2.26 ,.93 67 

% 62.6 22.7 43.9 26.2 
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 العبارة م
 درجة الموافقة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 الترتيب المعياري

ضعي متوسطة كبيرة
 فة

غير 
 موافق

4 

يتفاعل القائمون عمى 
اإليفاد الداخمي مع عممية 

مشكالت الموفدين بشكل 
 إيجابي.

 63 69 26 8 ت

2.44 ,.95 65 
% 62.6 39.4 28.8 69.7 

5 

يوجد بطء في عممية  
االتصال بين إدارة التدريب 
في إدارة التعميم بالرياض 
واإلدارة العامة لمتدريب 

 واالبتعاث في الوزارة.

 3 ,6 69 34 ت

3.27 ,.89 5 
% 56.5 28.8 65.2 4.5 

6 

يتم رفع طمبات اإليفاد إلى 
لجنة التدريب واالبتعاث في 
وزارة الخدمة المدنية قبل 

 بدء الدراسة بوقت كافي.

 25 68 65 8 ت

2.,9 6.,5 68 
% 62.6 22.7 27.3 37.9 

7 
توجد آلية مناسبة تعنى 
بمتابعة وضع الموفد أثناء 

 فترة دراستو.

 32 62 67 5 ت
6.92 6.,3 69 

% 7.6 25.8 68.2 48.5 

8 
توجد حمول فورية في حالة 
وجود مشكالت أثناء سير 

 عممية اإليفاد.

 26 25 64 6 ت
6.85 ,.86 2, 

% 6.5 26.2 37.9 39.4 

9 
يوجد تغير إيجابي في 
مستوى أداء الموظف بعد 

 انتياء فترة اإليفاد.

 3 7 69 37 ت
3.36 ,.85 4 

% 56.6 28.8 6,.6 4.5 

6, 
يعمل الموظف الموفد في 
التخص  المالئم لدراستو 

  بعد تخرجو.

 34 65 62 5 ت
6.82 ,.99 26 

% 7.6 68.2 22.7 56.5 

66 
يستمر الموظف المستفيد 
من اإليفاد في الخدمة فترة 

 مساوية لمدة إيفاده.

 9 ,6 ,2 27 ت
2.98 6.,6 6, 

% 4,.9 3,.3 65.2 63.6 

 9 98., 2,.3 7 ,6 24 25 تىناك مستوى وعي بأىمية  62
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 العبارة م
 درجة الموافقة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 الترتيب المعياري

ضعي متوسطة كبيرة
 فة

غير 
 موافق

وأىداف اإليفاد الداخمي لدى 
 6.,6 65.2 36.4 37.9 % الموظف الموفد.

63 

توجد فرصة متساوية 
لمحصول عمى اإليفاد 
الداخمي بين موظفي اإلدارة 
العامة لمتعميم بمنطقة 

 الرياض.

 66 67 66 22 ت

2.74 6.6, 63 
% 33.3 24.2 25.8 66.7 

بعض التخصصات ال يوجد  64
 ليا فر  لإليفاد بالداخل.

 2 4 66 44 ت
3.55 ,.75 6 

% 66.7 24.2 6.6 3., 

65 

يوجد إقبال متزايد من 
موظفي اإلدارة العامة 
لمتعميم بمنطقة الرياض 

 عمى اإليفاد الداخمي.

 2 4 68 42 ت

3.52 ,.75 2 
% 63.6 27.3 6.6 3., 

66 

يسيم اإليفاد الداخمي في 
تقمي  نسبة التسرب 
الوظيفي من اإلدارة العامة 

 لمتعميم بمنطقة الرياض.

 9 7 27 23 ت

2.97 6.,6 66 
% 34.8 4,.9 6,.6 63.6 

67 

يساعد اإليفاد الداخمي في 
رفع درجة الوالء الوظيفي 
لمموظف في اإلدارة العامة 

 لمتعميم بمنطقة الرياض.

 5 63 ,2 28 ت

3.,8 ,.97 8 
% 42.4 3,.3 69.7 7.6 

68 

يساعد اإليفاد الداخمي في 
رفع درجة الرضا الوظيفي 
لمموظف في اإلدارة العامة 

 لمتعميم بمنطقة الرياض.

 5 ,6 66 35 ت

3.23 ,.97 6 
% 53., 24.2 65.2 7.6 

69 
تتناسب شروط وضوابط 
الئحة اإليفاد مع واقع 

 اإليفاد الداخمي.

 8 63 ,3 65 ت
2.79 ,.94 62 

% 22.7 45.5 69.7 62.6 
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 العبارة م
 درجة الموافقة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 الترتيب المعياري

ضعي متوسطة كبيرة
 فة

غير 
 موافق

2, 

يسيم اإليفاد الداخمي في 
سد نق  الكفاءات المؤىمة 
من موظفي اإلدارة العامة 

 لمتعميم بمنطقة الرياض.

 9 5 68 34 ت

3.67 6.,6 7 
% 56.5 27.3 7.6 63.6 

26 
يعتبر التوافق بين 
التخص  الدراسي وطبيعة 

 أمرا ضروريا.العمل 

 3 6 63 44 ت
3.48 ,.85 3 

% 66.7 69.7 9.6 4.5 

 2.78 المتوسط* العام

 43., االنحراف المعياري

 درجات 4* المتوسط الحسابي من 

( المتوسااطات الحسااابية واالنحرافااات المعياريااة لاادرجات 6يبااين الجاادول رقاام )
المتعمقاة بواقاع عممياة اإليفااد الاداخمي موافقة أفراد العينة حول عبارات المحاور األول 

فاااي اإلدارة العاماااة لمتعمااايم بمنطقاااة الريااااض مااان وجياااة نظااار الماااوظفين الموفااادين، 
( ، كماا يباين 6.82- 3.55وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لجميع العبارات بين )

( وىاو  2.78 ( حصاول إجماالي العباارات عماى متوساط حساابي قيمتاو )6الجدول رقم )
يشير إلى أن واقع عممية اإليفاد الداخمي في اإلدارة العامة لمتعميم بمنطقاة الريااض ما 

وىااو مااا يتفااق مااع نتااائج  ماان وجيااة نظاار المااوظفين الموفاادين كااان بدرجااة متوسااطة،
أن التقياايم بوجااو عااام لدرجااة فاعميااة  ( التااي بيناات8,,2دراسااة المعشااوق وآخاارون )

الجياات الحكوميااة التاي قاماات بتطبيااق  تجرباة اإليفاااد مان وجيااة نظار المختصااين فااي
 عممية اإليفاد كان بدرجة متوسطة.
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( عمااى درجااات موافقااة كبياارة  5، 9، 26، 65، 64وحصاامت العبااارات رقاام )
( 64(كاااان أعالىاااا  فاااي الترتياااب األول العباااارة رقااام ) 3.27  - 3.55 تراوحااات باااين )

توسااط حسااابي بمااغ )بعااض التخصصااات ال يوجااد ليااا فاار  لإليفاااد بالااداخل( وذلااك بم
( التي نصت عمى عادم ورود 2,64(  وىو ما يتفق مع نتائج دراسة التركي )3.55)

التخص  المطموب دراستو في خطة اإليفاد السنوية لوزارة التعميم، ويأتي فاي الترتياب 
( )يوجاد إقباال متزاياد مان ماوظفي اإلدارة العاماة لمتعمايم بمنطقاة 65الثاني عبارة رقم )
( )يعتباار 26إليفاااد الااداخمي(، ويمييااا فااي الترتيااب الثالااث عبااارة رقاام )الرياااض عمااى ا

ضااروريا( بمتوسااط حسااابي بمااغ  التوافااق بااين التخصاا  الدراسااي وطبيعااة العماال أماارا 
(3.48.) 

بينما جاءت أقل العبارات في قيم المتوسط الحساابي تحات فئاة موافاق بدرجاة 
، 3، 6، 7، 8، ,6ت رقاام )( وىااي العبااارا6082-2044ضاعيفة والتااي تراوحاات باين )

( )يعمال ,6(، وجاءت أدنى العبارات ترتيبا في قايم المتوساط الحساابي العباارة رقام )4
( 6082تخرجاو( بمتوساط حساابي) الموظف الموفد في التخص  المالئم لدراساتو بعاد 

( )توجد حمول فورية فاي حالاة وجاود مشاكالت أثنااء ساير عممياة 8يمييا العبارة رقم )
(  وىاااو ماااا يتفاااق ماااع نتاااائج دراساااة التركاااي 6085متوساااط حساااابي قااادره )اإليفااااد( ب

( التي كان من ضامنيا عادم وجاود حماول فورياة لحال المشاكالت التاي تواجاو 2,64)
( )توجاد آلياة مناسابة تعناى بمتابعاة وضاع 7المتقدمة لإليفااد، ثام  تاأتي العباارة رقام )

 (.6092( بمتوسط حسابي قدره ) دراستو الموفد أثناء فترة 

 الشؤال الثاني: 

السؤال الثاني: ما معوقات عممية اإليفاد ومعوقات االستفادة من مخرجاتو في اإلدارة 
 العامة لمتعميم بمنطقة الرياض من وجية نظر الموظفين؟

لإلجابااة عمااى السااؤال الثاااني تاام حساااب التكاارارات والمتوسااطات الحسااابية والنسااب 
رات المحااور الثاااني الخااا  معوقااات عمميااة اإليفاااد المئويااة السااتجابات أفااراد العينااة لعبااا
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ومعوقات االستفادة من مخرجاتو في اإلدارة العامة لمتعميم بمنطقة الرياض مان وجياة نظار 
 ( نتائج اإلجابة.7الموظفين، ويوضح الجدول رقم )

 (7جدول رقم )
 التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية إلجابات

معوقات عممية اإليفاد ومعوقات االستفادة من مخرجاتو في عينة الدراسة حول 
 نظر الموظفين اإلدارة العامة لمتعميم بمنطقة الرياض من وجية 

 العبارة م
 درجة الموافقة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 الترتيب المعياري

ضعي متوسطة كبيرة
 فة

غير 
 موافق

6 
عدم قيام الموظف بالعمل 

لو بعد في التخص  الموفد 
 تخرجو.

 2 2 64 48 ت
3.64 ,.69 7 

% 72.7 26.2 3., 3., 

2 
عدم استمرار الموظف في 
عممو فترة تعادل مدة 

 اإليفاد.

 66 ,6 23 67 ت
2.62 6.62 62 

% 25.8 34.8 65.2 24.2 

3 
الزيارات المتكررة ألكثر من 
جية الستكمال متطمبات 

 اإليفاد الداخمي.

   2 69 45 ت
3.65 ,.54 6 

% 68.2 28.8 3.,   

محدودية التخصصات  4
 المتاحة لإليفاد.

   2 63 56 ت
3.74 ,.56 2 

% 77.3 69.7 3.,   

5 
عدم وجود قاعدة بيانات 
متكاممة بعدد الموفدين 

 وتخصصاتيم.

 6 3 ,2 42 ت
3.56 ,.66 9 

% 63.6 3,.3 4.5 6.5 

6 
عدم وجود آلية محددة 
إلعادة توجيو الموظف بعد 

 انتياء فترة اإليفاد.

 2 2 9 53 ت
3.76 ,.67 3 

% 8,.3 63.6 3., 3., 

7 
طول الفترة الزمنية التي 
يستغرقيا صدور قرار 

 اإليفاد.

 2   68 46 ت
3.64 ,.65 7 

% 69.7 27.3   3., 
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 العبارة م
 درجة الموافقة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 الترتيب المعياري

ضعي متوسطة كبيرة
 فة

غير 
 موافق

8 
ضعف استخدام التقنية 
الحديثة في استكمال 

 متطمبات اإليفاد.

 6 2 63 ,5 ت
3.7, ,.66 4 

% 75.8 69.7 3., 6.5 

9 

عدم وجود رؤية 
واستراتيجية واضحة 
لتوظيف مؤىالت 

 المستفيدين من اإليفاد.

   6 5 ,6 ت

3.89 ,.36 6 
% 9,.9 7.6 6.5   

6, 

يفضل الموظف اإليفاد 
لمتخصصات التي يحتاجيا 
التعميم العالي والجامعات 

 السعودية.

 5 6 24 36 ت

3.38 ,.86 6, 
% 54.5 36.4 6.5 7.6 

66 
خطة اإليفاد الداخمي بعيدة 
عن االحتياج الفعمي 

 الحقيقي إلدارة التعميم.

 6 7 22 36 ت
3.68 ,.96 66 

% 47., 33.3 6,.6 9.6 

غياب آلّية رفع وثائق  62
  الموفد إليكترونيًّا.

 6 4 ,6 56 ت
3.68 ,.66 5 

% 77.3 65.2 6.6 6.5 

 3.53 المتوسط* العام

 34., االنحراف المعياري

 درجات 4* المتوسط الحسابي من 

( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات 7يبين الجدول رقم ) 
موافقة أفراد العينة حول عبارات المحور الثاني الخا  بمعوقات عممية اإليفاد ومعوقات 

الرياض من وجية نظر  االستفادة من مخرجاتو في اإلدارة العامة لمتعميم بمنطقة 
( درجات ويقع 4( من مجموع )3.53ليذا المحور )الموظفين، وقد بمغ المتوسط العام 
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المتوسط في فئة الموافقة بدرجة كبيرة، وىو ما يشير إلى اتفاق عينة الدراسة في تحديد 
 معوقات عممية اإليفاد ومعوقات االستفادة من مخرجاتو.

( وىي ما 2.62-3.89وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لجميع العبارات بين )
، 8، 6، 4، 9وافقة بدرجة كبيرة وبدرجة متوسطة، وحصمت العبارات رقم )بين فئتي الم

( )عدم 9)  ( عمى درجة موافقة كبيرة، وجاءت أعالىا العبارة رقم ,6، 5، 7، 6، 3، 62
وجود رؤية واستراتيجية واضحة لتوظيف مؤىالت المستفيدين من اإليفاد( وذلك بمتوسط 

( ) محدودية التخصصات 4الثانية العبارة رقم ) (، يمييا في المرتبة 3.89حسابي بمغ )
( )عدم 6(، ثم في المرتبة الثالثة العبارة رقم )3.74المتاحة لإليفاد( بمتوسط حسابي بمغ)

فترة اإليفاد( وذلك بمتوسط حسابي  وجود آلية محددة إلعادة توجيو الموظف بعد انتياء 
المتوسط الحسابي تتراوح بين (، بينما جاءت أدنى العبارات من حيث  3.76 قيمتو )

( )عدم استمرار 2( بدرجة موافقة كبيرة ومتوسطة، وجاءت العبارة رقم )2.62 -3.68)
( 62( في المرتبة ) 2.62 الموظف في عممو فترة تعادل مدة اإليفاد( بمتوسط حسابي )

( ودراسة التركي 8,,2وىو ما يتطابق مع نتائج دراسة كل من المعشوق وآخرون)
(  )خطة اإليفاد الداخمي بعيدة عن 66( العبارة رقم )66، يمييا  في المرتبة ) (2,64)

(، ثم في المرتبة  3.68 (  بمتوسط حسابي بمغ ) إلدارة التعميم االحتياج الفعمي الحقيقي 
( )يفضل الموظف اإليفاد لمتخصصات التي يحتاجيا التعميم  ,6العاشرة العبارة رقم ) 

 (.   3.38 سعودية( بمتوسط حسابي )العالي والجامعات ال 

 الشؤال الثالث:

( بين متوسطات 0,5,ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة)- 
الدراسة تجاه واقع ومعوقات اإليفاد الداخمي وفقا لممغيرات )النوع  استجابات عينة 

 ليا، سنوات الخدمة(؟ االجتماعي، الدرجة التي تم اإليفاد 

لإلجابة عماى ىاذا الساؤال تام حسااب المتوساطات الحساابية واالنحرافاات المعيارياة 
وتناي واختباار -لدرجات موافقة أفراد العينة، وتام اساتخدام اختباار )ت( إضاافة الختباار ماان

تحمياال التباااين األحااادي لمتعاارف عمااى إذا مااا كااان ىناااك فااروق ذات داللااة إحصااائية بااين 
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، الدرجااة التااي تاام اإليفاااد ليااا،  رات الدراسااة )النااوع االجتماااعيإجابااات العينااة باااختالف متغياا
  (. 66( ),6( )9( )8عدد سنوات الخدمة(، وىو ما توضحو النتائج في الجداول رقم )

 الفروق باختالف النوع االجتناعي:
 (8جدول رقم )

 اختبار )ت( لداللة الفروق في استجابات عينة الدراسة
 يفاد الداخمي باختالف النوع االجتماعيتجاه واقع ومعوقات عممية اإل

النوع  المحور
المتوسط  العدد االجتماعي

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

قيمة 
 ت

مستوى 
 التعميق الداللة

تقييم تجربة اإليفاد الداخمي في 
اإلدارة العامة لمتعميم بمنطقة 

 الرياض

 34., 2.92 8 ذكر
 غير دالة 359., 92.,

 46., 2.78 58 أنثى

معوقات اإليفاد الداخمي 
ومعوقات االستفادة من 

 مخرجاتو

 28., 3.47 8 ذكر
 غير دالة ,49., 69.,

 32., 3.55 58 أنثى

 ( فأقل.0,5,*فروق دالة عند مستوى داللة )

( أن قاايم )ت( غياار دالااة فااي المحاااور: )تقياايم 8يتضااح ماان الجاادول رقاام )
لمتعمايم، معوقاات اإليفااد الاداخمي ومعوقاات  تجربة اإليفاد الاداخمي فاي اإلدارة العاماة

االستفادة من مخرجاتو(، مما يشير إلى عدم وجود فاروق ذات داللاة إحصاائية باين 
استجابات عينة الدراسة تجاه واقع ومعوقات عممياة اإليفااد الاداخمي، تعاود الخاتالف 

الفاروق فاي  وتني لداللة-النوع االجتماعي ألفراد العينة. كما تم استخدم اختبار مان
( والتااي جاااءت أيضااا غياار 9اسااتجابات عينااة الدراسااة كمااا يوضااحيا الجاادول رقاام )

 دالة.
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 (9جدول رقم )
 وتني لداللة الفروق في استجابات عينة الدراسة-اختبار مان

 تجاه واقع ومعوقات عممية اإليفاد الداخمي باختالف النوع االجتماعي
النوع  المحور

متوسط  العدد االجتماعي
مستوى  Zقيمة  مجموع الرتب الرتب

 التعميق الداللة

تقييم تجربة اإليفاد الداخمي 
 في اإلدارة العامة لمتعميم

 ,3,4.5 6,.38 8 ذكر
 غير دالة 472., 72.,

 ,69,6.5 32.87 58 أنثى

معوقات اإليفاد الداخمي 
ومعوقات االستفادة من 

 مخرجاتو

 ,226.5 27.69 8 ذكر
 دالةغير  359., 92.,

 ,6989.5 ,34.3 58 أنثى

 ( فأقل.0,5,*فروق دالة عند مستوى داللة )

وتني لداللة الفروق في -( الختبار مانz( أن قيم )9يتضح من الجدول رقم )
استجابات عينة الدراسة باختالف النوع االجتماعي غير دالة في المحاور: )تقييم تجربة 
اإليفاد الداخمي في اإلدارة العامة لمتعميم، معوقات اإليفاد الداخمي ومعوقات االستفادة من 

ة بين استجابات عينة مخرجاتو(، مما يشير إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائي
الدراسة تجاه واقع ومعوقات عممية اإليفاد الداخمي، تعود الختالف النوع االجتماعي ألفراد 
العينة، عمى الرغم من وجود بعض االختالفات في سير إجراءات عممية اإليفاد بين األقسام 

لية عمى التقنية الرجالية والنسائية، حيث تعتمد إدارة التدريب االبتعاث في األقسام الرجا
بشكل عممي في رفع واستكمال أوراق ومتطمبات اإليفاد الداخمي وتمديده لمموظف وذلك 
عن طريق موقع إلكتروني تابع لإلدارة، وقد تعزى ىذه النتيجة لقمة عدد أفراد العينة من 

 الذكور مقابل عدد اإلناث. 
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 الفروق باختالف الدرجة اليت مت اإليفاد هلا:-
 (,6)جدول رقم 

 اختبار )ت( لداللة الفروق في استجابات عينة الدراسة
 تجاه واقع ومعوقات عممية اإليفاد الداخمي باختالف الدرجة التي تم اإليفاد ليا

 المحور
الدرجة 
التي تم 
 اإليفاد ليا

المتوسط  العدد
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة 
 ت

مستوى 
 التعميق الداللة

الداخمي في تقييم تجربة اإليفاد 
 اإلدارة العامة لمتعميم

 47., 2.86 36 ماجستير
 غير دالة ,83., 22.,

 36., 2.78 ,3 دكتوراه

معوقات اإليفاد الداخمي 
ومعوقات االستفادة من 

 مخرجاتو

 33., 3.56 36 ماجستير
 غير دالة 349., 94.,

 ,3., 3.58 ,3 دكتوراه

غيار دالاة فاي المحااور: )تقيايم  ( أن قايم )ت(,6يتضح من الجادول رقام )
تجربة اإليفاد الاداخمي فاي اإلدارة العاماة لمتعمايم، معوقاات اإليفااد الاداخمي ومعوقاات 
االستفادة من مخرجاتو(، مما يشير إلى عدم وجود فاروق ذات داللاة إحصاائية باين 
 استجابات عينة الدراسة تجاه واقع ومعوقات عممياة اإليفااد الاداخمي، تعاود الخاتالف
الدرجااة التااي تاام اإليفاااد ليااا الموفااد لااو أفااراد العينااة، وىااو مااا يمكاان تفساايره بااأن 
جااراءات عمميااة اإليفاااد شاابو موحاادة فااي الماارحمتين وال يوجااد  مسااوغات ومتطمبااات وا 
اخاااتالف كبيااار باااين اإليفااااد لدرجاااة الماجساااتير أو لمااادكتوراه وبالتاااالي فاااإن الواقاااع 

ة لكاال الادرجتين. كماا تتطاابق ىاذه النتيجاة والمعوقات لعممية اإليفاد ستكون متطابقا
( التااي جاااءت بعاادم وجااود فااروق ذات داللااة إحصااائية 2,64مااع دراسااة التركااي )

تعزى لمتغير الدرجة التي تم اإليفاد ليا وذلك حول المشكالت التاي تواجاو منساوبات 
 وزارة التعميم في اإليفاد الداخمي بمنطقة القصيم.
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 اخلدمة:الفروق باختالف عدد سنوات 
 (66جدول رقم )

 اختبار تحميل التباين األحادي لداللة الفروق في استجابات عينة الدراسة
 تجاه واقع ومعوقات عممية اإليفاد الداخمي باختالف عدد سنوات الخدمة

مجموع  مصدر التباين المحور
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
 ف

مستوى 
 الداللة

 التعميق

تجربة اإليفاد تقييم 
الداخمي في اإلدارة 

 العامة لمتعميم

 5,., 2 ,6., بين المجموعات
 غير دالة 743., ,3.,

 66., 63 33.,6 داخل المجموعات

معوقات اإليفاد الداخمي 
ومعوقات االستفادة من 

 مخرجاتو

 65., 2 36., بين المجموعات
 غير دالة 222., 6.54

 ,6., 63 6.22 داخل المجموعات

( أن قايم )ف( غيار دالاة فاي المحااور: )تقيايم 66يتضح من الجدول رقام )
تجربة اإليفاد الاداخمي فاي اإلدارة العاماة لمتعمايم، معوقاات اإليفااد الاداخمي ومعوقاات 
االستفادة من مخرجاتو(، مما يشير إلى عدم وجود فاروق ذات داللاة إحصاائية باين 

ومعوقاااات عممياااة اإليفااااد الاااداخمي فاااي تماااك اساااتجابات عيناااة الدراساااة تجااااه واقاااع 
المحاااور، تعااود الخااتالف عاادد ساانوات الخدمااة. وىااو مااا يتطااابق مااع نتااائج دراسااة 

( بعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغيار سانوات الخبارة 2,64التركي )
بشااأن المشااكالت التااي تواجااو منسااوبات وزارة التعماايم فااي اإليفاااد الااداخمي بمنطقااة 

 م.القصي

ما اآللية المقترحة لتطوير عممية اإليفاد الداخمي في اإلدارة العاماة لمتعمايم  الشؤال الرابع: 
 بمنطقة الرياض؟
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لإلجابااة عمااى ىااذا السااؤال تاام حساااب التكاارارات والمتوسااطات الحسااابية والنسااب 
لتطااوير المئويااة السااتجابات أفااراد العينااة لعبااارات المحااور الثالااث الخااا  باآلليااة المقترحااة 

عمميااة اإليفاااد الااداخمي فااي اإلدارة العامااة لمتعماايم بمنطقااة الرياااض، ويوضااح الجاادول رقاام 
 جابة.  ( نتائج اإل62)

 (62جدول رقم )
 التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية وترتيبيا تنازليًا إلجابات

في اإلدارة العامة لمتعميم عينة الدراسة حول اآللية المقترحة لتطوير عممية اإليفاد الداخمي 
 بمنطقة الرياض

 العبارة م
 درجة الموافقة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 الترتيب المعياري

ضعي متوسطة كبيرة
 فة

غير 
 موافق

إعادة النظر في ضوابط وشروط   6
 اإليفاد الداخمي.

 3 -  9 54 ت
3.73 ,.69 66 

% 86.8 63.6  - 4.5 

اإليفاد لتخصصات حديثة فتح مجال  2
 ومتنوعة.

  -  - 4 62 ت
3.94 ,.24 4 

% 93.9 6.6 -  -  

دعم اإلدارات المعنية باإليفاد الداخمي  3
 بالكفاءات المتخصصة والمؤىمة.

  - 6 2 63 ت
3.94 ,.3, 4 

% 95.5 3., 6.5 -  

4 

إتاحة فرصة اإليفاد الّداخمي لمحصول 
العممّية ولكن عمى نفس الّدرجة 

بتخص  مختمف )التخص   
 المزدوج(

 6 4 63 43 ت

3.46 ,.96 62 
% 65.2 69.7 6.6 9.6 

5 
تضمين الئحة اإليفاد بنودا مالية 
تمنح لمموفد لتغطية التكاليف 

 والمصاريف الدراسية.

 3  - 5 58 ت
3.79 ,.67 6, 

% 87.9 7.6 -  4.5 

6 
لإليفاد االىتمام بالتخطيط الفعال 

الداخمي في اإلدارة العامة لمتعميم 
 بمنطقة الرياض

 -  6 6 64 ت
3.95 ,.27 2 

% 97., 6.5 6.5 -  

تفعيل التنسيق الداخمي لعممية اإليفاد  7
دارة التدريب  بين وزارة التعميم وا 

  -  - 7 59 ت
3.89 ,.36 7 

% 89.4 6,.6 -  - 
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 العبارة م
 درجة الموافقة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 الترتيب المعياري

ضعي متوسطة كبيرة
 فة

غير 
 موافق

 واالبتعاث التابعة إلدارة تعميم.

8 
إدراج أعداد المستفيدين من اإليفاد 

ضمن اإلحصائيات الدورية في اإلدارة  
 العامة لمتعميم بمنطقة الرياض.

  - -  4 62 ت
3.94 ,.24 4 

% 93.9 6.6 -  -  

9 

وضع خطة خاصة بالموارد البشرية 
في اإلدارة العامة لمتعميم بمنطقة 
الرياض ومن ضمنيم المستفيدين من 

 اإليفاد.

 - 6 5 ,6 ت

3.89 ,.36 7 
% 9,.9 7.6 6.5 - 

وضع آلية محددة إلعادة توجيو  ,6
 الموظفين بعد انتياء إيفادىم.

 2 - 3 66 ت
3.86 ,.55 9 

% 92.4 4.5 - 3., 

66 

ربط التخطيط لإليفاد الداخمي 
بسياسات اإلحالل واالستقطاب 
الوظيفي باإلدارة العامة لمتعميم بمنطقة 

 الرياض.

 - - 3 63 ت

3.95 ,.26 2 
% 95.5 4.5 - - 

توجيو المتميزين العائدين من اإليفاد  62
 بأعمال تتناسب مع مؤّىالتيم.

 - - 2 64 ت
3.97 ,.67 6 

% 97., 3., - - 

 3.86 المتوسط* العام

 67., االنحراف المعياري

 درجات 4* المتوسط الحسابي من 

( المتوساااطات الحساااابية واالنحرافاااات المعيارياااة لااادرجات 62يباااين الجااادول رقااام )
المحااور الثالااث الخااا  باآلليااة المقترحااة لتطااوير عمميااة  موافقاة أفااراد العينااة حااول عبااارات 

اإليفااااد الاااداخمي فاااي اإلدارة العاماااة لمتعمااايم بمنطقاااة الريااااض مااان وجياااة نظااار الماااوظفين 
( يتضااح أن المتوسااط العااام ليااذا المحااور 62جاادول رقاام )الموفاادين، وماان خااالل بيانااات ال

الدراساة فاي تحدياد اآللياة المقترحاة بدرجاة  ( وىاو ماا يشاير إلاى اتفااق عيناة 3.86قيمتو )
  ( 3.46  - 3.97 وتراوحاااات قاااايم المتوسااااطات الحسااااابية لجميااااع العبااااارات بااااين )   كبياااارة. 
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( 62ا فاي المرتباة األولاى العباارة رقام)والواقعة بين فئتي الموافقة بدرجة كبيرة، وكاان أعالىا
مااؤّىالتيم(  بمتوسااط حسااابي  )توجيااو المتمياازين العائاادين ماان اإليفاااد بأعمااال تتناسااب مااع 

(، يمييااا فااي المرتبااة الثانيااة عبااارتين حصاامتا عمااى نفااس المتوسااط الحسااابي وىمااا  3.97 )
واالساتقطاب الاوظيفي   ( ) ربط التخطايط لإليفااد الاداخمي بسياساات اإلحاالل66العبارة رقم )

( )االىتمااام بااالتخطيط الفعااال  6( والعبااارة رقاام )  باااإلدارة العامااة لمتعماايم بمنطقااة الرياااض
لإليفاااد الااداخمي فااي اإلدارة العامااة لمتعماايم بمنطقااة الرياااض( وذلااك بمتوسااط حسااابي قيمتااو 

ساابي العباارة ( أدناى العباارات فاي قايم المتوساط الح62(، بينما جاءت في الترتيب ) 3.95 )
ولكااان  ( )إتاحاااة فرصاااة اإليفااااد الاااّداخمي لمحصاااول عماااى نفاااس الّدرجاااة العممّياااة  4رقااام ) 

( 66(، وفاي الترتياب )  3.46 التخصا  المازدوج(  بمتوساط حساابي )-بتخص  مختمف  
( )إعادة النظر في ضوابط وشاروط اإليفااد الاداخمي( بمتوساط حساابي 6جاءت العبارة رقم )

( )تضامين 5(، يميياا العباارة رقام )2,64يتفق ماع نتاائج دراساة التركاي ) ( وىو ما 3.73 )
والمصاااريف الدراسااية( بمتوسااط  الئحااة اإليفاااد بنااودا ماليااة تماانح لمموفااد لتغطيااة التكاااليف 

 (.  ,6( وجاءت في الترتيب ) 3.79 حسابي )
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 ملخص نتائج الدراسة:

د الداخمي في اإلدارة العامة استيدفت ىذه الدراسة التعرف عمى واقع عممية اإليفا
لمتعميم بمنطقة الرياض من وجية نظر الموظفين الموفدين والتعرف عمى معوقات عممية 
يجاد آلية مقترحة لتطوير ىذه العممية وتوصمت  اإليفاد ومعوقات االستفادة من مخرجاتو وا 

 ما يمي:  إلى عدد من النتائج في كل محور من محاور الدراسة من أىميا

  واقع عممية اإليفاد الداخمي في اإلدارة العامة لمتعميم بمنطقة الرياض: ور األول:احمل 
 بعض التخصصات ال يوجد ليا فر  لإليفاد بالداخل.  -
يوجد إقبال متزايد من موظفي اإلدارة العامة لمتعميم بمنطقة الرياض عمى اإليفاد  -

 الداخمي.
 ضروريا. العمل أمرا التوافق بين التخص  الدراسي وطبيعة شرط يعتبر  -
 يوجد تغير إيجابي في مستوى أداء الموظف بعد انتياء فترة اإليفاد. -
التعميم بالرياض واإلدارة  بين إدارة التدريب في إدارة  يوجد بطء في عممية االتصال    -

  الوزارة.بلمتدريب واالبتعاث  العامة 
في اإلدارة العامة  لمموظف درجة الرضا الوظيفي  يساعد اإليفاد الداخمي في رفع  -

  بمنطقة الرياض. لمتعميم 
 

  :معوقات عممية اإليفاد ومعوقات االستفادة من مخرجاتو في اإلدارة  احملور الثاني
 الرياض: العامة لمتعميم بمنطقة 

 عدم وجود رؤية واستراتيجية واضحة لتوظيف مؤىالت المستفيدين من اإليفاد.  -
 إليفاد. محدودية التخصصات المتاحة ل -
 فترة اإليفاد.  عدم وجود آلية محددة إلعادة توجيو الموظف بعد انتياء  -
 ضعف استخدام التقنية الحديثة في استكمال متطمبات اإليفاد. -
  غياب آلّية رفع وثائق الموفد إليكترونيًّا. -
    الزيارات المتكررة ألكثر من جية الستكمال متطمبات اإليفاد الداخمي. -
 



  بدرية حممد مسحل املطريىأ/ 
  

 391 

   اآللية المقترحة لتطوير عممية اإليفاد الداخمي في اإلدارة العامة لمتعميم  الثالث:احملور
 بمنطقة الرياض:

 .  الجديدة مؤّىالتيم توجيو المتميزين العائدين من اإليفاد بأعمال تتناسب مع   -
واالستقطاب الوظيفي باإلدارة  ربط التخطيط لإليفاد الداخمي بسياسات اإلحالل   -

 . لمتعميم بمنطقة الرياضالعامة 
االىتمام بالتخطيط الفعال لإليفاد الداخمي في اإلدارة العامة لمتعميم بمنطقة  -

 الرياض.
ضمن اإلحصائيات الدورية في اإلدارة العامة  إدراج أعداد المستفيدين من اإليفاد  -

 لمتعميم بمنطقة الرياض.
 فتح مجال اإليفاد لتخصصات حديثة ومتنوعة. -

 اإلدارات المعنية باإليفاد الداخمي بالكفاءات المتخصصة والمؤىمة.دعم  -
دارة التدريب واالبتعاث  - تفعيل التنسيق الداخمي لعممية اإليفاد بين وزارة التعميم وا 

 التابعة إلدارة تعميم.
وضع خطة خاصة بالموارد البشرية في اإلدارة العامة لمتعميم بمنطقة الرياض  -

 من اإليفاد.ومن ضمنيم المستفيدين 
 وضع آلية محددة إلعادة توجيو الموظفين بعد انتياء إيفادىم. -

 التوصيات:

التوصيات تضيف الباحثة في ضوء النتائج التي توصمت ليا الدراسة الحالية وبناء عمييا 
 والمقترحات التالية:

دراج أعداد المستفيدين من اإليف -6 اد تفعيل االستفادة من قواعد البيانات والمعمومات وا 
ضمن اإلحصائيات الدورية في اإلدارة العامة لمتعميم بمنطقة الرياض، وحوسبة  

عن طريق البوابة اإللكترونية الخاصة بإدارة ومتابعتو إجراءات طمب اإليفاد وتمديده 
  التعميم.
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وضع آلية محددة إلعادة توجيو الموظفين بعد انتياء إيفادىم بحيث تسيم في توجيو  -2
 مؤّىالتيم ن العائدين من اإليفاد بأعمال تتناسب مع واستقطاب المتميزي

 . وتخصصاتيم
تفعيل وظائف إدارة الموارد البشرية في وزارة التعميم واإلدارة العامة لمتعميم بمنطقة  -3

الرياض، واالىتمام بوضع خطة خاصة بالموارد البشرية في اإلدارة العامة لمتعميم 
   يفاد.اال بمنطقة الرياض ومن ضمنيم المستفيدين من

في  وأنشطتياربط التخطيط لإليفاد الداخمي بسياسات إدارة الموارد البشرية ووظائفيا  -4
  . اإلدارة العامة لمتعميم بمنطقة الرياض

الجديدة حث الجامعات السعودية الحكومية منيا واألىمية عمى فتح باب التخصصات  -5
عميمية بما فييا اإلدارة العامة المطموبة التي تحتاجيا وزارة التعميم واإلدارات التأو 

لمتعميم بمنطقة الرياض في مرحمة الدكتوراه مثل تخص  تقنيات التعميم والتصميم 
دارة المخاطر واألزمات والتربية الخاصة وتقنية وأمن المعمومات دارة  التعميمي وا  وا 

 .الموارد البشرية في التعميم العام
دارة التدريب واالبتعاث تفعيل التنسيق الداخمي لعممية اإليفاد بي -6 ن وزارة التعميم وا 

المعنية باإليفاد الداخمي بالكفاءات ىذه الجيات ودعم  ،التابعة إلدارة تعميم
  المتخصصة والمؤىمة.

 مقرتحات لدراسات مشتقبلية: 

في وزارة التعميم  اإلدارة التعميميةدراسة توظيف مخرجات اإليفاد الداخمي لتطوير  -
 واإلدارات التعميمية.

 دراسة واقع االبتعاث الخارجي لموظفي وزارة التعميم. -
إعداد استراتيجية مقترحة لتطوير عممية اإليفاد الداخمي واالبتعاث الخارجي  -

 لموظفي وزارة التعميم.
 دراسة واقع اإليفاد الداخمي واالبتعاث الخارجي لموظفي وموظفات وزارة التعميم. -
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 املراجع:
(. المشكالت التي تواجو منسوبات وزارة التربية والتعميم 2,64التركي، ابتسام عمي. ) -

(. ASEPفي اإليفاد الداخمي بمنطقة القصيم. دراسات عربية في التربية وعمم النفس )
 .259-274.   2,64. ديسمبر65ع

بة وزارة (. ورقة عمل مقدمة من وزارة الصحة "تجر 8,,2) الغامدي، عمي حامد. -
 الصحة مع اإليفاد الداخمي"، الكتاب التوثيقي لندوة اإليفاد الداخمي: ما لو وما عميو،

 4,6. 
(. تخطيط وتنمية المسار 2,66 الفاضل، عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز. ) -

وجية نظر العاممين في وزارة التربية  من  الوظيفي وانعكاساتو عمى األمن الوظيفي 
سالة ماجستير غير منشورة، كمية الدراسات العميا، جامعة نايف العربية والتعميم، ر 

 األمنية. لمعموم  
(. اإليفاد الداخمي مالو وما عميو، ورقة عمل مقدمة 8,,2الماضي، سعد بن محمد. ) -

وكالة الوزارة لمتعميم، ندوة اإليفاد الداخمي: مالو وما عميو، -من وزارة التربية والتعميم
 م، معيد اإلدارة العامة.  8,,8/4/2الثالثاء 

(. تقييم تجربة اإليفاد 8,,2المعشوق، منصور ;الدعيج، أحمد; العنزي ; عبد اهلل. )  -
لمدراسة بالداخل من وجية نظر المختصين في الجيات الحكومية، الكتاب التوثيقي 

-ىا6429/ 2/4لندوة اإليفاد الداخمي: مالو وما عميو، معيد اإلدارة العامة، الثالثاء 
 .643-23م،     8,,8/4/2الموافق 

وزارة االقتصاد والتخطيط بالمممكة العربية السعودية. األىداف العامة لخطة التنمية  -
ىاااا(، متاح عمى الرابط اإللكتروني ,644-6436العاشرة )

http://www.mep.gov.sa ىاااا.6437/ 29/4، تم استرجاعو في 
-2,65، )، خطة التنمية العاشرةبالمممكة العربية السعودية وزارة االقتصاد والتخطيط  -

، متاح عمى الرابط اإللكتروني 66  2  (، 2,69
http://www.mep.gov.sa ىاا.6437/,6/,2، تم استرجاعو في 

http://www.mep.gov.sa/themes/Dashboard/index.jsp;jsessionid=24FFEDE1205F3280083CE3DE8EA777CB.alfa
http://www.mep.gov.sa/themes/Dashboard/index.jsp;jsessionid=24FFEDE1205F3280083CE3DE8EA777CB.alfa
http://www.mep.gov.sa/wp-content/plugins/pdf-viewer-for-wordpress/web/viewer.php?file=/wp-content/uploads/2016/03/10th-Development-Plan-.pdf
http://www.mep.gov.sa/wp-content/plugins/pdf-viewer-for-wordpress/web/viewer.php?file=/wp-content/uploads/2016/03/10th-Development-Plan-.pdf
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 دار: عمان. النفس وعمم التربية في البحث مناىج (.م,2,6) .محمد ممحم، سامي   -
  .والتوزيع  لمنشر المسيرة

، ، األىداف التنموية األلفيةبالمممكة العربية السعودية وزارة االقتصاد والتخطيط -
، http://www.mep.gov.saمتاح عمى الرابط اإللكتروني ، 26ه(،   6435)

 ىاا.6437/,6/,2تم استرجاعو في 
لمعام المالي  الخدمة المدنية باألرقاموزارة الخدمة المدنية بالمممكة العربية السعودية،  -

 . 36   ،ىاا6434-6435
(. تخطيط وتطوير المسار الوظيفي لدى مديرات ,2,6عفاف صالح حمدي. )الياور،  -

دراسة ميدانية. -ووكيالت المدارس الثانوية بمحافظة جدة في ضوء بعض المتغيرات
 .643مجمة العموم التربوية. العدد األول )الجزء الثاني(.     

ت (. التدريب التربوي في ضوء التحوال5,,2الياور، عفاف صالح حمدي. ) -
 المعاصرة. رسالة دكتوراه منشورة. دار الفكر العربي. القاىرة.
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Abstract 

            The study aims to recognize the reality of internal dispatch in 

General Administration of Education in Riyadh from the dispatched 

employees' prescriptive, to recognize the obstacles of internal dispatch and 

benefits of the outcomes, and also the significant statistical differences on 

the level (0.05) if they appear among the medium of study sample responses 

towards the reality and obstacles of internal dispatch according to the study 

variables (social type, level of dispatch, years of experience), then find a 

suggested technique to develop this process in the administration. Survey 

descriptive tool has been used in this study, and the sample was 1446 

participants from the dispatched employees in the educational 

administration in Riyadh (male & female). There were 150 employees (male 

& female) have been chosen as a random sample, and after the validity of 

the tool being approved (questionnaire), there were 66 employees who 

responded. The results of this study as follows: 

 Participants agreed, medium degree, on the first axis statements that 

are related to the reality of internal dispatch in the General 

Administration of Education in Riyadh. 

 Participants agreed, large degree, on the second axis statements that 

are related to the obstacles of internal dispatch and the obstacles of 

using its outcomes in the General Administration of Education in 

Riyadh. 

 There were no significant statistical differences on the level of (0.05) 

and less among the responses of the participants towards the 

obstacles of internal dispatch and the obstacles of using its outcomes 

according to the study variables (social type, level of dispatch, years 

of experience).  

 Participants agreed, large degree, on the third axis statements that are 

related to the suggested technique of developing the process of 

internal dispatch in the General Administration of Education in 

Riyadh. 


