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 الكادر الدبلوماسي بوزارة الخارجية السعوديةتصنيف الوظائف و أهمية 
 *على فعالية هذا الكادر وتقييم أثره

  الزايد زايد عطا هللا
 قسم اإلدارة العامة – باحث

 كلية االقتصاد والعلوم السياسية
 القاهرةجامعة 

 :ملخص

 فعالية على ثرهأ وتقييم ،السنننننعودية الخارجية بوزارة الدبلوماسننننن  والكادر الوظائ  تصنننننني  أهمية بيان لىإهدف هذ البحث ي
الوصنننن    ف  ذلك المنهج امسننننتخدم   للعاملين بالوزارة. التعرف على العوامل المؤثرة على فعالية الكادر من خالل ، وذلكالكادر هذا

 .التحليل 
ألبعاد كل من رضننننننننا  α ≤ 0.05 داللة إحصننننننننائية عند مسننننننننتو  داللة يلى وجود أثر هام ذإوقد خلص هذا البحث 

همية تطبيق الكادر الدبلوماسننننن  ف  وزارة الخارجية السنننننعودية من جهة أ العاملين عن تطبيق الكادر الدبلوماسننننن  من جهة، و 
ا همية تطبيق الكادر الدبلوماس  ف  وزارة الخارجية السعودية مأ حيث فسر بعد  .الوظي   للعاملين بالوزارة األداءخر  على أ

الوظي   للعاملين، كما فسر بعد رضا العاملين عن تطبيق الكادر الدبلوماس  ما  األداءمن التباين ف   (R² =11%مقداره )
 الوزارة.الوظي   للعاملين ف   األداءمن التباين ف   (R² =28.8%مقداره )

 بمتوسنن  عة،مرت  كان  الدبلوماسنن  الكادر تطبيق هميةأ  لبعد العينة أفراد تصننورا وكان من أهم نتائج هذا البحث أن 
 هميةأ  يكتسننن  الشنننكل بهذا الخارجية وزارة ف  الدبلوماسننن  الكادر تطبيق نأ على واضننن  دليل وهذا(. 65.3) بلغ حسننناب 
 رية،دااإل جراءا اإل تحسنننننين لىإ باإلضنننننافة والعالوا ، والحوافز الروات  سنننننلم تطوير حيث من الموظ ين، لد  واضنننننحة
 .السعودية الخارجية وزارة داخل جراءا واإل وليا سئالم وتوضي 

 درتهق لزيادة وذلك السننننننعودية، الوزارا  مختل  ف  الكادر نظام تطبيق على العملأما أهم توصننننننيا  البحث فكان  
 .للعاملين المالية وضاعاأل وتحسين العمل، جراءا إ تحسين خالل من للعاملين،   يالوظ األداء تحسين على

 مقدمة:
من أهم وسننائل التقدم االقتصننادي واالجتماع ، إذ تبين أن نجاو جهود  أصننبح  اإلدارة العلمية ف  عصننرنا الحاضننر

ظم إلى ن - بالدرجة األولى - حتا لكنه ي، إلى موارد مادية   التطوير االجتماع ، وأن احتا اإلنماء االقتصننننننادي ومحاوال
لى قادة إداريين يسننننننتطيعون وضننننننل مسننننننتحدثا  العلوم اإلدارية موضننننننل التطبيق الصننننننحي ، واتخاذ قرارا   إدارية متطورة، وا 

 سليمة تحقق أفضل الحلول لما يواجه المجتمل من مشكال .

                                                           

 .6113مايو ، وُقبل للنشر ف  6113يناير تم تسلم البحث ف   *
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مطرد حتى  وتطور  منذ ذلك الحين بشننننننكل، 1731بدأ  تجربة المملكة العربية السننننننعودية ف  تصننننننني  الوظائ  عام قد و 
ة من خالل اسنننننتشنننننارا  قدم  لها من وزار  ،بات  من أكثر التجار  الناجحة ف  العالم العرب ، إذ اسنننننت اد  منها دول عربية عديدة

ي  ترتهو  تصننننننني  الوظائ  بم هومه العلم  الحديثُيعتبر و هذا  .(6113)المل  ،  الخدمة المدنية ف  المملكة العربية السننننننعودية
ولياتها ئمسنننننننو ولياتها ودرجة صنننننننعوبتها والمؤهال  الالزمة لشنننننننتلها، وقد اتخذ  واجبا  الوظي ة ئالوظائ  بحسننننننن  واجباتها ومسننننننن

العملية  ن هما معرفة المؤهال  العلمية والخبرا يألنها تسننناعد على تحقيق هدفين أسننناسنننني ،لتصننننني  الوظائ  اوصنننعوباتها أسننناسننن  
 ومن ثم تحديد الرات  المناس  لها، فالوظي ة إذن ه  م تاو التصني  والمحور الذي يدور حوله.الالزمة لشتل الوظي ة، 

لى تحليل إضننننننافة إ ،وبع  تطبيقا  التصننننننني  الوظي   ،م هوم تصننننننني  الوظائ  والكادر البحثويسننننننتعر  هذا 
يتحدث المبحث األول عن منهجية مباحث، حيث ثالثة  وذلك من خالل ،الكنادر الدبلوماسنننننننننننننن  بوزارة الخارجية السننننننننننننننعودية

ل  ذلك تية، الدراسننننة الميدانويتناول المبحث الثالث إلطار النظري والدراسننننا  السننننابقة، اث، بينما يتناول المبحث الثان  البح
 مراجل البحث.لج وتوصيا  البحث، ويليها سرد ئخاتمة تتحدث عن نتا

 :منهجية البحث -المبحث األول

 :مشكلة الدراسة -أولا 
 :النقاط التالية يمكن التعرف على مظهر مشكلة البحث من خالل

 ن.الوظي   للعاملي األداءثر تطبيق الكادر الدبلوماس  على مستو  أراء قيادا  وزارة الخارجية حول آتباين  -
ارتكز الكادر الدبلوماسننننننن  على الجان  المال  كاسننننننناق لكادر دون باق  منظومة العمل الدبلوماسننننننن  األخر  من  -

 الجوان  التنظيمية والبشرية والتشريعية.

 .(1) الحاليةغيا  عدد من متطلبا  العمل الدبلوماس  ال عال عن الكادر بصورته  -
 الدبلوماس .هم عن تطبيق الكادر الخارجية السعودية حول مستو  رضاوزارة  ف راء العاملين آتباين  -

ية عمال ال علاحتياجا  األالكادر الدبلوماسننننننننن  لطبيعة و مة ء"مد  مال :يليتحديد مشكككككككلة البحث فيما  وبذلك يمكن
 .الوظي  " األداءف  تحسين  ومد  مساهمتهبوزارة الخارجية السعودية، 

 الدراسة:أهمية  -اثانيا 
 :ما يل  خالل الدراسة من أهمية تحديد يمكن

 يل : مما لهذه الدراسة العلمية األهمية تستمد: األهمية العلمية -أ
 السعودية. الخارجية بوزارة الخاصة الكوادر ل عالية الحاكمة المحددا  تحليل -

 الوظي  . األداء ومستو   الكادر الخاص تطبيق بين العالقة تحليل -

 الوظي  . االرض ومستو   الخاص الكادر تطبيق بين العالقة تحليل -
                                                           

على سنننننبيل المثال: ال يوجد نموذ  لقياق األداء الوظي   لشننننناغل  الكادر الخاص بالمجموعة العامة للوظائ  الدبلوماسنننننية،  (1)
 المجموعا  الوظي ية. بقيةوذلك على عكق 
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اص( الكادر )الخ موضنننننوع تلمق متخصننننصننننة تطبيقية دراسنننننة كونها الدراسنننننة من هذه تبرز أهمية :األهمية التطبيقية - 
الحيوي  دورهال بالمملكة الوزارا  أهم من ةواحد تعتبر والت  السنننعودية، العربية لمملكةبا الخارجية وزارة  ف  الدبلوماسننن
 مكني حيث ا،خارجي   المواطن ومسننناندة حماية إلى باإلضنننافة الدولية، المحافلف   للمملكة القومية المصنننال  ف  حماية
 ف : نتائجها من االست ادة

 الخارجية. وزارةف   للعاملين الوظي   األداء وتحسين تطوير -
 الخارجية. وزارةف   الدبلوماس  الكادر فعالية   مستو  رفل -
 عاملينال أداء تحسننينف   الدبلوماسنن  الكادر مسنناهمة انخ ا  إلى تؤدي الت  المعوقا  أهم تحديد ف  المسنناعدة -

 الخارجية. بوزارة
لسننلمية، ا القرارا  اتخاذ من يمكن المختل ة، مما بكوادرهم العاملين خصننائص عن بدقة المطلوبة المعلوما  توفير -

 الخارجية. وزارة فعالية لتعظيم

 هداف الدراسة:أ -اثالثا 
لهذه الدراسنننننننننننننة ف  محاولة التعرف على العوامل المؤثرة على فعالية الكادر الدبلوماسننننننننننننن  بوزارة  يتمثل الهدف الرئيق

 الرئيق ولتحقيق الهدف ،ة الخارجيةالوظي   للعاملين بوزار  األداءالخارجية السننننننننننننننعودية، والتعرف على أثر هذا الكادر على 
 الدراسة إلى تحقيق األهداف ال رعية التالية: ىتسع

 السعودية. الخارجية وزارة ف  الكادر الدبلوماس  تطبيق واقل رصد -

 السعودية. وزارة الخارجية ف  الوظي   األداء واقل تشخيص -

بوزارة  ي عنصنننر البشنننر لالوظي   ل األداءثر تطبيق الكادر الدبلوماسننن  )ككادر وظي   خاص( على مسنننتو  أقياق  -
 الخارجية السعودية.

 السعودية. الخارجية بوزارة الكادر الدبلوماس  فعالية لتعظيم إطار مقترو وضل -

 السنننعودية ةالخارجي بوزارة للعاملين الوظي   األداء لتحسنننين البحث نتائج ضنننوء ف  التوصنننيا  من مجموعة تقديم -
 .الكادر الدبلوماس من  االست ادة تعظيم خالل من

 للدراسة:التساؤلت البحثية  -ارابعا 
ف  ضننننوء الدراسننننة االسننننتطالعية ومشننننكلة البحث والمراجعة األدبية للدراسننننا  ذا  االرتباط بموضننننوع البحث، يظهر 

 التالية:للباحث التساؤال  
 ما هو واقل تطبيق الكادر الدبلوماس  ف  وزارة الخارجية السعودية؟ -
 الوظي   لهذا الكادر؟ داءاألما هو أثر تطبيق الكادر الدبلوماس  ف  وزارة الخارجية السعودية على  -

 ما هو أثر تطبيق الكادر الدبلوماس  ف  وزارة الخارجية السعودية على الرضا الوظي   لهذا الكادر؟ -

 ما هو مقترو الباحث لتعظيم فعالية الكادر الدبلوماس  بوزارة الخارجية السعودية؟ -

 الخارجية السعودية من وجهة نظر المبحوثين؟ما ه  النتائج المتوقعة لتعظيم فعالية الكادر الدبلوماس  بوزارة  -
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 :فرضيات الدراسة -اخامسا 
 ف  ظل امميز   األداءأحند أهم محناور العمنل المهن  ف  أي مجنال وظي  ، وعنندمنا يكون هنذا  األداءلكون م هوم  انظر  

ف   اصنناحبه إلى مكانة مرموقة ف  عمله، وخصننوصننن   األداءبيئة عمل يسننودها العدل والمسنناواةن فمن المنطق  أن ياخذ هذا 
ف  والتميز و النجا تحقيقمنظمة  ةظل هذا العالم المعاصنر الذي يسنوده تتيير متسنارع ومنافسنة شديدة، لذلك لن تستطيل أي

من حصننننننننننيلة أداء األفراد ف  هذه المنظمة  األداءالعال  أحد أهم خصننننننننننائصننننننننننها، حيث ينبثق هذا  األداءعملها إال إذا كان 
، كما يعتمد تجاوز المنظمة لمرحلة النمو والدخول ف  مرحلة التطوير على المسنننتو  الرفيل ألداء العاملين (6112البراهيم، )

 ،مهوينجم عن معرفتهم باعمال ،فراد نحو عملهم، وباعتبار أن الرضننننننننا الوظي   هو اتجاه يحمله األ(6112الشننننننننري ، ) فيها
من هذه  (Lvancevch & Mattwson, 2002) فراد والمنظمةوعن الندرجة الت  من خاللها يوجد تناسننننننننننننننق جيد بين األ

 الم اهيم وأدبيا  البحث والدراسا  السابقة انبثق  فرضيا  البحث حس  اآلت :
الوظي   ف  وزارة الخارجية  األداءنحو تحسننننننننننين مسننننننننننتو   .α≤ 151ال توجد عالقة ذا  داللة معنوية عند مسننننننننننتو   -1

 السعودية تعز  لرضا العاملين عن تطبيق الكادر الدبلوماس  الخاص ف  وزارة الخارجية السعودية.

الوظي   ف  وزارة الخارجية  األداءنحو تحسننننننننننين مسننننننننننتو   .α≤ 151ال توجد عالقة ذا  داللة معنوية عند مسننننننننننتو   -6
 اس  الخاص ف  وزارة الخارجية السعودية.ا ألهمية تطبيق الكادر الدبلومالسعودية تبع  

 الخارجية وزارة ف  الوظي   األداء مسننننننننتو   تحسننننننننين نحو .α≤ 151ال توجد فروق ذا  داللة معنوية عند مسننننننننتو   -6
 .الديمترافية للمتتيرا  اتبع   السعودية

 وزارة ف  الخاص الدبلوماسنننننننننن  الكادر تطبيق أهمية نحو .α≤ 151ال توجد فروق ذا  داللة معنوية عند مسننننننننننتو   -2
 الديمترافية. للمتتيرا  اتبع   السعودية الخارجية

عن الكادر الدبلوماسننن  الخاص ف  وزارة  العاملين رضنننا نحو .α≤ 151ال توجد فروق ذا  داللة معنوية عند مسنننتو   -.
 ا للمتتيرا  الديمترافية.الخارجية السعودية تبع  

 منهج الدراسة: -اسادسا 
، ويتم ذلك من خالل Descriptive Analysisلتحقيق أهداف البحث، يعتمد الباحث على المنهج الوص   التحليل  

 االعتماد على أسالي  البحث التالية:
عة المميزة الوظي   واألهمية والطبي األداءالبحث المكتب  للتوصننننننل إلى التعري ا  المختل ة لم هوم  الكوادر الخاصننننننة و  -1

، وحصننننننننر المحددا  الجوهرية لنجاحها ومد  وجود نموذ  ال  م اهيم أخر ، وتحديد التعري  األكثر شننننننننمو  ةلها، عن أي
 الحكومية.الوظي   للعاملين بالمنظما   األداءشامل ومحدد لها، مل تحديد أهم المشكال  الت  تعوق تحسين 

لعربية الوظي   للعاملين بوزارة الخارجية بالمملكة ا ءاألداالبحث التطبيق  باالطالع على البيانا  المحصننننننننننلة عن الكادر الخاص و  -6
السننننننعودية، إضننننننافة إلى البيانا  المحصننننننلة من قوائم االسننننننتقصنننننناء الموزعة على عينة البحث، ومعالجة تلك البيانا  باألسننننننالي  

 ائ .اإلحص الكمية كإطار لإلجابة عن التساؤال  البحثية والتوصل إلى نتائج وتوصيا  من نتائج عمليا  االستدالل
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 حدود الدراسة: -اسابعا 
نية مرتبطة متتقيد الدراسنة بحدود معينة بعضنها حدود مكانية مرتبطة بالمكان الذي سنوف تجري فيه الدراسننة، وحدود ز 

 فيه الدراسة، وحدود موضوعية تتعلق بمحور الدراسة.   جر بالوق  الذي سوف تُ 
 لىن نطاق الدراسننننننننة ال يقتصننننننننر عفإإجراء الدراسننننننننة على وزارة الخارجية السننننننننعودية من رغم بال الحدود المكانية: -أ

لدبلوماس  العاملين من الكادر ا جميلباخذ عينة عنقودية لضمان تمثيل  يقوم الباحثالعاملين بالوزارة فق ، ولكن س
 المملكة. السعودية خار ف  الممثليا  التابعة لوزارة الخارجية 

ن الدراسنننة سنننوف تعمل على فإا، رغم إجراء الدراسنننة على وزارة الخارجية السنننعودية حالي   للدراسكككة:الحدود الزمنية  -ب
 .6116حتى  6116مدة عشر سنوا  من عام بفترة الدراسة  تحدد حيث  ،تحليل ال ترا  السابقة

للعاملين  ظي  الو  األداءتقتصننر الدراسننة على تحليل الموضننوعا  المتعلقة بتحسننن  الحدود الموضككوعية للدراسككة: -ج
 ف  ضوء تطبيق الكادر الدبلوماس .

 مجتمع الدراسة وعينتها: -اثامنا 
غ عددهم البالدية ضنننمن نظام الكادر الدبلوماسننن  يتمثل مجتمل الدراسنننة ف  مجموع العاملين ف  وزارة الخارجية السنننعو 

 إلحصاءا  وزارة الخارجية السعودية. ا، وفق  ( موظ ا  371)

 الدراسة:عينة : اتاسعا 
( من مجموع العاملين ف  وزارة الخارجية السننعودية ضننمن نظام الكادر، وقد %3تم اخذ عينة عشننوائية بسننيطة تمثل )

وقد تم  الدراسننننة،( من عينة %94.5بنسننننبة بلت  ) اسننننتبانة( 52) اسننننترجاععلى عينة الدراسننننة، تم  اسننننتبانة( ..تم توزيل )
( من عينة %89شننكل  ما نسننبته ) اسننتبانة( 49وبذلك خضننع  للتحليل ) للتحليل، صننالحيتهالعدم  اسننتبانا ( 3اسننتبعاد )
 إذ ،السننننعودية المنظما  ف  العاملة القو   لمسننننار ال عل  الواقل يعكق وهذا ،(7652)% الذكور نسننننبة بلت ، وقد الدراسننننة
)%  أعدادها نسنننننبة جاء  الت ( فاكثر 21) فئة فإن العمر، بمتتير يتعلق وفيما .اإلناث نسننننن  ت وق  الذكور نسننننن  ادائم  

 ل ئة كان  العالية فالنسنننننبة العلم ، المؤهل متتير أّما (.6153)% بنسنننننبة( سننننننة 61-.6) فئة وتلتها التالبة، ه ( 2152
 ئةف تلتها السنننننعودية، الوزارا  جميل ف  عامة بصنننننورة التال  العلم  المؤهل عن لتعبر (،.3.5)%  بنسنننننبة( بكالوريوق)
 بلت  حيث التالبة، النسنننبة ه ( فاكثر سننننة13) فئة فإن العملية الخبرة بمتتير يرتب  فيماو  ..665% بنسنننبة( عليا شنننهادة)

 المسنننتو   بمتتير يرتب  وفيما (.فاكثر 21)العمر  ل ئة ه  العينة ف  األعلى النسنننبة الن منطق  وهذا (،2152)% نسنننبتها 
 العينة. مجموع من( 2751 %بلت  ) حيث ،العالية النسبة( سكرتير) فئة احتل  فقد الوظي  ،

 أداة الدراسة:
 :نجزئيي من نةاالستبا تكّون  وقد الموضوع، ف  السابقة والدراسا  النظريّ  اإلطار على ااعتماد   الدراسة استبانة تطوير تمّ 
 العمر،) وه  ،الديموغرافية للمتتّيرا  اطبق   الدراسة، عّينة خصائص عن المعّبرة المعلوما  ويتضّمن: األول الجزء -

 (.اإلداري  والمستو   الجنق، العملية، الخبرة العلم ، المؤهل
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 أهميةو  الدبلوماسنننن ، الكادر تطبيق عن الرضننننا)المسننننتقلة  الدراسننننة متتيرا  تتط  فقرا  يتضننننمن: الثان  الجزء -
 (.الوظي   األداء) التابل المتتير وفقرا  ،الدبلوماس ( الكادر

 األداة:ثبات  -اعاشرا 
 اسننتطالعية عينة على بتوزيعها وذلك( Test - Retest) االختبار وا عادة االختبار بطريقة األداة ثبا  من التاكد جر  

 النهائية تهابصنننيت لألداة الثبا ، معامل اسنننتخرا  جر   حيث التطبيق، مرت  بين أسنننبوعين وب ارق  الدراسنننة، عينة خار  من
 .الدراسة أبعاد من ُبعد ولكل الكلية،

 المعالجة اإلحصائية: -حادي عشر
 باستخدام ذلكو  والتحليل ، الوص   اإلحصاء أسالي  استخدام تم ،فرضياتها صحة واختبار الدراسة أسئلة عن لإلجابة

 :وفرضية سؤال لكل تم استخدامها الت  اإلحصائية لألسالي  عر  يل  وفيما(. SPSS.16) اإلحصائية الرزمة
 وذلك ،(Descriptive Statistic Measures) الوصنننن   اإلحصنننناء مقياق :والثالث والثاني األول السكككؤال عن اإلجابة -1

 معرفةو  الدراسة، أسئلة عن اإلجابة أجل ومن المئوية، والنس  التكرارا  على اعتمادا الدراسة، عينة خصائص لوص 
 .المعيارية واالنحرافا  الحسابية، المتوسطا  باستخدام النسبية األهمية

 Multiple Regression) المتعدد االنحدار تحليل اختبار اسننننننننننننتخدام تم والثانية: األولى الفرضككككككككية عن اإلجابة -6

Analysis )وأبعاده التابل المتتير على وأبعاده المستقل المتتير وتاثير الدراسة نماذ  صالحية الختبار. 
 ال روق  الختبار( One Way ANOVA) األحادي التباين تحليل والخامسككككة: والرابعة الثالثة الفرضككككية عن اإلجابة -6

 .يةالديموغراف للمتتيرا  اتبع   التابعة، المتتّيرا  إزاء المبحوثين تصّورا  ف  الديموغرافية للمتتّيرا 

 اإلطار النظري والدراسات السابقة -الثاني المبحث

 : اإلطار النظري:لا أو 
تعالج األولى منها موضننننننننننوع تصننننننننننني  الوظائ  ف  المملكة العربية  ،فقرا  الدراسننننننننننة منتم معالجة اإلطار النظري لهذه تسنننننننننن
 السعودية

حدد الوظائ  يسنناهم ف  تنظيم الوظي ة العامة وي من المعروف أن تصننني  :في المملكة العربية السككعوديةتصككنيف الوظائف  -1
ها ف  ، ووضنننننننننننننععن بع بعضنننننننننننننها التصننننننننننننني  من حيث اللتة يعن  تمييز األشنننننننننننننياء ف لمجاال  التنظيمية المرتبطة بها،ا

مادية أم سنننننواء أكان  يتضنننننمن فرز األشنننننياء  اوالتصنننننني  عموم  (، 6111)أبو نبعة،  أكثرأو  ةلخاصنننننية واحد امجموعا  وفق  
. لتصننننننني اشننننننود من عملية لمعيار أو أكثر، يتم تحديده بناء  على الهدف المن ا  إلى مجموعا  وفق  عن بعبعضننننننها معنوية 

وقد يعق  هذه المرحلة عملية أو أكثر من عمليا  ال رز داخل كل مجموعة من المجموعا  السننننننابقة، وذلك حسنننننن  الحاجة، 
. ويعرف قاموق اإلدارة العامة تصنننننننني  الوظائ  لما يوضنننننننل من معايير تناسننننننن  الهدف من عملية ال رز ف  كل مرة اوطبق  

ضنننننة، وتصنننننني  ولياتها الم تر ئوبة بها، وواجباتها المؤداة، ومسنننننلطبيعتها، والمؤهال  المطل االحكومة طبق  بانه: "تجميل وظائ  
 .(6111الشهري، ) الحكومةلموظ    ال  متماث االوظائ  يستعمل لعطاء العمل المتماثل أجر  
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وتعتبر عملية تصني  الوظائ  من أساسيا  التنظيم اإلداري، ويتم تصني  الوظائ  بتجميل الوظائ  المتشابهة ذا  
تعكق طبيعة عمل الوظائ  الداخلة فيها، وبمجرد االت اق  مسننننميا ذا   وفئا الخصننننائص المتشننننابهة ف  مجموعا  

أداة  وأ امعيار  أو فئنة معينة، تصننننننننننننننب  هذه العوامل  على العوامنل الت  تحندد طبيعنة الوظنائ  الت  تندخنل ف  مجموعنة
 )البننارون ، اتخنناذ القرارا  المتعلقننة بننإدخننال أو عنندم إدخننال وظي ننة جنندينندة ف  ال ئننة أو المجموعننة المعنيننة ف  مقننارنننة
ويقصنند بنظام تصننني  الوظائ ، إلحاق كل وظي ة بالمجموعة الوظي ية أو صننن  الوظائ  الت  تنتم  إليه، ، (1773
هل التعامل معها ومل شنننننننننناغليها، سننننننننننذلك جمل الوظائ  ذا  القيمة الواحدة أو المسننننننننننتو  ف  درجة واحدة، وبذلك يوك

الموظ  بمكونا  وظي ته، وما تتطلبه من تاهيل وخبرة   رهنا وحصننننننننننننننرهنا، ويسنننننننننننننناعند ذلنك على تعريوتنظيمهنا وتطوي
االختيار  عن الك اءة ف  عمليا  ال  ، فضننننننوالتخطي  للقو  العاملة األداءوتدري ، وتسننننننهل بذلك عمليا  الرقابة وتقييم 

 (.1776) البكري،  والتعيين والترقية والنقل ومن  األجر ورفل الروو المعنوية للعاملين
اتها ق واجبويعّرف أبو شننننننيخة واألسننننننعد تصننننننني  الوظائ  على أنه: "عملية تجميل الوظائ  بشننننننكل منظم على أسننننننا

وطبيعة  ة وفرعية نوعية تتشابه ف  نوع العملها، وذلك ف  مجموعا  وظي ية رئيسالالزمة لشتل هال ولياتها والمؤ ئومسن
ودرجة ا ولياتهئومسصنني  هو: "ترتي  الوظائ  بحسن  واجباتها توير  حبيش أن ال (.1777أبو شنيخة، ) التخصنص"

لى تحقيق ألنها تسننناعد ع ،لتصنننني  الوظائ  اوصنننعوباتها أسننناسننن  ولياتها ئومسنننصنننعوبتها، وقد اتخذ  واجبا  الوظي ة 
حبيش، ا)ومن ثم تحديد الرات  المناسنننننن  له ،الوظائ  لشننننننتلهدفين أسنننننناسننننننيين هما: معرفة المؤهال  والخبرة الالزمة 

إلصنننننالحا  ا جميلة الت  تقوم على أسنننناسنننننها ي  الوظائ  أحد المرتكزا  الرئيسنننننويعتبر نظام تصننننني  وترت(، 1771
ون الموظ ين من تعيينا  وترقيا  وند  ونقل وا عادة وغيرها، أو ئجاالتها، سنننننننننننننواء  فيما يتعلق بشننننننننننننناإلدارية بمختل  م

حقيقها ف  وحدة إلى ت لالنواح  المتعلقة بالتنظيم من هياكل ومسنتويا  تنظيمية مل األهداف الموضننوعة الت  تسننعى ك
 يمكن إنجازه بك اءة وفاعلية.ظل متطلبا  التنمية اإلدارية من أجل تقديم أفضل الخدما  باكبر ما 

معيار ل" ا  ويتخذ نظام تصننننننني  الوظائ  ف  مختل  دول العالم إحد  صننننننورتين رئيسننننننتين، فإما أن يتم هذا النظام وفق
على المهام الت  توكل إلى الموظ  بطريقة عامة، ويجري االهتمام بالصننننن ا   ابحيث يتم التركيز أسننننناسننننن   ،شنننننخصننننن "

ما تبنى عليه حقوقه الوظ التكون أسنناسنن   ،مؤهالته وخبراته وقدراته بالدرجة األولىمن حيث  ،الشننخصننية للموظ  ي ية، وا 
نما يتم وضنننننل مواصننننن ا  العمل ل ا  أن يتم وفق معيار موضنننننوع ، وهنا ال ُيكت ى باالشنننننتراطا  العامة لشنننننتل الوظي ة، وا 

)أبو ملباداء الع ال  المواصننننننننننننن ا ، وقام فعالمراد إنجازه بحيث ال يجوز للموظ  شنننننننننننننتلها إال إذا توافر  فيه جميل هذه 
 وفيما يل  عر  للمعيارين: ،(1777شيخة، 

يقوم هذا النظام على مبدأ الوظي ة، ويركز االهتمام على العمل الذي يقوم به شنناغل الوظي ة، : المعيار الشككخصككي -
 ولياتهائومسننننننننننننلدرجة صننننننننننننعوبتها وواجباتها  اوليا ، ويتم ترتي  الوظائ  طبق  ئوالمسننننننننننننف  مجموعة الواجبا   ال  مث

والشنننننننروط الالزم توافرها فيمن يشنننننننتلها، وعلى هذا األسننننننناق يتم تحديد من يصنننننننل  للقيام باعبائها، وتحديد األجر 
 ةوعلى الرغم من االنتقننادا  الموجهننة لهننذا النظننام المتمثلننة ف  النظر (، 1776، )البكري، المننناسننننننننننننننن  لشننننننننننننننناغلهننا
 ام يجدهذا النظ لكنوليتها، ئمال ومد  صنعوبتها ومسننلى أسناق ما يسننند إليه من أعوليق عالشنخصننية للموظ ، 

حاال  الوظائ  المسننننننننننتثناة الت  تحتا  إلى ثقة خاصننننننننننة ف  الموظ ، وسنننننننننننما  أخر  الدعم والتاييد ف  بع  
سننن  ابع  الوظائ ، مثل: وظائ  االسنننتخبارا ، ووظائ  األمن القوم ، وبع  وظائ  السنننلك الدبلوم تتطلبها

 هذا النظام بالسما  اآلتية:حيث يتسم  والسياس .
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 ه لى أسننناق ما يمارسنننتحديد الدرجة المالية للموظ  ن سنننه، ال الوظي ة، وف  ضنننوء المؤهال  واألقدمية، ال ع
 وليا .ئمن واجبا  ومس

  لمكل  اال تشننننننننترط هذه الوظي ة وجود عالقة وثيقة بين نوعية المؤهال  الت  يحملها الشننننننننخص، ونوع العمل
به، ويتم تحديد العمل عادة من قبل الرئيق اإلداري المختص حسننننن  سنننننلطته التقديرية، وبالتال  فه  ال تلجا 

 إلى عمليا  التحليل والتوصي  والتقييم الوظي   المتبعة ف  النظام الموضوع .
 ى ال درجة مالية أعل ن ترقيتنه إلىإاالحت نا  بندرجتنه المنالينة، كمنا نل نقنل الموظ  إلى وظي نة أخر  مل ال يم

 .(1777)أبو شيخة، ن سها لوظي ة لتتنافى مل ممارسته 
قييم لعلمية والتحليلية، وتيقوم هذا النظام على مبدأ النظر للوظي ة، واالسننننننننتعانة باألسننننننننق ا :المعيار الموضككككككوعي -

ج  أن فيمن ياج  توافرها، وليا  ومد  صننننننعوبتها، والشننننننروط الو ئما تتضننننننمنه من واجبا  ومسننننننل ا  الوظائ  وفق
 ويترت  على األخذ بهذا النظام ما يل :. يشتلها

 ها لن الترقية باألقدمية المطلقة غير واردة، ولكن هناك التعيين أو إعادة التعيين باإلعالن عن الوظائ  ليشننننتإ
 ن لشروط شتل تلك الوظي ة.و األك اء ذوو الجدارة المستوف

  نوعية أخر .ال يجوز التنقل من مجموعة نوعية إلى مجموعة 
 . ال يوجد تصني  للشهادا 

و الحاجة أ، الت  تؤديها الوظائ ، وتباين مسننننتوياتها طةنشننننهناك تناسنننن  طردي بين تعدد األ فوائد تصكككنيف الوظائف: -2
وتباين  ،يهاولية فئالجهاز الحكوم  أو الشنننركة وتعدد  مسنننتويا  المسننن ةنشنننطأإلى إيجاد نم  لتصنننني ها، فكلما تنوع  

المتوقل من الوظنائ  الت  تن نذ من خاللهنا، كنانن  الحناجنة أكبر إلى نظنام لتصننننننننننننننني هنا. ويعزز الحاجة إلى  األداءنوع 
د من بين ن تصني  الوظائ  ُيعإإذ  ،العالقة بين ارت اع معنويا  العاملين وارت اع مسنتو  أدائهم -تصنني  الوظائ  

 -بين العاملين والجهاز من ناحية، وبين العاملين  الوسنننننننننننائل اإلدارية الجيدة الت  تسننننننننننناعد على حسنننننننننننن تنظيم العالقة
عالوة على مننا بننه من حمننايننة للوظي ننة )عن طريق تحنندينند الحنندود النندنيننا من من ننناحيننة ثننانيننة،  -بعضننننننننننننننهم مل بع  

ف   االمؤهال  الالزمة ف  الوظائ  العامة( من خطر تسنننننر  غير المؤهلين إليها ب عل التاثير االجتماع  )خصنننننوصننننن  
 ألداءاوبالتال   ،ال ردي األداءالعام للجهاز نتيجة  األداءوما يترت  على ذلك من تدن ف  مسننننننننننننتو   ،امة(الوظائ  الع

 ولتصني  الوظائ  فوائد عدة يمكن تلخيصها ف  النقاط التالية: (.6111)العبد القادر،  الكل 
 المشنننننابهة ف  مسنننننتو  الصنننننعوبةالتصنننننني  يعمل على تحديد الروات  واألجور لألعمال يعمل : في تحديد األجور -

طوي عليه هذا العمل من مل ما يؤديه من عمل وما ين ناسنننننننن ظ  يج  أن ينال األجر الذي يتولية فالمو ئوالمسنننننننن
لة ف  متماث ال  ر زميله الذي يؤدي أعماجومن ناحية ثانية يج  أن يتعادل رات  الموظ  مل أ ولية.ئصننننعوبة ومسنننن

 هالشننننتل ولية والمؤهال  الالزمةئلمتماثلة ف  مسننننتو  الصننننعوبة والمسنننن  اولياتها. فالوظائئمسننننتو  صننننعوبتها ومسنننن
 وبذلك تنته  إلى تحقيق مبدأ األجر على قدر العمل. ،واحد لألجر لقرر لها معدتقتض  العدالة أن يُ 

ة ومرات  مناسنننبوظائ  جديدة بمسنننميا  على إيجاد : يسننناعد تصنننني  الوظائ  في مجال إعداد ميزانية الوظائف -
 .المحددة للجها ومطابقة لالختصاصا   ، عليةالحاجة الحس  
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يعة واجباتها سننننننننننناهم ف  إيجاد مسننننننننننننميا  واصننننننننننننطالحا  موحدة للوظائ  تعبر عن طبت: المسككككككككميات الوظيفية -
 ولياتها ومستو  صعوبتها والمؤهال  العلمية والعملية الالزمة لشتلها.ئومس

جراا المتحانات - ملية عوليا  الوظائ  وتحديد المؤهال  العلمية والئبا  ومسنننننننننننننن: إن تحليل واجاختيكار العكاملين وار
يسنننننننناهم ف  تعميم برامج االختبارا  بما يك ل اختيار أفضننننننننل المرشننننننننحين  -ومن ثم المعارف والقدرا  والمهارا  
 المناسبة. ةوالرجل المناس  للوظي  ،لشتل الوظائ  لتحقيق مبدأ الجدارة

م ومن ث ،وليا  الوظائ ئ  بما يوفره من معرفة واجبا  ومسننننننننننننالوظائ: إن تصننننننننننننني  إجرااات الموظفين األخرى  -
لك ف  يسنننناهم كل ذ -ولياتها ومطال  تاهيلها والمعارف والقدرا  والمهارا  الالزمة ئتحديد مقدار صننننعوبتها ومسنننن

لى ضننننننننننننوء طبيعة تلك نه عإية ألن تكون على أسننننننننننننق سننننننننننننليمة، كما تنقال  وترقيا  الموظ ين ف  الخدمة المدن
لت  تزيد من ا تدري  السليمة وال عالة المناسبةوليا  ومطال  التاهيل يمكن وضل وتصميم برامج الئاجبا  والمسالو 

 فعالية وك اءة الموظ ين.
والتصنننننننني  عن طريق تحليله للوظي ة والكشننننننن  عن طبيعة  ،: الوظي ة ه  أصننننننتر وحدة تنظيميةالتنظيم اإلداري  -

بحيث  ،ازدوا  العمل وتداخله عن طريق المسنننننننتويا  الوظي ية المناسنننننننبةولياتها يسننننننناهم ف  تجن  ئواجباتها ومسننننننن
 تراع  العالقا  األفقية والرأسية للوظائ .

ى رفل الروو ويعمل عل ،: يسناهم التصنني  الوظي   ف  تحسننين العالقة بين اإلدارة والموظ ينرفع الروح المعنوية -
عادلة لألعمال المتماثلة ف  الصننننننعوبة والمسننننننؤولية، كذلك كون المعنوية بين األفراد لكونه يقرر الروات  واألجور ال

عة العمل ى طبيمبنية على أسنننننننق سنننننننليمة تسنننننننتند إل -الوظي  ... إلخ  األداءفرص التدري ، و و النقل، و الترقيا ، 
لى اعتبارا  ودوافل شخصية. كل هذه تعتبر م يدة من وجهة نظر الموظ  عولياته وليق ئومسنتو  صنعوبته ومسن

 ه(.1216، المطيري ) ن سه
 من المبادئ الت  يقوم عليها تصني  الوظائ  ما يل : مبادئ التصنيف: -3

واجبا   لوظي ة مناللوظي ة وليق للموظ ، فالتركيز األسنننننننننننناسنننننننننننن  يكون على ما تحتويه تتم علمية التصننننننننننننني   -
 .ال  قبيشتلها مست، أو من سوف اوليا  وصالحيا  ومطال  التاهيل دون النظر إلى من يشتل الوظي ة حالي  ئومس

  وليا ، وصننعوبا  ومطالئمن مسنن تتضننمنهبناء على قدر العمل، فالوظي ة تصننن  على أسنناق ما  اآلجرتحديد  -
 ما تتضمنه الوظي ة.مل ات  المناس  الذي يت ق وبالتال  يتم تحديد الر  ،التاهيل

 املة واحدة.مع -ولية ومطال  التاهيل ئبيعة العمل ومستو  الصعوبة والمستم معاملة الوظائ  المتشابهة ف  طت -
 بحيث يمكن اسننننننتخدام هذه المصننننننطلحا  ف  عملية التصننننننني  ا  بقاعرفة سننننننيتم اسننننننتخدام مصننننننطلحا  موحدة ومُ  -

 ه(.1216)المطيري، 
 :المصطلحات المتعلقة بتصنيف الوظائف -4

ولكن  ،تقسننننننننننننننيم مهن  عام يحتوي على وظائ  تنتم  إلى مهن أو مجاال  عمل مختل ة ه  العكامكة:المجموعكة  -
وجد بينها خصنننننائص عريضنننننة مشنننننتركة كمسنننننتو  التاهيل ف  الوظائ  والمرات . وقد حدد  المجموعا  العامة ت

ية، مللوظائ  بعشننننر مجموعا  وه : المجموعة العامة للوظائ  التخصننننصننننية، والمجموعة العامة للوظائ  التعلي
  للوظائ العامةوالمجموعة العامة للوظائ  الدبلوماسية، والمجموعة العامة للوظائ  اإلدارية والمالية، والمجموعة 
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اإلدارينننة المعننناوننننة، والمجموعنننة العنننامنننة لوظنننائ  العملينننا ، والمجموعنننة العنننامنننة للوظنننائ  الثقنننافينننة واالجتمننناعينننة، 
العننامننة للوظننائ  ال نيننة وال نيننة المسنننننننننننننناعنندة، والمجموعننة العننامننة والمجموعننة العننامننة للوظننائ  النندينيننة، والمجموعننة 

 للوظائ  الحرفية.
تكون من مجموعة من الوظائ  تعمل ف  مجال واحد ولكنها تختل  يتقسنننيم مهن  فرع   ه  النوعية:المجموعة  -

الت   دسيةهنمثل المجموعة النوعية للوظائ  ال ،سنواء من حيث العمل أو مسنتواه ،ف  بع  الجوان  والت صنيال 
 تشتمل على وظائ  الهندسة الكهربائية والمدنية والمعمارية وغيرها من أنواع التخصصا  الهندسية.

 وتتكون سنننلسنننلة ال ئا  من أكثر من فئة ،تقسنننيما  مهنية فرعية ضنننمن المجموعا  النوعية ه  الفئات:سككلسكك   -
التال  تختل  ولية وبئمسنننتو  الصنننعوبة والمسنننها تختل  ف  ولكن ،ف  مجال العمل تتشنننابهمن فئا  الوظائ  الت  

 ف  المرتبة. وتعتبر سلسلة ال ئا  المسار الطبيع  للترقية.
ة بدرجة وتشننننمل ال ئة جميل أنواع الوظائ  المتشننننابه ،أصننننتر تقسننننيم مهن  فرع  مت رع من سننننلسننننلة ال ئا  تعتبر الفئة: -

 (.6113، )المل   ومتطلبا  التاهيل الالزمة ألدائهولية ئكافية من حيث نوع وطبيعة العمل ومستو  الصعوبة والمس
مر  تجربة تصنننننني  الوظائ  ف  الخدمة بالمملكة العربية السنننننعودية  :تجربة التصكككنيف في المملكة العربية السككككعودية -

ا عن د  يل  بع  الجوان  المختصننرة ج وفيما الخاصننة بها. حكامهاأو بثالث خط  رئيسننة لكل منها اعتباراتها وضننوابطها 
 الخطة الثالثة لتصني  الوظائ  الحالية بقليل من الت اصيل. أفرادتجربة المملكة ف  هذا المجال مل 

ن البداية المنظمة لتصنننننني  الوظائ  إ(: م1392-1391(  ه1442-1331لتصكككنيف الوظائف:  األولىالخطة  -
عقود من الزمن ف   أربعنننةعلى  منننا يزيننندمننننذ  بننندأ المبنينننة على منهج علم  ف  الخننندمنننة المننندنينننة بنننالمملكنننة قننند 

رنامج خطة طموحة لتن يذ ب أعد حيث من القرن الماضنننن  لكل منهما، ا  الميالدية( ي)السنننتين ا  الهجريةيالثمانين
 ءبدلتم اوف  هذا السياق  ،ومن ضنمن هذه الجوان  تصني  الوظائ  ،اإلدارةمتعدد الجوان  ف  مجال  إصنالح 
م. وكان  تلك 1731/ه1671وكان ذلك عام  ،)ف  الخدمة المدنية بالمملكة(تصني  وظائ  خطة  أولف  تن يذ 

 ا لضنننننرورة معايشنننننة التصنننننني  الوظي   لظروفالخطة بسنننننيطة ف  مضنننننمونها وتطبيقاتها المختل ة. وذلك تجسنننننيد  
دليل لتصنني  الوظائ  ف  الخدمة المدنية اقتصننر على تحديد  أولف   آنذاكالوظي ة العامة. وقد عكسن  الخطة 

وقد  ،المجموعا  العامة، والنوعية، ومجموعا  ال ئا  وال ئا . حدد  به المجموعا  الوظي ية ومتطلبا  شنننننننتلها
 .العشر سنوا ال ما يقار بتلك الخطة  األخذاستمر 

 األولىبالخطة  األخذن اسنننننننننننتمر أبعد : (م1334-1392ه(  1414-1442 : تصكككككككنيف الوظائفل الثانيةخطة ال -
برز  ضننرورة توج  تطوير وتحسننين تلك الخطة. وفعال بدء ف  تبن  ، العشننرالسنننوا  يقار   لتصننني  الوظائ  ما

نقلننه نوعيننة ف  مجننال  آنننذاكحيننث تعتبر الخطننة  ،م1726ه1216ا من عننام خطنة ثننانينة لتصننننننننننننننني  الوظننائ  اعتبننار  
ها ب ماخوذا  لم يكن  الت والمبادئ المهمة  األسنننننننننقلكونها بني  على مجموعة من  ،تصنننننننننني  وظائ  الخدمة المدنية

من ذلك صنندر  الخطة الثانية لتصننني  الوظائ  معتمدة على مزيج من طريقت  )المرات  والتدر (  انطالقا   ،من قبل
اليه ف  هذا الخصننننننوص ما اسننننننتطاع  الخطة ان تبنيه من  اإلشننننننارة ج يما هم أ ولعل  ،الوظائ م يف  عمليا  تقو 

دليل لتصنننننني  الوظائ  يشنننننتمل على  تم إعدادوف  ضنننننوء ذلك  ليا  تصنننننني  الوظائ .مف  ع األسننننناسنننننيةالهياكل 
 لخطة التصني . األساسيةكما اشتمل على الهياكل  ،الكاملة لتطبيق خطة التصني  واألسقالقواعد 
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 :آنذاك كالتال دليل تصني  الوظائ  الصادر  حس كان  ت اصيل الهيكل المهن   -أ
 العدد عنوان الهيك 
 المجموعا  العامة
 المجموعا  النوعية
 مجموعا  ال ئا 
 فئا  الوظائ 

 مجموعا  عامة 3
 مجموعة عامة 66
 مجموعة فئا  132
 فئة 722

 :الدليل كالتال  تضمنها الت يتكون الهيكل المهن  الخاص بخطة تصني  الوظائ  الثانية  - 
 العدد عنوان الهيك 
 المجموعا  العامة
 المجموعا  النوعية
 مجموعا  ال ئا 
 فئا  الوظائ 

 مجموعا  عامة 11
 مجموعة عامة 1.
 مجموعة فئا  666
 فئة 66.3

 (:م4991/ه4141تصنيف الوظائف: لالثالثة خطة ال
ذلك  ةمقارنو  ،عارف عليهاتق تصنننننننني  الوظائ  المائلجميل طر  متانيةبعد مراجعة : الطريقة المتبعة في الخطة الثالثة -1

تم اختيار  - والثانية( األولىليه من خالل خطت  التصننننننني  السننننننابقتين )وما انتهى إ ،دمة المدنية بالمملكةبوضننننننل الخ
 جربة.وه  طريقة تحليلية معروفة ومُ  ،قويم بالعوامل والنقاطتطريقة ال

 بالخطة: األخذمبررات  -2
م( لم تعد مالئمة لطبيعة وحجم ونوع وظائ  الخدمة 1726/ه1216بدء ف  تطبيقها عام ) الت ن الخطنة الثنانية إ -

 التقنية الحديثة على الوظائ  العامة. أدخلتهالمدنية وما 
 اعتمادها على مقاييق موضوعية ووسائل قياق حديثة. -
 ليل .الوص  التح اإلجمال  إلىتعمل على االنتقال من وص  الوظي ة  -
 دليل شامل لتصني  الوظائ  ف  الخدمة المدنية. إعدادتمكن من  -

 الخطة الثالثة: إلىلالنتقال  الت  اتبع المراحل والخطوا   المراح : -3

فرعية  وأخر  الجديد من خالل مراحل وخطوا  رئيسننننننننننة  إلى األسننننننننننلو ن تسننننننننننتكمل الخطة الالزمة لالنتقال اخط  ب
 لك المراحل:تهم أ ولعل  ،مدعومة ببرنامج زمن  محدد

طلبا  الالزمة التن يذ والمت أسنننننلو ال نية وتحديد  وأسننننناسننننناتهاالمرحلة التحضنننننيرية: تتمثل ف  تحديد م اهيم الخطة  -
 لذلك.

 ه  المرحلة العملية المتمثلة ف  الدراسة الميدانية التحليلية ووضل مقاييق التصني .مرحلة التن يذية: ال -
لمرحلة اليه ف  ه  بمثابة مراجعة لما تم التوصننننل إالخطة بصنننن ة نهائية:  أدلة وا عدادمرحلة رصنننند نتائج الدراسننننة  -

وضننننننننننننع  ف  دليل تصننننننننننننني  الوظائ . وذلك بعد تجربته  عملية مالئمةتطبيقا   إلى: كما تم تحويل ذلك الثانية
 الحكومية. األجهزةم مرة لد   أكثر
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موزعة على  أجزاءمن سننننتة الت  تتكون التطبيقا  المختل ة  األولىالخطة للمرحلة  تتكون أدلة تصكككنيف الوظائف: أدلة -2
 ."تصني  الوظائ  ف  الخدمة المدنيةدليل " هو مجلدا  تح  مسمى رئيق ةسبع

امل عدة قد رسم لعمليا  التطبيق الشالمحددة بصورة فعلية. و  ألهدافاالتطبيق الشامل  يحقق التطبيق الشام : برنامج -.
  لها قو  ياوته ،وتم استيعا  جميل جوانبها ،ةالمتعلقة بالخط األساسيةالجوان  ال نية ن اكتمل  أمراحل، خاصة بعد 

عننام  ا منالتطبيق ال عل  اعتبننار   ألجهننا  الحكوميننة المختل ننة. لقنند بنندوكننذا ا ،عنناملننة منندربننة ف  وزارة الخنندمننة المنندنيننة
 هم مراحل التطبيق:أ لعل و  م..177/ه.121

 العالقة.ذا  : المرحلة النظامية والتنسيق مل الجها  المرحلة األولى -
 : التبليغ الرسم  والتوعية.المرحلة الثانية -
 .األساسيةرا  على هياكل التصني  يالتتي الثالثة: إجراءالمرحلة  -
 المرحلة الرابعة: التطبيق ال ن  لمستجدا  الخطة. -

قاتها منها تطبيواحدة كل ل ،متالحقة ف  الخدمة المدنية بالمملكة خط  ن خط  تصننني  الوظائ أمما سننبق ويتضنن  
وظائ  ن خط  تصنننننننني  الأطبق  فيها. وذلك انطالقا من  الت تتالءم مل المرحلة  الت الخاصنننننننة بها  وأحكامهاواعتباراتها 

ن خطة إ. فق  ةص مدونمجرد شننننننعارا  تطبيقيه ونصننننننو  وتظل ،لها احتيا  الخدمة المدنية سننننننوف تصننننننب  عائقا   تلب   الت
خالل  -هم هذه الخطة ان تسنننننننأ توقلالم ولكن منا ليسننننننن  نهاية التطوير ف  هذا المجال. تصنننننننني  الوظائ  المتبعة حالي  

 شاغلها.بف  االرتقاء بالوظي ة ف  الخدمة المدنية و  -سنوا  تطبيقها 
 الوظائففئات  سلس  الفئات المجموعات النوعية المجموعات العامة للوظائف

 331 111 2 التخصصية 1
 173 62 . التعليمية 2
 .6 3 6 الدبلوماسية 3
 312 113 3 اإلدارية والمالية 4
 161 61 6 اإلدارية المعاونة 5
 3.6 113 12 العمليات  6
 222 .3 3 الثقافية والجتماعية 9
 .16 66 2 الدينية 9
 223 32 3 الفنية والفنية المساعدة 3
 631 62 2 الحرفية 14

 3949 593 59 14 المجموع
 جدول يوضح عدد المجموعات النوعية وسلس  الفئات والفئات حسب المجموعات العامة في خطة التصنيف  الثالثة(. 

 العلوم ف يعتبر الكادر الخاص من الموضنننننننننننوعا  األكثر حداثة  :الكادر الدبلوماسكككككككي بوزارة الخارجية السكككككككعودية
 دفبهالمنظما  الحكومية  ف ما يتم تطبيق الكادر الخاص  ةاإلدارية بصنننننننن ة عامة واإلدارة العامة بصنننننننن ة خاصننننننننة ، فعاد

 لىإتلك المنظما  بعد ما شننننننهدته من منافسننننننة من المنظما  غير الحكومية ، إضننننننافة  ف الح ا  على العنصنننننر البشننننننر  
محاور  ةمل على أربعتمن خالل إدخال إصننننالحا  هيكلية تشنننن ،لمنظما تلك ا ف تحسننننين بيئة العمل تطوير و  العمل على

 ريعية.الجوان  التش  التنظيمية و الجوان  البشرية والجوان  المالية و ة لتطوير المنظما  الحكومية، وه  الجوانرئيس
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فيعن  فئة معينة من الموظ ين من وق  طويل، وكان يعرف ف  العهد العثمان   ،م هوم الكادر كتصننننننننني  وظي  أما 
دخل فالن "المالك  والصننوا : .النظام الذي يثب  به موظ و الدولة، أي الكادريقولون: دخل فالن ف   ،  )القادرو(لبمصننط

انتشنننننر  :637 – 632 توية"ل تصنننننحيحا "ف  كتا  و  وهو االسنننننم الذي أطلقه عليه مجمل دمشنننننق. ،" بكسنننننر الميم وفتحها
" ف  الوطن العرب ، ويعنون بها الهيكل الوظي   التنظيم  الذي يحدد الوظائ  الالزمة للمؤسننسننة أو اسننتعمال كلمة "المالك

الشننننننننننركة أو اإلدارة ونحو ذلك، بحيث يشننننننننننمل "المالك" كل الوظائ  الت  تحتا  إليها اإلدارة أو المصننننننننننلحة للقيام باعمالها 
الت  أهمل  وترك  ألنها كلمة  Cadre "الكادر"المالك" محل كلمة " كلمة وحّل  .ها وتوسننننعها ف  المسننننتقبلومواجهة نشنننناط

عالم كتا  )معجم تصحي  لتة اإل أصيلة مندخيلة وافدة من ال رنسية الت  أخذتها من اإليطالية، أما "المالك" فكلمة عربية 
 ."ُأُطر" ال "َكواِدر"العرب ، 

لكلمة "كادر" للداللة على كبار العاملين ف  المكات  واإلمارا   ايسننننننننتعِمل اإلعالُم كلمَة "الَكواِدر" جمع   وف  المشننننننننرق العرب 
ال ضننننرورة السننننتعمالها لوجود نظيرها ف  العربية الذي هو  "Cadre" والوزارا  ومرافق الدولة والقطاع الخاص. وه  كلمة فرنسننننية

َمالك" ُيطِلق البع  كلمة "كما . تعليم، وُأُطر وزارة كذا، وُأُطر المهندسنننننننننين، وُأُطر األطباءونقول ُأُطر ال" "إطار" ويجمل على "ُأُطر
من  شننننن ءبالب ت  الميم للداللة على "اإلطار". فهما بذلك مترادفان. ولكن كلمة "َمالك" غير شنننننائعة. وأصنننننل "اإلطار" هو ما يحي  

طار"ِإطار الصورة".  خارجه: طارالَعَجلة"،  وا  ر. والمصدر هو تاطير وا   .النظَّارة". وال عل هو أطَّر ُيؤطِّ

ضننننننننننل (. وُأفا( وكوادر )جمع  الذلك مل وجود هذين التعبيرين ال ضننننننننننرورة ت ر  اسننننننننننتعمال كلمة كادر األجنبية )م رد  
ل رنسية إلى العربية والذين أدخلوا كلمة "كوادر" ا .اسنتعمال اأُلُطر )لشيوع هذه الكلمة( على كلمة َمالك وه  قليلة االستعمال

اقتصننننروا على جمعها. وال يسننننتعملون م ردها. وجمل "كاِدر" على كوادر ُيعتَر  عليه ألن جمل فواعل يات  ف  اللتة لجمل 
من الممكن أن يوجد الكادر ف  المدرسنننننننننة أو ف .فاِعلة المؤنث ال ل اعل المذكر. فنقول شنننننننننواعر العر  للداللة على النسننننننننناء

وال يعتمد هذا الوجود ال  ،ا ف  أي مسننننتو  وظي   أو مهن  أو حزب  أو عسننننكري الممكن أن يكون موجود  الجامعة، كما من 
على السننننننننننننننن أو المرتبنة أو الدرجة أو الوجاهة أو األقدمية. وذلك الن الكادر أسننننننننننننننلو  قيادي أو فعل قيادي يتمتل بك اءة، 

مجال   فبدائل الحلول واتخاذ القرارا  سننننواء ف  حياته أو  وبالمعرفة واإلدراك وحسننننن اسننننتتالل ذلك عبر التحليل واسننننتنتا 
راته دالشخص المؤهل القادر على استثمار طاقا  ومواه  وقدرا  اآلخرين نننننننننننننننننن وبالتال  ق"بانه  عمله. ويعرف الكادر أيضا  

موقعه.  أو قائد ف  أنه راع أو موجه  ما يعن"، وهو العمل ف  ك اءةوليته، بما يحقق أقصى ئومواهبه هو نننننن ضمن نطاق مس
 ن الكادر:با القول الممكن منإذن 
 ول أو قائد ف  موقعه.ئمس -
 ا.ا ومسلكي  ا وعلمي  ا وعقلي  مؤهل ن سي   -
 .وليتهئقادر على تحمل ع ء مس -
مكانا  قدرا  يمتلك -  .وا 
 .عمله ذو هدف وغايا  -
 و قيادتهم.أوقدرة على التاثير ف  اآلخرين  وحافز استعدادلديه  -
 ك اءة ف  العمل.يحقق أقصى  -
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جماع ، العمل الو ، اإلبداعو االسنننتقامة، و العدل والحزم، و اإلنسنننانية، و التواضنننل، و ومن صنن ا  الكادر: القدوة والطليعية، 
هما االسنننننتعداد  هم صننننن تينأ و  .الهدوء والثبا و اإليثار، و المثابرة واإلصننننرار، و التسنننننام ، و الثقة بالن ق، و البشنننناشنننننة والت اؤل، و 

 واإليمان بحتمية النصر.للتضحية 

بتزويد  يجنابيةواإلوالروو والن ق والجسنننننننننننننند( بناهليتنه الخالقنة  )العقنلتثقي  وتربينة الكنادر يتطلن  تزويند عوامنل النذا  
 والجسد باللياقة البدنية. ،والن ق بح  الخير ،والروو باإليمان ،العقل بالمعارف

 حديدت يتضننننننننمن يالذالقانون  والتنظيم   " اإلطاربانه الخاص الكادر م هوم وفى ضننننننننوء ذلك يمكن للباحث تعري 
تسم بالندرة ت ومهارا  مهنيةيشمل معارف  اخاص   تاهيال   لشتلها تقتض  الت  خاصةال عملال طبيعة لوظائ  ذا اتصني  و 

القاضنن   ه1261/./66( بتاريخ 3123/ /3إلى األمر السننام  رقم ) اجاء إنشنناء الكادر الدبلوماسنن  اسننتناد  وقد  ."النسننبية
 على غرار كل من الئحة الوظائ  ،الدبلوماسية منبثقة من نظام الخدمة المدنية خاصة للوظائ بالموافقة على إيجاد الئحة 

ة من لجن ومن ثم تشنننننننننكل ،على أن تقوم وزارة الخارجية بإعداد المشنننننننننروع األول لذلك ،والئحة الوظائ  الصنننننننننحية التعليمية
 ،ةالمشنننروع من قبل وزارة الخارجي موحد، وقد تم إعداد الخدمة المدنية( لدراسننته والخرو  بتصنننورالمالية،  وزارا  )الخارجية،

قم ر  مجلق الخدمة المدنية الوظائ  الدبلوماسننننية بموج  قرار وتم  دراسننننته من قبل اللجنة المشننننار إليها. وصنننندر  الئحة
الموافقة على الئحة الوظائ  الدبلوماسننننية، وأن قرار مجلق الخدمة المدنية  وقد تضننننمن .ه 17/3/1263تاريخ ب 1/1126

بداية العام المال  التال ، وأن يقتصنننر تطبيق نصنننوص الئحة الوظائ   الملحقة بها منيسنننري العمل بهذه الالئحة والجداول 
لمحددة ا منسننننوب  وزارة الخارجية ممن يشننننتلون الوظائ  الدبلوماسننننية الدبلوماسنننية وسننننلم الروات  والجداول الملحقة بها على

 . )1(بالالئحةالملحق  مسمياتها ف  سلم الروات 

 ل شنناغأحكام هذه الالئحة على تضننمن نظام الكادر الدبلوماسنن  أن تسننري  أهم ملمح تصككنيف الكادر الدبلوماسككي:
ن غير أعضاء ميعامل موظ و الوزارة ، وأن المشمولين بسلم الروات  الملحق بها الخارجيةالوظائ  الدبلوماسية التابعة لوزارة 

 . )2(الدبلوماس الخار  معاملة أعضاء السلك  السلك من حيث البدال  والمزايا المالية عند نقلهم للعمل ف 

، وزير م و ، س ير : )3(التال النحو على  وفه ،حس  نظام الكادر الدبلوماس   وظائ  السلك الدبلوماس  يترتأما 
فقد تضمن نظام  ،يتعلق بالرات  بالنسبة للمعينين الجدد اأما فيم ثالث، ملحق.مسنتشار، سكرتير أول، سكرتير ثان، سكرتير 

سنناوي رات  ي فإذا كان راتبه عند التعيين عليها،يمن  عضننو السننلك المعين رات  أول درجة ف  الوظي ة الت  عين الكادر أن 
 .)4(التعيينيمن  رات  أول درجة تتجاوز راتبه عند  ،الدرجة األولى أو يزيد عليه

 :أهمها ،وقد حدد نظام الكادر مجموعة من الواجبا  الت  يتوج  على موظ  السلك الدبلوماس  أن يؤديها

                                                           

 .ه 17/3/1263 تاريخب 1/1126 رقم المدنية الخدمة مجلق قرار بموج الصادرة  الدبلوماسية الوظائ  ئحةال (1)
 .الدبلوماسية الوظائ  ئحة( من ال6( و )6انظر المادة ) (2)
 .الدبلوماسية الوظائ  ئحة( من ال2انظر المادة ) (3)
 .الدبلوماسية الوظائ  ئحة( من ال.1انظر المادة ) (4)
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خالص العمل بكل السلك أداءيج  على عضو  - وظي ة بمقتضيا  ال العام والشخص السلوك  وااللتزام ف  ،أمانة وا 
 الشريعة اإلسالمية.حكام أل ا  وذلك وفق ،الالئق بالمظهر والص ة التمثيلية والظهور

يطلل  الت  وأن يحافظ على سنننرية المعلوما  ،يلتزم عضنننو السنننلك بما نص عليه نظام الخدمة المدنية من واجبا  -
 .انتهائهاعليها بحكم وظي ته وعدم إفشائها أثناء الخدمة وبعد 

ثر على يؤ  ا بما قدأو تلق  أية مكافآ  أو هداي ،وظي ته ألغرا  خاصة استتاللعن  االمتناععلى عضو السلك  -
 نزاهته وسالمة تقديره لألمور.

رة والدفاع عن مصنننننالحهم ف  دائ ،وتقديم العون لهم ،ون المواطنين السنننننعوديينئو البعثة رعاية شنننننيج  على عضننننن -
 .اعتباريين مطبيعيين أ اكانوا أشخاص  أسواء  ،البعثة اختصاص

 شخص . لديها بتر  كس أو تجاري ف  الدولة المعتمد  أي نشاط مهن يزاول  أالعلى عضو البعثة  -
 على عضو البعثة عدم الزوا  من غير الجنسية السعودية. -
 تصننريحا  لوسننائل اإلعالم أو ةعن اإلدالء باي واالمتناعيلتزم عضننو السننلك بعدم إصنندار صننح  ونشننرا  وأفالم  -

 المشاركة ف  أي عمل إعالم  إال بموافقة الوزارة أو بت وي  من رئيق البعثة.
 قنصلية إال لألغرا  الممنوحة من أجلها.بلوماسية أو د امتيازا من  االست ادةيج  على عضو البعثة عدم  -
تقاليدها و  قوانينها وعاداتها واحتراممد لديها ون الداخلية للدولة المعتئلى عضنننننو البعثة عدم التدخل ف  الشنننننيج  ع -

 .)1(السائدة

وبة أن يكون المرش  للترقية قد أكمل المدة النظامية المطلفقد تضمن نظام الكادر الدبلوماس   ،أما فيما يتعلق بالترقية
 :)2(لما يل  اللترقية وفق  
 سنتين على األقل من وظي ة ملحق إلى وظي ة سكرتير ثالث. -
 سنوا  على األقل للترقية من وظي ة سكرتير ثالث إلى وظي ة سكرتير ثان.ثالث  -
 إلى وظي ة سكرتير أول. قل للترقية من وظي ة سكرتير ثانثالث سنوا  على األ -

ق سننننوا  إكمال خمأما فيما يتعلق بالوظائ  العليا فقد اشنننترط نظام الكادر الدبلوماسننن  بمن يشنننتل وظي ة مسنننتشنننار 
وزير م و  إكمال أربل سنننننننننوا  على األقل ف  وظي ة  يشننننننننتل وظي ةشننننننننترط بمن او  وظي ة سننننننننكرتير أول.على األقل ف  

ؤهل أعلى من الم ال  إذا كان المرشننننن  لهذه الوظي ة يحمل مؤه سننننننة واحدة لىع ال يزيدمسنننننتشنننننار، ويجوز تخ ي  المدة بما 
جوز تخ ي  وي ،م و  وظي ة وزيراألقل ف  إكمال سنننبل سنننننوا  على من يشننننتلها فيوظي ة سننن ير فيشننننترط  اأم الجامع .

 . )3(الجامع أعلى من المؤهل  ال  سنة واحدة إذا كان المرش  لهذه الوظي ة يحمل مؤه لىالمدة بما ال يزيد ع

كان  فإذا ،إليها المرق الوظي ة  درجة ف أول  المرق  رات يمن  عضو السلك أن  يةونص  الئحة الوظائ  الدبلوماس
من  من  رات  أول درجة تتجاوز راتبه. ويجوز بقرار من الوزير أويُ  ،راتبه عند الترقية يسننناوي رات  هذه الدرجة أو يزيد عليه

                                                           

 .الدبلوماسية الوظائ  ئحة( من ال61-61انظر المواد ) (1)
 .الدبلوماسية الوظائ  ئحة( من ال66انظر البند )د( من المادة ) (2)
 .الدبلوماسية الوظائ  ئحة( من ال63( ).6( )62انظر المواد ) (3)
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 . )1(الوزيرمن  عتمدضواب  تُ ل ا  رات  الدرجة التالية وفق  رقتالسلك المعضو  ينيبه من 

 :)2(تضمن  الالئحة المنظمة للكادر الدبلوماس  ما يل فقد  ،الروات  والعالوا  والبدال أما فيما يتعلق ب
 لسلم الروات  الملحق بهذه الالئحة. اتكون روات  أعضاء السلك وفق   -
 ين العام الموظ بالنسبة لشاغل  وظائ  سلم روات  مقرر ما هوحس   اشهري   انتقاليصنرف ألعضناء السنلك بدل  -

للمعادلة   والثمانون من هذه الالئحة.الرابعة المادة  الت  تحددهاوفقا  
 تمثيل.لجدول  بدل التمثيل وتصنني  الدول حسن  فئا  بدل ال االخار  طبق   عمله ف تمثيل أثناء  البعثة بدليمن  عضنو  -
ية الوظائ  الدبلوماسنن يعامل شنناغلو الوظائ  الدبلوماسننية من حيث البدال  والمكافآ  والمزايا على أسنناق معادلة -

 التالية: للمعادلة ابمرات  سلم روات  الموظ ين العام وفق   المشمولة بهذه الالئحة
 يعادل المرتبة الخامسة عشرة.  الس ير 
  يعادل المرتبة الرابعة عشرة.  وزير م و 
 يعادل المرتبة الثانية عشرة.  مستشار 
 يعادل المرتبة العاشرة.  سكرتير أول 
  يعادل المرتبة التاسعة.  تير ثانسكر 
 المرتبة الثامنة يعادل  سكرتير ثالث. 
 يعادل المرتبة السابعة.  ملحق 

 

                                                           

 .الدبلوماسية الوظائ  ئحة( من ال67انظر المادة ) (1)
 .الدبلوماسية الوظائ  ئحة( من ال22( )23( ).2( )22انظر المواد ) (2)

http://pic.almsdar.net/
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 الدراسات السابقة:
 ،حثبموضننننوع الب والبحوث المتصننننلةقام الباحث ف  إطار الدراسننننة االسننننتكشننننافية باالطالع على العديد من الدوريا  

 ومنها ما يل :
حيث سنننع  هذه  الوظي  ، األداءعلى أثر ضنننتوط العمل على فاعلية ، (1)2443 ،الوهاب دراسككة نانيع عبد ركز 

 ر الزائد، بيئة العمل المادية،الدراسة إلى دراسة أبعاد العالقة بين مصادر الضتوط )صراع الدور، غمو  الدور، ع ء الدو 
جود وأشننننار  نتائج هذه الدراسننننة إلى و  ،الوظي   للمرأة العاملة األداءة ير العالقا  ف  العمل، الضننننتوط األسننننرية( وفاعليثات

اختالفا  جوهرية ف  األهمية النسنننننبية لمصنننننادر ضنننننتوط العمل، وأن هناك عالقة جوهرية بين مصنننننادر الضنننننتوط وفاعلية 
 داء الوظي   للمرأة العاملة.األ

وذلك  ،الوظي   بالمناخ التنظيم  األداءعلى عالقة ( 2  م6112- ه.126السنننننننننننكران دراسنننننننننننة ناصنننننننننننر فيما ركز  
وذلك من خالل التعرف على توجها  العاملين ف  قطاع األمن  ،بالتطبيق على ضباط قطاع األمن الخاصة بمدينة الريا 

بية لى وجود توجها  إيجاإ، وقد خلصننن  الدراسنننة   هذا القطاع وعالقة ذلك بادائهمنحو المناخ التنظيم  السنننائد ف الخاصننة
كما خلصنننننننننن  الوظي  .  األداءكاحد محاور  لريا  نحو إدراك الموظ  لدورهمرت عة لد  ضننننننننننباط األمن الخاص بمدينة ا

قابل م وذلك ،الوظي   األداءكاحد محاور  وجود توجها  إيجابية مرت عة نحو القدرا  والخصننننننننننننائص ال ردية الدراسننننننننننننة إلى
 المعلوما .اإلجراءا  وصعوبة تداول ا  األمنية بسب  تعقد السياسا  و انخ ا  فاعلية أداء القياد

لالئحة شئون أعضاء هيئة التدريق السعوديين  استهدف  تحليال  ، فقد (3)ه1263 -م  6112دراسة سميحة القاري أما 
ين فق  الدراسة على السعودي اقتصر وقد . ف  ضوء كادر أعضاء هيئة التدريقبجامعا  المملكة العربية السنعودية، وذلك 

يزا  الممنوحة ألعضنناء هيئة التدريق )الروات ، وقد اسننتعرضنن  الدراسننة الم ، صننال  أخر من اكادر   وقد تضننمن دون غيرهم، 
وقد  .مشننننننننننكلة الترقيا  العلمية الداخل ،، مشننننننننننكلة االبتعاث ، المكافآ ، اإلجازا  العلمية، ميزا  أخر (العالوا ، البدال 

التحويل  ريحة نحواألمر الذي يح ز ش ،تعديل سلم روات  أعضاء هيئة التدريق ف  الجامعا  خلصن  الدراسنة إلى ضرورة
 .للكادر الجامع 
ن نماط القيادة اإلدارية ف  ال كريعلى تحليل أ، (4).611دراسنننننة فيصنننننل الحمود ال يصنننننل المالك الصنننننباو ركز  بينما 

وذلك  ،األنماط بمسنننتو  الرضنننا الوظي   والدافعية لألداء الوظي   لد  العاملين وعالقة تلك ،اإلسنننالم  واإلداري المعاصنننر
 خالل التطبيق على وزارة الخارجية بدولة الكوي . من

                                                           

افظ عبد الوها ، "عالقة ضنننننننننننتوط العمل ب اعلية األداء الوظي   للمرأة العاملة: دراسنننننننننننة تطبيقية على كليا  نانيق عبد الح (1)
 .6116جامعا  القاهرة الكبر "، رسالة ماجستير، كلية التجارة، جامعة عين شمق، 

مسنننحية على ضنننباط قطاع قوا  األمن الخاصنننة بمدينة  ةناصنننر السنننكران، "المناخ التنظيم  وعالقته باألداء الوظي  : دراسننن (2)
 .ه .126الريا " رسالة ماجستير، جامعة ناي  العربية للعلوم األمنية، الريا ،

سميحة عبد هللا عباق القاري، " دراسة شاملة وناقدة لالئحة شئون أعضاء هيئة التدريق السعوديين بجامعا  المملكة العربية  (3)
 .ه1263تنمية أعضاء هيئة التدريق، كلية التربية، جامعة الملك سعود، السعودية"، ندوة 

  الرضننا المعاصننر لمسننتو  ال كريين اإلسننالم  واإلداري عالقة أنماط القيادة اإلدارية ف  الصننباو، " فيصننل الحمود ال يصننل المالك (4)
 ..611، راألزه التجارة، جامعةكلية  ،ستيررسالة ماج"، والدافعية لألداء لد  العاملين بوزارة الخارجية بدولة الكوي  الوظي  
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 :نالحظ النقاط التاليةالدراسا  السابقة،  ومن
 تايةوالكلية بالت  شنننناهد  العديد من المحوال  الجزئية ومية من العديد من أوجه القصننننور، المنظما  الحك تعان  -

 ك اءتها وفعاليتها.رفل مستو  

 تطوير هذه المنظما .عاملين بالجهاز الحكوم  لمحاولة هناك ارت اع لمستو  مقاومة ال -
عاد كقياق ب  هذه الدراسننننا  على العديد من األحيث اشنننتمل الوظي  ، األداءتتعدد الدراسنننا  السنننابقة الت  تعنى ب -

 ،و مجتمعننة( ردة أمنبننإبعنادهننا المختل ننة التنظيميننة )الوظي   كننالبيئننة  األداءة على الوظي   أو العوامننل المؤثر  األداء
 الوظي  . األداءأو كليهما على مستو   ،أو القدرا  ال ردية

سا  ن الجان  األعظم من هذه الدراأالدراسنا  السنابقة الت  تعنى بالكادر الوظي   الخاص، و  ندرة ف بصنورة عامة نجد  -
 .وما قبل الجامع ( والتعليم  )الجامع ،خاصة القطاع الصح   ،الكادر الخاص ف  قطاعا  محدودةتعنى بتطبيق 

 من هذا النقص ف  المكتبة العربية. الذلك جاء هذا البحث ليسد جزء  

 :أسئلة الدراسة واختبار الفرضيات عناإلجابة  -الثالثالمبحث 

 :اإلجابة عن أسئلة الدراسة -اولا 
 من وجهة نظر المبحوثين؟الخارجية طبيق الكادر الدبلوماس  ف  وزارة ما أهمية ت: السؤال عن اإلجابكة -1

س  كان  تطبيق الكادر الدبلوما أهميةأن تصورا  العاملين المبحوثين لبعد  عن هذا السنؤال اإلجابا تحليل تبين من 
در الت  يحصنل عليها الموظ ون تحسن  بشكل كبير بعد تطبيق نظام الكا والحوافزالمالية  األوضناعواحتل  ال قرة " ،مرت عة

  تحسنها بالمرتبة الثانية ال قرة "تتل ،(%85.2( وأهمية نسبية بلت  )4.26الدبلوماس " المرتبة األولى بمتوس  حساب  بلغ )
 ( وأهميننننننننننننننننننة نسنننننبية بلت 3.77)العمل ف  الوزارة بعد تطبيق نظام الكادر الدبلوماسننننن " بمتوسننننن  حسنننننابنننننننننننننننننن  بلغ  إجراءا 

" وظي  كبر بعد تطبيق الكادر الأل العدالة الوظي ية موجودة بشننننننك أصننننننبح اء  ف  المرتبة الثالثة ال قرة "ثم ج ،(75.4%)
 .(%3653( وأهمية نسبية بلت  )6536) بمتوس  حساب 

ة من تطبيق الكادر الدبلوماسنننن  ف  وزارة الخارجي أهميةك تصننننورا  مرت عة تجاه سننننتنتج من النتائج السننننابقة أن هناون
 على أداء وك اءة الوزارة بشكل عام. ايجاب  إاألمر الذي ينعكق  ،وجهة نظر المبحوثين

 ؟الخاص بوزارة الخارجية السعوديةما مد  رضا المبحوثين عن تطبيق الكادر الدبلوماس  : السؤال نع اإلجابكة -6

أن تصنننورا  العاملين المبحوثين لبعد الرضنننا عن تطبيق الكادر الدبلوماسننن  كان   السنننؤالعن هذا تحليل اإلجابا  تبين من 
عن تطبيق نظام الكادر الدبلوماسنن  ف  وزارة الخارجية" المرتبة األولى بمتوسن  حسنناب   نا را أقرة "بشنكل عام واحتل  ال  ،مرت عة
 الرات  الذي حصننننننل  عليه بعد تطبيق نظام الكادر يتناسنننننن ال قرة " ها بالمرتبة الثانيةتتل ،(%88( وأهمية نسننننننبية بلت  )2521بلغ )
اء  ف  المرتبة الثالثة ثم ج ،(%2356( وأهميننننننننننننة نسبية بلت  )2561" بمتوس  حسابنننننننننننن  بلغ )قدمه من عمل داخل الوزارةأمل ما 
 .(%.2وأهمية نسبية بلت  ) ،(.256" بمتوسن  حسناب  )ئ  بالعمل بعد تطبيق نظام الكادرداألدي شنعور كبير بالرضنا عن ال قرة "

ك درجة رضنننننننا مرت عة لد  الموظ ين ف  وزارة الخارجية السنننننننعودية تجاه تطبيق سنننننننتنتج من النتائج السنننننننابقة أن هناون
ن جراء و حصنننننننل عليها الموظ يالحوافز والروات  المرت عة الت  ت  من خالل أن درجة الرضنننننننا إالدبلوماسننننننن ، حيث  الكادر
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بشكل عام  ن الموظ ينإحيث  ،. وهذه نتيجة منطقيةاالوظي   ايض   وضعهمتطبيق الكادر، مما جعلهم يشعرون بالرضا عن 
 من الدخل والعالوا  واالمتيازا  المالية. اداري ووظي   يحقق لهم مستو  جيد  إجراء إون بالرضا تجاه أي يشعر 

 :نتائج اختبار فرضيات الدراسة -اثانيا 
الوظيفي  األداانحو تحسين مستوى .α ≤ 0 توجكككد عل ة ذات دللة معنوية عنكككد مستكككوى دللكككة األولكككى: لالفرضيكككة 

 في وزارة الخارجية السعودية تعزى لرضا العاملين عن تطبيق الكادر الدبلوماسي الخاص في وزارة الخارجية السعودية.

 ألداءابين رضنننننننننننا العاملين عن تطبيق الكادر ومسنننننننننننتو   أن هناك عالقة تاثير معنوية بين اختبار ال رضنننننننننننية األولى
لتحليل التباين الذي يقودنا إلى رف  ال رضننننننننننننننية  التحلينل اإلحصننننننننننننننائ  بين لننا حينثالوظي  .  معنوينة أنموذ  التاثير وفقا  
من القيمة  أكبر (. وه 1.47( وبدرجة حرية ).151( المحسنننوبة تح  مسنننتو  معنوية )f=18.994إذ بلت  قيمة ) األولى.

الوظي  (  داءاألمعامل التحديد الذي يعبر عن قدرة المتتير المسننننننننتقل على ت سننننننننير المتتير التابل )مسننننننننتو   لكنالجدولية، 
من  (%28.8إذ يشننننننير هذا إلى قدرة المتتير المسننننننتقل على ت سننننننير ) (.0.2882R=حيث بلت  ) ،جاء  قيمته منخ ضننننننة

 التابل.االختالفا  الحاصلة ف  المتتير 

ا  داللة معنوية وجد عالقة ذت رضية البديلة الت  تنص على أنه ولى والقبول بالومما سبق يقتض  رف  ال رضية األ
الوظي   ف  وزارة الخارجية السعودية تعز  لرضا العاملين عن  األداءنحو تحسين مستو  .α ≤ 0 .عنننننننننند مستنننننننننو  داللنننننننننة 

 تطبيق الكادر الدبلوماس  الخاص ف  وزارة الخارجية السعودية.

الوظيفي  األداانحو تحسين مستوى  .α ≤ 0 ل توجكككد عل ة ذات دللة معنوية عنكككد مستكككوى دللكككة الثانية:الفرضية 
 تطبيق الكادر الدبلوماسي الخاص في وزارة الخارجية السعودية. ألهميةا في وزارة الخارجية السعودية تبعا 

ف  تحسنننننننين  اا معنوي  تاثير   تظهر ف  أنه ُيحدثهمية تطبيق الكادر الدبلوماسننننننن  أ أن  أوضننننننن  اختبار ال رضنننننننية الثانية
وه   ،(5.783المحسوبة الت  بلت  ) Fلقيمة  اتحليل التباين أن األنموذ  معنوي وفق  حيث بين لنا الوظي  .  األداءمسنتو  
(. وكان  القدرة الت سننننننننننننننيرية لهذا األنموذ  1،47وبدرجت  حرية ) ،(.151من القيمنة الجدولية عند مسننننننننننننننتو  معنوية ) أكبر

من االختالفا  الحاصننلة ف   (%11يشننير هذا إلى قدرة المتتير المسننتقل على ت سننير ) إذ 2R=0.110لقيمة  امنخ ضننة وفق  
 تابل.الالمتتير 

وجد عالقة ذا  ت رضنننننية البديلة الت  تنص على أنه وبناء  على ما تقدم يتضننننن  لنا رف  ال رضنننننية الثانية والقبول بال
كادر تطبيق ال ألهميةا الوظي   ف  وزارة الخارجية تبع   األداءنحو تحسين مستو   .α ≤ 0 داللة معنوية عننننند مستننننو  داللننننة

 الدبلوماس  الخاص ف  وزارة الخارجية السعودية.

 األداا نحو تحسككين مسككتوى (   4045عند مسككتوى الدللة   معنويةتوجد فروق ذات دللة ل : لثةالفرضككية الثا
 الديموغرافية.ا للمتغيرات الوظيفي في وزارة الخارجية السعودية تبعا 

( الختبار تصنننورا  أفراد العينة نحو One Way Anova)األحادي الختبار هذه ال رضنننية تم اسنننتخدام تحليل التباين 
 .غرافيةو الديما للمتتيرا  الوظي   ف  وزارة الخارجية السعودية تبع   األداءتحسين مستو  
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أنه ال توجد  ةيالديموغرافللمتتيرا   اتبع   الوظي   األداء تحسنننين مسنننتو  مبحوثين حول ا  التصنننور إلى النتائج  أشنننار 
ال   أنه "ال رضننية الت  تر  قبولمما يعن   الوظي  . األداء وتحسننين مسننتو  العمر و  ،الجنقفروق ذا  داللة إحصننائية بين 

ف  وزارة الخارجية  الوظي   األداء لتحسننننننين مسنننننننتو  ( .  151توجد فروق ذا  داللة إحصننننننائية عند مسننننننتو  الداللة )
 ا  نه توجد فروقإكما  الجدولية.عن قيمتها  Fانخ ا  قيم  بداللة ،العمر(، الجنق) ةالديموغرافيتعز  للمتتيرا   السنننننننننننعودية

بداللة  ،ارةالوظي   للوز  األداء وتحسننين مسننتو   داري المسننتو  اإلو الخبرة العملية، و ، ذا  داللة إحصننائية بين المؤهل العلم 
ة عند توجد فروق ذا  داللة إحصائيال  أنهال رضنية ال رعية الت  تر   رف ، مما يعن  عن قيمتها الجدولية Fارت اع قيمة 

ا  ير متتتعز  ل الوظي   للعاملين ف  وزارة الخارجية السنننننننعودية األداء تحسنننننننين مسنننننننتو  ( ف  .  151مسنننننننتو  الداللة )
ق ذا  داللة توجد فرو نه أوالقبول بال رضننننننننننننية البديلة الت  تنص على  االداري.الخبرة العملية والمسننننننننننننتو  و المؤهل العلم ، 

عز  ت الوظي   للعاملين ف  وزارة الخارجية السننعودية األداء تحسننين مسننتو  ( ف  .  151إحصننائية عند مسننتو  الداللة )
 والمستو  االداري. ،الخبرة العمليةو ا  المؤهل العلم ، متتير ل

همية تطبيق الكادر أنحو (   4045عند مسكككككتوى الدللة   معنويةتوجد فروق ذات دللة ل : الرابعةالفرضكككككية 
 الديموغرافية:ا للمتغيرات في وزارة الخارجية السعودية تبعا  الدبلوماسي

حيث  ،رافيةغو الديمللمتتيرا   اتبع  همية تطبيق الكادر الدبلوماسنننننننننن  أ مبحوثين حول ا  التصننننننننننور إلى النتائج  أشننننننننننار 
 يقهمينة تطبأ و الخبرة العمليننة و المؤهننل العلم ، و  ،الجنقيالحظ من الجندول أنننه ال توجنند فروق ذا  داللننة إحصننننننننننننننائيننة بين 

( 0.05)توجد فروق ذا  داللة إحصائية عند مستو  الداللة ال ال رضية الت  تر  أنه "  قبولمما يعن   الكادر الدبلوماس .
الخبرة و لعلم ، المؤهل او  ،الجنق) ةالديموغرافيتعز  للمتتيرا  ارة الخارجية السننعودية ف  وز  الوظي   األداء تحسننين مسننتو  
 العمر،أنه توجد فروق ذا  داللة إحصنننننننننائية بين  اكما يتضنننننننن  أيضننننننننن   الجدولية.عن قيمتها  Fانخ ا  قيم  العملية( بداللة

 رف ، مما يعن  عن قيمتها الجدولية Fبداللة ارت اع قيمة  ،الكادر الدبلوماسننن  ف  الوزارة همية تطبيقوأ  المسنننتو  االداري و 
همية تطبيق أ  نحو( .  151توجد فروق ذا  داللة إحصننننننائية عند مسننننننتو  الداللة )ال  أنه:ال رضننننننية ال رعية الت  تر  

لبديلة الت  رضننننننية ابال  والقبول داري.اإلا  العمر والمسننننننتو  متتير تعز  ل الكادر الدبلوماسنننننن  ف  وزارة الخارجية السننننننعودية
همية تطبيق الكادر الدبلوماسنن  ف  أ  نحو( .  151توجد فروق ذا  داللة إحصنائية عند مسنتو  الداللة )نه تنص على أ

 داري.العمر والمستو  اإل ا تعز  لمتتير  وزارة الخارجية السعودية

نحو رضكككا العاملين عن (   4045عند مسكككتوى الدللة   معنويةتوجد فروق ذات دللة ل : خامسكككةالفرضكككية ال
 الديموغرافية.ا للمتغيرات الخاص في وزارة الخارجية السعودية تبعا  الكادر الدبلوماسي

دية الخاص ف  وزارة الخارجية السنننعو  نحو رضنننا العاملين عن الكادر الدبلوماسننن مبحوثين ا  الالنتائج لتصنننور  أشنننار 
مر، الع ، النوع االجتماعحيث يالحظ من الجدول أنه ال توجد فروق ذا  داللة إحصننننائية بين  ،ةا للمتتيرا  الديموغرافيتبع  

توجد ال  ال رضية الت  تر  أنه " قبولمما يعن   عن الكادر الدبلوماسن ، ورضنا العاملين ،داري الخبرة العملية، والمسنتو  اإل
الخاص ف  وزارة  رضنننا العاملين عن الكادر الدبلوماسننن نحو ( .  151فروق ذا  داللة إحصنننائية عند مسنننتو  الداللة )

 Fنخ ا  قيم ا داري( بداللةاإل، الخبرة العملية، والمسنننتو  ، العمرالجنق) ةالديموغرافيتعز  للمتتيرا   الخارجية السنننعودية
لكادر ورضنننا العاملين عن ا أنه توجد فروق ذا  داللة إحصنننائية بين المؤهل العلم  اكما يتضننن  أيضننن   الجدولية.عن قيمتها 
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ال رضننننننننننية  رف ، مما يعن  عن قيمتها الجدولية Fبداللة ارت اع قيمة  الخاص ف  وزارة الخارجية السننننننننننعودية الدبلوماسنننننننننن 
نحو رضنننا العاملين عن الكادر ( .  151توجد فروق ذا  داللة إحصنننائية عند مسنننتو  الداللة )ال  أنهال رعية الت  تر  

نه نص على أبال رضية البديلة الت  ت المؤهل العلم . والقبول تعز  لمتتير ف  وزارة الخارجية السنعوديةالخاص  الدبلوماسن 
الخاص ف   نحو رضننا العاملين عن الكادر الدبلوماسنن ( .  151توجد فروق ذا  داللة إحصننائية عند مسننتو  الداللة )

 المؤهل العلم . تعز  لمتتير وزارة الخارجية السعودية

 :خاتمة
لى التعرف على العوامل المؤثرة على فعالية الكادر الدبلوماسننن  بوزارة الخارجية السنننعودية، والتعرف إهدف هذ البحث 

ية داللة إحصننننننننننننننائ يلى وجود أثر هام ذإين بالوزارة. وقد خلص هذا البحث الوظي   للعامل األداءهذا الكادر على  أثرعلى 
همية تطبيق الكادر أ بيق الكادر الدبلوماسنننن  من جهة، و ألبعاد كل من رضننننا العاملين عن تط α ≤ 0.05داللة عند مسننننتو  

إلى  وقد خلص هذا البحثالوظي   للعاملين بالوزارة.  األداءخر  على أالدبلوماسنننننن  ف  وزارة الخارجية السننننننعودية من جهة 
 النتائج والتوصيا  التالية:

 نتائج البحث:
 لغ بكان  مرت عة، بمتوسنننننن  حسنننننناب   مية تطبيق الكادر الدبلوماسنننننن أهد العينة لبعد حث أن تصننننننورا  أفراوجد الب

مية هأ ن تطبيق الكادر الدبلوماسنننننننن  ف  وزارة الخارجية بهذا الشننننننننكل يكتسنننننننن  أ(. وهذا دليل واضنننننننن  على 65.3)
ا  جراءالى تحسنننننننين اإل باإلضنننننننافةواضنننننننحة لد  الموظ ين، من حيث تطوير سنننننننلم الروات  والحوافز والعالوا ، 

 جراءا  داخل وزارة الخارجية السعودية.وليا  واإلئدارية، وتوضي  المساإل

  بلغ  "رضننننا الموظ ين عن تطبيق الكادر الدبلوماسنننن "أشننننار  النتائج اإلحصننننائية الى أن المتوسنننن  الحسنننناب  ل قرا  بعد
حيث كان  أكثر ال قرا  أهمية تكمن  ،امرت ع  جاء  لى أن رضنننننننا العاملين عن هذا الكادر الوظي  إمما يشنننننننير  ،(6576)

وجودون ف  نهم مأباالرتياو الكبير بعد تطبيقه، و  ف  وجود رضننننا عام لد  الموظ ين عن هذا الكادر. من حيث شننننعورهم
 ليه.إق لهم تطبيق الكادر كل ما يصبون ويعتزون وي تخرون بوجودهم ف  هذا المنص ، حيث حق ،المكان المناس 

 عالقة ذا  داللة معنوية عنند مستنو  داللنةظهر  النتائج وجود أ α ≤ 0.   الوظي   ف   األداءنحو تحسين مستو
 وزارة الخارجية السعودية تعز  لرضا العاملين عن تطبيق الكادر الدبلوماس  الخاص ف  وزارة الخارجية السعودية.

 ظهر  النتائج وجود عالقة ذا  داللة معنوية عنند مستنو  داللنةأ α ≤ 0.   الوظي   ف   األداءنحو تحسين مستو
 تطبيق الكادر الدبلوماس  الخاص ف  وزارة الخارجية السعودية. ألهميةا وزارة الخارجية تبع  

 ( بين  نتائج البحث عدم وجود فروق ذا  داللة إحصننائية عند مسننتو  الداللة  151.  لتحسننين مسننتو )األداء 
ة ووجود فروق ذا  داللنن (،  للمتتيرا  الننديمترافيننة )الجنق، العمرالوظي   ف  وزارة الخننارجيننة السننننننننننننننعوديننة تعز 

الوظي   للعاملين ف  وزارة الخارجية  األداء( ف  تحسنننننننننين مسنننننننننتو  .  151إحصنننننننننائية عند مسنننننننننتو  الداللة )
 داري.اإلمتتيرا  المؤهل العلم ، الخبرة العملية والمستو  لسعودية تعز  لا

  بين  نتائج البحث عدم وجود فروق ( ذا  داللة إحصائية عند مستو  الداللة  151.) األداءتحسين مستو  ، و 
ووجود  ،الوظي   ف  وزارة الخارجية السعودية تعز  للمتتيرا  الديمترافية )الجنق، المؤهل العلم ، الخبرة العملية(



 ...اس أهمية تصني  الوظائ  والكادر الدبلوم

044 

لوماسنننننننننن  ف  وزارة همية تطبيق الكادر الدبأ ( نحو .  151فروق ذا  داللة إحصننننننننننائية عند مسننننننننننتو  الداللة )
 داري.اإلالخارجية السعودية تعز  للمتتيرا  العمر والمستو  

( نحو رضننننا العاملين عن .  151بين  نتائج البحث عدم وجود فروق ذا  داللة إحصننننائية عند مسننننتو  الداللة )
الكنادر الندبلومناسنننننننننننننن  الخناص ف  وزارة الخنارجينة السننننننننننننننعودينة تعز  للمتتيرا  النديمترافية )الجنق، العمر، الخبرة العملية، 

رضنننننا العاملين عن الكادر  ( نحو.  151فروق ذا  داللة إحصنننننائية عند مسنننننتو  الداللة ) ووجود ،االداري(والمسنننننتو  
 ف  وزارة الخارجية السعودية تعز  لمتتير المؤهل العلم . الدبلوماس  الخاص

 البحث:توصيات 
 ليها الدراسة فإنها توص  بما يل :إالت  توصل   النتائجعلى  بناء  

   الوظي األداء تحسنننننننننين على قدرته لزيادة وذلك السنننننننننعودية، الوزارا  مختل  ف  الكادر نظام تطبيق على العمل -1
 .للعاملين المالية وضاعاأل وتحسين العمل، جراءا إ تحسين خالل من للعاملين،

 سننننتو  م على يجاب إ انعكاق من له لما ،الوظي ية وضنننناعهمأ تطوير على والعمل ،البشننننري  بالعنصننننر االهتمام زيادة -6
 .دائهمأ

 معوقا  تشننافاك على العمل يتطل  وهذا باسننتمرار، وزيادته للعاملين الوظي   األداء مسننتو   لرفل المالئم االهتمام إعطاء -6
 .منها التخ ي  وأ زالتهاإ على والعمل ،الجان  هذا حول الدراسا  من مزيد جراءإ خالل من وجد  نإ لديهم األداء

 لوظائ ا على هاقتصنننار  وعدم الكادر، بهذا السنننعودية الخارجية وزارة ف  دارييناإل حتى العاملين جميل شنننمول ضنننرورة -2
 .فق  الدبلوماسية

 ارجيةالخ بوزارة الدبلوماسننننننن  الكادر فعالية على المؤثرة العوامل من المزيد على للتعرف الدراسنننننننا  من المزيد إجراء -.
 .بالتنننة أهمية من للموضوع لما الوزارة داخل الوظي   األداء على تاثيرها وتحديد السعودية،
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ABSTRACT 

This research aimed at showing the fundamental importance of classifying the jobs and the 

diplomatic cadre in the Saudi foreign ministry as well as to evaluate its effects upon the efficacy 

of such cadre by means of being acquainted to the factors that affected the efficacy of the 

diplomatic cadre in the Saudi foreign ministry and the effect of the cadre upon the job 

performance of those working in the ministry, by using the methodology of descriptive analysis. 

The research has been concluded in finding a significance effect of statistical indication, a 

variable at the level 0.05 for the dimensions of both the staff members satisfaction with regard 

to the performance of the diplomatic cadre on one hand and with regard to the importance of 

the diplomatic cadres performance in the Saudi foreign ministry on the other hand. As it 

interprets the dimension of the diplomatic cadre's performance in the Saudi foreign ministry 

(R2 = 11%) percent with a difference in the job performance of the employees (R2 = 11%) and 

it interprets the dimension of the employees satisfaction regarding the implementing of 

diplomatic cadre's performance with a difference of (R2 – 28.8%) in the job performance of the 

employees in the ministry. 

The most important findings of this research were that the expectations of the sample of 

the study to the dimension of the importance of implementing the diplomatic cadre in the job 

performance were high with a median reached (3.57) and this is a clear evidence that 

implementing the diplomatic cadre in the ministry of foreign affairs in this way gains a 

significant effects among the employees with regard to the development of salary scale, 

allowances, and privileges, in addition to improving the administrative measures and the 

clarifying of responsibilities and procedures to be followed in the Saudi foreign ministry. 

The most important recommendations of the research were to implement the cadre's system 

in the various Saudi ministry, for the reason of its efficacy in increasing the employees job 

performance by means of improving the job procedures and improving the financial status of 

the employees. 
 


