مؤمتر فيالدلفيا الدويل يوصي بإنشاء مجعية عربية للعلوم اإلدارية

اختتمت يف جامعة فيالدلفيا أعمال املؤمتر العلمي الدويل الثامن الذي نظمته كلية العلوم اإلدارية واملالية
يف اجلامعة مبشاركة عربية ودولية واسعة .ويف اجللسة اخلتامية للمؤمتر قام األستاذ الدكتور صاحل أبو
أصبع نائب الرئيس للشؤون اإلدارية واملالية بتوزيع الشهادات على املشاركني يف املؤمتر.
وقال األستاذ الدكتور عصام جنيب الفقهاء عميد الكلية أن فيالدلفيا تعتز هبذا احلضور العريب والدويل
الذي حظي به املؤمتر ونأمل أن تستمر هذه املؤمترات خدمة للباحثني وأعضاء هيئة التدريس والطلبة.
وبعد ذلك تلى الدكتور مسري العبادي نائب العميد البيان اخلتامي للمؤمتر والذي اشتمل على جمموعة من
التوصيات من أبرزها:
 .1التأكيد على ضرورة توجه كليات العلوم االدارية واملالية يف االردن والدول العربية حنو االشتراك
يف عضوية اجلمعية الدولية لتطوير كليات ادارة االعمال ( )AACSBوصوال اىل اعتماد معايري
اجلمعية املذكورة واحلصول على االعتمادية الدولية يف ادارة االعمال واحملاسبة  ،وكذلك
احلصول على االعتمادية الدولية من اجلهات املعتمدة بغية رفع سوية التعليم يف هذه الكليات مبا
خيدم اخلرجيني وأرباب العمل  ،ومبا حيقق هلذه الكليات حضور ًا دولياً فاعالً .

 .2التأكيد على ضرورة التنسيق والتعاون بني املؤسسات االكادميية والبحثية فيما يتعلق بعقد
املؤمترات العلمية املشتركة والتركيز على املوضوعات املعاصرة اليت تواكب حركة البيئة ،واجملتمع
وتتصدى للمشكالت اليت تواجهها  ،وعدم تكرار املوضوعات على املستويات الوطنية والقومية .
 .3التأكيد على ضرورة التوجه حنو دعوة مؤسسات القطاع اخلاص اىل التعاون مع املؤسسات
االكادميية والبحثية احمللية والعربية فيما يتعلق باملوضوعات واملشكالت اليت تواجه تلك
املؤسسات واليت تستحق عقد املؤمترات لدراستها وحتليلها واقتراح احللول املناسبة ملعاجلتها مبا
خيدم عملية التنمية يف كافة جماالهتا.
 .4أكد املشاركون على ضرورة تكوين مجعية عربية للعلوم االدارية ،تكون خيمة لالداريني العرب،
يتبادلون فيها االراء واالفكار ومناقشة القضايا اليت تتعلق باالدارة ،وتنسيق جهودهم حنو عقد
املؤمترات العلمية املتخصصة اليت تسهم يف تطوير الفكر والعمل االداري ،ومبا خيدم عملية
التنمية يف البلدان العربية  .وهتدف اجلمعية ايضاً اىل حتقيق املنافع للطلبة واصحاب االعمال،
وكذلك حتقيق املنافع ألعضاء اهليئات املرتبطة هبا.
ثانياً  :التوصيات اخلاصة مبحاور املؤمتر :
 .1التأكيد على ضرورة اعتماد املنظمات األردنية والعربية التخطيط االستراتيجي كخيار لتحقيق
التكيف البيئي ومواجهة التحديات اليت تواجهها منظماتنا  ،وذلك من أجل استمراريتها ومنوها
وازدهارها وتعزيز قدرهتا التنافسية.
 .2التأكيد على ضرورة العمل على إجياد آلية لترسيخ ثقافة التفكري النظمي وتفكري حل املسائل
واالدارة االستراتيجية  ،والتوعية املستمرة للعاملني بأمهية االدارة االستراتيجية ودورها يف رفع
كفاءة وفاعلية االداء االداري.
 .3التأكيد على ضرورة تبين منظمات األعمال إحدى النماذج العلمية العاملية يف ضوء استراتيجية
املقارنة املرجعية ( )Benchmarkingلتطبيق نظام ادارة اجلودة الشاملة يف املنظمات العربية ،
مبا يتفق مع طبيعة البيئة العربية.
 .4احلرص على تفعيل مبادئ احلاكمية املؤسسية للمنظمات  ،وضرورة اضطالع القيادات االدارية يف
املستويات العليا بدورها يف وضع اخلطط االستراتيجية للمنظمات اليت يتولون ادارهتا وقيادهتا ،اذ
تشري مبادئ احلاكمية املؤسسية اىل ضرورة ممارسة االدارات العليا لعملية التخطيط
االستراتيجي  ،وباالشتراك مع املستويات االدارية الدنيا.
 .5ضرورة زيادة ادراك املدراء لظروف بيئة االعمال اليت يعملون فيها حبيث تكون القرارت اخلاصة
بالتركيب اإلداري والعمليات التنظيمية االخرى منسجمة مع تلك الظروف.

 .6ضرورة توسيع نطاق تطبيق النظرية املوقفية يف دراسات جتريبية تشمل البيئة السوقية
االردنية ،وكذلك بيئة الوطن العريب لغرض توضيح اثر العوامل الثقافية واالقتصادية اليت متيز
هذه البلدان عن غريها ،حيث يساعد ذلك على تعميق فكرة النظرية املوقفية واغناء ادبيات
البحث اخلاصة بدراسة املنظمة.
 .7دعوة املنظمات العربية للتخفيف من حدة املركزية يف اختاذ القرارات ذات التأثري على أنشطة
منظمات االعمال ،وافساح اجملال أمام اجلهات املختلفة ملمارسة دورها يف وضع اخلطط
االستراتيجية.
 .8انشاء هيئة عربية موحدة للجودة لتقييم اداء املنظمات العربية وفق معايري عربية عاملية
معتمدة  ،يصدر عنها جائزة للجودة على مستوى الوطن العريب اسوة باجلوائز الدولية العاملية يف
هذا اجملال اعتماداً على االفكار االساسية جلائزة ( )Demingاليابانية ،وجائزة
) (Baldrigeاالمريكية.

