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التنمية البشرية والتعليم لألبحاث التخصصيةجلة م  

 

 
 عن تصدر مكمةحم أكادميية جملة هي التخصصية، لألحباث والتعليم البشرية التنمية جملة

 املبنية جلادةا الدراسات نشر إىل اجمللة هذه هتدف والدراسات. املتقدم للتدريب العلمي املعهد
 جمال يف اتالتخصص متعددة الدراسات تعزيز إىل هتدف كما  وامليدانية، النظرية األحباث على

 والتعليم البشرية التنمية يف رائدة جملة وتصبح املتخصصة للبحوث والتعليم واإلدارة البشرية التنمية
 التنمية جماالت ىف والتطبيقية النظرية والدراسات البحوث نشر إىل كذلك  اجمللة هتدف العامل. يف

 اإلتصال، لومع األعمال، إدارة البشرية، املواد إدارة مثل يةالتخصص لألحباث والتعليم البشرية
 اإلعالم، علوم الصناعية، العالقات التاريخ، الرتبية، علوم اإلقتصادية، العلوم التنمية، دراسات

  وغريها. الدينية الدراسات العامة، اإلدارة اإلجتماع، علم النفس، علم
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Abstract :  

Most organizations and institutions rely on two main sources for their daily work: human 

resources and financial resources. However,  human resources are still considered as the most 

precious and  valuable resources at all, the man is the center of development and its goal as well 

as the influential and maker of civilizations. 

Today as the world is witnessing progress and development in various fields and sciences, 

different officials and people concerned with human resources must prepare and have highly 

standards to improve these human resources, , because they have influential  in building 

societies and because  there is no real development in society unless there is development in  

human resources. 

The contemporary Malaysian experience is a successful contemporary model, which has 

succeeded in presenting a modern model for Muslims. Furthermore, human resources are the 

http://www.siats.co.uk/jhdesr/
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key to success and change in any project and UN reports stressed the importance of developing 

countries relying on their human resources rather than their financial resources. 

 :  الملخص

ة واملوارد املالية، ومها املوارد البشريتعتمد معظم املنظمات واملؤسساًت على مصدرين رئيسني للقيام بأعماهلا اليومية 
إال أن املوارد البشرية ما زالت تعترب هي أغلى وامثن املوارد والثروات على االطالق، كما يعد االنسان هو حمور التنمية 

 .وهدفها واملؤثر والصانع للحضارات

باملوارد البشرية  على املسؤولون واملعنيوناليوم ومع ما يشهده العاملً  من تقدم وتطور يف شىت اجملاالت والعلوم، وجب 
يف اجملتمعات،  العمل  على إعدادها وتأهيلها االعداد االمثل؛ وذلك ملا هلا من دور وتأثري يف بناء ورقي اجملتمعات، 
 ةإذ اهنا تعترب من أهم دعائم التنمية الشاملة، حيث ال يوجد هناك تنمية حقيقية يف اجملتمع دون وجود تنمية حقيقي

ملواردها البشرية. وتعترب التجربة املاليزية املعاصرة منوذج ناجح ومعاصر، حيث جنحت من تقدمي منوذج يقتدى به 
املسلمون يف العصر احلديث. وتعترب  املوارد البشرية هي مفتاح النجاح والتغيري يف اي مشروع من املشروعات، 

قيام البلدان النامية باالعتماد على مواردها البشرية بدل  وشددت التقارير الصادرة عن االمم املتحدة على امهية
  .اعتمادها الرئيسي على مواردها املالية

 

keywords:  Human resources - Human Resource Development 

 . : املوارد البشرية ،  تنمية املوارد البشريةالكلمات المفتاحية

 

 المقدمة:

 العنصرررر البشرررريعد ي إذ ،على اإلطالقيف اجملتمعات  الثرواتغلى وأمثن املوارد و أ أحد تعترب املوارد البشررررية

آيات  النظر يفوب .املؤثر والصرررررانع حلضرررررارات ابمم والشرررررعو نفسررررره  الوقت يف حمور التنمية وهدفها وهوهو اليوم 

حيث  ،العقل بنعمة مجيعاً  سررررررررائر  لوقاته بقية اإلنسرررررررران وميزة وكرمةقد فضررررررررل اهلل عز وجل  أن القرآن الكرمي جند
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 كترابرة العزيز يف سرررررررررررررربحرانره وتعراىاهلل قرال حيرث  ،وتعمريهرا ابر  بنراءخليفتره يف ابر  ليعمرل على  جعرل منره

ْلَناُهمْ  ياًل﴾عَ  ﴿َوَلَقْد َكرَّْمَنا َبِني آَدَم َوََحَْلَناُهْم يفي اْلبَررِّ َواْلَبْحري َوَرَزقْرَناُهْم ميَن الطَّيَِّباتي َوَفضررَّ َّْن َخَلْقَنا تَرْفضرري  .(1)َلى  َكثيري ٍ ِي

 ؛يف االسررواقة املنافسررة العامليزيادة حدة و     ،التكنولوجيا ونظم املعلومات تلف جماالت احلاصررل يف تسررارع الومع 

كيف وتتغري أن تتمن  أصررررررررربح لزاماً على حكومات الدول عليه فقد ،على العامل اخلارجي نتيجة لالنفتاح الواسرررررررررع 

 ِا يستدعي معه تمعاتعلى اجمل واليت باتت تفر  نفسها ،لتكون أكثر مرونة وتأقلما مع كافة املتغريات احمليطة هبا

ملا هلا من  إلعداد ابمثلا وتأهيلهاعلى إعدادها  ،والعمل البشرررررررية وارداملتنمية  مبوضرررررروع االهتمام زيادةالعمل على 

 .ورقي اجملتمعات يف بناء أمهية دور و 

دورها وإى ها البشررررررية وأمهيت ماهية املواردتسرررررليو الضررررروء على يسرررررعى يف دراسرررررته إى الباحث هنا إى  من هنا فأن

  .ورقي اجملتمعات والشعو يف بناء البارز 

 مفهوم الموارد البشرية: -1

 :مهان املوارد مللقيام بأعماهلا وأنشررطتها اليومية على مصرردرين رئيسررني  حديثاً  تعتمد معظم املؤسررسررات واملنظمات

ى مسرررررتوى أداء ابكثر تأثرياً وفاعلية عل هي حىت احلني تمازال ةالبشرررررري املواردإال أن  ،املاديةية واملوارد املوارد البشرررررر 

 .التقدم ومعدل االنتاج هباوعلى مدى  ملنظمةا

يقصررد جهة أخرى  بينما من ،االفراد العاملني بتلك املؤسرسرات مجيع على اهناعرف املوارد البشررية يف املؤسرسرات تو 

يرى و  .(2)يقيمون عل أرضرررررها و ملون نفت هويتهاِن يف الدول هم مجيع ابفراد الذي ينتمون إى تلك الدول  هبا

                                                           
 (70سورة االسراء )اآلية رقم:. 1
 .15ابردن: دار الراية للنشر والتوزيع. ص  -(: مدخل إى تنمية املوارد البشرية مع دراسة الواقع يف الدول العربية، )الطبعة ابوى( عمان2011. ينظر: بوكميش، لعلى )2
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"مجيع العاملني يف املنظمة من  تلف املسررتويات من: راسرراء أو ومراوسررني عبارة عن هي البعض ان املوارد البشرررية 

 Leonيررررررذهررررررب و  كمررررررا  .( 3)الرررررردوريررررررة ووظررررررائفهررررررا"ِن مت توظيفهم يف املنظمررررررة من أجررررررل إجنرررررراز أعمرررررراهلررررررا 

C.Megginson   لدى دة اإلبداعية املتواج قدرات الهارات و املارد البشررررررررررية على أهنا عبارة عن املو إى تعريف

يف حني من وجهة نظر املؤسرررررررررررسرررررررررررة الفردية فأهنا ةثل تلك القدرات الكامنة واملعرفة املكتسررررررررررربة  ،يف املنظمة دابفرا

على أنه "جمموعة املعارف واملهارات واخلربات والتدريب  رأس املال البشرررررري . ويعرف(4)واملهارات اخلاصرررررة باملوظفني

 .(5)"واملؤهالت املتوفرة لدى العاملني مبنظمة ما

مبا  ،مجيع ابفراد العاملني يف تلك املنظمة :سرررررررررررررربا يعرف الباحث املوارد البشرررررررررررررررية على أهنمما مجيع ومن خالل 

 :ئيسرررررني مهار  قسرررررمني إى املنظمات  ميكن تقسررررريمو هذا  يتمتعون به من مواهب وقدرات وخربات فردية ومجاعية. 

 لشررررررررربةا باملنظمات عنه يعرب املنظمات من أخر نوع هنالك كما يوجد  ،كومية ومنظمات غري حكوميةاحلمنظمات 

   وابفراد. الدولة بني شراكة شكل على تكون ما غالباً اليت  وهي حكومية

مت إذ  ،ملاضررررريعلية يف ا نملحوظاً عن ما كا تطوراً  موضررررروع تنمية املوارد البشررررررية  شرررررهدوخالل القرنيني املاضررررريني، 

حتتل  عةوبصورة سريصارت هذه الوظائف حىت يف السابا، موجودة  تكن مل جديدة ومسميات وظائف استحداث

 ،البشررررية ارداملو مدير  وظيفة الوظائف تلك مقدمة يف وتأيت ،أعمال املنظمة ولقمة جديف والصررردارة املقدمة  كزا مر 

                                                           
 .11االردن: دار وائل للنشر والتوزيع. ص  -(: إدارة املوارد البشرية بعد اسرتاتيجي، )الطبعة ابوى( عمان2005). ينظر: عقيلي، عمر وصفي 3
4  .Walker, J.(1992):Hill,Inc. P26. -ed) .United States: McGraw st(1 Human Recourse Strategy  
املنظمة العربية  -حبث مقدم يف مؤةر ) إدارة وتنمية املوارد البشرية يف القطاع العام : الواقع والتطلعات والتحديات ( (. تنمية املوارد البشرية. 2011حبيب، ألربت سيف. )ينظر:  .5

. 63 - 33عهد الوطِن للتدريب ، ابردن و اجلهاز املركزي للتنظيم و اإلدارة ، مصر، ، القاهرة: املنظمة العربية للتنمية اإلدارية و ديوان اخلدمة املدنية و املمصر -للتنمية اإلدارية 
 http://search.mandumah.com/Record/123398 مسرتجع من:
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 يعد الذينسرران، باإلاملباشررر  وارتباطها بمهيتها نظراً  وشررأن عظيم أمهية ذاتوظيفة  الوقتمرور مع  أصرربحت واليت

  .(6) وتطورها اي منظمة وةيز جناح  أساس

ثل: التعليم عمل ونشاط املوارد البشرية م وامل تشرتك وتؤثر يف جودة وفاعليةبأن هنالك عدة عهنا اجلدير بالذكر و 

 .(7)لألفراد والتدريب واملستوى الصحي والغذائي والثقافة االجتماعية واحلالة املعيشية )املادية(

 :مفهوم تنمية الموارد البشرية -2

إى القرن الثامن عشررررررررررررررر  (Human Resource Developmentيرجع تاريخ تنمية املوارد البشرررررررررررررررية )

معظم  صررررررررناعة بإعداد و تقوم هي من  املنتشرررررررررة بكثرة يف تلك الفرتةو  ،احملالت الصررررررررغريةمعظم حني كانت  ميالي

وجد الفرتة ت يف تلككن تحيث مل  يف املنازلالسرررررررررررلع  صرررررررررررناعة تلكيتم  وقد كان ، تاجها الناسقد السرررررررررررلع اليت 

لدى  ن يف تلك الفرتة يعملو  كان العمالوقد   كما  ،متخصرررصرررة يف التعليم أو التدريب معاهدة مدراس او أيهنالك 

 دف، هبرررابحيررران دون مقرررابرررل يف معظم من غرررالبرررًا مرررا كرررانرررت تكون ، واليتاملهن واخلربات مررردة من الزمن أربرررا 

 . اخلربة وإتقان املهنة اكتسا 

حيث شررررررررررررررهدت فرتة  ،والتقدمخد هذا العلم يف التطور م( أ1945-م1939انتهاء احلر  العاملية الثانية )بعد و 

جمموعة من يف يقومون بعملية تألوالكتا  أخذ املؤلفون كما   ،يات تطوراً كبرياً أواخر السرررررررررررررربعينيات وأوائل الثمانين

املعاهد واملدراس  وانتشرررررررررت . وقد Zeace Nadleو Leonardأمثال: من الكتب يف تنمية املوارد البشرررررررررية 

املدراء بتعديل  قامت اجلمعية ابمريكية لتدريب وكنتيجة هلذا التغيري ،سرعأو والكليات املتخصرصرة بالتدريب بشركل 

                                                           
 .48-47وموزعون. ص ص   االردن : دار البداية ناشرون –(: إدارة املوارد البشرية يف القطاع العام، )الطبعة ابوى( عمان 2010. ينظر: حسن، حسام إبراهيم )6
 . 77(: اإلدارة االسرتاتيجية وتنمية املوارد البشرية، )الطبعة ابوى( ابردن : دار وائل للنشر والتوزيع. ص 2009. ينظر: أَحد، حممد مسري )7
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 :في اللغةالتنمية وفقاً للمفهوم اللغوي فأن  .(8) (ASTDتسرررررررررررميتها إى "اجلمعية ابمريكية للتدريب والتنمية" )

هي "عملية ترمي إى زيادة عدد اخليارات املتاحة امام االفراد، حيث أن هنا ويقصرررررررررررد بالتنمية البشررررررررررررية  النمو تعِن

وتقوم تنمية املوارد البشرررررررررررررررية على مبدأ .(9) هذه اخلريات من حيث املبدأ هي خريات بال حدود  وتتغري مع الوقت"

ات واملعارف تطوير تلك اخلرب  ، والعمل علىاإلنسررررررررانأسرررررررراسرررررررري وهو الزيادة يف املعرفة واملهارات واخلربات املتعلقة ب

ان تنمية املوارد   David Mankin. ويرى (10)واسرررررررتغالل املوارد احمليطة به االسرررررررتفادةلتمكينه من زيادة مدى 

يم وتركز على التدريب والتعل وتظم بداخلها جمموعة من ابنشررررررررررطة،تشررررررررررمل  النطاق  عملية واسررررررررررعةالبشرررررررررررية هي 

أخرون إى أن تنمية املوارد البشرررررررررررية هي عملية ويذهب  .(11)والتطوير للقوى العاملة يف املنظمة وبشرررررررررركل مسررررررررررتمر

   .(12)العملية التدريبيةو  يات رئيسية هي: العملية الرتبوية والعملية التعليميةواسعة النطاق وتظم بداخلها ثالثة عمل

 ،ليسرررررررررت عشررررررررروائيةتعترب عملية منظمة و  اهناحيث  ،ئقةبعناية فا طو هلاعملية   املوارد البشررررررررررية بأهنا تنميةوةتاز 

 املعارف واملهارات واكتسرررررررررررررا املصرررررررررررررممة خصررررررررررررريصررررررررررررراً هبدف التعليم و تتكون من جمموعة من الربامج  حيث اهنا

التأقلم  على لعاملنيا تساعدو   كماصحيحة،  ء العاملني بعماهلم وإجنازها بصورة والسلوكيات اليت تساعد على أدا

بأن مضررررمون وحمور التنمية البشرررررية  ويمكن القول. (13)اليت قد تواجههم  يف بيئة العمل مع املسررررتجدات واملتغريات

 .(14)حيث اهنا "تنمية البشر من اجل البشر" ،هو ان يصبح ابفراد هم مركز التنمية وغايتها

                                                           
 . 11اململكة العربية السعودية: جامعة امللك سعود. ص  -ا (: تنمية املوارد البشرية، ترمجة عبداحملسن نعساين، الري2012ينظر: وارنر، جون و دي ساميون، راندي ) .8
 . 101ص (: املوارد البشرية وتنمية اجملتمع احمللي، )الطبعة ابوى( اإلسكندرية: املكتب اجلامعي احلديث. 2013حممود، منال طلعت ) . ينظر:9

 .15الواقع يف الدول العربية. مرجع سابا. ص  (: مدخل إى تنمية املوارد البشرية مع دراسة2011ينظر: بوكميش، لعلى ) .10
11  .Mankin, D.(2009):Human Resource Development (1st  ed). UK: Oxford University Press. P 35-36. 
 .274 ات مشال إفريقيا. العدد السابع: ص("تنمية املوارد البشرية وأمهيتها يف حتسني اإلنتاجية وحتقيا امليزة التنافسية". جملة اقتصادي2009. ينظر: نعيمة، بارك.)12

 . 438(: إدارة املوارد البشرية املعاصرة بعد اسرتاتيجي. مرجع سابا. ص 2005ينظر: عقيلي، عمر وصفي ) 13.
 . 101(: املوارد البشرية وتنمية اجملتمع احمللي. مرجع سابا. ص 2013. ينظر: حممود، منال طلعت )14
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فا احتياجات تكون و و  ،طو هلا بعنايةاتيجية  سرررررررررررررررت أهنا عملية  ا على رف الباحث تنمية الموارد البشرررررررررررريةويع

 يكون اإلنسان هو اهلدف من ورائها وهو يف نفت الوقت الوسيلة للوصول هلا.أما حالية او مستقبلية، و ومتطلبات 

 البشرية: الموارد أهمية وأهداف تنمية  -3

لك تنمية يف اجملتمع، حيث ال يوجد هنا الشررررررررررررراملة التنميةدعائم  أحد  كوهنا  من  البشررررررررررررررية املواردتنمية تنبع أمهية 

أحد  شرررررية  تعداملوارد الب أنالبشرررررية، كما  اي جمتمع من اجملتمعات من دون وجود تنمية حقيقية ملواردهحقيقية يف 

نتيجة  كو  .(15)تقبليةواملسرررأهم عناصرررر العملية اإلنتاجية واليت من خالهلا يتم حتقيا أهداف وتطلعات املنظمة احلالية 

مدربة  ادت حاجة املنظمات المتالك موارد بشررررررريةداز  ،ِن احلاصررررررل يف  تلف أعاء العامللزيادة التقدم العلمي والتق

للموارد  امتالكهامبجرد  وفققيا التميز للمنظمة ال يتأتى إن حت تكون قادرة على حتقيا امليزة التنافسررررية هلا. مؤهلةو 

كوادر بشررررررررررررية   على توفري واالسرررررررررررتطاعة مراعاة مدى القدرة عليها يف املقام ابول بل ،واملادية أو التكنولوجيةاملالية 

ا التميز ال يتحقا أن حتقيهنا ميكن القول  وبالتايل .من تلك املوارد املتاحة االستفادةتعظيم هبدف ؤهلة؛ مدربة وم

  .(16)وجود موارد بشرية مؤهلة ومدربة يف املنظمةمع إال 

حلديثة املقامة اوراء فشررل العديد من املشرراريع ليت تقف اأحد أهم ابسرربا  الرئيسررية  لقد بات من املعلوم اليوم بأن

ن حتقيا تلك ماملتاحة عدم مقدرة مواردها البشررررية  إى قيا أهدافها املوضررروعة، يرجعوإخفاقها عن حت يف املنظمات

ا تلك ةكنها من حتقي البشرررررررررررررررية املدربة واملؤهلة واليت هامواردقص  يف نتيجة لوجود ضررررررررررررررعف أو نأو  ،االهداف

 االهداف والطموحات بشكل الصحيح. 

                                                           
 .107ابردن: دار وائل للنشر والتوزيع. ص  -(: إدارة املوارد البشرية، )الطبعة ابوى( عمان1999علي، حسن علي ). ينظر: عباس، سهيلة حممد و 15
 .27مصر: اجملموعة العربية للتدريب والنشر. ص  -، )الطبعة ابوى( القاهرة(:إدارة املوارد البشرية مدخل اسرتاتيجي تكاملي2009. ينظر: السامل، مؤيد سعيد )16
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إن  إذ ملستقبليةا حتقيا أهدافها وتطلعاهتا وسائل تستطيع من خالهلا املنظمة منهنالك عدة طرق و ان  جندوحديثاً 

والسررعي عو  ،د املاليةزيادة املوار عملية اإلنتاج ب ع ابفقي يفعملية التوسررعلى  تطوير املنظمة ومنوها ال ينحصررر فقو

فقد أصرررررررررررررربح من  ،قد تطور وتغري اليوم إن الوضررررررررررررررع تلف أنواع ابجهزة والتقنيات احلديثة واملتطورة، بل  الكتام

من رفع الاى ابمر ة هناييف واليت تقود  يا تنمية وتدريب مواردها البشرررررريةاملمكن للمنظمة أن تتوسرررررع رأسرررررياً عن طر 

يف دراسرررررررررة قام هبا  و  .(17)وبتايل يتم حتقيا اإلنتاج اجليد والنوعية املمتازة ،مسرررررررررتوى اجلودة والكفاءة يف أداء العاملني

 أوصررررى ،Thrivingشرررررها يف كتابة ن" و 2000م، بعنوان  "قوة العمل 1987 عام Tom Petersالباحث 

ن ب إى اانه يذه، حيث جداول أعمال املنظمات جندةأن تتصرردر مواضرريع  تنمية ابفراد وتدريبهم صرردارة مجيع أ

وقد  ،(18)لدولا حتقيا الزيادة يف "القيمة املضررافة" سرروء للمنظمات أوهبا يتم  وارد البشرررية هي السرربيل الوحيد اليتامل

 يف نمية اإلنسرررانية يف اجملتمعات يؤديأن تسرررريع عملية التإى م 1996تقرير التنمية البشررررية الصرررادر يف عام  أظهر

 ة بالدراسررة احلاليةسررابقة املتعلقبالرجوع إى البحوث والدراسررات الو  هبا. االقتصرراديالنهاية إى تسررريع عملية النمو 

 تنقسم إى ثالثة مستويات وهي:  ميكن أن  أن أهداف تنمية املوارد البشرية استخالصميكن 

أدية ابفراد العاملني ومسرررراعدهتم على تتنمية مهارة وكفاءة ويقصررررد هبا  تنمية على مسرررتوال االفراد: -أ

 ةكنهم من حتقيا الذات.و  أعماهلم بالشكل الصحيح،

ةكني املنظمرررة من التكيف والبقررراء وحتقيا امليزة وهي عبرررارة عن  تنميرررة على مسرررررررررررتوال المن مرررة: - 

 التنافسية، عالوة على زيادة العملية اإلنتاجية و حتفيز العاملني. 

                                                           
 .7مجهورية مصر العربية: الشركة العربية املتحدة للتسويا والتوريدات. ص  -(: إدارة القوى البشرية. القاهرة2008درة، واخرون ). ينظر: 17
 . 24 مبيك. ص-هنية لدإدارةمجهورية مصر العربية: مركز اخلربات امل -(: نقل أثر التدريب اى الواقع العملي،)الطبعة ابوى( القاهرة2010. ينظر: توفيا، عبدالرَحن )18
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ن ابفراد ملسرررررررررتوى جيد وكايف م امتالكالتأكد من وهنا يقصرررررررررد هبا  تنمية على مسرررررررتوال المجتم : -ت

 لتمكينهم من كسب الرزق واحلصول على فرص عمل جيدة.  ،املهارة

 :في اإلسالم الموارد البشرية وتنميتها -4

ور حمفإذا كان اإلنسرررران هو  ،باإلنسرررران وخصرررره بعنايته منذ البداية  لقد حرص الدين اإلسررررالمي على االهتمام

 القرآن حيث جند يف ،الراى السررررررررابقة إن الدين اإلسررررررررالمي بذلك قد سرررررررربا مجيعف التنمية وهدفها والغاية منه

 لسرررررررماويةا اصرررررررطفاه وفضرررررررله على مجيع خلقة حلمل رسرررررررالتهالكرمي أن اهلل سررررررربحانه وتعاى قد كرم اإلنسررررررران و 

 اْلبَررو َواْلَبْحر َوَرَزقْرَناُهْم َنا َبِني آَدم َوََحَْلَناُهْم يفي ﴿َوَلَقْد َكرَّمْ تعاى سرربحانه و قال ف تمثلة يف بناء وإعمار ابر ،وامل

ْلَناُهْم َعَلى َكثيري ياًل﴾ ميْن الطَّيَِّبات َوَفضرررَّ َّْن َخَلْقَنا تَرْفضررري ًا قَاَل كما قال عز وجعل  (19)ِي احلي ﴿إيَى مَثُوَد َأَخاُهْم صرررَ

رُهُ يَا قَرْومي اْعُبُدوا اللََّه َما َلُكْم ميْن إيلَ  ُُثَّ تُوبُوا إيلَْيهي إينَّ َرِّبِّ  اْبَْر ي َواْستَرْعَمرَُكْم فييَها فَاْستَرْغفيُروهُ  مينَ  ُهَو أَْنَشَأُكمْ  ه ٍ َغيرْ

 سنةيف يالحظ و ابن كثري "استعمركم فيها" اي جعلكم عماراً تعمروهنا وتستغلوهنا.   ويقول، (20)َقرييٌب جمُييٌب﴾

ى اهلل عظيم من أحاديثه صرررررلفي حديث ف ،عمارة االر  ث على وح دعوةواله وسرررررلم   صرررررلى اهلل عليه النيب

عن أنت بن مالك رضررررري اهلل عنه قال: قال رسرررررول اهلل صرررررلى اهلل البخاري يف ابد  املفرد وسرررررلم، رواه  عليه

 . (21)(إن قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن ال يقوم حىت يغرسها فليفعلم )عليه وسل

على الرغم من أن مصررطلح النمو أو التنمية مل ترد يف املصررادر اإلسررالمية صررراحة، إال أن املفهوم انه و  ويالحظ هنا

 واالبتغاءمار، واليت منها: اإلع ،قد َحلته العديد من املصرررررررطلحات االخرى يف القرآن الكرمي والسررررررررية النبوية العطرة

                                                           
 (.70. سورة اإلسراء )اآلية:19
 (.61. سورة هود )اآلية:20
 (. 479. ينظر: صحيح البخاري، ابد  املفرد، )21
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من فضررررل اهلل، والسررررعي يف ابر ، وإصررررالح ابر  والتمكني، حيث يعد مصررررطلح العمارة والتعمري من أصرررردق 

أوسررررررع وامشل من املفهوم الوضررررررعي  ولفظ "عمارة ابر " كمفهوم يعترب .(22)الدالة على التنمية التعابري اإلسررررررالمية

إلنسررران هو أقر  لتحقيا التوازن بني حاجات ا اإلسرررالميفأن املفهوم  ،ولذا واملنحصرررر على اإلنتاج املاديللتنمية 

 .(23)وابخرة معاً العمل للدنيا والعمل الروحية ومطالبة املادية و قا التوازن املطلو  بني 

العلم و  إلسررررررتخالف والتسررررررخريلقد حدد الدين اإلسررررررالمي جمموعة من ابسررررررت لتنمية املوارد البشرررررررية واليت منها)ا

قال  ،ذه املهمةهل هواصررررطفاسرررربحانه وتعاى اختاره  ،خليفة اهلل يف ابر  ،فاإلنسرررران يف اإلسررررالم يعد  (24)واملعرفة(

فيُك َوإيْذ قَاَل َربَُّك ليْلَمالئيَكةي إيينِّ َجاعيٌل يفي اَبْر ي َخلييَفًة قَاُلوا َأََتَْعُل فييَها َمْن يُرْفسررررررري  ﴿تعاىسررررررربحانه و  ُد فييَها َوَيسرررررررْ

َماَء َوعَْ  َْمديَك َونُرَقدُِّس َلَك قَاَل إيينِّ أَْعَلُم َما ال تَرْعَلُموَن﴾الدِّ  . (25)ُن ُنَسبُِّح حبي

إن اسررررررتخالف اهلل عز وجل لدإنسرررررران يف االر  يسررررررتدعي منه العمل على تنمية مجيع مكوناته االميانية والنفسررررررية 

ه مجيع ما يف نسررران يف الدنيا سرررخر لوعندما أسرررتخلف اهلل عز وجل اإل ، ليقوم مبهمته يف بالشررركل السرررليموالعملية

خََّر َلُكْم َما يفي قال تعاى  ،املهمةليمكنه من القيام هبذه  ، وما يف السررررررماءابر  َماَواتي  ﴿َأملَْ تَرَرْوا أَنَّ اللََّه سررررررَ السررررررَّ

ُه ظرَراهيرًَة َوبرَراطينرَرًة َوميَن النررَّاسي َمْن  َبَع َعَلْيُكْم نيَعمررَ ا يفي اْبَْر ي َوَأسررررررررررررررْ ًدى َواَل كيترَرا  ٍ  ُيررَُاديُل يفي اللررَّهي َومررَ بيَغرْيي عيْلم ٍ َواَل هررُ

الَّذيي   َربِّكَ ﴿اقْررَأْ بياْسمي قال تعاى  ،منذ احلظة ابوى لدإنسانعلى أمهية العلم واملعرفة  كما وأكد اإلسالم  (26)ُمنيري ٍ﴾

                                                           
فلسطني، مج  -ابقصي بغزة جامعة  -سلسلة العلوم اإلنسانية  -جملة جامعة ابقصى . (. تنمية املوارد البشرية من منظور إسالمي2012. ينظر: بَحد، سهيل حممد طاهر.)22
 http://search.mandumah.com/Record/507723 مسرتجع من: .169 - 145،  1, ع 16

 .150. ينظر: املرجع السابا. ص 23
 32- ،  81السودان، ع -السوداين ( املال واالقتصاد ) بنك فيصل االسالمي . (. تنمية املوارد البشرية من منظور إسالمى2017.)مين سلمان علي سلمانالبيلى، أينظر:  .24

  http://search.mandumah.com/Record/808758 مسرتجع من:  .34
 (.30. سورة البقرة )اآلية: 25
 (.20. سورة لقمان )اآلية: 26
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وجند أمهية العلم والسرررعي إليه تتجلى بوضررروح يف قصرررة نيب اهلل موسرررى عليه السرررالم مع العبد الصرررا  .  (27)َخَلَا﴾

َهْل أَتَّبيُعَك َعَلى َأْن ﴿، قال تعاى عليه السالم  بعلم مل يطلع عليه نيب اهلل موسى والذي خصه اهلل سبحانهاخلضر، 

َّا ُعلِّْمَت ُرْشًدا﴾   .(28)تُرَعلَِّمني ِي

ر من توفري فرص التعلم قد نادى به اإلسرررررالم قبل أكثلن ما ينادي به الباحثون اليوم من ضررررررورة أ :يتضرررر من هنا 

َتويي ﴿ى تبارك وتعاقال  . تههد على عظمة هذا الدين وصرردق رسررالأربعة عشررر قرناً، وهذه احلقيقة تشرر ُقْل َهْل َيسررْ

﴾الَّذييَن يَرْعَلُموَن َوالَّذييَن اَل يَرْعَلُموَن إيمنََّ    . (29)ا يَرَتذَكَُّر أُوُلو اْبَْلَبا ي

 المعاصرة: تنمية الموارد البشرية في ظل العولمة -5

ى الباحثون بضررررررررررورة  عليه ير  والتكنولوجيا، من تطورات وتغريات يف شرررررررررىت اجملاالت حديثاً نتيجة ملا يشرررررررررهده العامل 

مواكبته تلك عها  م لتسرتطيع خبطى سرريعةو  ،تنمية مواردها البشرريةب  االسرتثماريف  قيام حكومات الدول باإلسرراع 

حيث أن  .(30)ةأو تكنولوجي اجتماعيةسرررواء كانت حتديات اقتصرررادية أو سرررياسرررية أو  ،التحديات العامليةغريات و املت

ضررررة وضرررررورة لقيام أي هنهي شرررررط  ، ولذا فأن تنميتها على اإلطالقيف اجملتمعات هو أغلى املوارد  ةالبشررررري املوارد

 ،بية وتأهيليةعو تعليمة وتدري واالنطالقباملورد البشرررررررررررري  االرتقاءالبد أن يتم العمل جبد على  من هنابي تقدم. 

   .(31)املتطلبات املعاصرة تغريات و املواجهة  تلف لتمكينه من م

                                                           
 (.1. سورة العلا )اآلية: 27
 (.66. سورة الكهف )اآلية: 28
 (.9. سورة الزمر )اآلية: 29
 . 9، ص . مرجع سابا. (: تنمية املوارد البشرية يف ظل املتغريات العاملية2009. ينظر: سامل، حممود  ىي )30
 .26. ينظر: املرجع السابا. ص 31
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 لعامليةاشرررررهدت فرتة التسرررررعينيات من القرن املاضررررري العديد من التغريات االقتصرررررادية أمهها إنشررررراء منظمة التجارة  

(WTO)   تح مت حترير االستثمار وفقد ، و ويسر اصبح  تنقل راوس االموال اكثر سهولةم، كما 1995يف عام

اى احداث العديد من التغريات على املسررررتوى االقتصرررراد أدت هذه العوامل  مجيع  ،البا  امام االسررررتثمار االجنيب

مع  شرية تكون قادرة على استيعا  كل املتغريات والتعاملاحلاجة اى وجود موارد ب ، وتزايدواالجتماعي والسياسي

 .(32) تلف متطلبات التكنولوجيا احلديثة

على اهنا حركة أو ظاهرة عاملية نشررررررررررررأة نتيجة ملختلف التطورات العلمية والتقنية يف نظم املعلومات  وتعرف العولمة

وملة ادي سريع بني الدول". وبشكل عام فأن العواالتصاالت، كما وميكن تعريفها على اهنا "اندماج أو تكامل اقتص

وما َحلته معها من حتديات وتغريات،  ةثل حتدي رئيسي للدول وخاصة النامية، حيث ان الدول النامية يف احلقيقة 

غري مسرررتعدة من حيث بنيتها التحتية السرررتيعا  مضرررامني العوملة والتعامل مع كافة متطلباهتا ِا ميثل حتدي امامها 

 .(33)لب منها اعادة اهليكلة االقتصادية لكثري من االمورويتط

 مها:  ك اتفاق على امريناال ان هنا ،وعلى الرغم من اختالف اآلراء حول العوملة واثارها وانعكاساهتا

عردم و  االُيرابيرات اليت حتملهراان العوملرة هي حركرة او ظراهرة ُيرب التعرامرل معهرا واالسررررررررررررررتفرادة من اوال:  -

  َتنبها.

 ملصاحبةالتتمكن من التعامل مع  تلف التحديات  ،ضرورة العمل على تنمية وتطوير املوارد البشرية :ثانيا -

  .للعوملة واستثمار كافة االُيابيات وتفادي السلبيات

                                                           
جية. ص ياالمارات العربية املتحدة: مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االسرتات -(: العوملة وتنمية املوارد البشرية، )الطبعة ابوى( أبوظيب2004ينظر: املصري، منذر واصف ) .32
13. 

 .25-21. ينظر: املرجع السابا. ص ص 33
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 :(34)وتنبع  امهية تنمية املوارد البشرية يف  عصر العوملة من التايلهذا 

ار املعرفة، وبتايل واستثم واالبتكارأن التعليم والتدريب عامل مهم لتحفيز ابفراد واملؤسسات على اإلبداع  -

 يساعد على التعامل مع العوملة بثقة. 

واكبة  تلف التطورات احلاصررررررررررررررلة يف جمال نظم ملحة، لتمكن من متنمية املوارد البشرررررررررررررررية ةثل ضرررررررررررررررورة  -

 االتصاالت املصاحبة للعوملة.املعلومات وتكنولوجيا 

هة تكون قادرة على استيعا   تلف متطلبات سوق العمل ومواج، ضرورة إُياد موارد بشرية تتسم باملرونة -

 التحديات النامجة عن متطلبات العوملة.

 احلاجة لتوفري حصانة ثقافية لألفراد يف اجملتمع بسبب االنفتاح الثقايف الذي َحلته العوملة معها.  -

ى مبجموعة من ابمور ظأن حت ، ال بداملوارد البشرررررررررررية يف ظل املتغريات العاملية احلالية الباحثون اليوم أنبعض ى وير 

 :(35)منها

 حتديث عملية تنمية املوارد البشرية على أست علمية.  -أ

 إعادة تأهيل لكافة الكوادر البشرية اإلدارية )لقيادية( يف املنظمة. - 

 االهتمام بزرع الثقافة اإلُيابية ملا هلا من دور فعال يف جناح العمل.   -ت

 تشجيع العقول احمللية والعمل على تنمية املوارد البشرية وخلا بيئة تنافسية.   -ث

 العمل على مكافحة الفساد وحماربة االحتكار. -ج

                                                           
 .33-32. ينظر: املرجع السابا. ص ص 34
 .29-28(: تنمية املوارد البشرية يف ظل املتغريات العاملية. مرجع سابا. ص ص 2009. ينظر: سامل، حممود  ىي )35



Journal of Human Development and Education for specialized Research (JHDESR) Vo: 5, No: 3, 2019 

 

13 
 

فيما  كافل،خلاصررررررة باإلتقان والوالء والتوكمثال على دور املوارد البشرررررررية يف هنضررررررة اجملتمعات وبناء منظومة القيمة ا

بررة اليررابررانيررة : التجربررة املرراليزيررة والتجر املوارد البشررررررررررررررريررة وهي الرائرردة يف تنميررة الرردوليررة لعرردد من التجررار   عر  يلي

 والتجربة اهلندية.

لتنمية البشرررررررررررررررية ا تقدمي منوذج معاصررررررررررررررر يقتدى به يف من التجربة املاليزية املعاصرررررررررررررررةجنحت   التجربة الماليزية:

عامل مع ملا ةيزت به من مقدرة وخربة على التغلب والت ،ون يف العصررررررررر احلديثاليت قام هبا املسررررررررلمو واالقتصررررررررادية 

ها يف . ويرجع الفضررررررل يف هنضررررررة ماليزيا احلديثة إى اإلجراءات اليت أتبعتاليت واجهتها  تلف الصررررررعا  والتحديات

( للنهو  2003-1981دها وامر هبا الرئيت ابسرربا ملاليزيا د. مهاتري حممد )واليت قا ،النهو  مبواردها البشرررية

 . (36)مباليزيا من كبوة التخلف والتبعية

لى احملاصررررررريل بشررررررركل شررررررربه كلي عالتحول من بلد زراعي يعتمد و  التغيريد. مهاتري من  لقد ةكنت ماليزيا يف عهد

 وخاصررررررررة ثةتلف التقنيات احلدي و  ،والبضررررررررائع الصررررررررناعيةتلف انواع السررررررررلع خمل اً اى بلد صررررررررناعي مصرررررررردر  الزراعية

اليوم تتصرررردر و أصرررربح يطبا على ماليزيا اليوم " يابان العامل اإلسررررالمي".   ، حىتالصررررناعات الكهربائية واإللكرتونية

لعامل ( على خريطة ا18حيث تتصررررردر املرتبة ) ،ماليزيا قائمة أول عشررررررون دولة َتارية يف العامل بصرررررادراهتا ووارداهتا

مليار دوالر، متصرررررررررررررردرة بذلك دول العامل  126,5م بلع حجم صررررررررررررررادراهتا قرابة 2004االقتصررررررررررررررادية، ويف عام 

 53بعد أن كانت ابمية هي املسررريطرة عليها طوال  %93كما وبلغت نسررربة املتعلمني يف ماليزيا قرابة   ،االسرررالمي

  .(37)عاماً 

                                                           
 .8-5دولة االمارات العربية املتحدة: ميديا هب للدعاية والنشر. ص ص -اجلنون، )الطبعة ابوى(دِّب(: مهاتري حممد: عاقل يف زمن 2005ينظر: عبدالواحد،  عبدالرحيم ). 36
 .8-5دولة االمارات العربية املتحدة: ميديا هب للدعاية والنشر. ص ص -(: مهاتري حممد: عاقل يف زمن اجلنون، )الطبعة ابوى(دِّب2005. ينظر: عبدالواحد،  عبدالرحيم )37
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ار  يف : تعد التجربة اليابانية هي االخرى واحدة من أبرز وأجنح التجالتجربة اليابانية في تنمية الموارد البشرررررررررية

ت احلكومة احلر  العاملية الثانية سررررررررررع انتهاءوبعد  العصررررررررررر احلديث،يف اليت شررررررررررهدها العامل تنمية املوارد البشرررررررررررية 

مواردها البشررررية  ربتاعت عادة عمار اليابان، حيث إ على تنمية مواردها البشررررية هبدف ، إى الرتكيز والعنايةاليابانية

 هي السبيل والوسيلة االمثل للتنمية والتطوير. 

َتدر اإلشررررارة اى أن العديد من دول شرررررق آسرررريا حاولت تطبيا سررررياسررررة اليابان يف تنمية مواردها البشرررررية مثل: و 

واليت اصررربحت  ،بالعديد من املميزات تتميز حديثاً تايوان وماليزيا، وبشررركل عام فأن املؤسرررسرررات اليابانية أصررربحت 

ملنظمة بنشررررررررررر ثقافة ا واالهتمام واالبتكاردقة والعمل اجلماعي واإلبداع ا عن غريها من املؤسررررررررررسررررررررررات مثل: الةيزه

و شررريك هلا وتعترب احلكومة اليابانية ان العنصررر البشررري ه والتقييم املسررتمر ملسررتوى عمل ابفراد ورضرراهم الوظيفي.

ودهتا وكفاءهتا، مبواردها البشرررررررررررررررية تركيزاً كبرياً وتع  جب واالهتمامحيث تركز على العناية  ،ية والنجاحيف عملية التنم

 حىت أصبح اليوم يضر  باملوارد البشرية اليابانية املثل يف اجلودة والكفاءة. 

ة يف البلد، إال أن ميكبري لأل  وانتشارعلى الرغم من ما تشهده اهلند من معدالت مرتفعة للفقر  التجربة الهندية:

 صناعة تكنولوجيا املعلوماتإى تطوير  عن أول خطة هلا ترمي نباإلعال م1998قد قامت يف عام احلكومة اهلندية 

من ختلفها البالد بوسيلة هلا وسببًا للنهو   ،من جعل تكنولوجيا املعلومات ةكنت اهلند  وبالفعل فقد يف البلد،

، حيث قامت يف نفت العام باختاذ العديد من اخلطوات واإلجراءات يف سبيل حتقيا أهداف واالقتصاديالتكنولوجي 

بنظم املعلومات يف  االرتقاءو جلنة وطنية رفيعة املستوى هتدف اى تطوير الربجميات  فقامت بإنشاءاخلطة ومتطلباهتا، 

العاملة  ديابيورخص  البشرية املؤهلة هامواردهو وفرة  ،من بلدان الدول الناميةوما مييز اهلند عن غريها  .(38)البلد

                                                           
 440(: احلكومة اإللكرتونية الواقع واآلفاق. مرجع سابا. ص 2006ر: اهلوش، أبو بكر حممود).  ينظ38
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بشكل   باالستثمار ،إى الرتكيز على صناعة الربجميات والتفكرياهلندية يف نفت الوقت، ابمر الذي دفع باحلكومة هبا 

 خالل  %50دراهتا إى بنسبة من زيادة نسبة صا ،ةكنت اهلند من خالل هذه الطريقة وقد كبري يف هذا القطاع 

من جمموع خدماهتا وتعامالهتا  %25م سعت احلكومة اهلندية لتقدمي ما نسبته 2000. ويف عام (39)سنوات املتتاليةال

حتسني  هنا عمدت إىأكما   ،احلاسبات ابلية وتوسيع شبكة املعلومات استخدامبواسطة الرتكيز على زيادة  ،إلكرتونياً 

 سيو إمكانية الوصول إليها. وتب االتصاالتالقوانني والتكلفة الداعمة وأنظمة 

 معظم أمهيتها لىع أكدتيف بناء ورقي اجملتمعات والشعو ، وحديثاً املوارد البشرية ودور أمهية   :مما سبق يتض 

 يف لناميةا البلدان قيام ضرررررورة على وشررررددتاملتخصررررصررررة  ومنظماهتا املتحدة ابمم عن الصررررادرة والبحوث التقارير

 من بدالً  ريةالبشرررررررررررر مواردها على باالعتماد بالقيام البدء يف العالية السرررررررررررركانية الكثافة ذات وخاصررررررررررررة احلايل الوقت

 .املالية مواردها على الرئيسي اعتمادها

 :تنميتهاالموارد البشرية و التي تواجه التحديات المعاصرة  -6

ا د من التحديات املعاصررررررررةتنمية املوارد البشررررررررية يف العصرررررررر احلديث العدي تواجه ودة املوارد ال شرررررررك فيه أن ج، ِو

من  اجملتمعي ا ى حتقيا التنمية املسررررررررررتدامة يفعلى مد ،البشرررررررررررية وكفاءهتا تنعكت بصررررررررررورة مباشرررررررررررة وبدرجة كبرية

 . اجملتمعات

على أمهية املوارد البشررررررررية وضررررررررورة االهتمام والعناية  تأكيد وتشرررررررديد من معظم الدراسرررررررات وابحباثيوجد حديثاً 

يعد و  على اجملتمعات بجل حتقيا التنمية املسررررررررررررتدامة. ولزاماً  اجباً لدرجة انه أضررررررررررررحى و  ،سررررررررررررانبتنمية قدرات اإلن

                                                           
 .441. ينظر: املرجع السابا. ص 39
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. وتعرف التنمية البشرررررررية وفقاً لتقرير التنمية (40)هو حمور التنمية وهدفها وهو الصررررررانع للحضرررررراراتحديثاً اإلنسرررررران 

ملية التنمية الباحثون أن املبادئ وابسرررت لعالبشررررية على أهنا "عملية تنمية البشرررر بواسرررطة البشرررر". ويعتقد معظم 

 :(41)قد ختتلف وتتعدد إال اهنا يف املضمون تشرتك مجيعاً يف املبادئ ابساسية التالية

 حمورها الرئيسي.يف نفت الوقت اإلنسان هو أساس التنمية وهو  -أ

 تدعيم املواطنة الفعالة )الواجبات واحلقوق(. - 

 .اجملتمع  وشرائح فئات مجيع وتفعيل تقوية -ت

 .ةييز دون الفئات املتاحة ملختلف الفرص يف والتكافؤ واإلنصاف املساواة -ث

االسرررررتدامة: ويقصرررررد هبا هنا هي تلبية االحتياجات احلالية لألفراد مع احملافظة على حقوق ونصررررريب ابجيال  -ج

 القادمة من عملية التنمية. 

الياً تواجه العديد ح التنمية البشرررررية تأصرررربح االت، ومع ما يشررررهده العامل من تغريات وتقلبات  يف شررررىت اجملاليوم 

 أبرز تلك التحديات هي  تلك الناَتة عن التقدم التكنولوجي والعوملة. وفيما يلي ، ولعلمن الصعوبات والتحديات

 استعرا  ببرز تلك التحديات املعاصرة.

 التحديات االجتماعية: .1

على التنمية البشررررررررية  عكاسوانملا له من تأثري  ،يف اجملتمعات مية البشررررررررية يعترب الفقر من أبرز حتديات التنو  الفقر:

ل الفرد كاًل  من: الصحة العامة والتعليم ومستوى دخكما أن تأثريه وانعكاسه املباشر ميتد ويأثر على    ،بصورة عامة

                                                           
 .64ص مجهورية مصر العربية: أم القرى للرتمجة والتوزيع.  –دليل إدارة املوارد البشرية، )الطبعة االوى( املنصورة (: 2007: الديب، إبراهيم رمضان ). ينظر40
املنظمة  -حبث مقدم يف مؤةر ) إدارة وتنمية املوارد البشرية يف القطاع العام : الواقع والتطلعات والتحديات ( (. تنمية املوارد البشرية. 2011حبيب، ألربت سيف. ). ينظر: 41

 - 33اخلدمة املدنية و املعهد الوطِن للتدريب ، ابردن و اجلهاز املركزي للتنظيم و اإلدارة ، مصر، ، القاهرة: املنظمة العربية للتنمية اإلدارية و ديوان مصر -العربية للتنمية اإلدارية 
 http://search.mandumah.com/Record/123398 . مسرتجع من:63
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مليون( شخص حول  800وتشري اإلحصائيات احلديثة إى أن هنالك ما يقار  من ) .(42)ومعدل البطالة يف البلد

 القدرة "عدم نه أ من قبل البنك الدويل على حتديد مفهوم الفقر مت وقدهذا من مشرركلة الفقر. اليوم يعانون  العامل 

ن: مؤشر الغذاء م تظم كالً  متعددة مستويات على معيشي" وبشكل عام يتم قياس الفقر أدىن مستوى حتقيا على

 .(43)الصحي ومؤشر التعليم واملعرفة

 اهنم ولديهم الرغبة اجلادة واملقدرة على العمل إال ،وجود أفراد باحثني عن العملهو  هنا يقصرررررررررررد بالبطالة البطالة:

 النمو تراجع على ؤشرررم يف اجملتمعات مبثابة البطالة نسرربة ارتفاع وميثل معدل عليه. يتمكنوا من احلصررول مع هذا ال

ن ارتفاع ، كما أمعينة  اقتصرررررادية، حيث يدل ارتفاع هذا املؤشرررررر على وجود مشررررركال ذلك اجملتمع يف االقتصرررررادي

من تقاس لبطالة نسرررربة ا وبشرررركل عام فأن والسررررياسرررري. االسررررتقرار العام على اً نسرررربة البطالة يف اجملتمعات ةثل خطر 

  .(44)وبدون عمل إى إمجايل القوى العاملة يف البلد خالل نسبة االشخاص يف سن العمل والقادرين عليه

فوق طاقتها توبنسرررررررب وهي عبارة عن تشرررررررغيل موظفني يف االجهزة  واملؤسرررررررسرررررررات بأعداد أكرب  البطالة المقنعة: 

 ،رة يف الدول الناميةاملقنعة بكث وتنتشررررررررر البطالة .ةثل تكديت للموارد البشرررررررررية وهدر هلابذلك االسررررررررتيعابية، فهي 

بتكديت املوظفني يف املؤسررررررررسررررررررات واالجهزة احلكومية مبا يفوق احتياجات تلك  لقيام احلكومات هباوذلك نتيجة 

احلرمان، أما وتدفع هبا للفقر و  ،على املوارد البشرررررررررررررررية . وميكن القول هنا بأن البطالة ةت وتؤثر سررررررررررررررلباً (45)اجلهات

                                                           
 م من املوقع :15/12/2017(، الثروة احلقيقية لألمم، مسرتجع بتاريخ 2010. ينظر: تقرير التنمية البشرية،)42

http://www.un.org/ar/esa/hdr/pdf/hdr10/summary.pdf 
 . 59(: مدخل إى تنمية املوارد البشرية. مرجع سابا. ص 2011)بوكميش، لعلي . ينظر: 43
 .63. املرجع السابا. ص 44
  /https://ar.wikipedia.org/wiki:البطالة املقنعةينظر: املوقع اإللكرتوين  .45
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وحتول املنظمات  ،التكنولوجي احلاصرررررررررررررررل يف  تلف اجملاالتالبطالة املقنعة فتدفع إى ابوى وبابخص مع التقدم 

  .(46)واملؤسسات عو استغالل التكنولوجيا يف اإلنتاج والتقليل من القوى البشرية الزائدة

 التحديات الثقافية: .2

كما وتعاين   ،: تعاين بعض دول العامل وخاصررررررة العامل الثالث من مشرررررركلة االميةاألمية وضرررررعظ األن مة التعليمية

. وعدم مقدرهتا على مواكبة  تلف متطلبات ومتغريات العصرررررررررر احلديث ،أنظمتها التعليمة املوجودة هبا من ختلف 

م أن التحدي ابهم يف جمال التعليم يف الدول العربية يكمن يف 2003ويشرررررررري تقرير التنمية اإلنسرررررررانية العربية لعام 

الرردول النرراميررة تنررادي وتعمررل على حمو ابميررة يف بلررداهنررا يف حني أن الرردول تردي نوعيررة التعليم هبررا، وجنررد هنررا  أن 

 الغربية تنادي حبا التعليم العايل للجميع.

 احلديثة. ويالحظ اسب اآليلويقصد هبا هو عدم املعرفة واجلهل بكيفية التعامل مع تقنيات احل األمية المعلوماتية:

على ضررررررورة إدراج تعلم مهارات احلاسرررررب ابيل وتأكد  يثة توصررررريحديثاً أن العديد من البحوث والدراسرررررات احلد

برامج   سرررررررررررتعمالايف مراحل التعليم املبكر، إضرررررررررررافة إى التأكيد على وذلك احلديثة يف الربامج الدراسرررررررررررية باملدارس 

 .(47)وتقنيات احلاسب االيل احلديثة يف جماالت العمل واالنتاج

 التحديات الصحية: .3

تشرررري اإلحصرررائيات احلديثة إى أن ما يقار  من مليار شرررخص حول العامل اليوم سرروء التغةية والرعاية الصررحية: 

بسررررررربب سررررررروء التغذية املتمثل يف اإلصرررررررابة باإلعاقة الذهنية أو العمى وضرررررررعف القدرة  ،يعانون من مشررررررركلة العجز

                                                           
 . 64(: مدخل إى تنمية املوارد البشرية. مرجع سابا. ص 1201. ينظر: بوكميش، لعلي )46
 .  63. ينظر: املرجع السابا. ص 47
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" بأن ما يقار  FAOلتابعة لألمم املتحدة "ة اوالزراع التعليمية. وتشري اإلحصائيات الصادرة عن منظمة ابغذية

 مليون( شخص يف العامل يعانون من سوء التغذية املزمن.  815من )

واجلدير بالذكر هنا أن الرعاية الصرررررررحية السرررررررليمة تعد أحد أبرز دعائم عملية التنمية يف اجملتمعات، حيث ال ميكن 

  .(48)البيئة الصحية السليمة واجليدةحتقيا تنمية حقيقية وفعلية يف اجملتمع دون توافر 

ا وبالنسبة للصعوبات اليت تواجهه التنمية البشرية: فتأيت مسألة قلة املوازنات املالية يف مقدمة تلك الصعوبات، وتليه

يف املرتبة الثانية قلة الوعي املؤسرررررررسررررررري والفردي بمهية عملية التنمية، ويرى الباحثون هنا أن نقص مشررررررراركة القطاع 

 .(49)ص له تأثري ودور يف هذا الشأناخلا

  الخاتمة:

ملال واملوارد واملتمثلة يف املوارد الطبيعية ورأس ا ،أهم موارد اإلنتاج الرئيسررررررررررررررية الثالثةأحد  اليوم املوارد البشررررررررررررررريةتعد 
ظمات معظم املنيث ان ، حالعامل لرية هدفاً رئيسررياً ملعظم دو مثلت التنمية البشرررية يف العقود ابخ ولطاملا .البشرررية

مبثابة   اهب االسررررررررررتثمارتعد أهنا أضررررررررررحت  ، كما البشرررررررررررية مواردهاأمهية مدى تعي  أصرررررررررربحت  حالياً ،واجملتمعات 
مدى أمهية أن ةتلك مواردها البشررررررررية القدرة على التكيف مع واضرررررررحت تدرك   ، كمامسرررررررتقبلي ناجح اسرررررررتثمار
فإن معظم  ديثاح االقتصررررررررررادياتفإذا كانت املنافسررررررررررة هي ابسرررررررررراس الذي تقوم عليه  هبا. غريات احمليطةت تلف امل

 .اعليه حملافظةوا بشرية أفضل املوارد ال استقطا تسعى جاهدة من أجل  ،املؤسسات يف الوقت املعاصراملنظمات و 

 قيام رورةضررر على ،املتخصرررصرررة ومنظماهتا املتحدة ابمم عن الصرررادرةاحلديثة و  والبحوث التقارير معظم أكدتوقد 
 على باالعتماد مبالقيا البدء يف العالية السرررررررررررررركانية الكثافة ذاتالبلدان  وخاصررررررررررررررة ،احلايل الوقت يف النامية البلدان

                                                           
 .60-59. ينظر: املرجع السابا. ص ص 48
املنظمة  -(  طلعات والتحدياتحبث مقدم يف مؤةر ) إدارة وتنمية املوارد البشرية يف القطاع العام : الواقع والت(. تنمية املوارد البشرية. 2011. ينظر: حبيب، ألربت سيف. )49

 - 33اإلدارة ، مصر،  و، القاهرة: املنظمة العربية للتنمية اإلدارية و ديوان اخلدمة املدنية و املعهد الوطِن للتدريب ، ابردن و اجلهاز املركزي للتنظيم مصر -العربية للتنمية اإلدارية 
 http://search.mandumah.com/Record/123398 . مسرتجع من:63
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الدول يف  من جند أن هنالك العديد وبالفعل  .املالية مواردها على الرئيسرررررررررررررري اعتمادها من بدالً  البشرررررررررررررررية مواردها
اديا من ةكنت من النهو  اقتصررررررر حبيث، رية بشررررررركل صرررررررحيح وفعاليف مواردها البشررررررر باالسرررررررتثمارجنحت العامل 
 .  واملتطورة مصاف الدول املتقدمةضمن  تقف فيما بعدواصبحت  اخالهل

 

 المراج  والمصادر: 

(: اإلدارة االسررررررررررررتاتيجية وتنمية املوارد البشررررررررررررية، )الطبعة ابوى( ابردن : دار 2009أَحد، حممد مسري ) -1

 وائل للنشر والتوزيع. 

(: مدخل إى تنمية املوارد البشرررررررررررية مع دراسررررررررررة الواقع يف الدول العربية، )الطبعة 2011بوكميش، لعلى ) -2
 .توزيعابردن: دار الراية للنشر وال -ابوى( عمان

 م من املوقع :15/12/2017(، الثروة احلقيقية لألمم، مسرررررتجع بتاريخ 2010تقرير التنمية البشرررررية،) -3
http://www.un.org/ar/esa/hdr/pdf/hdr10/summary.pdf 

ر مجهورية مصررر –(: دليل إدارة املوارد البشررررية، )الطبعة االوى( املنصرررورة 2007الديب، إبراهيم رمضررران ) -4

 أم القرى للرتمجة والتوزيع. العربية: 

-انعم( ابوى الطبعة) تكاملي، اسررررتاتيجي مدخل البشررررية املوارد إدارة(: 2009) سرررعيد مؤيد السرررامل، -5

 .والتوزيع للنشر إثراء: ابردن

ات العربية االمار  -(: العوملة وتنمية املوارد البشرية، )الطبعة ابوى( أبوظيب2004املصري، منذر واصف ) -6

 .املتحدة: مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االسرتاتيجية

 https://ar.wikipedia.org/wikiاملقنعة ةاإللكرتوين: البطال املوقع -7
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املال واالقتصرراد )  .(. تنمية املوارد البشرررية من منظور إسررالمى2017البيلى، أمين سررلمان علي سررلمان.) -8

 مسرررررررررررررررتجع من:  32-  .34،  81السررررررررررررررودان، ع -بنررررك فيصررررررررررررررررررل االسررررررررررررررالمي السرررررررررررررروداين ( 

http://search.mandumah.com/Record/808758 

وريررة مجه -(: احلكومررة اإللكرتونيررة الواقع واآلفرراق. )الطبعررة ابوى(القرراهرة2006أبو بكر حممود)اهلوش،  -9

 مصر العربية: جمموعة النيل العربية.

 -(: مهاتري حممد: عاقل يف زمن اجلنون، )الطبعة ابوى(دِّب2005اله عبدالواحد،  عبدالرحيم ) -10

 دولة االمارات العربية املتحدة: ميديا هب للدعاية والنشر. 

(: مدخل إى تنمية املوارد البشرررررررررية مع دراسررررررررة الواقع يف الدول العربية، 2011بوكميش، لعلى ) -11

 دن: دار الراية للنشر والتوزيع.ابر  -)الطبعة ابوى( عمان

 -(: نقررررل أثر الترررردريررررب اى الواقع العملي،)الطبعررررة ابوى( القرررراهرة2010توفيا، عبرررردالرَحن ) -12

 مبيك. -مجهورية مصر العربية: مركز اخلربات املهنية لدإدارة

(. تنمية املوارد البشرررررررررية. حبث مقدم يف مؤةر    ) إدارة وتنمية 2011حبيب، ألربت سرررررررريف. ) -13
 -داريررة املنظمررة العربيررة للتنميررة اإل -املوارد البشررررررررررررررريررة يف القطرراع العررام : الواقع والتطلعررات والتحررديررات ( 

مصررر، القاهرة: املنظمة العربية للتنمية اإلدارية و ديوان اخلدمة املدنية و املعهد الوطِن للتدريب ، ابردن و 
 :رتجع من. مس63 - 33اجلهاز املركزي للتنظيم و اإلدارة ، مصر، 

http://search.mandumah.com/Record/123398 

 –(: إدارة املوارد البشرية يف القطاع العام، )الطبعة ابوى( عمان 2010حسن، حسام إبراهيم ) -14
 االردن : دار البداية ناشرون وموزعون. 

ربية عمجهورية مصررررررررر العربية: الشررررررررركة ال -(: إدارة القوى البشرررررررررية. القاهرة2008درة، واخرون ) -15
 املتحدة للتسويا والتوريدات.

http://search.mandumah.com/Record/808758
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(: تنمية املوارد البشررررررررررررررية يف ظل املتغريات العاملية، )الطبعة ابوى( 2009سرررررررررررررامل، حممود  ىي ) -16

 مصر: اجملموعة العربية للتدريب والنشر.  -القاهرة
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(: إدارة املوارد البشرية، )الطبعة ابوى( 1999عباس، سهيلة حممد و علي، حسن علي ) -26
 ابردن: دار وائل للنشر والتوزيع.  -عمان

 -(: إدارة املوارد البشرررررررية بعد اسرررررررتاتيجي، )الطبعة ابوى( عمان2005عمر وصررررررفي )عقيلي،  -27
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Abstract :  

The present research aims at clarifying the role of counseling,  in rejecting the culture of violent 

extremism among middle school students, and finding differences in gender variable. The 

researcher built a tool consisting of (24) Items divided into four fields. And the results showed 

that the role of counseling is important and influential in the treatment of the culture of violent 

extremism, the results showed that males are more influential in guiding the rejection of the 

culture of violence than females, the researcher made a number of recommendations And 

proposals. 

 ملخص البحث

يهدف البحث احلايل اىل توضيح دور االرشاد يف نبذ ثقافة التطرف العنيف لدى طلبة الدراسة املتوسطة، وأجياد 
( فقرة مقسمة على اربع 24الفروق يف متغري النوع )ذكور، اناث( ، وعمل الباحث على بناء أداة مكونة من )

( وحلل 120، وبلغ عدد افراد العينة ) 2019-2018الثانوية للعام دراسي جماالت، وحدد الباحث طلبة الدراسة 
الباحث االداة احصائيا ، واظهرت النتائج ان دور االرشاد مهم ومؤثر يف معاجلة ثقافة التطرف العنيف ، كما اظهرت 

 وصيات واملقرتحات.ن التالنتائج ان الذكور اكثر تأثري باإلرشاد يف نبذ ثقافة العنف من اإلناث ووضع الباحث عدد م

 

keywords:  educational guidance, extremism, violence, secondary level 

 .االرشاد النفسي ، التطرف ، العنف ، املرحلة الثانوية: الكلمات المفتاحية

 مقدمة 
ثقافة وسطية معتدلة لدى  وتعزيز فتحقيق ، واستقراره اجملتمع أمن لضمان أساسية ركيزة نبذ التطرف العنيف يعد     

أفراده حيقق االستقرار اجملتمعي والتعايش السلمي يف مجيع جوانبه ، وطالب املرحلة الثانوية هم من أشد فئات اليت 
حباجًة لتعزيز مفهوم االعتدال ونبذ التطرف بأشكاله ومفاهيمه سواء كسلوك او كدراسة السيما وأهنم ميرون مبرحلة 

تعد مرحلة إمنائية حرجة ذات مظاهر منو متعددة وخمتلف لعل من أمهها تطور النمو املعريف والعقلي وما املراهقة اليت 
يصاحبه من تغريات جسمية و نفسية وانفعالية واجتماعية وفكرية تتأثر باخلطاب الذي يسمعونه ويتأثرون به ، مما 

صائص ان  الفكري او السلوكي، ان مراعاة  يقتضي التعامل مع افكار التطرف العنيف حبذر شديد سواء على اجل
ومتطلبات منو طالب هذه املرحلة التعليمية تعد من اهم املتطلبات اخلاة هلذه املرحلة ومن أهم مراحل حياة الفرد، 
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فهي مرحلة اإلعداد للحياة العملية  وحتمل املسئولية واملشاركة الفعلية يف اجملتمع كعضو مهم ومؤثر ، واملرحلة اليت 
 (4:  2017)قادرة ،ية تتفق واألفكار اليت يكتسبها. يبدأ فيها املراهق بتكوين قيم سلوك

إن مواجهة موجات التطرف العنيف ال ميكن أن يتم بالطرق التقليدية ، أو اللجوء لألسالي  الدفاعية البحتة ،    
تطلبات الرئيسية وية واستكمال املبل يتطل  تطبيق اسرتاتيجيات طويلة املدى تكون جزءًا أساسيًا من  طط الرتب

من  طط وعناصر العملية الرتبوية ، ونالحظ وجود الضعف يف املؤسسات الرتبوية اليت ينشأ هبا الطلبة يف مواجهة 
فكرة التطرف العنيف واليت ابتعدت عن جان  التثقيف حنو االعتدال والوسطية والتعيش السلمي اجملتمع والتقبل 

طلبة يف هذه املرحلة العمرية شديدي التأثر يف اخلطاب املسموع واملقروء واملشاهد سواء يف االمن لال ر ، وان ال
املؤسسات الدينية او االجتماعية واإلعالمية والقنوات الفضائية والشبكة العنكبوتيه االنرتنت فتؤثر تلك اخلطابات 

وضعف  هتمام باإلرشاد النفسي املدرسيعلى افكاره فيميل حنو ذلك املفهوم فكرا اعتقادا وسلوكا، وان ضعف اال
امكانياته اصبح غري قادر على مواجهة هذه اهلجمة واملوجة املتطرفة مما يستدعي بيان امهية العملية الرتبوية بشكل 
عام واإلرشادية بشكل  اص يف مواجهة التطرف العنيف وما يفرزه من افكار وإعادة تنظيم تلك االفكار وتصحيح 

 (13: 2009االرشاد النفسي . )اخلواجا ،  السلوك من  الل
ان الدور اإلجيايب الذي تؤديه املدرسة يف تفعيل آليات الضبط يف اجملتمع مهمة وكبرية وحتتاج اىل دعم وتطوير      

ومواكبة للتغريات االجتماعية والثقافية اليت مير هبا العامل واجملتمع يف الوقت احلاضر وأصبحت تفرض على القائمني 
لى العملية الرتبوية مسؤوليات مضاعفة تتجاوز حدود التعليم يف منطيته التقليدية ، وتفرض عليهم أيضاً االطالع ع

ت بدور أكثر أمهية يف تعليم الناشئة املعايري والقيم اليت حتافظ على أمن واستقرار اجملتمع، إن العملية الرتبوية يف الوق
ط بسب  قصورها عن أداء بعض األدوار املناط هبا مما يتطل  إعادة احلاضر أصبحت تعاين من الكثري من الضغو 

 (7:  2012النظر فيه بعقلية انفتاحية ال ترفض القدمي كله وال تقبل اجلديد كله دون دراسة ومتحيص. )النوفلي، 
االجتماعية و  ومبا أن االرشاد النفسي يعد من أهم الوسائل الوقائية اليت تعمل على مواجهة املشكالت النفسية    

والفكرية ، واالحنرافات السلوكية بصورة عامة ، ومواجهة مظاهر التطرف العنيف لذي يتسب  يف بناء افكار غري 
منضبطة دينيا واجتماعيا ونفسيا،  ويعد االرشاد النفسي هو اجملال الفعال المتالكه الوسائل الالزمة ملواجهة التطرف 

 سلوب العلمي والقدرة النفسية والذهنية على إشباع بعض حاجات االستماعلعنيف ، ويستطيع وميتلك االرشاد اال
واإلصغاء واستقبال املعلومات من  الل الكت  واخلط  واحلوارات ووسائل اعالم ومواقع التواصل اليت تؤثر بشكل 

ار شخصية الطال  ر وبأ ر  يف نفوس الطالب ، إضافة إىل أنه يلع  دورا مهماً وحيوي ،  فاحملافظة على بناء واستق
وفكره ، ولعمل الباحث وعلى مدى سنوات طويلة يف جمال االرشاد النفسي ومعرفته بأمهية الربامج واخلدمات 
اإلرشادية اليت تقدم للطالب ، وإدراكه كغريه من املهتمني باملرحلة اثانوية وأمهية هذه املرحلة و طورهتا. )ابو اسعد 

 ،2011 :6) 
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نيف الذي ميكن الباحثني من حتقيق األهداف اليت يسعون اليها للحد من خماطره النفسية موضوع التطرف الع    
واالجتماعية والثقافية، والقائمة على القوانني العادلة ، حيث ان التطرف العنيف قائم على الكراهية والتهميش 

جمال من  سي فكري يف أياالجتماعي ونبذ اال ر والتطرف ليس فقط هو ديين بقدر ما هو أي احنياز طريف نف
جماالت احلياة االجتماعية واملهنية والثقافية وغريها ، وان احرتام اال رين ومراعاة احلقوق واليت تعمل على حتقيق 
احلقوق والنصح واإلرشاد والتوجيه واالستدالل الصحيح هو أفضل طريقة ميكن لألفراد والدول استعماهلا لعالج مجيع 

منها اجملتمعات اليوم سواء كانت هذه االحنرافات عقدية ام فكرية. تعمل االمم والشعوب  االحنرافات اليت تعاين
لتغيري واقعها املعاش من حيث توفر الفرصة املناسبة لتحقيق ذلك االجناز والتغيري الذي يقودها اىل األفضل مما كانت 

عمل جاهدة على واألسباب اليت تدعوا له وت عليه سابقاً ومن  الل حتقيق ذلك التغيري البد من توفر ووجود احلوافز
 (16: 2016حتقيقه. )هواري، 

ان التطرف العنيف من  الل الظواهر واملواقف النفسية والرتبوية هلا دور مهم وفعال وهو ذو عالقة وطيدة     
يئة طاقاته ملواجهة هتواجيابية مع االرشاد النفسي بل هو التطبيق العملي لالرشاد ، وله اثر كبري يف توجيه اإلنسان و 

خمتلف تغريات احلياة النفسية واالجتماعية ، فلقد جاء التطرف العنيف يف ظل فرتة من الفوضوية الفكرية واالعالمية 
والثقافية واالستبداد اجملتمعي وضعف االلتزام بالقيم احلميدة واالبتعاد عن القيم االجتماعية وانتشار اخلبائث اليت 

تفسد العقول والضمائر، ان الطلبة يف مرحلة عمرية تقابل مرحلة املراهقة اليت هي مرحلة منو تضر وخترب البالد و 
مهمة مما تساهم يف هتذي  االنسان وتقوم سلوكه وحتد من حاجاته املفرطة اليت تسب  له القلق والتوتر وصعوبة 

يح بعيدا عن ين القومي السليم الصحاالشباع مما يسلك سلوك مهم لذا يعل  التطرف العنيف يف بناء الفكر االنسا
الغلو والتطرف واإلفراط والتفريط  ومن ابرز مقومات اخلطاب الديين املعتدل كي حيقق التغيري اجملتمعي املتكامل هي 
االمر باملعروف والنهي عن املنكر ملالحقة النواقص واالحنرافات يف كل جماالت احلياة ومواجهتها بالتغيري واإلصالح 

 .تمر ال يتيح هلا فرصة النمو واالستفحال وهذا من اهم اهدا ف االرشاد النفسي والعملية الرتبوية واملدرسيةبشكل مس
 (24: 2015)قدري ،

ان تعرض طلبة الثانوية لضغوطات نفسية وغزو اجملتمع متغريات سلبية د يلة اثرت على املنظومة القيمة سواء    
الرتبوية واالجتماعية واجلامعية ، والتأثري االعالمي السليب وااللكرتوين واألوضاع االمنية ، وغريها الكثري من املشكالت 

خمتلف اجملاالت لكي تساهم يف اجياد احللول وتقومي السلوك وبناء  ادت اىل احلاجة املاسة لالرشاد النفسي يف
 (42: 2008الشخصية االجيابية الفعالة املعتدلة واملؤثر للطلبة. )املشابقة ،

تعد عينة البحث اليت تتضمنها الدراسة احلالية، وان موضوع الدراسة من املوضوعات احليوية واملهمة )التطرف      
اجتماعي ونفسيييييييي وتربوي وديين ذات تأثري كبري وحسييييييياس يف حياة االنسيييييييان و اص للمرحلة  العنيف( وهو متغري

العمرية لعينة البحث احلايل )الدراسييييية الثانوية( واليت تظهر فيها كل الرغبات وامليول واال اهات واالعتقادات وتنمو 
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شييييييييييييييرعية وقد مائه الدينية واالعتقادات الاالفكار واملهارات ويبحث الفرد عن هويته الذاتية واالجتماعية يف ظل انت
 تثبت لديه على طول حياته اهلوية واالعتقاد وااللتزام وللبحث جانبان من األمهية مها :

 األهمية النظرية 
 تشري إىل مدى انتشار ظاهرة  التطرف العنيف يف حياة الفرد األسرية واالجتماعية واملدرسية واملهنية. -1
 امهية جمتمع الدراسة احلالية من  الل متغري الدراسة احلالية.قلة الدراسات اليت توضح  -2
 تقدم الدراسة احلالية تشخيص مهم لدور االرشاد النفسي يف توضيح مستويات وخماطر مفهوم التطرف العنيف. -3

 االهمية التطبيقي 
انوية , ثيسيييييهم البحث يف تقدمي وصيييييف وتشيييييخيص ملسيييييتوى التطرف العنيف وانتشييييياره يف بني طلبة املرحلة ال -1

 وميكن اإلفادة منه من قبل العاملني يف اجملال االجتماعي والرتبوي يف املدرسة .
 حماولة ابرز امهية التطرف العنيف يف اكتساب االفكار السلبية واملعنفة لدى االفراد. -2
ثني حيقدم البحث احلايل اداة لقياس وتشيييخيص دور االرشييياد النفسيييي املدرسيييي يف معاجلة التطرف العنيف للبا -3

 واملختصني والرتبويني للفائدة منها يف دراسات الحقة .
 اهداف البحث

 يهدف البحث احلايل اىل :
 .معرفة دور االرشاد اتربوي يف نبذ ثقافة التطرف العنيف يف املدرسة  لدى طلبة الدراسة الثانوية -1
 (اديب -اناث( التخصص الدراسي )علمي -وفق متغريي النوع )ذكور  اإلحصائية الداللة ذات معرفة الفروق -2

 حدود البحث
 اقتصر البحث احلايل على دور االرشاد النفسي املدرسي يف نبذ ثقافة التطرف العنيف. -احلد املوضوعي:
 اقتصر البحث احلايل على طلبة حمافظة دياىل. -احلدود املكانية :
 احلايل على طلبة الدراسة الثانوية .اقتصر البحث  -احلدود البشرية:
 .2019 -2018اجنزت هذه الدراسة يف العام الدراسي   -احلدود الزمانية:

 
 تحديد المصطلحات

 مهنية  اصة بني املرشد املتخصص ، واملسرتشد الذي حيتاج  عملية مبنية على عالقة: النفسي االرشاد  -اوال
للمساعدة ، ويعمل املرشد عن طريق العالقة اإلرشادية على فهم املسرتشد ومساعدته على فهم نفسه وا تيار أفضل 
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كانياته الواقعية ويساعده يف دراته وإمالبدائل املتاحة له بناًءا على وعيه مبتطلبات البيئة االجتماعية وتقييمه لذاته وق
 (17:  2011)ابو اسعد، حل مشكالته.

 تعبري يستعمل لوصف أفكار أو أعمال ينظر إليها من قبل مطلقي هذا التعبري بأهنا غري : التطرف العنيف -ثانيا
مربّرة. من ناحية األفكار، يستعمل هذا التعبري لوصم األيديولوجية السياسية اليت تعّد بعيدة عن التوجه السياسي 

عملة يف حماولة نهجيات العنيفة املستللمجتمع. من ناحية األعمال، يستعمل هذا التعبري يف أغل  األحيان لوصم امل
تغري سياسية أو اجتماعية. وقد يعين التعبري استعمال وسائل غري مقبولة من اجملتمع مثل التخري  أو العنف للرتويج 

آلن ال يوجد توافق يف ا حىت والتطرف العنيف ظاهرة تتسم بالتنوع وتفتقير إىل تعريف حمدد  ، جلدول أعمال معني
 (35:  2012يق ،)توف ما ميكن اعتباره نوًعا من "التطرف العنيف" حيث مل يقدم بان تعريًفا حمدًدا لهاآلراء حول 

من الصف االول متوسط اىل الصف  اعوام ضمن دراسة الستة تقع  مرحلة دراسية هيالمرحلة الثانوية :  -ثالثا
 من وتعينهم قدرات الطلبة وميوهلم من اكتشافه مت ما ترسيخ إىل هتدف االبتدائية السادس االعدادي بعد املرحلة

 الدراسة ملواصلة متهيداً  والتطبيقية الفكرية امليادين بعض تنويع ،وتعميق مع واملهارة املعرفة ، من أعلى مستوى بلوغ
 (.22:  1982العراقية ، وزارة الرتبية(اإلنتاجية  العملية وإعداده للحياة احلالية ،

 والدراسات السابقةاالطار النظري 
 الخلفية النظرية لالرشاد النفسي

،  لتبصري ذاته املسرتشد مشكلة وحتديد ، لتشخيص البيانات ومجع واإلعداد بالتحضري اإلرشادية العملية تبدأ    
  فض املسرتشد على مساعدة املرشد واج  من وكذلك ، اإلرشاد عملية  الل حتقيقها يريد اليت أهدافه وحتديد
 تقومي إىل ، وصوال منها يعاين اليت مشكالته وأسباب قدراته ليدرك االستبصار ، على قدرته لزيادة النفسي توتره

  .املسرتشد حققه الذي التحسن مدى طريق عن اإلرشادية العملية
 االجتماعية أووالعقلية  ،  احلسية سواء جوانبها مجيع من بالطلبة وعناية كبريتني اهتماما احلديثة تعطي ان الرتبية    
 ال جزء ،باعتبارها الرتبوية واإلرشاد التوجيه مؤسسات  الل من إرشاد و توجيه  إىل حيتاج فهو لذا ، النفسية أو

 يف و بل ، التعليمية مؤسساتنا إىل النفسي اإلرشاد  دمات د ول املهم من ، وأصبح التعليمية العملية من يتجزأ
 املفرتض املتابعة ،ومن و والدراسة  االهتمام تستحق ، جمتمعية نفسية تربوية قضية وهذه ، اجملتمع كل مؤسسات

 حيث من البدء الزمان ، لذا جي  طويل من وقت النفسي اإلرشاد  دمات إد ال يف تأ رت قد جمتمعاتنا طاملا
 اآل رون. انتهى
بة درسة الهنا ترتبط بشكل مباشر بالطلاملتطلبات االساسية يف امل من اهم ا اإلرشاد النفسي والتوجيه الرتبوي يعد   

واالرشاد علم قائم على افكار نظرية تتعامل مع السلوك وتنمي املهارات  ، وحتياجاهتم واملشكالت اليت تواجههم 
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 تطور  ومن اهم اجملاالت اليت يهتم هبا االرشاد الرتبوي ، والقدرات  للفرد وتساعده يف حل مشكالته ومنو ذاته
 السلوكية و واالجتماعية النفسية جوانبها املتعلم يف بشخصية التعليم واهتمام أساليبه، ،و وأهدافه مفاهيمه يف التعليم

 ضرورة ، توضح وغريها االعتبارات هذه ، دراسًيا املتأ رين مشكلة باملدرسة مثل ومعاجلة املشكالت اليت تظهر يف ،
 و املدرسة دا ل قيمهم و الطالب سلوك تشكيل يف املسامهةمنها  اليت و األهداف من فالكثري التوجيه و اإلرشاد
 ألهدافهم حتقيقهم دون وحتول جناحهم، طريق تعرتض اليت ختطي العقبات يف مساعدهتم  ،  ارجها
 متعددة جوان  تغطي فخدماته الرتبوية جوانبها ، مبختلف الرتبوية العملية من يتجزأ ال جزء النفسي اإلرشاد    
 جمموعة باستخدام الطال  عن واملهنية واالنفعالية الرتبوية واالجتماعية املعلومات توظيف  الل من العملية هذه يف
 (138، 2008ومهنية )املشابقة : وشخصية تربوية قرارات اختاذ يف املساعدة املتخصصة هبدف األسالي  من
 وال منها ، يتجزأ ال اإلرشاد جزءاً  عملية تعترب احلديثة الرتبية أن حيث تكامل عالقة بالرتبية اإلرشاد تعد عالقة   

 تغيري يف والتعليم التعلم عملييت اإلرشاد يتضمن حيث بينهما متبادلة ، اإلرشاد فالعالقة بدون بالرتبية التفكري ميكن
 مجيع يف الفعال لإلرشاد احليوي اجملال الرتبوية املؤسسات وتعترب واإلرشاد، التوجيه عملية الرتبية السلوك ، وتتضمن

  (61، 2016)العزة: العامل. أحناء
 أصبحت متطورة مهنية عملية تربوية الرتبوي اإلرشاد أن كما املسلمات، من أصبحت الرتبوي اإلرشاد ان أمهية     
 واإلرشاداملطلوبة ،  اإلرشادية للحاجات مجيعاً  مقننة تستجي  وأسالي  واضحة وأغراض حمددة ومفاهيم قيم هلا

 نوع خيتار وأن وأهدافه ، وميوله مع قدراته تتالءم اليت الرتبوية اخلطط رسم يف الفرد مساعدة عملية هو الرتبوي
 التعليمي للمستوى بعد فيما ة الرتبوي اإلمكانات اكتشاف يف اليت تساعده الدراسية واملواد املناسبة واملناهج الدراسة
 حيقق توافقه مبا الرتبوية املشكالت وعالج تشخيص يف واملساعدة الرتبوي برناجمه يف يف النجاح ومساعدته احلاضر
 (43: 2004عامة. )يوسف،  بصفة الرتبوي

 مبررات عملية االرشاد في المدرسة
 االجتماعي احمليط دا ل إشعاع أصبحت مركز وإمنا واملعرفية العلمية املواد الطالب تعليم فقط املدرسة وظيفة تعد    

 أدى االجتماعية الشرائح لكل مشاعة أصبحت التعليم كما عملية املهين ، التوجيه وظهور البيئة ، يف مؤثر وعنصر
واملعريف  العلمي التطور ومستوياهتم ، قدراهتم يف الطالب بني تباين إىل أدى مما جمتمعات خمتلفة من الطلبة اقبال إىل
 الدراسة عن بعض الطالب تعطيل إىل أدت مما اجملتمع دا ل املشكالت تزايد علمية ، حركة من العامل يشهده وما

 ولذلك ، العقلية الطالب قدرات مع تتالءم ال قد التدريس املناهج وطرق أن كما والتسرب ، الرسوب نسبة وزيادة
النفسي. )االسدي ، التوافق  وحتقيق واملعريف العلمي للنمو للطالب املالئم النفسي اجلو توفري من الضروري أصبح

 (36، 2003ابراهيم : 
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 مناهج عملية االرشاد التربوي
 ما لدى مستثمراً  ممكن حد أقصى إىل هبا للوصول املختلفة الطال  بقدرات بالدفع يتمثل :اإلنمائي المنهج-أ 

 السليم النمو ألن هلا الفرد يطمح غاية أقصى هو النمو أن فيه الشك ومما واإلمكانات ، القدرات تلك من الطال 
 عدم مشكالت املشكالت تلك أهم بالنمو ومن عالقة هلا اليت املشكالت من والتخلص والسعادة اإلنتاج يعين

 االجتماعي.  غري باألمن والسلوك الشعور عدم ومشكالت املختلفة النضج
 واالرتقاء السليم منوهم رعاية العاديني هبدف األفراد إىل او تقدم  منو ، عملية اإلرشاد عملية املنهج هذا ويعترب

 والرتبوي واالجتماعي والصحي النفسي توافقهم لتدعيم واستعداداهتم وكفاءاهتم وقدراهتم إمكاناهتم ورفع بسلوكهم
الطلبة  لأل ذ بيد املدرسي واإلرشاد التوجيه برامج ختطيط يف املنهج هذا ويفيد ممكنه أقصى درجة إىل واملهين

 واالجتماعية.  الشخصية جوانبهم مجيع يف التوافق إىل هبم والوصول والتالميذ
 طريق عن املشكالت املختلفة يف الوقوع عدم إىل وأقرانه وذويه الطال  إرشاد إىل يسعى  :الوقائي المنهج - ب

 فيها الوقوع على املرتتبة والتحصيلية النفسية واالجتماعية وباألضرار فيها ، وقوعه قبل املشكالت بتلك تبصريه
 وسائل وكل والنشرات واحملاضرات العالجي اجلماعي واإلرشاد التوجيه اجلمعي حصص ذلك لتحقيق مستخدماً 
 ملصقات جداريه.     وضع طريق عن أو نشاطات أو مدرسية إذاعة من املدرسة له يف املتاحة اإلرشاد

 :العالجي المنهج - ج
 الدراية املرشد من الوقائي ، ويتطل  اإلرشاد وسائل من الطال  يستفيد مل إذا حتمية ضرورة يصبح املنهج هذا

 حدوثها من احلد أو املشكالت تلك من الطال  لتخلص مساعدة هبدف وفنياته اإلرشاد بأسالي  العميقة واملعرفة
 الفرد. عند النمو استمرارية من حتد املشكالت أن فيه الشك مما النمو ألنه طريق يف يسري أن ليستطيع وتكرارها

 مفهوم ومدخل للفكر المتطرف العنيف
 ميكن تعريف التطرف الفكري باعتباره ميواًل متضخمًا حنو رؤية ما، ينطوي بالضرورة على نظرة دونية للرأي اآل ر
وحنن هنا بصدد حالة وجدانية تصاحبها نظرة غري ودية لآل ر. وقد تتضمن سلوكاً عدوانياً، بالقول أو الفعل،  اه 

، وامندة منو ظاهرة التطرف الفكري لدى األفراد يعود .وهذا اآل ر قد يكون آ ر سياسيا أو ثقافياهذا اآل ر. 
 (Mc Carthy;2016:16)بصورة أساسية إىل ثقافة األنا وإقصاء اآل ر.

و د هذه الظاهرة جذورها األكثر عمقًا يف التنشئة األوىل، البعيدة عن ح  اآل رين، واإلصغاء ملا يقولون. كما 
جيد العنف جذوره األوىل يف منظومة من املعطيات الثقافية واالجتماعية والسياسية، ويف السنوات األ رية، أمكن 
النظر إىل التزاوج بني العنف والتطرف الفكري، الذي ساد عدداً من الساحات العربية، باعتباره تزاوجًا بني ميولني 

 .االعرتاف باآل ر، بل يدعو إىل حماربتهجاحنني، أولد هنجاً إقصائياً، ال يقتصر على عدم 
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وقد يكون العنف نتيجة ألوضاع قائمة وقد يصبح سببًا هلا. ورمبا يغدو سببًا ونتيجة يف الوقت نفسه. وليس     
، وقد ناقش ماكس فيرب .للعنف هوية دينية أو وطنية، ذلك أن جوهره يتناقض مع فلسفة الدين، كما الوطن اجلامع

 .ياسي وجذوره األساسية، إال أن مقاربته ركزت إمجااًل على البعد املرتبط بالدولة الوطنيةمفهوم العنف الس
وأياً يكن األمر، فثمة تطرف فكري يف الساحة العربية الراهنة البد من االعرتاف به اعرتافاً مسؤواًل. و الفاً ملنطق 

ار تفاعالته إيقاعاته، والتأثري املمنهج يف مساالستسالم للواقع، فإن االعرتاف املسؤول به يعين العمل على ضبط 
 ((Abrams;2015:12 املختلفة.

 النظريات التي تفسر التطرف )الخلفية النظرية(
 متعلم كسلو  بأنه العنيف التطرف سلوك تفسر النظرية هذه أصحاب يعرف :االجتماعي التعلم نظرية -اوال
 غريه ندع مشاهدهتا طريق عن السلوكية أمناطه من الكثري يتعلم الفرد أن إىل ذلك ويعزون األغل ، على

 والديهم عند مناذج مالحظة طريق عن العنيف التطرف سلوك يتعلمون حيث األطفال، لدى و اصة
 ال فانه لداملق السلوك على الطفل عوق  فإذا بتقليدها، يقومون مث ومن النماذج من وأصدقائهم ومدرسيهم

 ألربت ويعد لعنيف.ا التطرف هلذا التقليد مرات عدد فيزداد عليه، كوفئ  إذا أما لتقليده، القادمة املرات يف مييل
 الباحثني رأشه من املالحظة  الل من بالتعلم أيضا يعرف ما أو االجتماعي التعلم نظرية أسس واضع باندورا
 بني يزمي ووه املالحظ. لدى السلوك مستوى على النماذج ملشاهدة البالغ األثر  ريبياً  أوضحوا الذين

 تأديته أن يه،إذسيؤد أنه بالضرورة يعين ال للسلوك الشخص فاكتساب له، وتأديته للسلوك الفرد اكتساب
 أن توقع فإذا ،السلوك نتائج وعلى التقليد، نتائج من توقعاته على مباشر بشكل تتوقف النموذج لسلوك
 له تقليده تاحتماال فان سلوكه( لىع سيعاق  أي ) سلبية بنتائج عليه سيعود النموذج لسلوك تقليده

 لذلك تقليده تماالتاح فان اجيابية بنتائج عليه ستعود النموذج لسلوك تقليده أن املالحظ توقع إذا ستقل،أما
  )(Pateraki,2014:19.أكرب تصبح السلوك

 لباخ العنف نظرية -ثانيا
 والتطرف ربة،املضط اإلنسانية العالقات مع التعامل طريق عن فعالية وذو وابتكارية هامة نظر وجهة باخ تبىن "

 الطاقة لتفريغ مصمم ذايت تعليم طريقة أيضاً  وهو كتطرف  نفسي نظام شديد با تصار هو باخ لتصور وفقاً  العنيف
 العنيفة، املتطرفة كارهماف مع وتتناس  هلم مناسبا يرونه ما وفق السوية العالقات على للحفاظ جذرياً  للناس السلبية
 واملوجه الذات حنو وجهامل السليب املباشر، وغري املباشر البشري العدوان صيغ كل  على العنيف التطرف العنف ويركز
 . )(Hillsber;2016:42مجاعة، أو فردياً  اآل رين حنو
 أو خلوفا مثل الضيق عوامل ضد ميكانيزم األساس يف هو العدوان أن فكرة العنيف التطرف العدوان ويرفض 

 التطرف أن به ملسلما فمن البناءة، العدوانية بالطاقة االنتفاع على بالغ باهتمام ويركز اإلحباط، أو بالنقص الشعور
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 العنيف التطرف عن تعبريال صيغ فان إثارته ومبجرد نسبية ةبسهول يثار مكتسباً  أو فطرياً  كان  سواء اإلنساين العنيف
 احلد إىل وترفع تاملمي العداء من األدىن احلد إىل ختفض األقل على أو بفاعلية تتحكم اليت الطرق وهي وتوجيهه،
 الفهم العنيف طرفالت ويتضمن النمو، إىل تؤدي أن ميكن واليت املتطرف للسلوك املؤثرة أو البناءة الصيغ األقصى
 وتدبر إدارة سوء نم الوقاية يف يسهم كما  البشري، والسلوك لالنفعال واملسترتة الظاهرة املستويات من لكل الكامل
 والعمل لتدري ا يف فعال كمنحى  النظرية هذه وفق املعاجلني من الكثري يستخدم هلذا املدمر، العنيف التطرف

 (47: 2011كوري،). عنيف متطرف سلوك ذوي األفراد مع اإلكلينيكي
 دراسات سابقة للتطرف العنيف

 ( 2012دراسة : حممد ) -1
هتدف الدراسة إىل التعرف على طبيعة واقع التوجهات التطرف العنيف  ،من  الل حتديد مستوياته وتقدير أبعاده 

تفعيل دورهم يف حتقيق و االجتماعية بني مكوناته املختلفة يف املدينة، لغرض الوصول إىل إمكانية تنمية مشاعر أفراده 
التوافق واالنسجام وقبول اآل ر والعيش برفاهية، وما إىل ذلك من آثار اجيابية يف توفري االستقرار واألمن االجتماعي 

( فردًا من مركز مدينة املوصل، مت 150والسياسي وحتديد املشكالت النامجة عن ذلك. مشلت عينة البحث )
نة األمين ، وهم ميثلون جمتمع البحث موزعني على أحيائها املختلفة يف جانيب املديا تيارهم بطريقة العينة احلصصية

واأليسر، ويعد هذا البحث من البحوث الوصفية التحليلية واملناهج املتبعة فيها هو املنهج التارخيي ومنهج املسح 
بالوسائل اإلحصائية ذات ( فقرة، ومتت معاجلة البيانات 48االجتماعي.أعتمد البحث على مقياس حيتوي على )

 الصلة باملوضوع كالوسط احلسايب واالحنراف املعياري وا تبار التائي للمقارنة بني متغريات البحث وبرنامج
(SPSS) لتحليل الفقرات البحث، وكشفت النتائج عن عدم وجود فروق دالة بني املكونات االجتماعية يف مستوى

بني   مدينة، وكذلك أشارت نتائج البحث ان التوجهات الفكرية املتطرفة الشعور بالتوجهات الفكرية املتطرفة  يف
مكونات اجملتمع العراقي و اصة مدينة املوصل مازال ينتابه نوع من اخلوف ويتسم باهلشاشة وبالتايل فهو معرض 

 .للتهديد باالهنيار يف أية حلظة
 ( 2017دراسة : دعيم ) -2
املدرسّية لثقافة املعاجلات  اإلدارة نشر ومضمون توجهات الفكرية املتطرفةال مفهوم عن الكشف هتدف الدراسة إىل   

هلذه التوجهات الفكرية املتطرفة  يف مدارس اجلليل من وجهة نظر جمتمعّي ، مشلت الدراسة عّينة جمتمعّي تكونت 
مع واملؤسسات اجملت فرًدا مّت ا تيارهم بالطريقة القصديّة، منهم مديرين ومديرات ومعلمني ومندوبني عن 27من 

احمللّي ة واملدنّية. لتحقيق أهداف الدراسة مّت بناء أداة مقابلة عبارة عن سؤالني مفتوحني. وأظهرت نتائج الدراسة أّن 
 العّينة اجملتمعّية تنظر إىل التوجهات الفكرية املتطرفة  بعدة مفاهيم
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منظومة سلوكيات  هي تطوير عالقات غري سليمة، وتبينوفًقا للرتتي  التنازيل التايل التوجهات الفكرية املتطرفة  
  اطئة، وهي تربية، وأ ريًا هي منهجّية. يف حني تبني من النتائج أن العنّي اجملتمعّية تنظر إىل عملية التطرف الفكري
ت نبعدد من توجهات وفًقا للرتتي  التنازيل التايل ، نشر التوجهات الفكرية املتطرفة  من  الل شبكة االنرت 

 (Santrock;2016:21 )واالعالم.
 إستراتيجيات محاربة التطرف 

تعلم الطلبة على االسلوب احلواري القائم على التفكري واإلبداع الذي يسمح للطلبة يف كتساب ثقافة السالم  -1
 والوئام وح  اال رين ونشرها يف جمتمع املدرسة ونقلها للمجتمع  ارج املدرسة.

املدرسة كمؤسسة تربوية عليه أن حبديد الطلبة الذين ممكن أن يكونوا عرضة لالنسياق استخدام االرشاد يف  -2
 .وراء األفكار اهلدامة وحماولة توجيههم ووضع برامج  اصة هلم

تشجيع الطلبة على التعاون فيما بينهم وبث روح العمل اجلماعي وإبداء الرأي والنقد للرأي اآل ر مع االحرتام  -3
 .مساعدة اال روالتسامح والتقبل و 

تشكيل جلان ومجاعات لألنشطة الالصفية مثل اإلذاعة املدرسية اليت تساعد على تكوين رأي عام بني الطلبة  -4
 . اه القضايا املختلفة وتوسيع معارف الطلبة ، وربطهم باألحداث اجلارية وإتاحة الفرصة للنقد والتعبري احلر

 .وارءات مع املعلمني واملفكرين وإتاحة الفرصة للنقاش واحلبث مبادئ التسامح الفكري بني الطلبة عرب لقا -5
 (63: 2013)ليث كرمي محد ،

 اجراءات البحث
 منهج البحث:

 استخدم يف هذا البحث املنهج الوصفي التحليلي باعتباره انس  املناهج واليت تتالءم وأهداف البحث احلايل. 
 مجتمع البحث.

التابعة اىل املديرية العامة لرتبية  بعقوبة  مبدينة الدراسة الثانوية يف املدارس الثانويةطلبة   احلايل البحث جمتمع يشمل
( مدرسة ويبلغ عدد طلبة الدراسة الثانوية  27(  والبالغ عددها )2019-2018دياىل للعام الدراسي )

إلحصاء عبة امت احلصول على املعطيات اإلحصائيات اخلاصة مبجتمع البحث وعينته من ش (، وقد15783)
 العراق. -املدرسي التابعة لقسم التخطيط الرتبوي يف املديرية العامة لرتبية دياىل

 عينة البحث 
( من اجملتمع الكلي و %1( طال  وطالبة من يف مدينة بعقوبة وهو ميثل نسبة )120بلغ عدد افراد عينة البحث )

 ( يوضح تقسيم عينة البحث.1اجلدول )
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 ( 1جدول )
 البحث توزيع عينة

 التخصص نوع جنس المدرسة  التخصص  نوع جنس المدرسة 
 ادبي علمي مدارس االناث ادبي علمي مدارس الذكور

 15 15 ثانوية عائشة 15 15 ثانوية طرفة بن العبد
 15 15 اعدادية امنة بنت وهب 15 15 اعدادية الفلق

 120                               المجموع الكلي للطلبة
 اداة البحث 

 االطالع ألهداف البحث احلايل ، وبعد  مناسبة أداة على الباحث حصول ولعدم احلايل البحث أهداف لتحقيق
 موزعة على ثالث جماالت ( فقرة 24اداة للبحث احلايل مكونة من ) بناء مت السابقة، والدراسات األدبيات على
( 2،1، 3ابدا( ولكل بديل وزن معني ) -احيانا -)دائماالرتبوي والنفسي واالجتماعي وله ثالث بدائل  هي

( وما الوسط 24( واقل درجة )72للفقرات االجيابية والعكس للفقرات السلبية  وكانت اعلى درجة للمقياس )
 (.48الفرضي فيبلغ )
 صدق االداة 

 دليل اجله ، وهومن  أُعد الذي للغرض اداء املقياس مدى عن تكشف اليت السايكومرتية اخلاصية هو الصدق
الصدق  باستخراج الباحث قام البحث أداة صدق من التحقق تقيسه وألجل أن يفرتض ملا الفقرات قياس على

 يف واملختصني اخلرباء من جمموعة االداة على  فقرات بعرض وذلك املقياس بناء مستلزمات من يعد الذي الظاهري
 نسبة متثل وهي فأعلى  %)٨٠نسبة) نالت اليت الفقرات على االبقاء مت ضوء آرائهم ويف والنفسية ، الرتبوية العلوم
 ( (Robyn,2014:23 عدل اخلرباء بعض الفقرات.  وبذلك قبول

 تحليل فقرات القياس
 م تحليل لفقرات احصائيا بأسلوبي ت
 المجموعتان المتطرفتان  -أ

حلساب القوة التمييزية لكل فقرة من فقرات االداة مت اجراء اخلطوات أآلتية  تطبيق املقياس على عينة التحليل مث    
 حتديد الدرجة الكلية لكل استمارة .

 ترتي  االستمارات تنازلياً حبس  درجاهتا الكلية من أعلى درجة إىل أوطأ درجة.  .1
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( من االستمارات احلاصلة %27أعلى الدرجات يف املقياس و)( من االستمارات احلاصلة على %27تعيني ) .2
على أدىن الدرجات واللتان متثالن جمموعتني بأكرب حجم وأقصى متايز ممكن، وبلغ عدد االستمارات يف كل 

 ( استمارة.59( استمارة وعليه فان عدد االستمارات اليت  ضعت للتحليل يكون )27جمموعة )
حنراف املعياري لدرجات املفحوصني لكل جمموعة عن كل فقرة من فقرات املقياس استخراج الوسط احلسايب واال  .3

مث طبق اال تبار التائي لعينتني مستقلتني ال تبار الفروق بني درجات اجملموعة العليا واجملموعة الدنيا يف كل 
 ( يبني ذلك :2( وقد تبني مجيع الفقرات مميزة وجدول )98( وبدرجة حرية )0,05فقرة عند مستوى داللة )

 ( 2جدول )
 القوة التميزية للفقرات

القيمة  المجموعة الدنيا المجموعة العليا ت
التائية 

 لمحسوبةا
االنحراف  الوسط الحسابي

 المعياري
االنحراف  الوسط الحسابي

 المعياري
1 2.553 0.555 2.220 0.613 5.221 
2 2.464 0.664 2.2024 0.6970 3.525 
3 2.381 0.597 2.023 0.725 4.925 
4 2.053 0.728 2.057 0.781 5.650 
5 2.470 0.637 1.892 0.804 7.554 
6 2.285 0.701 2.107 0.815 2.168 
7 2.642 0.613 2.119 0.824 6.536 
8 2.684 0.548 2.154 0.773 7.239 
9 2.723 0.573 2.071 0.823 8.536 

10 2.595 0.591 1.982 0.761 8.237 
11 2.452 0.607 1.982 0.687 6.643 
12 2.756 0.552 2.232 0.773 7.141 
13 2.535 0.618 1.982 0.754 7.360 
14 2.750 0.486 2.089 0.756 9.519 
15 2.678 0.539 2.178 0.720 7.200 
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 ط الفقرة بالدرجة الكلية للمقياسارتبا

زات هذا , ِإذ انَّ من ممييقصد هبا معامل االرتباط بني األداء على كل فقرة واألداء على اال تبار بأكمله
األسلوب أَن يقدم مقياساً متجانساً يف فقراته , إذ ِإن الفقرة اليت ترتبط ارتباطاً ضعيفاً جداً مع احملك )املقياس( تعد 

عىن ان يت تقيسها فقرات املقياس األ رى ِإذ جي  استبعادها , مبغالبًا فقرة تقيس مسة ختتلف عن تلك السمة ال
الفقرة تقيس املفهوم الذي يقيسه املقياس بصفة عامة , وتوفر أحد مؤشرات صدق البناء. 

Binrfker;2012:32)) 
رتباط ا وحلساب معامل االرتباط بني درجة كل فقرة من فقرات االداة والدرجة الكلية استعمل الباحث معامل        

بريسون, وقد تبني أن معامل االرتباط بني درجة الفقرة والدرجة الكلية مجيعها ذات داللة إحصائية عند 
( 99( وبدرجة حرية )0.088( ألن مجيع معامالت االرتباط أعلى من القيمة اجلدولية البالغة )0.05مستوى)
 ( يوضح ذلك.  3واجلدول )

 (3جدول)
 الفقرة والدرجة الكلية للمقياسمعامالت االرتباط بني درجة 

16 2.440 0.616 2.006 0.754 5.783 
17 2.571 0.574 2.083 0.753 6.676 
18 2.333 0.763 1.964 0.749 4.471 
19 2.339 0.636 1.963 0.749 5.071 
20 2.684 0.503 2.184 0.739 7.247 
21 2.761 0.492 2.154 0.728 8.861 
22 2.660 0.556 2.154 0.773 6,882 
23 2.492 0.529 2.071 0.723 7.541 
24 2.119 0.862 1.632 0.805 7.912 

 معامل االرتباط تسلسل الفقرة معامل االرتباط تسلسل الفقرة
1 0.226 12 0.308 
2 0.154 13 0.396 
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 مؤشرات الثبات
يقصد بالثبات الدقة يف أداء األفراد واالستقرار يف النتائج عرب الزمن  ، ان عدم تأثر نتائج اال تبار بصورة جوهرية    

بذاتية املفحوص, أو إن اال تبار فيما لو ُكرر على اجملموعة نفسها بعد فرتة زمنية حنصل على النتائج نفسها أو مقاربة 
( 0.83كرونباخ ، فكانت قيمة معامل ثبات املقياس )  -ت من  الل اسلوب الفا، وقدمت استخراج قيمة معامل الثبا

 ويعد املقياس دا ليا الن هذه املعادلة تعكس مدى اتساق فقرات دا ليا  .
 الوسائل االحصائية

 خراج النتائج  لألهداف املوضوعه.( لتحليل الفقرات واستspssاستخدم الباحث برنامج )
 عرض النتائج وتفسيرها

 .معرفة دور االرشاد النفسي في نبذ ثقافة التطرف العنيف في المدرسة  لدى طلبة الدراسة الثانوية -اوال
من اجل الوصول للهدف األول قام الباحث بعملية حتليل البيانات اليت حل عليها من افراد العينة بعد تطبيق     

  فبلغ الكلية الطلبة درجات متوسط حساب مت دف، اذاالداة عليهم، ومت ا تيار اال تبارات اليت تتناس  وهذا اهل
 (48البالغ  )  الوسط الفرضي مع القيمة هذه مطابقة ( وعند9.05(قدره  معياري وباحنراف درجة (61.6)

البالغة   اجلدولية القيمة من اكرب وهي ( درجة1.96) بلغت احملسوبة التائية القيمة أن وجد التائي اال تبار باستخدام
 . يوضح ذلك (4) واجلدول إحصائًيا دالة وهي (0.05) داللة مستوى عند

 

3 0.205 14 0.288 
4 0.047 15 0.145 
5 0.270 16 0.155 
6 0.142 17 0.188 
7 0.282 18 0.319 
8 0.295 19 0.263 
9 0.323 20 0.282 

10 0.364 21 0.254 
11 0.305 22 0.320 
12 0.116 24 0.251 
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 (4الجدول)
 

 المتوسط الحسابي ، واالنحراف المعياري والمتوسط الفرضي والقيمة التائية 
االنحراف    المتوسط الحسابي العينة

 المعياري
 المتوسط
 الفرضي

 القيمة التائية
 الجدولية المحسوبة

120 61.06 9.05 48 3.41 1.96 
 

( وبعد اجراء املقارنات بني الوسط احلسايب واملتوسط الفرضي وكذلك 4توضح املؤشرات االحصائية جلدول )     
املقارنة بني الدرجة التائية احملسوبة والدرجة التائية اجلدولية تبني ان دور ان لالرشاد النفسي املدرسي دور اجيايب يف 

(، توضح نظرية 2017لثانوية وتتفق هذه النتائج مع دراسة )دعيم )نبذ ثقافة التطرف العنيف لدى طلبة الدراسة ا
باندورا كلما توافق الفرد يف معايريه اجملتمعية وعمل على تنضيجها من  الل النصيحة وتصحيح أخلطأ اذ اصبح 

لف تاكثر وعيا ومعرفة واعتداال ، اما نظرية باخ فقد اوضحت ان توفر احلاجات لإلنسان حيقق له االعتدال مبخ
 مفاهيمه اللفظية واألدائية.

 -اناث( التخصص الدراسي )علمي -وفق متغريي النوع )ذكور  اإلحصائية الداللة ذات معرفة الفروق -:-ثانيا
 اديب(

 متغري النوع )ذكور، اناث( -أ
بة االستجا درجات يف إحصائًيا دالة فروق أوضحت نتائج البحث من  الل تطبيق األداة على عينة البحث توجد   

( 6.26قدره ) معياري باحنراف (18,6) للذكور احلسايب الوسط أن ، اذ وجد واإلناث الذكور على االداة بني
إن  التائي اال تبار استخدام نتائج وأظهرت ( ،3.54قدره ) معياري باحنراف (15.1) احلسايب لإلناث والوسط
 كانت حيث 0.05 داللة مستوى عند إحصائًيادال  اإلناث درجات ومتوسط الذكور درجات متوسط بني الفروق
 . ذالك يوضح (5)واجلدول (2) البالغة اجلدولية القيمة من القيمة أكرب ( وهذه3.2) احملسوبة التائية القيمة
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 ( 5جدول )
  اإلناث درجات متوسط بين للفرق التائي االختبار نتائج يبين

 المؤشر      
 اإلحصائي

 النوع

المتوسط  العدد 
 المحقق

االنحراف 
 المعياري

مستوى  القيمة التائية 
 الجدولية المحسوبة  داللة 

 3.3 6.26 18.6 60 ذكور
 

2 0.05 
 3.54 15.1 60 اناث

 
( وبعد اجراء املقارنات بني املتوسط احلسايب لعينة الذكور من الطلبة واملتوسط احلسايب لالناث 5يتضح من اجلدول )

ومقارنة الدرجة التائية احملسوبة والدرجة التائية اجلدولية تبني ان الفروق دالة احصائيا لصاحل الطالب من الطلبة 
الذكور ، أي ان دور االرشاد فعال يف نبذ ثقافة مفهوم التطرف العنيف لدى الطالب اكثر من الطالبات ، ويفسر 

نسهم ية متنوعة ومتعددة سواء مع اقراهنم ونوع جذلك يف ضوء نظرية باندورا ان الطالب يتمتعون بعالقات اجتماع
او ، مما يتعرضون خلربات متعددة ومتنوعة فيبحثون عن النصيحة واإلرشاد ، هناك نصائح مزعجة يرفضونه ومنها 
جيدة تعترب معتدلة كالتطرف العنيف وهكذا عندما يستمعون خلطبة بالتلفاز او املسجد او وسائل التواصل مما 

عايري االعتدال مقارنة باإلناث اليت تتحدد عالقتها مع نوع جنسها وأمها وأقارهبا وطبيعة اجملتمع اليت تكونت لديه م
 ( .2012يفرضها مما تكون  ربهتا باخلطاب اقل من الذكور وهذا يتفق مع دراسة حممد )

 أديب. – علمي :الفرع الدراسي  -ب
 الوسط أن ، اذ وجد طلبة الفرع العلمي واألديب الداة بنياالستجابة على ا درجات يف إحصائًيا دالة فروق توجد    

 باحنراف (19.3احلسايب للفرع العلمي ) والوسط (7.3قدره) معياري باحنراف (21.5) للفرع االديب احلسايب
االديب  درجات طالب الفرع متوسط بني إن الفروق التائي اال تبار استخدام نتائج وأظهرت ، (5.4) قدره معياري

 من القيمة أكرب وهذه (3).احملسوبة التائية القيمة كانت حيث 0.05 داللة مستوى عند العلمي دال إحصائًياو 
 . ذلك يوضح (6)واجلدول  )2(البالغة  اجلدولية القيمة
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 (6اجلدول )
 واالدبي العلمي الفرع درجات متوسط بين للفرق التائي االختبار نتائج يبين

االنحراف  المتوسط المحقق العدد  الفرع    
 المعياري

مستوى  القيمة التائية 
 الجدولية المحسوبة  داللة 

 0.05 2 3 7.3 21.5 60 ادبي
 5.4 17.3 60 علمي

 
( ( وبعد اجراء املقارنات بني املتوسط احلسايب لعينة الفرع األديب من الطلبة واملتوسط احلسايب 6يوضح جدول )    

للفرع العلمي من الطلبة ومقارنة الدرجة التائية احملسوبة والدرجة التائية اجلدولية تبني ان الفروق دالة احصائيا لصاحل 
لنفسي املدرسي يلع  دور مهم يف نبذ ثقافة مفهوم التطرف العنيف لطلبة طلبة الفرع االديب ، أي ان االرشاد ا

( ، اذ تفسر نظرية باخ ان الفرد 2017الفرع االديب مقارنة بالفرع العلمي وتتفق هذه الدراسة مع دراسة دعيم )
ها التقدير نيسعى اىل اشباع حاجته االساسية مبختلف الطرق املمكنة سواء كانت عقالنية او عدوانية ، سواء م

االجتماعي وبناء العالقات والتقدير واحلاجة الدراسية لكي حيقق ذاته ، ان طلبة الفرع االديب هم اكثر اهتماما يف 
نشاطات املدرسية والصفية واجملتمعية ، ويتميزون بتنوع حسي نتيجة ختصصهم االنساين ويستخدمون وقت اقل 

ايري الجتماعي مما يتيح امامهم فرص جيعلهم ذوي  ربة فيكونون معللمذاكرة  فيستهلكون اكثر وقتهم بالتواصل ا
االعتدال اجملتمعي كخطاب وسلوك ونعكس هذه على استجاباهتم على االداة مقارنة باستجابات الفرع العلمي هم 

 (.2012ايضا لديهم معايري لالعتدال ولكن اقل من طلبة االديب وختتلف نتيجة هذه الدراسة مع دراسة حممد )
 ابرز مساهمات البحث

 تناول موضوع مهم يف اجملتمع وهو التطرف العنيف. -1
 تضمن البحث عينة مهمة يف اجملتمع وهم طلبة دراسة الثانوية تتمثل بعينة الشباب والرشد. -2
تناولت الدراسة دور االرشاد يف طرح معاجلات تربوية ونفسية تساهم يف  فض ونبذ ثقافة التطرف العنيف بني  -3

 املدرسة واجملتمع. الطلبة يف
عرضت الدراسة احلالية مشكلة التطرف العنيف بأسلوب منهجي وعلمي وفق بناء اداة قياس تشخص واقع  -4

 املشكلة من اجل طرح حلول وتوصيات ومقرتحات للحد من هذه املشكلة.
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 التوصيات 
 -يف ضوء نتائج البحث يوصي الباحث :

تطوير دور االرشاد النفسي يف املؤسسات الرتبوية كاملدارس واجلامعات وتوفري السبل اليت تساهم يف جناح   -1
العملية االرشادية ألهنا تتعامل مع اجلوان  النفسية والفكرية واالجتماعية اليت تساهم يف تغري سلوكيات الفرد 

 واجلماعة. 
سلوكية يف  افة التطرف العنيف كمفهوم وسلوك ومعاجلته كمظاهرترسيخ القيم واملبادئ اليت تساهم يف نبذ ثق   -2

 املؤسسات الرتبوية واجملتمعية .
توظيف النشاطات املدرسية املتنوعة يف تنمية مفهوم التعايش السلمي ونبذ التطرف العنيف وحتقيق التعاون     -3

  .بني املدرسة والبيت يف تذوي  خمتلف االفكار السلبية اليت يكتسبها الطال
توظيف مواقع التواصل االجتماعي ووسائل االعالم مبختلف مسمياهتا يف نشر ثقافة  طاب االعتدال وسلوك  -4

 الوسطية ، اذ ان اكثر الطلبة على حتكاك وتأثري متواصل معها.
 المقترحات 

  -يقرتح الباحث  :
 اجراء دراسة عن دور املدرسة يف نشر ثقافة االعتدال الفكري لدى اولياء امور الطلبة.  -1
 اجراء دراسة بعنوان املهام االرشادية املوكله للمرشد الرتبوي وأثرها يف نشر ثقافة السلم اجملتمعي . -2
 اجراء دراسة بعنوان ازمة اهلوية وعالقتها باالعتدال الفكري لدى الشباب .   -3
 دراسة  ريبية بعنوان اثر االرشاد املعريف يف تنمية  السلوك أالعتدايل لدى طلبة الدراسة الثانوية.اقامة   -4

 المصادر
  األردن., دار امليسرة , عمان، علم النفس االرشادي( 2011)أبو اسعد ، امحد عبد اللطيف 
 ( الوسطية واالعتدال ، جملة 2012توفيق، هشام إبراهيم )لبيا.3، اجلامعة األمسرية، العدد  الجامعة األسمرية، 
 ( 2009اخلواجا ، عبد الفتاح حممد سعيد ) اإلرشاد النفسي والتربوي بين النظرية والتطبيق مسؤوليات

 ، الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع ،  عمان ، األردن .  1، ط وواجبات دليل األباء والمرشدين
  ،الكت  عامل :القاهرة النفسي، شادواإلر  التوجيه ) 2005 ) حامد زهران. 
  ( دور الرتبية والتعليم يف تعزيز مفهوم الوسطية و االعتدال ، مؤمتر جامعة كربالء، 2017السيد ، حسن علي )

 .17، العدد مجلة مركز الدراسات االستراتيجي
  ( 2009العتييب ، عبد العزيز )تركيا. ، دار الكرامة ، العزوانية ، 1، ط الوسطية في الميزان 
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 للنشر والتوزيع ، الثقافة دار ، 1 ط ، المدرسة في التربوي المرشد دليل( 2016(، حسين العزة ، سعيد 
 .،األردن عمان

 ( 2010غباري , ثائر امحد و ابو شعرية ,  الد حممد )مكتبة اجملتمع العريب ,  1, ط سيكولوجية الشخصية
  عمان.

  ( الوسطية يف اخلطاب الديين ، مؤمتر امللتقى الدويل ، 2017قادرة ، بشري )ميةمجلة معهد العلوم االسال  ،
 ، جامعة جنوب الوادي، مصر.2، اجمللد  26العدد

 ( 2015قدري ، سامية،) إىل مقدمة ورقة ،للشباب الموجه الديني الخطاب في االجتماعي اإلصالح 
 احلادي والعشرين ، جامعة عن مشس، القاهرة. الشباب وحتديات القرن مؤمتر

  ( 2009القرعان ، امحد  ليل )دار محورايب للنشر والتوزيع، عمان 1،ط التوجيه االرشاد النفسي والمهني ،
 ، االردن.

 ( 2011كوري ، جريال )دار 1النفسي، ترمجة: سامح اخلفش ، ط النظرية والتطبيق في اإلرشاد والعالج ،
 ردن. الفكر للنشر، األ

 ،العريب اجملتمع ،مكتبة النفسيين واألخصائيين للمرشدين النفسي اإلرشاد مبادئ ( 2008 ) حممد املشابقة 
 األردن. عمان، والتوزيع، للنشر

 ( 2009الن, بيم ) ل , ترمجة عالء الدين كفائي و مايسه النياالتنوع –النمو  –نظريات الشخصية االرتقاء
 وهري حممد , دار الفكر, عمان. 

 احلديث الكتاب عامل1 ط ،المهني والتوجيه النفسي اإلرشاد ، (2008 (، محاد ، أبو الدين ناصر ، 
 األردن.

 احلديث الكتاب عامل1 ط ،المهني والتوجيه النفسي اإلرشاد ، (2008 (، محاد ، أبو الدين ناصر ، 
 األردن.

 ( 2012النوفلي ، علي الوكاع )دار القارئ للنشر والتوزيع  ، الكويت.1، ط المدرسة والبيت ، 
 (  2016هواري، معارج )حبث مقدم ملؤمتر اجلامعات العربية يف دور الجامعات في تعزيز مبدأ الوسطية .

 تعزيز مبدأ الوسطية بني الشباب العريب. اجلزائر.
  ( ، 1982وزارة الرتبية ، العراق  ، :)املديرية العامة للتخطيط الرتبوي ، بغداد. قسم االحصاء ، 

 Abrams, D. & Hogg, M.A (2015) :Metatheory : lessons from 
social indentity research, In A.W. Kruglanski & E.T. Higgins 
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Graw- Hill Companies, USA . 

 Binrfker. (2012). the Olweus Bullying Prevention Program in Public 
Middle School: A Controlled Trail. Journal of Adolescent Health. 
40, (3), 266  274. Retrieved Janauray. 

 Hillsberg, C. & Spak, H. (2016): Young adult literature as the 
centerpiece of an anti-bullying program in middle school. Middle 
School Journal, 38(2), 23–28. 

 Mc Carthy, (2016). Youth Violence Prevention Project. Retrieved 
from http//:www.aggressionreplacementTrianing.Org. 

 Pateraki, L. (2017). Bullying Among Primary School Children in 
Athens Creece. Educational Psychology, 21, 167 – 175 

 Robyn, C. (2014). SMS bullying, (Bullying & Violence). Youth 
Studies Australia, 23(2), 3-5. 

 
 (1ملحق )

 اسماء المحكمين
 مكان العمل االسم واللقب العلمي
 سيةقسم العلوم الرتبوية والنف -كلية الرتبية ابن رشد  -جامعة بغداد أ.د عبد احلسني ارزوقي
ربوية قسم العلوم ت-كلية التربية للعلوم االنسانية  -جامعة ديالى أ.د هيثم احمد الزبيدي

 ونفسية
 قسم االرشاد-كلية التربية االساسية  -جامعة ديالى حسين علي أ.م.د اخالص

بوية قسم العلوم الرت  -كلية الرتبية للعلوم االنسانية  -جامعة دياىل ا.م.د مظهر حممد العبيدي
 والنفسية
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 (2ملحق )

 مقياس التطرف العنيف
 ابدا احيانا دائما الفقرات

 تقاليد ألهنا الزواج كاحتفاالت االجتماعية املناسبات حضور أرفض
 .بالية

   

    البلد هذا يف ومتدهورة سيئة األ الق أن أرى
    .ري أ بال معي خيتلف من جبان  أصلي أن ارفض
    .الرجال عن قيادية مناص  املرأة تتقلد أن ارفض
    .والدي سيطرة من التخلص يف أرغ 
    .القائمة السلطة حتدي على احرص
    بآرائي السياسية  اآل رين إقناع قوة من لدي ما بكل أحاول
    .ومعتقدايت بآرائي اآل رين اقنع أن قوة بكل أحاول
    .اخليال من واملرأة ضرب الرجل بني املساواة أن أرى

    .الدينية اإلعالمية الربامج فقط أشاهد
    أو التخلص منها قيود أسريت تتبعها اليت والتقاليد العادات أن اشعر
    .متناقضة الدين رجال فتاوى أن اشعر
    ارائي خيالفين من  اه بالنفور اشعر
    التخلف من ضرب والعادة العرف إتباع أن اعترب
    الدينية األمور يف احلوار أسلوب إتباع على اعمل
    ا تلفت ألراء مهما الصحيح هو واحد ري أ هناك أن اعتقد
    .للتغيري الوحيدة الوسيلة هي القوة أن اعتقد
    حل الصراعات يف منها جدوى ال السلمية الطرق أن اعتقد
     االجتماعية العادات عن االبتعاد أفضل
    اآل رين حيتاج وال بذاته قوي اإلنسان أن اعتقد
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    .مهم شيئاً  متثل ال االجتماعية اجلذور أن اعترب
    خيالفين من مع احلوار اكره

    افضل ان يتبىن الفرد ا اها فكريا واحد
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Abstract :  

This study aims to investigate the presence of salmonella in different kinds of food by using 

culturing techniques in order to highlight the importance of sanitization of food before 

introducing it to consumers. Culturing techniques have been used in identifying the presence of 

salmonella in raw meat, raw vegetables, raw egg, and canned food like pineapples, condensed 

milk, and canned peas. The results revealed that the infection of salmonella is severe due to the 

contamination by getting in touch with unclean surfaces and many other contamination factors. 

It also revealed that there is a deep need to take many procedures to prevent the contamination 

by salmonella and cross-contamination of salmonella to food materials, in order to decrease the 

number of gastroenteritis cases caused by this bacteria and its effect on the human health and 

economy. 

 

keywords: Salmonella sp.; food poisoning; testing the presence of salmonella; serological 

techniques; foodborne diseases.    
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البحثملخص   
 األمريكية ملتحدةا الوالياتإلحصائيات  فطبقا  بالتسمم الغذائي، تُعد عدوي الساملونيال أحد أهم األسباب لإلصابة 

 وفاة حالة آالف  ٣ و املستشفيات يف طبية رعاية إىل حتتاج حالة مليون ٤٨ بني من حالة ألف ١۲٨ هناك ،
 مليون ٩. ٤ عن مسؤول ألمراضمسبب ل ٣١ ومن بني. عام كل  األغذية تنقلها اليت باألمراض لإلصابة نتيجة
. تأيت هذه الدراسة إللقاء احلاالت من ٪ ٣٩ عن مسؤولة الساملونيال كانت.  األغذية تنقلها اليت األمراض من حالة

أنواع عض راع عينات من بز الضوء علي أمهية إختاذ اإلحتياطات الالزمة للحد من إنتشار الساملونيال عن طريق إست
رع األطعمة النيئة أكثر ز  سبة أكربيف أطباقبناألغذية النيئة واحملفوظة. كشفت النتائج عن وجود بكترييا الساملونيال 

األطعمة احملفوظة وكانت املستعمرات املتكونة من إستزراع األطعمة نسبة الساملونيال املوجودة يف أطباق زرع  من 
ختاذ التدابري . تكشف هذه النتائج أمهية إالنيئة أكثر عددا  من املستعمرات املوجودة يف أطباق زرع األطعمة احملفوظة

 الالزمة للحفاظ علي األطعمة من التلوث بالساملونيال.
 

English summary 

Salmonella infections are one of the main causes of food poisoning. According to US statistics, 

there are 128,000 cases out of 48 million requiring hospital care and 3,000 deaths due to food-

borne diseases each year. Among 31 pathogens were responsible for 9 million food-borne 

diseases. Salmonella was responsible for 39% of cases. This study is intended to highlight the 

importance of taking the necessary precautions to reduce the spread of Salmonella by culturing 

samples of some raw and preserved foods. The results revealed that Salmonella was found to 

be more in raw food petri dishes than in preserved food petri dishes. The colonies of raw food 

culture were more numerous than the colonies in the dishes of preserved foods. These findings 

reveal the importance of taking measures to protect food from salmonella contamination. 

 

1. INTRODUCTION 

 

Salmonella spp. which belongs to the family Enterobacteriaceae is facultative anaerobic gram-

negative bacilli bacteria. The identification of this kind of bacteria takes place by the means of 

complex serological techniques, including the interaction between bacterial surface antigens with 

the Salmonella antibodies; the antigen-antibody interaction causes an agglutination which is the 

sign of the presence of the bacteria. 

Salmonella spp. have been pointed to as the  major cause of foodborne bacterial illnesses in 

humans, as  it is responsible for the highest  number of reported clinical foodborne illness cases 

rather than other pathogenic bacteria, which cause foodborne illnesses.  

The interesting in the study of salmonella infections effect on the national level started in 1962, 

following recognition of the importance of Salmonella organisms as the cause of potentially 

preventable infectious disease in the United States. The number of reported cases of infection due 

to Salmonella has been noticed to increase progressively to ∼40,000 case per year 

The number of reported cases of salmonellosis increased every year, the matter that led to an 

increase in the interest of studying methods of infection and the procedures to be taken in order to 

decrease or prevent the infection and raising the awareness towards the correct handling for food. 
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Determination of the microbial hazards is the target for the validity of the food. It can be 

determined by knowing the risk and factors that cause the infection. The goal is to determine the 

pathogenic dose of a certain microorganism that can cause an infection in a given population 

(Forsythe, S. J., 2008) 

 

For QMRA, there is a need for studying and working with old and new microbiological methods 

that give reliable quantitative data. For example, PCR techniques are one of the microbiological 

methods that need to be developed to be able to produce quantitative results. 

 

 
 

 

Salmonellosis is one of the most important foodborne diseases that cause medical and economic 

encumbrances all over the world (De Jong, B., & Ekdahl, K., 2006). (Voetsch, A. C., Van 

Gilder, T. J., Angulo, F. J., Farley, M. M., Shallow, S., Marcus, R. ... & Emerging Infections 

Program FoodNet Working Group, 2004)  

The man is infected by salmonellosis mainly by food. Salmonella could be found in raw eggs, 

and raw poultry meat, are the most important sources of human salmonellosis (Berends, B. R., 

Van Knapen, F., Mossel, D. A. A., Burt, S. A., & Snijders, J. M. A., 1998) 

 

As a result for the infection because of consuming food, scientists have developed many 

techniques to prevent the contamination of food by salmonella, and determination of the 

microbial hazards in the slaughters and farms (Malorny, B., Löfström, C., Wagner, M., Krämer, 

N., & Hoorfar, J., 2008), (E FSA. 2006).  Quantitative microbial risk assessment is still unclear 

because of the lack of quantitative data, and the presence of many assumptions that result in 

lacking clear information. The availability of quantitative clear data represents a challenge for 

microbiologists, as the available methods for determining the pathogens are deficient and don’t 

provide a clear data about the methods of determination and ways of preventing the 

contamination. 

 

Salmonella is a major pathogen that causes foodborne diseases and its presence in the ready-to-

eat products including plant-derived food is taking great attention. Because of its high 

resistance, salmonella can survive for a long time in spices and herbs which, if not treated 

properly before introducing to the consumer it might cause foodborne illness (Zweifel, C., & 

Stephan, R., 2012)  

 

             According to the Canadian surveillance system, each year there are about 1.6 to 

2.4 million cases of illness accompanied with known and unknown pathogens. According to the 

statistics about   4 million cases of foodborne diseases are due to Norovirus, Clostridium 

prefringens, Campylobacter spp. and non-typhoidal Salmonella spp. which are the leading 
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pathogens that are responsible for about 90% of foodborne illnesses. Approximately 12.5 % of 

the population in Canada have suffered at least once of domestically acquired foodborne illness 

each year in Canada. (Thomas, M. K., Murray, R., Flockhart, L., Pintar, K., Pollari, F., Fazil, 

A., & Marshall, B., 2013) 

In the past, it was shown that the intensity of the infection with salmonella is 

proportional to the level of contamination (dose-response relationship) (World Health 

Organization., 2002) Also, the infection with salmonella vary according to the kind of food, the 

food can catch the contamination at any stage of processing. For example, the most known 

reason of contamination is the contaminated environment of slaughterhouses for incoming 

unaffected animals (Boughton, C., Egan, J., Kelly, G., Markey, B., & Leonard, N., 2007).  

 

Afterward, salmonellae can multiply to dangerous levels due to wrong stockpiling 

conditions. For the most part, Salmonella does not grow at temperatures underneath 6°C for up 

to 15 days on Chicken meat, while noteworthy growing has been accounted for at 8°C (Pintar, 

K., Cook, A., Pollari, F., Ravel, A., Lee, S., & Odumeru, J. A., 2007).  However, some other 

reports show that Salmonella may grow at 2 to 7°C (D'Aoust, J. Y., 1991). Furthermore, type 

of the food plays an important role in the level of infection and its severity in outbreaks. 

 

                Fatty foods that carry salmonella may have a privilege during its entrance through the 

acidic medium of the stomach to the intestine, where bacteria invade the stomach regardless of 

the damage caused by the acids. Typically, the number of bacteria that are found in food is very 

low and can’t cause infection but when it increases to the pathogenic level it causes the infection 

(Seo, K. H., Valentin-Bon, I. E., & Brackett, R. E., 2006). Detection and quantization of 

Salmonella enteritidis in outbreaks caused by homemade ice cream  take place by a technique 

called PCR in which the genetic material of the organism is isolated and proliferated in order to 

detect its presence in the sample (Boughton, C., Egan, J., Kelly, G., Markey, B., & Leonard, N., 

2007), (Fegan, N., Vanderlinde, P., Higgs, G., & Desmarchelier, P., 2004), (Seo, K. H., 

Valentin-Bon, I. E., & Brackett, R. E., 2006) (Malorny, B., Löfström, C., Wagner, M., Krämer, 

N., & Hoorfar, J., 2008) . 

 

2. BACKGROUND LITERATURE 

One hundred and fifty-four incidents of food poisoning were due to post-process leakage (PPL). 

These happened mainly in England (72.7%) and Canada (17.5%) from products exported from 

South America, Europe, Africa, and Australia. 

In the national studies from the different surveillance systems, to estimate the statistics of 

foodborne illnesses, it was found that, these pathogens are divided into 17 bacterial pathogens, 

2 viral pathogens, and 3 protozoan pathogens. Those pathogens are responsible for 2 billion 

illnesses, more than 1 million deaths, and almost 80 million DALYs in 2010. 

By using the available information about the recorded cases, experts found that 30% of the cases 

that represent 582 million cases that are caused 25 million DALYs were transmitted by 

contaminated food. Notably, those statistics showed that almost 30% of foodborne illness, 

deaths from these diseases, happened to children under 5 years old.  

Norovirus caused about 125 million cases. While Campylobacter caused about 96 million cases; 

while non-typhoidal Salmonella enterica is the major pathogen that is responsible for diarrheal 

and invasive infections. Finally, WHO’s African region witnessed the highest recorded cases 
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of foodborne diseases (Kirk, M. D., Pires, S. M., Black, R. E., Caipo, M., Crump, J. A., 

Devleesschauwer, B., & Hall, A. J., 2015) 

Around the world, the foodborne pathogen can cause many illness and deaths. Contaminated 

food and water caused diarrheal diseases that led to the death of 1.4 million people according 

to the WHO. While in 2012 the number of reported cases due to diarrheal diseases was between 

26.000 to 1.565.000 deaths according to the WHO. 125 million cases were due to Norovirus 

followed by Campylobacter which was the reason of about 96 million deaths. 

In Africa, Asia, and South America, 5 million cases of death were reported due to gastroenteritis 

per year most of them are under the age of five among 1 billion cases every year between 

children. While in Mexico and Thailand, 50% of the children who are less than 5 years suffer 

from enteritis that was caused by the Campylobacter. 

In Europe, fifty thousand cases / million populations suffered from acute gastroenteritis 

according to reports. In the Netherlands, the statistics increases as about 30% of the populations 

suffer from enteritis per year. In Ireland, 3.2 million cases per year. In Australia, 5.4 million 

gastroenteritis cases are reported each year.  

In England, 200.000 cases per million of the population, i.e., 9.4 million people suffered from 

acute foodborne gastroenteritis each year, and the primary contributing microorganisms are 

identified as Norovirus, Campylobacter species, rotavirus, and non-typhoidal Salmonella 

species.  

In the USA, 128 thousand cases of 48 million cases needed medical care in the hospitals and 3 

thousand deaths as a result of foodborne infections were reported each year. 31 pathogens were 

responsible for 9.4 million Cases of foodborne diseases. Bacteria were responsible for 39% of 

the cases; viruses were responsible for 59%, while parasites were responsible for 2% of the 

cases. 

In developing countries, the reported data on the gastrointestinal diseases in Africa are not 

confirmed, that’s why the correct pathogen that causes the disease is not recognized clearly. In 

a study conducted by Uche, I. V., MacLennan, C. A., & Saul, A,  it was found that 

Salmonella typhimurium and enteritidis are the major pathogens for about 91% of 

gastrointestinal diseases reported in Africa. The study confirmed that gastrointestinal diseases 

are more prevalent between human infected by Immunodeficiency Virus (HIV), infants, and 

young children who are having malaria, anaemia and malnutrition (Uche, I. V., MacLennan, C. 

A., & Saul, A., 2017)  

58% of cases were caused by norovirus, followed by 11% caused by non-typhoidal Salmonella. 

It was found that 10% of the cases were caused by Clostridium prefringens and (9%) were 

caused by Campylobacter spp.  35% of the cases were caused by Salmonella spp. which had 

obligated the patients to stay in the hospital.  Norovirus is taking the second stage as it caused 

(26%) of the cases, followed by Campylobacter which represents (15%) of the cases, and 

Toxoplasma gondii which represents (8%) of the cases. Reported cases that led to death were 

associated with non-typhoidal Salmonella by (28%), Toxoplasma gondii by (24%), Listeria 

monocytogenes by (19%), and Norovirus by (11%). 
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Figure 2: Number of reported gastroenteritis per year in different countries 

 

Meat, milk, or egg products (Ready to eat food- RTE) are the common carriers for many 

pathogens as those products don’t undergo any sterilizing processes before the man consumes 

it. That’s why they may carry a lot of species among them E. coli, Salmonella enterica, Listeria 

monocytogenes, Campylobacter jejuni, and Yersinia enterocolitica. 

 

Many outbreaks due to foodborne pathogens were due to undercooked Ready to eat meats like 

salami, hotdogs, and similar products. Dairy products like that were made by unprocessed milk, 

especially ice cream. Fruits like apple cider, strawberries, and vegetables like sprouts, lettuce, 

spinach that undergoes minimum stages of processing. 

 

No Doubt that this illness may lead to death or affect the economy due to the cost of the long 

sick leaves. It was found that the cost of sick leaves in the USA is about 78 billion dollars per 

year. Besides acute gastroenteritis, there are more complications of foodborne diseases like 

chronic rheumatoid conditions and some autoimmune diseases, haemolytic uremic syndrome 

(HUS) which caused by Shigella toxins (Stx). Atherosclerosis happens due to lipid deposition 

in arteries. Campylobacter infections can also cause Miller Fisher syndrome, reactive arthritis 

happens due to Salmonella, Shigella, or Campylobacter infections. Foodborne illness could 

cause autoimmune disease such as allergic encephalitis; and autoimmune polyneuritis. 

Foodborne infections also vary between countries due to different eating habits of the 

population. In Japan, high Vibrio parahaemolyticus cases are seen due to the consumption of 

raw fish. 

 

People from middle/eastern countries and people from middle Europe, sometimes consume 

improperly cooked food, which lead to the infection with Clostridium botulinum. (Bhunia, A. 

K., 2018) 

The presence of Salmonella in foodstuffs attracting great attention on the level of 

internationally accepted human health concern. There are some evidences that support cross-

contamination as a factor of cross -contamination leading to infection with Salmonella that 

causes many foodborne disease outbreaks. Kinds of food that not be treated by kinds of lethal 

treatments or don’t be subjected to proper cooking procedures deserve attention. Food 

contaminated with Salmonella due to poor sterilization practices, poor equipment design, and 

deficient control of ingredients. Cross-contamination also occurs due to the difficulties of 

removing the pathogen from the industrial environment which points to the need for improving 
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the measures of industry preventive control of sanitation. At the consumer level, hygiene 

education programs should be organized to raise consumer awareness of cross-contamination 

risks at homes (Carrasco, E., Morales-Rueda, A., & García-Gimeno, R. M., 2012). At the global 

level, non-typhoidal salmonellosis infected 93.8 million cases and had led to the death of one 

hundred and fifty five thousands persons each year, among them were 80.3 million cases were 

due to foodborne diseases (Majowicz, S. E., Musto, J., Scallan, E., Angulo, F. J., Kirk, M., 

O'Brien, S. J., & International Collaboration on Enteric Disease “Burden of Illness” Studies, 

2010).  

 No specific interventions could be done to raw meat in the first step of production, although 

the experts showed that the interventions could be done in farms to control salmonella and other 

foodborne pathogens. Decontamination treatments of livestock can be managed by chemical 

washes, such as chemicals and organic acids as a preferred chemical intervention to control the 

contamination of Salmonella.  There are two other processes which can be performed as a bio-

hazard intervention to control contamination with salmonella which is Scalding and singeing.  

 

Carcass decontamination can be done effectively by washing without water and steam 

pasteurization that increases the carcass surface temperature to 70°Catleast during washing or 

steaming. Also washing with organic acid (World Health Organization., 2016)         Defects 

leading to leakage are due to defective layers and pores during processing; temporary micro 

leaks during cooling. Staphylococcus aureus (64.9%), Salmonella typhi (3.9%), Other 

Salmonella spp (5.8%), Clostridium botulinum (2.0%), Clostridium prefringens (2.0%). others 

and undetermined (21.4%) are the most organisms that contaminate the meat, canned meat, fish 

and vegetable products. 

 
 

Figure 3: Organisms associated with post-process leakage 

 

In particular, 53 cases happened due to corned beef contaminated with Staphylococcus or 

Salmonella; 16 cases happened due to pork and ham products contaminated with the same 

organisms. It was found that the average amount of Salmonella-contaminated meat that may 

cause illness was 105g. While the amount of Salmonella-contaminated fish that may cause 

infection, was between 40 and 320 g.   

Food can be defined as any substance that man can consume to provide food supplement for the 

human. Spoilage of the food happens when it reached the point at which the man can’t consume 
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it anymore or its quality decreases (Brock, T. D., Madigan, M. T., Martinko, J. M., & Parker, 

J., 1991), (Frazier, W.C. , and Westhoff, D.C.,1994).  

 That means that the original nutritional value, physical and chemical properties of the food was 

changed so the food is not edible anymore. Spoilage of the food may occur due to the following 

reasons:  

(1) Physical changes:  happens due to freezing, pressure and chemical reactions, burning, 

drying, which are not catalysed by tissue enzymes or those happens due to 

microorganisms or due to biological factors (Springer, 2002).  

 

(2) Spoilage of food may occur due to decay by putrefaction, fermentation, and rancidity.  

There are many methods to preserve food such as freezing, pickling, canning, treatment 

and drying (Frazier and Westhoff, 1994).  

 

(3) And other preservation methods like using high pressure, radiation and ionizing, also 

the use of chemical preservatives and removal of microorganisms. 

 

 

 
 

Figure 4: Salmonella under the microscope 

 

Controlling the growth of certain bacteria is a method that is used to stop decaying caused by 

microorganisms. Canning and bottling help sustain food taste and flavor (Desrosier, N.W., 

2004)  

Canned foods are sterilized before being sold but unsuccessful sterilization may cause 

contamination and food spoilage (Desrosier, 2004). Swollen can often contain gas produced by 

Clostridium. Lactobacilli which break down the carbohydrates are responsible for acid spoilage 

fruits and other. Vegetables, fruits, condensed milk, meat and other kinds of food can be 

preserved by canning  

According to the agriculture department in the USA, water-bath canning and pressure canning 

are the only two accepted methods according to its standards for canning. Canning helps to 

preserve the food ready to eat for long after the processing time. (Springer, 2002)  

To improve food safety for the consumers of canned food, governments have made some 

standards that should be available on the cans like alphanumeric codes to indicate health 

information, such as manufacturing date to help the store knows the suitable period for putting 

the product for sale.  And also help the buyer to know expire date. On the other hand, foods that 

get offensive odour or bad flavor or different appearance should not be used, as it will be 

affected by any of the organisms that may cause illnesses like Clostridium botulinum, 

Salmonella, Listeria, etc. (Dainty, 2004) 
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In some developing countries, the products are kept on the shelves for a long time as the 

supermarkets leave them often beyond the expiration date. Some of the sellers don’t follow the 

instructions of storage and leave the canned food on the shelves exposed to the sun during the 

sale which leads to the decomposition of the products due to environmental conditions that can 

enhance bacterial growth. (Ogbulie, T. E., Uzomah, A., & Agbugba, M. N., 2014) 

High nutritive value of meat is due to containing macro and micronutrients that consider the 

meat one of the most widely used animal food, as it is an important part of the balanced diet for 

most of most people. Meat is also considered as a rich media for different micro-organisms to 

grow. Salmonellosis is considered a major cause of bacterial gastroenteritis for man.  

Worldwide, salmonella is the main infectious bacteria that cause enteric infectious diseases due 

to consuming foods. Salmonella (S.) is one of the major bacterial pathogen caused by meat and 

meat product which led to an increase in the number of salmonellosis cases in the world during 

the last 2 decades. 

Insufficient cooking for chicken, chicken products, egg,   and other animal products are the 

main cause of 50 % of Salmonellosis. Improperly cooked meats like pork and beef are 

responsible for about 13% of salmonellosis cases (Centers for Disease Control and Prevention 

(CDC. 1999)  

Healthy animals are sterile but in some cases, some bacteria may exist in muscle tissue, the 

unusual source of contamination. The external factors are the most common causes of 

contamination, as the unclean slaughtering facilities and wrong handling of the meat contribute 

to contamination. Meat may be contaminated with feces, paunch content, and from the hide 

(Lahr, J. A., 1996) 

Another contamination factors may be due to getting in contact with unclean slaughtering tools, 

equipment, contaminated to carcass contact and human contact. (Huffman, R. D., 2002)  

Each time the carcass is cut, the percentage of contamination increases, as there are fresh new 

surfaces are exposed to contamination, immediately after slaughtering, major types of bacteria 

that are found on carcasses are animal strains; as soon as the final cuts reach the retail consumer 

level, the human strains become prevalent. (Satin, M., 2002)  

It was found that the major group of food that can cause salmonellosis to human, are Eggs, 

chicken, and meat products. In America and Europe, Salmonella enteritidis has become the 

major strain that can be colonized in the ovaries of the hens leading to the infection of its flesh 

and its eggs causing outbreaks. 

In Nepal, buffalo cause salmonellosis by about 64% of the used meat, while goat resembles 

20%, pork resembles 7%, and chicken resembles 6% (Joshi, D. D., Maharjan, M., Johansen, M. 

V., Willingham, A. L., & Sharma, M., 2003) The warm environment, unsterile conditions, 

unclean storage places, poor practices for food safety, and lack of strategy for preventing 

diseases have all became number of causes of diseases caused by meat.  

 

Due to the absence of sufficiently well-organized slaughters, un-cleaning meat shops and 

shortage of clean water, meat becomes exposed for contamination, and this may lead to 

epidemics from time to time (Maharjan, M., Joshi, V., Joshi, D. D., & Manandhar, P., 2006) 
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3. Characterization of Salmonella species by different methods: 

 Culture-based identification  

Salmonella species are gram-negative rod bacteria that when cultured on Salmonella-Shigella 

agar “a suitable media for culturing salmonella” black pigmented non-lactose fermenting 

colonies are formed. 

 

 
Figure 5: Salmonella on Salmonella-Shigella agar 

 

 

 Gram Stain based identification Salmonella species are seen under the microscope as 

rod shaped bacteria. And when gram stain is applied to the bacteria it refuses the stain 

which indicates that it is gram positive bacteria. 

  

 
Figure 6: Gram negative rod shaped Salmonella typhi 

 
 

4. Methods 

 

Collecting the samples and isolation of Salmonella 

 

*Collecting the samples: 120 samples were purchased from 20 markets in Mosul city, Iraq 

in the period between September and November of 2018. The samples divided into fresh 

samples, and canned food. The fresh samples were raw meat (n=20), raw egg (n=20), freshly 

chopped vegetables (n=20), while the canned food was canned pineapples (n=20), canned 

peas (n=20), and condensed milk (n=20).  

*Isolation of salmonella took place by grinding 25gm of the components of each sample 

with 225 ml buffered peptone water (BPW) and filtrated with a specific filtration bag,  and 

incubated at 37ºC and put on a rotator which rotates by 100 rpm. 

After 24 hours, the precipitant was cultured on salmonella Shigella agar and incubated for 

48 hours at 37˚C. The reason for using this media is to prevent growing of other undesired 

microbes and encourage the wanted microbes to grow and form the characteristic colonies. 
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 Each sample was marked and arranged in a specific order. Each sample was cultured on one 

petri dish, the number written on the dish is the same written on the sample. The culturing 

takes place according to the standard methods of culturing.  

After 48 hours, the Petri dishes were removed from the incubator and examined for the 

presence of salmonella colonies.  

Formation of black pigmented non-lactose fermenting colonies is an indication for the 

presence of Salmonella in the sample. 

 

5. Results  

The results were as follow, from the 20 dishes of the raw meat, there were 10 plates on which 

the unique colonies of Salmonella were formed with 50% positivity. Number of colonies on 

the positive petri dishes was between 20 and 25 colonies per dish, 

While from the petri dishes of raw eggs, 8 Petri dishes formed the black colonies with 40 % 

positivity for the presence of salmonella. The number of colonies of positive petri dishes of 

raw egg was between 15 and 18 colonies per dish.  

 In the last place, come the petri dishes of chopped vegetables by 0.8% formation of black 

colonies as the colonies appeared only on 2 petri dishes. The number of colonies on the petri 

dishes of raw vegetables showed the lowest number of colonies as the number of colonies 

found on that petri dishes was between 5 to 8 colonies. 

Canned food showed less positivity for the presence of Salmonella as from the 20 cans of 

pineapple, 10 percent only formed the black colonies of salmonella on Salmonella-Shigella 

agar. The number of colonies was between 10 to 12 colonies. While canned peas showed 

only 15 % positivity for Salmonella as 3 petri dishes had the black colonies of salmonella 

with number of colonies ranged from 7 to 10 colonies per petri dish. 1 Sample of the 

condensed milk gave black colonies on the petri dishes with positivity 5% percent for the 

presence of salmonella, the number of colonies was between 4 to 6 colonies. 

 

6. Discussion 

    
Raw samples show high level of positivity for salmonella as those samples were not 

subjected to any factors that prevent the growth of salmonella spp. Un-clean slaughters and 

equipments are the basic factors of contamination of raw meat, while the reasons of 

contamination of raw egg were the unclean farms and wrong handling of the egg.   

Canned samples show a low level of positivity for salmonella as those samples were 

subjected to many sterilizing factors that prevent the growth of salmonella and other bacterial 

species. These factors such as high PH, high temperature, and pasteurization decrease the 

chances of infection. Usually, the contamination happens due to post-process leakage and 

bad storage conditions.  

Main causes of infection by salmonella in the previous fresh samples were due to getting 

in touch with contaminated surfaces, unclean handling of the samples. While the main causes 

of infection in the canned samples were due getting in touch with unclean surfaces during 

processing, post-processing infection, and leakage during the storage due to some cracks in 

the can.  
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Figure 7: Percent of Positive samples. 
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Abstract : 

      This essay aims to show the importance of the Human Resources in the economy of 

Knowledge through its performances for its  development,whether by inventing  the updated 

techniques or to achieve an efficient use for these techniques which ensures reaching the best 

possible degree of production .Moreover,it is also ought to work on creating a human capital 

characterised by knowledge,intelligence and the skills that fit today's knowledge requirements. 

       This topic will be discussed through very significant elements , begining with :identifying 

the main concepts ,then ,giving more details about the importance of knowledge economy ,to 
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end up with mentioning the sinificance of human resources and its value in the knowledge 

economy. 

 ملخص البحث

من خالل ما تؤديه من أجل تنميته، وتطوره  يهدف هذا املقال إىل إبراز أمهية املوارد البشرية يف اقتصاد املعرفة     
إىل أفضل  تخدام كفأ هلذه التقنيات املتقدمة ،مما يضمن الوصولوذلك سواء بتوليد التقنيات املتقدمة، أو لتحقيق اس

درجة ممكنة من اإلنتاج، وعليه وجب أيضا العمل على إخراج رأس مال بشري يتميز باملعرفة والذكاء واملهارات اليت 
 تتالءم مع متطلبات املعرفة يف الوقت احلايل.

وسيتم معاجلة هذا املوضوع من خالل عناصر غاية يف األمهية بدءا بتحديد أهم املفاهيم مث التطرق بإسهاب          
      إىل ماهية االقتصاد املعريف لنعرج إىل ذكر أمهية املوارد البشرية ونوعيتها يف اقتصاد املعرفة.

 

 

keywords: human resource management -human resource Development- human capital 

concept of knoledge.  

مفهوم -ملال البشري الرأس ا-تنمية املوارد البشرية -إدارة املوارد البشرية -مفهوم املوارد البشرية: الكلمات المفتاحية
 املعرفة.

 

 :مقدمة
تؤكد طالئع القرن احلادي والعشرين أن املعرفة أصبحت معيارا للتنافسية وتقسيم العمل ،ما زاد من االهتمام     

 العاملي باجملتمع القائم على أساس املعرفة ودور املؤسسات ورأس املال الفكري يف استحداث هذه املعرفة.

واالجتماعية  االقتصادية للتحوالت قويا   املعرفة حمركا   مبجتمع ىخالل ما يسم من املعرفة وعليه فقد أصبحت    
 النماذج تغري أن املنظمات على حيتم للمجتمع. مما اإلنتاجية والقدرة املعرفة، اكتساب بني رابطة مثة هناك وأصبح
 املعرفة. اقتصاد عليه يطلق سبق عما حمتوى خمتلف له جديد اقتصاد يف الدخول هو والسبب أعماهلا، يف املتبعة

ومن بني األمور اليت جيب أن ميسها التغيري ويتم إعطائها العناية اخلاصة هو االهتمام باإلنسان باعتباره أحد     
البشرية إذ أهنا تعد املسؤولة  مواردها بتنمية االهتمام املؤشرات القوية اليت تعطي املؤسسة ميزة تنافسية، وبالتايل وجب

  أداء النشاطات االقتصادية واإلنتاجية سواء يف جانبه الكمي، أو يف جانبه النوعي. العمل الذي يسهم يفعلى عنصر 
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وقد ارتأينا يف هاته املقالة الرتكيز على أمهية املوارد البشرية ونوعيتها يف اقتصاد املعرفة من خالل التطرق ألهم       
لبشرية يف تناول األمهية اليت تكتسبها املوارد ا املفاهيم مث نعرج إىل إعطاء ماهية حول االقتصاد املعرف لنصل إىل

 اقتصاد املعرفة واهم املتطلبات الواجب مراعاهتا حىت تكون نوعية وبالتايل العمل على حتقيق أهداف االقتصاد املعريف.     

 المبحث األول: تحديد المفاهيم:
 

 المطلب األول: مفهوم الموارد البشرية:
جمموعة من العناصر األساسية تتحدد يف األرض واملباين ورأس املال والتكنولوجيا تتكون كل مؤسسة من     

 واألفراد.
وهناك من اخلرباء من حيصرها يف ثالثة عناصر، وهي: األفراد واملال واملهمات. ومهما تعددت العناصر عند      

تتكون من أصول مادية وموارد  هذا الفريق أو ذاك ميكننا القول أن أية مؤسسة مهما كان حجمها أو نشاطها،
 بشرية. والسؤال الذي يطرح نفسه هو أي العناصر جيعل املؤسسة تعمل بكفاءة؟

ففي الوقت الراهن يبدو إمجاع اخلرباء حول أمهية املوارد البشرية يف املؤسسة، واعتبارها أكثر األصول أمهية،         
صر، فكل جانب من جوانب أنشطة املؤسسة يتحدد حيث أن عمل املؤسسة أصبح يتحدد بناء على هذا العن

جناحه بناء على كفاءة ودافعية وفعالية مواردها البشرية، وهلذا يعد العنصر البشري من بني كل مهام اإلدارة هو األكثر 
أمهية ،وهذا لسبب بديهي وبسيط، أن أي شيء آخر يعتمد اعتمادا كامال على كيفية أداء هذه املهمة )األفراد( 

  (.17-16،ص2002)غربي وآخرون، اءةبكف

كن حبيث تعين كافة القدرات واإلمكانيات املرتبطة بالسكان، واليت ميكما ميكن حتديد مفهوم املوارد البشرية        
أن تسهم يف إنتاج السلع واخلدمات ،أو تسهم يف التحفيز على هذا اإلنتاج، من أجل توفري اإلشباع للرغبات 

  (.19،ص2009)الخطيب،زيغان،واالحتياجات املختلفة فردية أو اجتماعية 

 الموارد البشرية:المطلب الثاني: مفهوم إدارة 

تعرف إدارة املوارد البشرية بأهنا جمموعة من الربامج والوظائف واألنشطة املصممة لتعظيم كل من أهداف  
الفرد واملنظمة. واملوارد البشرية كاصطالح يعترب حديثا وقد حل بالتدريج حمل اصطالح األفراد الذي كان سائدا، أو 

ي نقطة التحول التدرجيية ،عندما قامت اجلمعية األمريكية إلدارة األفراد ه 1970القوى العاملة، ولقد كانت سنة 
وهي أكرب منظمة متخصصة يف جمال اإلدارة بتغيري املصطلح إىل إدارة املوارد البشرية ،وذلك حىت يتماشى مع األدوار 
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لبشرية  شركاء كاملني رو املوارد ااإلسرتاتيجية املتزايدة للموارد البشرية يف نطاق املؤسسات أو املنظمات . وليصبح مدي
 . (17،ص2009)أحمد،يف األعمال املتعلقة بالتخطيط االسرتاتيجي

وعليه إن إدارة املوارد البشرية كوظيفة ختتص بتكوين هيكل مناسب من القدرات واملهارات املطلوبة ملقابلة   
احتياجات املنظمة ،مث تدريب وتنمية هذه املهارات باستمرار وأيضا مكافأة األفراد مكافأة عادلة تتفق مع اجملهودات 

هما، وأخريا احل األفراد واملنظمة ومنع حدوث أي تضارب بيناليت تبذل مث حتقيق نوع من التكامل والتنسيق بني مص
توفري الرعاية واخلدمات الالزمة هلم ،كل ذلك من أجل املسامهة يف حتقيق أهداف املؤسسة، ومن ذلك املنطلق فإن 

لعمليات اإدارة املوارد البشرية هي عبارة عن النشاط اخلاص بتخطيط وتنظيم وتوجيه ومراقبة أداء جمموعة  األنشطة و 
 .  (56،ص2007)محمود أبو بكر،التشغيلية املختلفة املتعلقة بغدارة العنصر البشري يف املؤسسة 

 المطلب الثالث: مفهوم تنمية الموارد البشرية:        

إن تنمية املوارد البشرية هي نشاط مستمر باستمرار املؤسسات ككائنات ديناميكية متفاعلة هتدف إىل تقليل الفجوة  
ضمن بني واقع املؤسسة بإمكانياهتا احلالية والبيئة احمليطة هبا مبتغرياهتا وتطوراهتا وما تفرزه من فرص وهتديدات ، ومبا ي

 يل اآلثار اليت ترتتب على ما يواجهها من هتديدات . استغالل كل ما يتاح هلا من فرص، وتقل

باعتبارها نظاما فرعي ضمن جمموعة األنظمة الفرعية لنظام تسيري املوارد البشرية ، و  وهناك من يعرفها          
الذي يركز على االرتقاء مبستوى األداء البشري ،ومبا يتكامل مع األنظمة الفرعية األخرى داخل املؤسسة 

       (.03،ص2015اوي،جوان،)يحي

 المطلب الرابع: مفهوم الرأس المال البشري:      

 احلديثة وبصياغتها عامة بصفة الوظيفية للنظرية وأيديولوجيا فكريا امتدادا البشري املال أسر  مفهوم يعترب        
 مهاراته يف يتمثل مال ميتلك رأس العامل أن املفهوم هذا ويؤكد "التكنولوجية بالوظيفية يسمى فيما" خاصة بصفة

 التعليم على اإلنفاق أُعترب هنا ومن بناء نفسه على قدرته يف تتمثل اليت االستثمار على القدرة لديه أن كما ومعارفه
التنمية  أهداف لتحقيق الالزمة البشرية القوى إلعداد االستثمار عناصر من عنصر ألهم اقتصاديا استثمارا

  (.171،ص2017عمر،)صبطي،بن 
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 المطلب الخامس: مفهوم المعرفة:    
 والعلم بني العقل الديناميكي التفاعل عن الناشئة واجملتمعية واملؤسسية الفردية واخلربات اإلمكانات تلك    

 ذلك كل توظيف عن واملتأتية واجلمعية واملهارات الفردية والتكنولوجيا واالتصاالت واملعلومات والبيانات والفكر
 والعمودية األفقية التشابكات من ويف إطار ومعارف وأفكار وخدمات سلع من اإلنتاجية العملية يف

  ".(3،ص2014)بدران،العميقة
نها :أن املعرفة بصفتها سلعة معلوماتية ال غىن عشرط ما بعد احلداثة يف كتابه   Lioter ليوتار يقول

د جماالت التنافس العاملي من اجل إحراز القوة ويبدو من غري املستبعللقوة اإلنتاجية ،وقد أصبحت وستظل من أهم 
أن تدخل دول العامل يف حرب من اجل السيطرة على املعلومات كما حاربت يف املاضي من اجل السيطرة على 

 .(329، ص2016)حرز اهلل،املستعمرات
 أرقى إنسانية حالة باستعماله، واملعرفة ينمو بل ينقص، ال إنساين مورد هي املعرفة أن القول نستطيع سبق ومما  

 تكون وأحيانا أخرى. أو مصورة، أو مسجلة أو مدونة ( صرحية تكون قد فاملعرفة املعلومات. على احلصول جمرد من
 .املثال سبيل على التلقائية البشري السلوك موجهات ضمنية( يف

 الرمزية اليت البىن جممل و األفكار، أو واإلرشادات، واملعلومات، البيانات، عن عبارة املعرفة تصبح هنا، من      
 على املستوى سواء البشري، السلوك وتوجه .حمدد وتارخيي ثقايف سياق يف اجملتمع ميتلكها أو اإلنسان، حيملها
 اجملتمع أنشطة ويف واخلدمات، السلع إنتاج ففي كافة، اإلنساين النشاط جماالت يف وتنتشر .املؤسسي أو الفردي
 .(159-158،ص2017)فؤاد النبالوي،أيضا  اخلاصة احلياة ويف العامة، والسياسة املدين،

 
 المطلب السادس: مفهوم مجتمع المعرفة:

 على يقوم أساسا الذي اجملتمع بأنة ذلك 2003 البشرية التنمية تقرير يف ورد ما وفق املعرفة جمتمع يتحدد       
املدين،  االقتصاد، واجملتمع يف اجملتمعي. متمثلة النشاط جماالت مجيع يف بكفاءة وتوظيفهاوإنتاجها،  املعرفة نشر

 املختلفة. واليت التنمية اإلنسانية عمليات خالل اإلنساين، من باجملتمع لالرتقاء اخلاصة؛ سعيا والسياسة، واحلياة
 البشري تراث املال رأس مصطلح استخدام على األمر استقر اإلنسانية، وقد والكرامة والعدالة احلرية إىل توصلنا
 التعليم، والتدريب، واخلربة خالل من األفراد يكتسبها اليت التوجهات، واملعارف، واخلربات مجلة البشرية، مبعىن التنمية

 وحتدد البشر تنظم اليت ليشمل اآلفاق عمومية أكثر اجملتمعي، بشكل املال رأس مصطلح اعتمد عليه العملية. وبناء
 Knowledge «، الثروة حتويل يف بدوره  يسهم الطريق الذي املصطلح هذا فتح اجملتمعي. وقد النشاط طبيعة
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Capital اجملاالت، خمتلف يف جديدة معارف إنتاج إىل هي املعرفية جديدة صيغة أمام » املعريف املال رأس 
 .(159-158،ص2017)فؤاد النبالوي،مستمر وبشكل

 المعرفة : اقتصاد مفهوم المطلب السابع:    
 وال األبعاد متعدد املفهوم إن احلال واقع ويف املعرفة، لتعريف اقتصاد عديدة حماوالت النظرية األدبيات يف ظهرت  

 أو مسات املفهوم على تعريف يف ركزوا الباحثني أن املالحظ ومن واحد، مفهوم تبين على بني الباحثني اتفاق يوجد
 االقتصاد هو املعرفة اقتصاد:بالقول الثروة( إنتاج دور )املعرفة يف املفهوم تعريف يف بعضهم ربط فقد .حمددة خصائص

تُولَّد  الصناعية احلقبة يف الثروة كانت الثروة، فإذا خلق يف حامسا   دورا   املعرفة واستثمارها نشوء فيه يؤدي الذي
 وخدمات التكنولوجية الصناعات طريق عن الثروة تُوَلد املعرفة اقتصاد اإلنسان، ففي وعمل والطاقة اآلالت باستخدام

 على يقوم هو اقتصاد املعرفة اقتصاد:  إن بالقول التطور( يف )املعرفة دور على آخرون ركز حني االتصاالت. يف
 اجملتمع. وتقدم تطور االقتصاد يف البشري املال ورأس املعرفة لدور عمق ا أكثر جديد فهم
 أساسيا   مكون ا باتت املعرفة إن :بالقول املضافة( وإنتاج القيمة بني )املعرفة اآلخر بعضهم ربط ثالث اجتاه ويف    
 القائم املكون هذا بزيادة يزداد االقتصادي النمو معدل أن كما املضافة، القيمة يف خلق يسهم اإلنتاجية العملية يف

-349،ص2014)الشيخ علي،املعرفة  القتصاد األساسية املنصة واالتصال، بوصفها املعلومات تكنولوجيا على
391). 
م االقتصاد القائم على املعرفة بأنه ذلك النوع من االقتصاد القائمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية وتعرف       

 على إنتاج وتوزيع املعرفة واملعلومات وتوظيفهم يف التنمية .

قتصاد الذي حتقق فيه املعرفة اجلزء األعظم من القيمة أن اقتصاد املعرف هو اال 2007   احلاجكما يرى       
املضافة ،وهذا يعين أن املعرفة يف هذا االقتصاد ،تشكل مكونا أساسيا يف العملية اإلنتاجية كما يف التسويق ،وان 

 4-2)جودة عبد الوهاب النمو يزداد بزيادة هذا املكون القائم على تكنولوجيا املعلومات واالتصال
 (.238،ص2017ديسمبر

 

 المبحث الثاني: ماهية اقتصاد المعرفة:

تعترب املعلومة يف جمتمع املعرفة هي السلعة أو اخلدمة الرئيسية واملصدر األساسي للقيمة املضافة وخلق فرص   
العمل وترشيد االقتصاد، وهذا يعين أن اجملتمع الذي ينتج املعلومة ويستعملها يف خمتلف شرايني اقتصاده ونشاطاته 

 ،دص(.2009-02-09)تركماني،سه املختلفة هو اجملتمع الذي يستطيع أن ينافس ويفرض نف
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 المطلب األول: انعكاسات إدارة المعرفة على منظمات األعمال:

إن التقدم يف ممارسات إدارة املعرفة سوف يؤثر على مكان العمل ،وسوف تكون تلك التغيريات واضحة 
راد يف حميط العمل ما جهها األفمع الزيادة يف استخدام وتطبيق أطر إدارة املعرفة وتتضمن التغيريات اليت ميكن أن يوا

 (:12-11،ص2001ديسمبر  14-13)جعيجع،يلي
الرتكيز على استخدام فرق عمل متعددة التخصصات عرب العديد من األقسام واليت تركز على استخدام أحسن توليفة  -

 من الكفاءات احملورية.
 وليه من املعارف.ل مؤقتة لديها تظهور العديد من املهام ذات الطبيعة املؤقتة واليت تتطلب تشكيل فرق عم -
 الفهم اجليد ألمهية االعتماد على العقول البشرية واملعرفة املفاهيمية اليت تساعد يف إرشاد وتوجيه العمل. -
الفهم اجليد من قبل عمال املعرفة لكيفية تنفيذ إسرتاتيجية املشروع من خالل القرارات والتصرفات اليومية  -

 .اليت يقومون هبا يف العمل
 االستعداد للتعاون مع األفراد واجلمعيات واألقسام والتنسيق مع األنشطة األخرى. -
 زيادة فهم األفراد ألمهية التنفيذ اجليد للعمل واملنافع اليت ميكن أن تعود عليهم. -
تعاظم األمان الوظيفي وعدم الرتدد يف تأدية مهام معقدة مع تزايد حجم املعرفة واخلربة املهنية عن العمل  -

 املنوط القيام به.
 

 المطلب الثاني: مضامين والمحتوى الرقمي اقتصاد المعرفة:
 مضامين ومعطيات اقتصاد المعرفة: -1

، ميثل اقتصاد املعرفة اجتاها يف الرؤية االقتصادية العاملية حيث ينظر إىل املعرفة بوصفها حمرك العملية اإلنتاجية       
ال على لعب دورا رئيسا يف خلق الثروة غري املعتمدة على رأس املال التقليدي، و والسلعة الرئيسية فيها، إذ يرى أهنا ت

املواد اخلام، أو العمال، وإمنا تعتمد على رأس املال الفكري، ومقدار املعلومات املتوفرة ،وكيفية حتويل هذه املعلومات 
  (.16-15،ص2009)الخطيب،زيغان،إىل معرفة مث تضيفها لإلفادة منها 

ن مضامني اقتصاد املعرفة ومعطياته تتمثل بثروة املعلومات، واالتصاالت واالستخدام الواسع للمعرفة والعلم، إ      
وما يفرزه هذا من تقنيات متقدمة يف احلاسوب، واالنرتنت، وتقنيات املعلومات واالتصاالت ،وغريها، اليت تفرز 

طياته حبيث يعم استخدام مضامني اقتصاد املعرفة ومعحالة التقدم باستمرار ،وبصورة متزايدة ،وبشكل متسارع، و 
هذه يف معظم جوانب عمل االقتصاد، ونشاطاته، وبالشكل الذي يسهم يف القيام هبذه النشاطات ،وتوسيعها، 
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ومنوها، وما يربط هبا من صناعات، وخدمات تتسع وتنمو ،بالشكل الذي ترتفع معه أمهية املعرفة والعلم، ويتسع 
 ر يف تكوين رأس املال املعريف لتحقيق إنتاج معريف بدرجة مهمة ومتزايدة.معه االستثما

هو املعرفة املوجودة بصورة رقمية منشورة على الشبكة العنكبوتية الدولية بلغة ما، وقد  :المحتوى الرقمي -1
ليهما معا( ك-صورة-يكون هذا احملتوى على شكل نصوص أو منتج بوسيلة من وسائل الوسائط املتعددة )صوت

القطاع  اإلضافة إىلأو على شكل برجميات وتزداد أمهية احملتوى الرقمي يف القطاع اخلاص )خدمات األعمال( ب
احلكومي )خدمات املعلومات احلكومية( مثل خدمات معلومات حالة الطقس وخدمات األرشفة والتوثيق االلكرتوين 

 لآلثار واملتاحف باإلضافة إىل احملتويات الثقافية والتعليمية والصحية املختلفة.
إن اقتصاد املعرفة يهتم باحملتوى أو حقوق امللكية اليت تتم التجارة فيها من خالل سوق املعلومات أو سوق        

املعرفة، وهذه السوق ختتلف عن األسواق مبفهومها التقليدي حيث أهنا سوق افرتاضية موجودة على شبكات 
ذه التجارة كة العنكبوتية الدولية، ولذلك مسيت هاحلاسب اآليل املتصلة ببعضها البعض الكرتونيا من خالل الشب

بالتجارة االلكرتونية، ولذلك فإن خدمات املعرفة وقيمة املعرفة وضعت احملتوى الرقمي يف إطار اقتصادي، ومن مث 
فإن عملية التطور والتحديث اليت يشهدها احملتوى الرقمي تفرض حتديات على احلكومات من اجل توفري البيئة 

ديسمبر  4-2)عزاز،اليت تدعم تطوير وتنمية حمتويات رقمية للسلع واخلدمات املختلفة  املناسبة
 .(2018،ص2007

وعليه يتضح من خالل هذا العنصر كيف أن املعرفة أصبحت تلعب دورا يف زيادة الثروة مع اعتمادها على       
 تصالية احلديثة.رأس املال الفكري وكيفية االستخدام األمثل للمعلومات ولتقنياهتا اال

 
 المطلب الثالث: خصائص وميزات اقتصاد المعرفة:

 يتسم االقتصاد املعريف باخلصائص التالية: خصائص اقتصاد المعرفة: -1
أنه اقتصاد ال يعاين من مشكلة الندرة باملعىن التحليلي القدمي بل هو اقتصاد املوارد اليت ميكن باستمرار  -

 معلومات واملعرفة.زيادهتا عرب االستخدام املتزايد لل
 أنه اقتصاد تتقلص فيه أمهية املوقع من خالل االستخدام املالئم للتكنولوجيا، والشبكات االلكرتونية. -
أنه اقتصاد يصعب فيه تطبيق القوانني الضريبية والقيود اجلمركية وغري اجلمركية من جانب الدولة الوطنية  -

 بصورة منفردة.
نتاج، أن قيمة املعرفة ذاهتا تكون اكرب عندما تكون حيز التشغيل ونظم اإل أن اقتصاد املعرفة يف جوهره يعين -

 وباملقابل فان قيمتها تصبح صفرا حينما تظل حبيسة يف عقول أصحاهبا.
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 إن مفتاح القيمة يف اقتصاد املعرفة هو مدى تنافسية رأس املال البشري. -
مع االقتصاد  والتدريب املستمرين لكي تتواءم خربات العمالةإن اقتصاد املعرفة مينح مكانا مركزيا لنظم التعليم  -

اجلديد وهكذا ختتلف خصائص اقتصاد املعرفة عن االقتصاد املادي مما يستدعي معه أساليب جديدة يف التفكري 
 ويف صنع السياسات االقتصادية.

 تتوىل قيادة عملية رقمية اليتيف اقتصاد املعرفة تتزايد عمليات موائمة املعرفة بنظم الشبكات واملعلومات ال -
 االنتقال يف هياكل اإلنتاج ويف منظمات األعمال.

 املعرفة مبميزات عدة أهم هذه املميزات مايلي: يتميز اقتصاد ميزات اقتصاد المعرفة: -2
 املرونة الفائقة والقدرة على التكيف مع املتغريات واملستجدات اليت تتبدل بشكل متسارع. -
والتطوير والتواصل املتكامل مع غريه من أمناط االقتصاد األخرى اليت أصبحت تطمح القدرة على التجديد  -

 إىل االندماج فيه.
القدرة على االبتكار وتوليد منتجات فكرية غري مسبوقة: معرفية، وغري معرفية وتتميز بأهنا ترضي املوزع  -

 واملستهلك بشكل كبري.
عة ،ومتجددة، وتوفر حافزا قويا على كافة جماالت هذا جماالت خلق القيمة املضافة فيه متعددة ، ومتنو  -

 االقتصاد، كما توفر عائدا ملموسا.
االنفتاح الكامل ملعىن أن هذا االقتصاد مفتوح ال توجد أية حواجز أو موانع حتول دون التعامل معه ومن  -

 خالله، وكل ما حيتاجه هو املعرفة واإلدارة ، وااللتزام.
 داع للتوصل إىل اكرب إنتاج متميز .اإلميان باملبادأة واإلب -
 االرتباط بالعرض والطلب وآليات السوق. -
االعتماد على املعرفة اليت ترتبط بشكل أو بآخر بضرورة التطوير والتجديد، وبإمكانية اختاذ القرار املناسب  -

-17،ص2009)الخطيب، زيغان،يف الوقت املناسب، ومن البديهي أن هذه املعرفة مرتبطة بالبحث والتفكري
18.) 

من خالل ما سبق يتنب أمهية اخلصائص اليت يتمتع هبا اقتصاد املعرفة كاختصار املكان والزمان باإلضافة إىل 
تل احتوائه خاصية غاية يف األمهية واملتعلقة بالعنصر البشري باعتباره ميثل قيمة تنافسية، كما يتبني لنا أن املعرفة حت

لعكس عندما تكون حبيسة. كما أن اقتصاد املعرفة يشجع على اإلبداع واالبتكار مكانة هامة عندما يتم تشغيلها وا
 واملرونة من خالل القدرة على التكيف مع املستجدات املختلفة. 
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 البشرية املوارد إدارة ومنطق فكر يف هائلة كانت هلا آثار املعريف لالقتصاد املميزة املعرفية للثورة وعليه فإن    
 (:172،ص 2005)بركاتي،يف  أن نبيها ميكن

يف  يوظفوهنا اليت والقدرات االختصاصات ذوي األفراد يف املتمثلة الداخلية املعرفة مصادر ميةھأ اكتشاف -
يعملون  من كل وتشمل املعاصرة، املنظمة يف الثروة إنتاج مصادر أهم من واحدا متثل األنشطة من متميزة أنواع

املعرفية  باألنشطة ما يسمى يباشرون ممن وغريهم التسويق رجال من األفكار ومنتجي الباحثني من ذهنية أعماال
 .منظمة ألي القيمة سلسلة يف متزايدة نسبة ميثلون أصبحوا الذين بآخر، أو بشكل
 أساليبها يف تطوير البشرية املوارد إدارة على فرض املنظمة طرف من عليها واحلصول املعرفة عن البحث  -

 أفراد املنظمة انفتاح وسائل تطوير على تعمل معرفة، كذلك األكثر األفراد على حتصل حبيث واالختيار االستقطاب
 .العمل وورش املؤمترات يف اجلادة املشاركة خالل من اخلارجية املعرفة مصادر على

 من لإلدارة يتحقق ما فان مث ومن معارفه، عصر لكل وان تطور يف املعرفة أن حقيقة هامة وهي إدراك - 
 تصل وبالتايل العصر، ومعطيات لتتناسب أوضاعها وترتب تشكيلها فتعود املنظمة على ينعكس أن ينبغي معرفة

 بل ألفرادها املكتسبة اخلربات كل هتدر ال أن عليها وجب مث ومن التنظمي، التعلم وهي مهمة حقيقة اكتشاف إىل
 .منها لالستفادة وحتللها وتراكمها جتمعها
االتصال  قنوات فتح ميةھأ على يركز دايجد بعدا البشرية املوارد إدارة تكتسب املعرفة خصائص خالل من -

 هذا من الناشئة األعلى الفائدة لتحقيق املختلفة العمل ومجاعات قطاعات بني واملعرفة املعلومة تدفقات وتيسري
 .فيها والتعامل التداول نتيجة للمعرفة النمو املتصاعد

أنشطة  األساس يف هو إمنا القيمة سلسلة على الواقعة املنظمة أنشطة من األكرب اجلانب أن حقيقة ادارك -
 منظمة تكوين أي على وجب هنا التنافسية ،ومن امليزة لتكوين ركيزة بدورها وهي املعرفة، وركيزهتا أساسها خدمية

 .التنافسية امليزة حتقيق أرادت ما إذا املنظمة داخل به واالحتفاظ املؤهل البشري املورد
 واليت ختلق املعرفية األنشطة من قليل عدد وتنمية ألداء الداخلية البشرية مواردها تركز أن للمنظمة املفيد من -

 .منافسيها عن للمنظمة واضح متيز
املورد  يف تتجلى واليت تقليدها املنافسني يصعب اليت املعرفة هو للمنظمة التنافسية للميزة األهم املصدر إن  -
 .املعرفة أصحاب من املتميز البشري
املعرفة  مصادر بإدماج املعرفة خلق هو األهم بل املعرفة معاجلة فقط ليست البشرية املوارد إدارة مهمة إن  -
تعاوهنم  واستقطاب األفراد مشاركة نظم تصميم خالل من ومتميز، وذلك متكامل نسيج يف والصرحية الضمنية

 .ومشكالهتا املنظمة أمور على وانفتاحهم
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على  العمل بل األفراد، عالقات على والسيطرة البشري السلوك ضبط ليست البشرية املوارد إدارة مهمة -
 وتدفق املعرفة ونشر خلق عملية ودعم الكامنة املعرفة إطالق مث ومن بينهم، واملعرفة املعلومات وتبادل وحفز تنشيط

  .التنافسية ميزهتا تثبيت مث ومن احملورية القدرات لتكوين املنظمة أرجاء يف
  

 المبحث الثالث: أهمية الموارد البشرية ونوعيتها في اقتصاد المعرفة:
 المطلب األول: أهمية رأس المال الفكري:

يعترب رأس املال الفكري للمؤسسة كاملعرفة لدى املوظفني والقدرة العقلية واإلبداع باإلضافة إىل قدرهتم 
تطوير تلك العمليات مصدر لتحقيق الفائدة التنافسية ويوجد اآلن دليل واضح على أن العنصر غري  املستمرة على

امللموس لقيمة يفوق القيمة احلقيقية ملوجوداهتا احلسية كاألبنية واملعدات فاملوجودات احلسية متول من السوق اخلاص 
 .(18-17،ص2005)بركاتي،هبا والفرق هو رأس املال الفكري

 يتضاعف مث املال الفكري، ومن لرأس الرئيس املصدر هم واخلربة املعرفة ذوي من املنظمات يف ويعترب العاملون      
 ذات النادرة البشرية املوارد هذه مع التعامل اإلجيايب أجل من البشرية املوارد إدارة وتقنيات نظم بتطوير االهتمام

 .القيمة
 اإلنسان إىل للفرد، فينظر املعرفية واملقدرة بالطاقة اخلاصة القيمة على املعرفة على القائمة االقتصاديات وتركِّز      

 التحول السواء. وهذا على املزايا من كثريا   والدول حتقق منه املنظمات أن ميكن مورد أنه املعرفة، وعلى ُمْنِتج أنه على
 املعرفة، فاملنظمات خالل من نفسه الفرد ينمي أن يتطلب والدول، مما املنظمات يف احملورية النقطة ليصبح الفرد حيوِّل

 عندهم لديها العاملون يكون أن كما البد متيزها، على للحفاظ املواءمة على قادرة مرنة مؤسسات هي الناجحة
 أن يتطلب هذا أن واإلبداع،  والشك املستمر بالتعّلم مجود، وأن يتميزوا دون واحلركية والوالء االلتزام من يكفي ما

 الفكري املال تقرير "رأس ذلك، ويبني وتنمي تشّجع فعالة تنظيمية وثقافة توفري بيئة عمل على املنظمات تعمل
 وقياس املعرفة

 " Measuring Knowledge and Intellectual Capital ، 
 الفكري املال لرأس بتبنيها املعرفة اقتصاد منظمات املعرفة، أن باقتصاد املعنية املؤسسات إحدى أصدرته الذي      

 :من أمهها عدة فوائد حتقق أن ميكن
 .ككل للمنظمة احلقيقية القيمة الفكري املال رأس يعكس  -
 .للمنظمة أفضل ألداء كمحفز الفكري املال رأس يعمل  -



Journal of Human Development and Education for specialized Research (JHDESR) Vo: 5, No: 3, 2019 

 

72 
 

 تتحكم تنظيمية قيم إىل وحتويلهالألفراد،  الضمنية املعارف تنمية يف لإلدارة الفاعل الدور الفكري املال رأس يعزز  -
 .باملنظمة العمل بإجراءات

 "إدارته ميكن قياسه، ميكن ما " مبدأ ضوء يف الفكري املال رأس يعمل  -
What gets measured, gets managed، وتنمية ومحاية قياس أمهية على التأكيد يكون مث ومن 

 املعريف ماهلا رأس مقدار يف منظمة ألي احلقيقية القيمة وتكمن.للمنظمة التنافسية امليزة تعكس اليت املعرفية األصول
 أنه املال الفكري رأس مصطلح امللموسة. ويعىن غري أصوهلا ويف  Intellectual Capital (IC)الفكري أو

التنمية.  حتقيق ويف القيمة توليد يف األمهية الكامنة ذات والقدرات والكفاءات الالزمة املعرفة توافر على يقوم مفهوم
 الفاكهة إنتاج على    قادرة لشجرة كاجلذور أو كامنة مستقبلية أهنا مردودات على ووصفها إليها النظر أيضا   وميكن

 .املستقبل يف
 املال رأس ألن ككل، وذلك الدولة مستوى وعلى املنظمات يف كربى أمهية هلا الفكري املال رأس أبعاد إن      

 (.59-55،ص2012)مركز الدراسات ااستراتيجية،االقتصاد  يف القيمة مولدات وأقوى أهم أصبح قد الفكري
إذن ركز هذا العنصر على اعتبار العاملني يف املنظمة من ذوي املعرفة واخلربة واملهارة بأهنم يشكلون مصدرا       

ات والنظر إليها على والقدر  رئيسيا لرأس املال الفكري ، وبالتايل يشجع على ضرورة توافر املعرفة الالزمة والكفاءات
 أهنا دائما مردودات مستقبلية.

 
 المطلب الثاني: الموارد البشرية ونوعيتها في اقتصاد المعرفة:

إن املوارد البشرية متثل أمهية كربى يف عمل النشاطات االقتصادية، ويف ظل اقتصاد املعرفة وما يتضمنه من 
ام االجيايب من خالل توفري عناصر اإلنتاج واملوارد األخرى الالزمة للقيتقنيات متقدمة تؤدي املوارد البشرية الدور 

بالنشاطات االقتصادية ،وخاصة اإلنتاجية منها، وتتوىل مهمة استخدام عناصر اإلنتاج واملواد األخرى يف العمليات 
النتفاع منها بزيادة ا اإلنتاجية ،وهي اليت تعمل على حتقيق الكفاءة يف هذا االستخدام لضمان حتقيق أقصى قدر من

إنتاجيتها، وهذا جيعل اإلنسان العنصر االجيايب الوحيد بني عناصر اإلنتاج وموارده يف القيام بالعمليات اإلنتاجية 
والنشاطات االقتصادية. إن اإلنسان ميكن أن حيدث تطويرا وحتسينا يف رأس املال املادي، كما ميكن أن حيدث 

لطبيعية املتاحة ،إضافة إىل أنه ميكن أن يوجد موارد جديدة اعتمادا على مصادر التمويل تطويرا وحتسينا يف املوارد ا
املختلفة ،وما إىل ذلك ،هذا كله مرتبط بعمل اإلنسان وجهده وسعيه لتوفري املوارد وعناصر اإلنتاج األخرى الطبيعية 

صادية نتاجية ،واليت هي أساس النشاطات االقتواملادية واملالية الالزمة للقيام بالنشاطات االقتصادية ،وبالذات اإل
هذه كافة، وتنمية هذه املوارد وعناصر اإلنتاج األخرى، وحسن استخدامه هلا بزيادة كفاءته يف استخدامها مبا حيقق 

 زيادة إنتاجيتها ،وزيادة درجة انتفاعه اقتصاديا منها.
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 أجل ومن الفعال التغيري التنظيمي أجل من أمهية األكثر العنصر هو األفراد عنصر دائما   وعليه يبقى   
 لألفراد احملورية القدرات وتنمية بناء يف املعرفة أمهية اإلدارة اكتشفت املنظمة ولقد يف والتطور التقدم إحداث

 يف حتسني مستمر لتحقيق املعرفة وتوظيف تنمية برامج ببناء اهتمت مث والدول، ومن واجلماعات واملنظمات
 تكوين يصبح أن ذلك على وخدمات جديدة. ويرتتب منتجات واكتشاف واخلدمية، اإلنتاجية واألنشطة العمليات

 وتنمية تكوين يف املنظمة أفراد مجيع مشاركة وتصبح املعاصرة، يف املنظمات وجدوى أمهية األكثر العمل هو املعرفة
 املعرفة بني أمهية التمييز كذلك اإلدارة أدركت احلقيقي، كما التقدم مسة هي املعريف الرصيد وتوظيف واستثمار

 ال حيث بينهما املزج وضرورة عنه، خارجة مصادر بيئية من تأتيه اليت اخلارجية املعرفة وبني للفرد الذاتية أو الكامنة
املعرفة  من النوعني هذين بني والتمازج االحتكاك نتيجة املعريف حيدث التقدم وحيث األخرى، عن إلحدامها غىن

 (.59-55، ص2012)مركز الدراسات ااستراتيجية،
 البشرية املوارد إدارة ومنطق فكر يف هائلة كانت هلا آثار املعريف لالقتصاد املميزة املعرفية وعليه فإن للثورة  

 (:172،ص2015)بركاتي،يف  أن نبينها ميكن
يف  يوظفوهنا اليت والقدرات االختصاصات ذوي األفراد يف املتمثلة الداخلية املعرفة مصادر أمهية اكتشاف -

يعملون  من كل وتشمل املعاصرة، املنظمة يف الثروة إنتاج مصادر أهم من واحدا متثل األنشطة من متميزة أنواع
املعرفية  باألنشطة يسمى ما يباشرون ممن وغريهم التسويق رجال من األفكار ومنتجي الباحثني من ذهنية أعماال
 .منظمة ألي القيمة سلسلة يف متزايدة نسبة ميثلون أصبحوا والذينبآخر،  أو بشكل
 أساليبها يف تطوير البشرية املوارد إدارة على فرض املنظمة طرف من عليها واحلصول املعرفة عن البحث  -

 املنظمةأفراد  انفتاح وسائل تطوير على تعمل معرفة،  كذلك األكثر األفراد على حتصل حبيث واالختيار االستقطاب
 .العمل وورش املؤمترات يف اجلادة املشاركة خالل من اخلارجية املعرفة مصادر على

 من لإلدارة يتحقق ما فان مث ومن معارفه، عصر لكل وان تطور يف املعرفة أن حقيقة هامة وهي إدراك - 
 تصل وبالتايل العصر، ومعطيات لتتناسب أوضاعها وترتيب تشكيلها فتعيد املنظمة على ينعكس أن ينبغي معرفة

 ألفرادها املكتسبة اخلربات كل هتدر ال أن عليها وجب مث ومن التنظيمي، التعلم وهي مهمة حقيقة اكتشاف إىل
 .منها لالستفادة وحتللها وتراكمها جتمعها بل

 االتصال قنوات فتح أمهية على يركز جديدا بعدا البشرية املوارد إدارة تكتسب املعرفة خصائص خالل من -
 هذا من الناشئة األعلى الفائدة لتحقيق املختلفة العمل ومجاعات قطاعات بني واملعرفة املعلومة تدفقات وتيسري

 .فيها والتعامل التداول نتيجة للمعرفة النمو املتصاعد
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أنشطة  األساس يف هو إمنا القيمة سلسلة على الواقعة املنظمة أنشطة من األكرب اجلانب أن حقيقة ادارك -
 منظمة تكوين أي على وجب هنا التنافسية،  ومن امليزة لتكوين ركيزة بدورها املعرفة، وهي وركيزهتا أساسها خدمية

 .التنافسية امليزة حتقيق أرادت ما إذا املنظمة داخل به واالحتفاظ املؤهل البشري املورد
 واليت ختلق املعرفية األنشطة من قليل عدد وتنمية ألداء الداخلية البشرية مواردها تركز أن للمنظمة املفيد من -

 .منافسيها عن للمنظمة واضح متيز
املورد  يف تتجلى واليت تقليدها املنافسني يصعب اليت املعرفة هو للمنظمة التنافسية للميزة األهم املصدر إن  -
 .املعرفة أصحاب من املتميز البشري
املعرفة  مصادر بإدماج املعرفة خلق هو األهم بل املعرفة معاجلة فقط ليست البشرية املوارد إدارة مهمة إن  -
تعاوهنم  واستقطاب األفراد مشاركة نظم تصميم خالل من وذلك ومتميز، متكامل نسيج يف والصرحية الضمنية

 .ومشكالهتا املنظمة أمور على وانفتاحهم
على  العمل بل األفراد، عالقات على والسيطرة البشري السلوك ضبط ليست البشرية املوارد إدارة مهمة -

 وتدفق املعرفة ونشر خلق عملية ودعم الكامنة املعرفة إطالق مث ومن بينهم، واملعرفة املعلومات وتبادل وحفز تنشيط
   .التنافسية ميزهتا تثبيت مث ومن احملورية القدرات لتكوين املنظمة أرجاء يف

 المطلب الثالث: متطلبات الموارد البشرية في اقتصاد المعرفة: 
البد من الرتكيز على بعض اجلوانب الضرورية منها:  تطوير نوعية املوارد البشرية ومهاراهتا بالشكل الذي يتطابق مع 

ريب، التقنيات املتقدمة اليت يتضمنها اقتصاد املعرفة، والتطور املتسارع فيه بالشكل الذي يستدعي تطوير التعليم، والتد
ليد هذه ل الذي يتيح توفري قدرات علمية وعملية قادرة على اإلسهام يف تو وتوفري مستلزمات التعليم الذايت بالشك

التقنيات املتقدمة، واستخدامها بشكل كفؤ مبا حيقق توسيع النشاطات كافة، مبا يتضمن منو االقتصاد 
 األساسي واحملدد احملرك هو البشري العنصر أن إىل نوى حسني طه ويشري .(21-20،ص2015)بركاتي،وتقدمه

 دائما   وتواجده، بل البد توافره مبجرد قيمة ذات نتائج حيقق أن املورد هلذا ميكن وال تنظيم، أي كفاءة وأداء لرفع
 واستثمار البشرية املوارد تطوير أن املؤكد من فإنه لذلك والكامنة، الظاهرة معارفه واستغالل وتنميته تدعيمه من

 املوارد، هذه على احلصول مبجرد يتم أن ميكن ال العمل متطلبات مع تفاعلها واندماجها وقدراهتا، وضمان طاقاهتا
 إطار يف املالئمة، وذلك األساليب باستعمال املوارد هذه تنمية حنو املوجهة املنظمة جلهود يكون نتيجة وإمنا

)مركز الدراسات حتقيقها  إىل تسعى اليت واألهداف املنظمة تتبناها اليت االسرتاتيجيات
 .(59-55،ص2012ااستراتيجية،
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 وقف هجرة العلماء والباحثني واخلرباء واملختصني ، وبالذات يف اجملاالت التقنية والتطبيقية، عن طريق توفري  -
احلوافز الكافية من خالل توفري دخول مناسبة هلم وألسرهم،  وتوفري مستلزمات ممارسة ختصصاهتم، واستخدام 

م اليت عرفية العلمية والعملية، إضافة اىل توفري القدر الكايف من احلرية واالستقاللية هلخرباهتم ومهاراهتم وقدراهتم امل
 .(21-20،ص2015)بركاتي، ميكن أن تتيح تطوير قدراهتم بشكل مبدع

 خاتمـــة: 

مما سبق يتبني كيف أن املعرفة يف الوقت احلايل أساس خلق الثروة يف االقتصاد املعريف حيث أدت إىل حدوث        
حتوالت مصاحبة جملتمعات املعرفة واقتصادياهتا، وعليه وجب على املؤسسات احلالية االندماج وفق هاته التحوالت، 

 ري هو العنصر األهم مقارنة بالعناصر املادية.وبالتايل العملوخاصة بان يكون هناك فهم ووعي بأن رأس املال الفك
على أن يكون للمؤسسة دائما موارد بشرية مميزة وتنميتهم وحتفيزهم وحسن توظيفهم. واالحتفاظ هبم من خالل 

 عملية التدريب.

لتعلم مدى من خالل ا إذ أن جمتمع املعرفة ال يقوم بدوره إال على أساس منظومة إسرتاتيجية للعلم واملعرفة      
احلياة ،أي االستثمار يف املوارد البشرية ،إذ تظل مقولة التعليم والتدريب مها احلل، يف مواجهة التحديات الكونية 

صبطي،بن )صحيحة، ألنه هو الذي يتمكن من اإلسهام يف تنمية بشرية كفيلة ببعث احليوية والتجدد يف جمتمعاتنا 
 (.179،،ص2017عمر

 

 قائمة المراجع المعتمدة:       

(.التعليم العايل والبحث والتطوير واالبداع يف جمتمع 04/2014-14ابراهيم بدران)  -1
 (pdfاملعرفة،عمان.)

،عمان ،االردن :جدار للكتاب 1(.إدارة املعرفة ونظم املعلومات،ط2009أمحد اخلطيب ،خالد زيغان) -2
 العاملي.

(.املتطلبات املنهجية احلديثة الستثمار وتسيري كفاءات املوارد 2016حرز اهلل حممد خلضر)جانفي  -3
 ن املوقع:.نقال عالبشرية يف ظل جمتمع املعرفة،العدد الرابع عشر
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-23-23-27-01-dhanews.com/index.php/2014http://www.ka
51-12-15-13-04-2016-04/item/2734:15/09/2018بتاريخ   

    9:45الساعة:
(.واقع ادارة املعرفة وتنمية املوارد البشرية يف املؤسسات اجلزائرية يف ظل التحوالت 2015حسني بركايت) -4

علوم االقتصادية املسيلة،جملة العلوم التسيريية والحنو االقتصاد املعريف:دراسة حالة بعض املؤسسات بوالية 
  ،اجلزائر:جامعة حممد بوضياف املسيلة .13العدد

(.جمتمع املعلومات والفجوة الرقمية يف الدول العربية،جملة جامعة دمشق، 2014مسري الشيخ علي) -5
 (pdf) ، اجمللد الثالث.2+1العدد 

رافية دراسة انثوج–العربية يف عصر جمتمع املعرفة  (.االسرة2007ديسمرب  4-2عايدة فؤاد النبالوي) -6
، حتليل ومراجعة:عبد الرمحان صويف عثمان،تصميم:حممد خمتار ساطور، ورقة مقدمة يف -عرب ثقافية

املؤمتر العلمي الدويل االول حول جمتمع املعرفة:التحديات االجتماعية والثقافية واللغوية يف العامل 
ية اآلداب والعلوم االجتماعية،اجمللد الثاين، مسقط سلطنة عمان ،جامعة العريب..حاضرا ومستقبال،كل

 السلطان قابوس.
(،حمور العوملة وتطورات العامل 01(.جمتمع املعرفة وحتدياته يف اجملتمع العريب)2009) عبد اهلل تركماين -7

 . 01:58/،2552،09/02املعاصر،احلوار املتمدن،العدد 
(.سياق االبداع العلمي وفرص االسهام يف 2007ديسمرب  4-2عبد الوهاب جودة عبد الوهاب) -8

بناء جمتمع املعرفة بالوطن العريب، حتليل ومراجعة:عبد الرمحان صويف عثمان،تصميم:حممد خمتار 
، ورقة مقدمة يف املؤمتر العلمي الدويل االول حول جمتمع املعرفة :التحديات 2ساطور،ورقة حبثية 

لد وية يف العامل العريب..حاضرا ومستقبال،كلية اآلداب والعلوم االجتماعية،اجملاالجتماعية والثقافية واللغ
 الثاين، مسقط سلطنة عمان:جامعة السلطان قابوس.

بة جتر –(.دور املوارد البشرية يف اقامة جمتمع املعرفة 2017عبيدة صبطي ، سامية بن عمر)جويلية  -9
 االغواط :جامعة عمار ثليجي.،جملة العلوم االجتماعية، 25ماليزيا منوذجا،العدد

 (، تنمية املوارد البشري ، عني  مليلة:دار اهلدى.2002علي غريب وآخرون) -10
( GIS(.آفاق وامكانات استخدام نظم املعلومات اجلغرافية )2007ديسمرب  4-2لطفي كمال عزاز) -11

عبد اجعة:( يف تنمية احملتوى الرقمي العريب، حتليل ومر WEBGISوالنشر االلكرتوين اجلغرايف )
الرمحان صويف عثمان،تصميم:حممد خمتار ساطور، ورقة مقدمة يف املؤمتر العلمي الدويل األول حول 
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Abstract : 

The study aims to identify the impact of strategic agility dimensions (planning, organization, 

efficiency of workers, technology) in organizational effectiveness in a sample of the working 

area Raysut industrial companies, namely, (Salalah for pasta, Mills Company, Salalah, Octal 

Petrochemicals Company, Salalah Methanol Company, Raysut Cement) in Dhofar governorate. 

The study population of the administrative leadership (Executive Director, General Manager, 

Deputy Director, Head of the Department of) five industrial companies in Dhofar governorate, 

http://www.siats.co.uk/jhdesr/
mailto:Mbamaster00@gmail.com
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totaling (118) leader, chose researcher simple random sample composed of 80 leading and 

distributed questionnaires to all members The study sample and recovered (65) to identify valid 

for statistical analysis accounted for (85.3%) of the total members of the study population. 

Among the most prominent results accessible: A correlation relationship is a positive and 

statistically significant between the elements of the strategic agility and organizational 

effectiveness. And the existence of a positive correlation and related statistically significant 

between planning and organizational effectiveness. And the existence of a positive correlation 

and related statistically significant between regulation and organizational effectiveness. And 

the existence of a positive correlation and related statistically significant between the efficiency 

of workers and organizational effectiveness. And the existence of a positive correlation and 

related statistically significant between technology and organizational effectiveness. 

One of the main recommendations which were accessible It must be for companies operating 

in Raysut Industrial Estate ensure the implementation of the strategic plan for agility in all 

administrative structures as well as the application of organizational effectiveness in order to 

continue to achieve sustainable competitive advantage. And operating in Raysut Industrial 

Estate companies to provide data and information to assist in the clarity of vision to the decision 

makers of the importance of strategic agility in the work environment base and to help take 

strategic decisions may constitute a change in the results of the future of the surveyed companies 

and their staff. 

 :ملخص البحث

الرشاقة االستراتيجية بأبعادها)التخطيط، التنظيم، كفاءة العاملين، التكنولوجيا(  في الفاعلية تهدف الدراسة إلى التعرف على أثر 

التنظيمية في عينة من الشركات العاملة بمنطقة ريسوت الصناعية وهي )شركة صالله للمكرونة، شركة مطاحن صالله، 

 سمن(( بماافظة ففار  وتكو  مجتم  الدراسة منشركة اوكتال للبتروكيماويات، شركة صالله للميثانول، شركة ريسوت لأل

القيادات اإلدارية )مدير تنفيذي، مدير عام، نائب مدير، رئيس قسم( بخمسة من الشركات الصناعية بماافظة ففار، والبالغ 

مي  افراد ( قيادي وقام بتوزي   اإلستبانات على ج80( قيادي، وأختار الباحث عينة عشوائية بسيطة مكونة من )118عددهم )

 ( من إجمالي أفراد مجتم  الدراسة %85,3( استبانة صالاة للتاليل اإلحصائي شكل( ما نسبته )65عينة الدراسة واسترج  )

وجود عالقة إرتباط طردية وذات دالله إحصائية بين الرشاقة اإلستراتيجية والفاعلية  ومن أبرز النتائج التي تم الوصول اليها

قة إرتباط طردية وذات دالله إحصائية بين التخطيط والفاعلية التنظيمية  ووجود عالقة إرتباط طردية التنظيمية  ووجود عال

وذات دالله إحصائية بين التنظيم والفاعلية التنظيمية  ووجود عالقة إرتباط طردية وذات دالله إحصائية بين كفاءة العاملين 

 ات دالله إحصائية بين التكنولوجيا والفاعلية التنظيمية والفاعلية التنظيمية  ووجود عالقة إرتباط طردية وذ

 

keywords: strategic agility ,organizational effectiveness.  

 ، الفاعلية التنظيميةالرشاقة االسرتاتيجية: : الكلمات المفتاحية
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 :مقدمة
 ا تلقعة يي  ا ناطر والتغيرياه غري تعد الرشاااقة ارتساارتاتيجية لو اللسااا ت الد تاااتندلاا ا نظماه   للا اة

اهنا تاااااااااعد ا نظماه علء الالزاه واال ظلاا   ات التناث  ا اظن ما ا نظماه ولء الزداغ علء تغري عملياه 

التشااغيت مافاهغ ولو هلا ا تاااتاين ا نظمة االسااتجامة لظروق الااال  ا تغريغ وتاااتاين ا نظماه الد تاااتند  

يجية ان متتلك ا ااااه الا لة ألظاه االعمال مافاهغ، وتتالن الدااسااااة لو فاااااة ث اااالل يي  الرشاااااقة االساااارتات

يتناول الف ااااات األول االطاا العا  للدااساااااة والف ااااات الراا يتناول االطاا النظرا ثلا الف ااااات الرال  يتناول االطاا 

 العملي للدااسة مث الف ت اخلال  الذا يتناول نتا ج وتلصياه الدااسة.

 محتوى الدراسة: .1

 :الدراسة مشكلة 1.1

تل د حتدياه كرريغ تلا ه الشااااااركاه ال ااااااناعية مناثظة افاا لناا لدا قدالا علء اسااااااتغال الفر  ا تاية   

الاااااااال ، وقدالا علء التايب لن الاليجة اخلاا ية  وحتزي  ا ياغ التناثااااااااية وكيفية ا  ااااااالل علء ا اايا والفر  الد 

زة ، ولدا قدالا علء تلالية لتالالاه الاما و تلك تعد ثمر  التندياه للشااااااركاه العاللة   لناتلثرلا ميجة العمت 

ايااااااااله ال اااااااناعية. كت لذا يتنتت علياا ا راه تغرياه وحتلاله يتت لو هلال تالير اسااااااالل  اظااا له الزاملية 

اه واال ظلاا   ا نظماه علء الالز علء التايب والتالا واال ظلاا   ميجة العمت. ويلظ الالاي  التعرق علء قداغ

ات لذا التناث  ولدا التفاعت لن االسااااااااالا  ا تغريغ وانتاو هلدلاه او لنتجاه  ديدغ تناسااااااااا  اال وا ، ولو 

 لنا مياو صياغة لشالة الدااسة ضمو عدغ تااؤاله كااليت:
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ية لو و اة منازة ايااااله ال اااناعلا لااااتلياه تلثر الرشااااقة ارتسااارتاتيجية   عينة لو الشاااركاه ال اااناعية  . 1

  نظر الزياظاه ارتظااية هبذه الشركاه؟

لا لااااااااتلياه الفاعلية التنظيمية   عينة لو الشاااااااركاه ال اااااااناعية منازة ايااااااااله ال اااااااناعية لو و اة نظر  . 2

  الزياظاه ارتظااية هبذه الشركاه؟

 أهمية الدراسة:2.2 

ا تالالاه ارتظااية والد تشاااااااااات اول و للر العمت ارتظااا ثال ولل تامو ثمهية الدااساااااااااة   ثنه يتناول ثيد ثلت 

الرشااقة االسارتاتيجية، يي  يتناول الالن  ايد الت ا لاضاين   علت االظااغ ولل الرشااقة االسارتاتيجية   الفاعلية 

د  تلثر ع التنظيمية كما يشااااااااااات الالن  ثمهية هلاصااااااااااة للاليجة ا النلعة يي  ياوظ معلللاه عو لاااااااااااتلا تلثر ثو

 الرشاقة االسرتاتيجية مما يااعدلا علء التالير واالاتزاه ما نظمة.

 لو النايية العلمية يعد الالن  لو الدااساه الزليلة   الاليجة العمانية ومالتايل يعترب إضاثة للماتالة   لذا اجملال.

 أهداف الدراسة:2.3 

 التعرق علء لاتلياه الرشاقة االسرتاتيجية   عينة لو الشركاه ال ناعية مناثظة افاا  .1

 حتديد لاتلياه الفاعلية التنظيمية   عينة لو الشركاه ال ناعية مناثظة افاا  .2

ظيمية نميان إعر الرشااااااااقة االسااااااارتاتيجية ظالتنايا، التنظيت، كفاهغ العاللا، التانللل يال   حتزي  الفاعلية الت .3

 .  عينة لو الشركاه ال ناعية مناثظة افاا
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 فرضيات الدراسة: 2.4 

ال تل د عاقة  اه ظالله إي اا ية ما الرشااقة ارتسارتاتيجية والفاعلية التنظيمية   الشاركاه ال اناعية منازة  .1

 اياله ال ناعية.

 ويتفرع لناا الفرضياه التالية: 

 اي ا ية ما التنايا والفاعلية التنظيمية.ال تل د عاقة  اه ظالله  -ث

 ال تل د عاقة  اه ظالله اي ا ية ما التنظيت والفاعلية التنظيمية. - 

 ال تل د عاقة  اه ظالله اي ا ية ما كفاهغ العاللا والفاعلية التنظيمية. -و

 ال تل د عاقة  اه ظالله اي ا ية ما التانللل يا والفاعلية التنظيمية. -ظ

ال يل د ثعر  و ظالله اي ااااااا ية للرشاااااااقة ارتساااااارتاتيجية علء الفاعلية التنظيمية   الشااااااركاه ال ااااااناعية منازة  .2

 اياله ال ناعية. 

 مصطلحات الدراسة:2.5 

  الرشااااقة االسااارتاتيجية: الزداغ ماااارعة علء إظاا  واغتنا  الفر ، تغيري ارتياه، وكيفية ا  ااالل علء ا اايا

 تلثرلا ميجة العمت الىت تزل  علء تالير عملية سااليمة السااتعراص ثر  االسااترماا   الااال والفر  الد 

 ل.2008والتاديداه مث حتديد اخلياااه االسرتاتيجية ا ناسالة  ا ظا عاضيدا , 
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  ، التنايا: التنايا  للر عماات ا اادير والزاااعاادغ الد تاااااااااااااااتنااد علياااا اللاااا ب ارتظاايااة األهلراظير

 ل.2006

 نظيت: تعيا ا اا  وحتديد كاثة النشااااااااااااه وا ااااااااااا،ولياه   لتلب األقاااااااااااا ، تفلي  ال ااااااااااايياه الت

 ل.Dafat,2006والالااه، وياو إظااغ ا لاظ   ا نظمة ظ

  :ن ل االت اااااااالا فا جة، ويااااااااو  عالتلاااالت وهلل   تاليرعلء  األشااااااانا اه إلاانكفاهغ العاللا

 ,Sherehiy)لن لتلب تزلالاه األسالا  الد لو ا ماو يدوعاا للرتامات إلاانالا لافا، وصازت 

2008) . 

  :ااالل علء نتا ج لتلفة تتعل  لغاية ا قااعاهلتاالي  ا نظت للمعرثة ،    األيااااو لاري االتانللل يا  

 علمية لعينة، تااااااااعد اللسااااااا ت التانللل ية   يت لشااااااااه ارتناااااااان وإشااااااالاع يا اته و ياظغ قدااته

 .ل2010,مشريظ

  الفاعلية التنظيمية: لدا لزداغ ا نظمة علء االساااتغال األثلااات للملااظ، وإلاظ يالة لو التلا ن لو ما

العديد لو العلالت الداهللية ولدا تأعرلا مالعلالت اخلاا ية، لن التايب التا  حملاولة ضمان حتزي  ا دق 

 ل.2011مدا , او األلداق ا ر لغ لو هلال كاثة امعاظلا ظاحمل

  :زاانة النتا ج ثو يي  يتت ل ا ،سااااااااااااااهية ثعاللتزييت  اسااااااتندالاثكرر ا عايري تعترب لو حتزي  األلداق

 .ل2005ظمللط,وعا االن االلداق او النتا ج الاامزة وحتديد االحنراثاه  ا نجاغا نر اه 
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 حدود الدراسة: 2.6 

 تل عت جمااله الالن  ضمو عدغ جمااله لي: 

 3/ 20 اجملال الالين يي  تارقت الدااساااااااااااااااة إع لعرثة حااه العينة ا النلعة هلال الفرتغ ا متدغ حتديدا   ما.1

/2016 –  1 /6 /2016 . 

 .اجملال ا ااا ثتت إ راؤلا    عينة لو الشركاه ال ناعية مناثظة افاا .2

ا    ه الرقامة علء االصاااااالل الرامتة وظوالاجملال ا لضاااااالعي تناولت الدااسااااااة للضاااااالع لاااااااتلياه تاالي   دظا. 3

 .كفاهغ استغا ا

 .الزياظاه ارتظااية ظلدير تنفيذا، لدير عا ، نا   لدير، ا ي  قاتل كان لن   اجملال الالشرا: . 4

 : اإلطار النظري للدراسة2.7 

 مفهوم الرشاقة االستراتيجية: المبحث األول

غ نظرا  للتندياه الد تلا ه ا نظماه ا عاصااارغ نتيجة التغرياه ا تتالية والتالااه العلمية والتزنية الااااريعة وا ااااتمر 

لذا ثإنه مل تعد االسااااااااالي  التزليدية   االظااغ تااااااااااعدلا علء اظاه االعمال مافاهغ لذا ثإن اسااااااااتندا  ثسااااااااالي  

يرة ظغ الزداغ التناثااية للمنظمة وتالير ثظا اا ولو االساالي  االظااية ا داالظااغ االسارتاتيجية ا ديرة ي،ظا إع  يا

الرشااقة االسارتاتيجية يي  مأساتندالاا مياو إظاا  لتلب ا اايا الد تتال  ا لو هلال الفر  ا تلثرغ   الاال  

ومشااات لالل .  ثاعت وللاكالة  لك لو هلال التنايا االساارتاتيجي الاااليت وتنفيذ اخلاة االساارتاتيجية مشااات

ويتناول الالاي    لذا ا الن  عرص لإلطاا النظرا والذا سااااااالق يتالن لو لتغرياه الرشااااااااقة االسااااااارتاتيجية.  
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كما يتلااامو   الالداية لفال  وامهية الرشااااقة االسااارتاتيجية، وسااالق يتت عرص الت قدااه الرشااااقة االسااارتاتيجية. 

 .ل2013ظال انن ,االسرتاتيجية وىف اخلتا  سيتت التار  اع امعاظ الرشاقة

 المطلب األول : مفهوم الرشاقة االستراتيجية

اجللظغ  لرت  الااااااال   زلاعد لناثاااااااة ل التنفيذ األوضاااااا الرشاااااااقة االساااااارتاتيجية  ثن لFartash,2012ظ يعرق

و ا ت االظااية لواالمتااا واالمداع والاااااااارعة وا رونة لو هلال حتديد وساااااااا ت ظلج ما ا لااظ و لظغ االساااااااالي  

 تزد  ثثلت اخلدلاه وا نتجاه اع الاملن   ميجة سريعة ا ناثاة والتغري.

 إلاانية لزداغل لفال  الرشااااقة االسااارتاتيجية علء انه  Doz and Kosonen ,2008كما عرق كت لو ظ

اااارعة وماساااتمراا لو ري مالد تتاااات مالتغ واخلاا ية الداهلليةلرم    ميجة االسااالا   مأسااالل علء العمت  الشاااركاه

يي  االنتاو جبلظغ اظاه عايل التنظيت، واشاااااااوا اع ان الرشااااااقة االسااااارتاتيجية تعترب قداغ تنظيمية عالية االظاه  دا 

 االستجامة مشات سرين ونا   لات الفر  ا تاية   الال  ولدا اغتنالاا   اللقت ا ناس .

 ا  ديدا   الفار االظااا ا عاصار، يي  لنا  العديد لو ا  االناهويعترب لفال  الرشااقة االسارتاتيجية لفالل

ا تعدظغ عو لذا ا فال . تعرب العديد لو الات  تعريب الرشاااااااااااااااقة االساااااااااااااارتاتيجية لو هلال لدا الزداغ الا لة 

 .(Sherehiy,2008)لتنزي  هلفة ا ركة   ا نظماه

 سرتاتيجية  ا ا زداغ علء تلالية لتالالاه الاما و، يي ل ان ا نظماه الذا لدياا اشاقة اOjha,2008و كر ظ

تاتاين تزد  العديد لو ا نتجاه اجلديدغ ولذه ايدا االسالا  اجلللرية ألمهية الرشاقة االسرتاتيجية الالن    
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عم  ا نظماه علء الزدااه اجلللرية لو نايية والتعرق علء لتلب ميجاه االعمال واقتنا  الفر  لو نايية 

 هلرا.ا

ل اثااا عدغ يلل لفال  الرشااااااااااااقة االسااااااااااارتاتيجية لو يي  تزدمية العديد لو Kettunen,2010كما قد  ظ

االثااا لي التالا ا ااااااااااااتمر، وا ياكت الرشااااااااااايزة، و لظغ ثر  العمت، واالمتعاظ عو تلاااااااااااين اللقت وا دا، لدا 

 حتاا كفاهغ ا لااظ الالشرية، وياو اظااغ لفال  سلالة التجايااه. 

ل ماهنا عملية اعاظغ ليالة وترتي  والغاه مع  ويداه العمت ومع  ال ناعاه ا ل لظغ 2011واشاا ظاحملمدا,

 أل ت الرتكيا علء قدااه  للرية لتمياغ.

ياتنتج الالاي  لو التعريفاه الاامزة ثن الرشاقة االسرتاتيجية لء الزداغ علء االستجامة للتغرياه ا فا جة وتلالية 

  اه مار  لتلفة وعلء ناا  واسن لو يي  الاعر واجللظغ والاماه والامية والتاليت.لتالالاه العم

 المطلب الثاني : أهمية الرشاقة االستراتيجية

تعد الرشاااااااااقة االساااااااارتاتيجية تعترب عن اااااااار النجال   ميجة العمت يي  متتا  ماهنا سااااااااريعة التغري و ا قداغ ظينالياية 

  ظعت التغرياه ا فا جة والااااااريعة اضااااااثة اع  لك قداالا علء اغتنا  الفر    سااااال وقاملية للتغري وتاااااااعد علء 

شديد ا ناثاه ولاو لذا ال يعين عد  و لظ االسرتاتيجية اللاضنة لاناا ليات مالديت عو التنايا االسرتاتيجي 

 .(Oyedijo, 2012) لاوااللداق ا رسللة. معىن اوض  تعترب لفال  لشرت  لرست االسرتاتيجية وكيفية تنفيذ
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 المبحث الثاني: الفاعلية التنظيمية

ما ثن الفاعلية التنظيمية تعترب   يياغ ا نظماه اكياغ ثسااااااااساااااااية للمناثااااااااة الزلية لو ث ت الالزاه واالساااااااتمراا ميجة 

تناثااااااااااية تلصاااااااااب مالشاااااااااديدغ، يي   لك  ذ  العديد لو الالايرا وا اتما إع إلاظ نظرية تشاااااااااات لدهلت 

ع صااااااااااع  ويشااااااااااات لا   يزيزي للمنظماه لو ث ت ثن تالن ثعالة، ولذلك للضاااااااااالع الافاهغ لل للضاااااااااال 

للمنظماه نفااااااااااااا، ومالتايل  لك يتت و لظ عدظ كالري لو االشاااااااااااااله علء لفال  حتديد وتعديت ا ،شااااااااااراه 

وقياسااااا، واما ير ن  لك إع صاااعلمة   لاان لا حتديد الظلالر الد تتالن لناا الفاعلية التنظيمية مشاااات ثعال 

 ل. 2006ظقريشي,

 لفاعلية التنظيميةالمطلب األول : مفهوم ا

ا علء ايد ا لاضاااين ا امة واجلللرية   نظرية ا نظمة. ويالىن لفال  الفاعلية ثسااااسااا يُعد للضااالع الفاعلية التنظيمية

 ثعت الشيه ال ني  مالرغت لو ثمهية الفاعلية التنظيمية   يياغ ا نظماه، 

د مياو للمنظمة ثن حتز  ثلداثاا كما اشااااا اع ل اع ان الفاعلية التنظيمية لي الدا ة ال2006وثشااااا ظقريشاااي,

انه لدا لزداغ ا نظمة علء الالزاه والتايب والنمل م ااارق النظر عو تلك األلداق الد سااالق حتز  يي  يركا 

 لذا ا فال  علء الاليجة، مزدا التايب لن ا نظمة والظروق الداهللية واخلاا ية مزدا لا تالزء لنظمة ثعالة.

لية التنظيمية إع ثهنا الفاعلية تاااااااااااااااتمد لو قدااه ا نظماه علء الالزاه والنمل والتايب مغ  ويعرق عو الفاع

 ل.2000النظر إ ا كانت االلداق سيتت حتزيزاا ظالشماع،  ملظ، 
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 قد طرا عليه تغري   الااااااااااتيناه وثوا ت الااااااااااالعيناه  ل ثن لفال  الفاعلية التنظيمية2006مينما اشااااااااااا ظالزريليت، 

 لعشاااريو لو الرتكيا علء لزداغ ا ،ساااااااة علء حتزي  ثلداثاا الد تتمرت مالالزاه   ميجة العمت وا ناثااااة اعوالزرن ا

 الداق ولعاير لتلفة كألرلة: ارتصاماه ا رتالاة مالعمت، وناالة التغي  عو العمت، ولعدل ظواان العمت. 

نشاااجت زداغ ا ،ساااااااة علء مللا األلداق الد ثم يرتالا تعريب الفاعلية التنظيميةثن ل 2006، نلااظكما ثشاااااه 

لو ث لاا وتعرق ثيلااااا علة اهنا لدا ااياا   حتزي  األلداق ا ر لغ لناا ومالتايل اللصاااالل إع النتا ج ا ر لغ 

 .لو قالت ارتظااغ 

ء الالزاه للذلك نااااتنتج لو هلال التعريفاه الااااامزة ان الفاعلية التنظيمية تالن ماألساااار لدا لزداغ ا نظمة ع

والتايب والنمل م اااااااااااارق النظر لا إ ا كانت تلك األلداق الد ساااااااااااالق حتز  يي  يركا لذا ا فال  علء الاليجة 

التناثاااية مشااات ثساااسااي، ويرا الالاي  ان الفاعلية التنظيمية المد ان تالن  ا لعايري لتالعة لزياساااا   النمل و 

 حتز  األلداق. ولذا ا عياا حيدظ إ ا كانت ا نظماه تاتاين ان

 المطلب الثاني : خصائص الفاعلية التنظيمية

ة هبا، مالزداغ علء حتزي  األلداق، إضاااثة لو هلال الاظ نلع لو التأقلت لن الاليجة احمليا يرتالا الفاعلية التنظيمية

نظماه لولاو ا فاظ علء لاتلا النمل الرامت، لذلك ناتاين ثن نزلل إن لنا  إطااا خل ا ص ثعالة يشمت 

وهل ااااااااااااااااا ص لعينااة، لراات لااذه األنظمااة  تلب   حتااديااد لااذا ارتطاااا لو يياا  ظا ااة قلغ وثعاااليااة، وثلت لااذه 

 اخل ا ص لا يلي:
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تلثري الاااالة ا انية: مياو ثن تالن طاليعية لتلثري اروق العمت الد تشااات ال اافة العالة للاليجة الااليعية لو  .1

 ث ت العمت.

  اه تنظيت ثعال يعمت ثياا األثراظ طلعا والتلاصااااااااااااااات لن كت ميجة تنظيمية لناخ ا تماعي ثعال: تلثري ميجة .2

 مفعالية.

اسااااااااااتغال ثعال لزدااه األثراظ: لو هلال هلل  ثسااااااااااالي  عمت لناسااااااااااالة تتميا مالتنظيمية وتلثر ثر  النمل  .3

 اللايفي وممااسة واسعة للالاة.

ا صاااااانن مت التنظيمي وا لااظ تل يه لراكو لظ لعياا للضاااااالعي: يي  يتت حتديد الرساااااات الالياا وثسااااااالي  الع .4

 الزراا، استناظا إع لعياا للضلعي لل طاليعة الرغالاه العمت وثسالي  العمت   ا نظمة.

ا ناسااا ، ال  لراكا ثعالة ال ا  الزراااه: و لك عو طري  إنشااااه لراكا صااانن الزراا الد تل د ثياا لعلللاه .5

 ت التنظيمي.عاقة ماللرواغ ملاقن النار علء ا يا

الاااانيااة التلا ن ما ا ااااثااةه ا اااظيااة وا عنليااة: يياا  يالن لنااا  لرظوظ لااايل جماا لزاااماات العماات مااه، لعاات  .6

 ل.1998ا لاب   صلاغ واضنة لاريزة العمت   ا نظمة ظالالمي،

ذا ساااال   كره اللو النايية النظرية نزدا ان تلنص ان كت  لذلك نااااتاين الزلل ان هل اااا ص الفاعلية التنظيمية

له ثعر واضاا     ياظغ ظا ة الفعالية، اال انه يرتالا مشااات لالاشاار   االصااية كت نلع لو هل ااا ص التنظيت وطاليعة 

 األلداق وكت االنشاة ما يتف  لن يجمه وعاقته مالاليجة.
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 اإلطار العلمي للبحث2.8 

 منهجية الدراسة:  -1

 اسااتندا  ا ناج التنليلي، يي  ساايتت الالاي  علياا، اسااتند  لإل امة تاااعء الدااسااة الد األسااجلة هلال لو

الفرضااااياه. يلل لتغرياه الدااسااااة ا عتمدغ لو عينة الدااسااااة .يي   واهلتالاا وحتليلاا الالياناه مجن   االسااااتالانة

 يعد لذا ا ناج األكرر لا مة   حتزي  ثلداق الدااسة ا الية.

 مجتمع الدراسة وعينته:  -2

تالن جمتمن الدااسااااااااااااة لو الزياظاه ارتظااية ظلدير تنفيذا، لدير عا ، نا   لدير، ا ي  قاااااااااااااتل  ماااااااااااااة لو 

ل قياظا، وثهلتاا الالاي  عينة عشااالا ية مااااياة لالنة 118الشاااركاه ال اااناعية مناثظة افاا، والالالم عدظلت ظ

ل اسااااااتالانة 65يي  اساااااارت ن الالاي  ظ ل قياظا وقا  متل ين  ارتسااااااتالاناه علء مجين اثراظ عينة الدااسااااااة80لو ظ

 ل لو إمجايل ثثراظ جمتمن الدااسة. %85,3صا ة للتنليت ارتي ا ي شالت لا ناالته ظ
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 أنموذج الدراسة:-3

 ا تغري التامن               ا تغرياه ا اتزلة                                                                

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 ل2011ماالعتماظ علء ظااسة ظاحملمدا،  ل ثمنل و الدااسة لو إعداظ الالاي 1الشات اقت ظ

 

 االستراتيجية الرشاقة 

 التنايا

 التنظيت

 كفاهغ العاللا  

 التانللل يا 

 

 

 

 الفاعلية التنظيمية

 

 

 

 السمات الشخصية والوظيفية
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 :أداة الدراسة )االستبانة( -4

 متالير ومناه االستالانة ماستندا  ل دايا ثساسيا للمعلللاه مها: قا  الالاي 

ا  ااااظا الرانلية: وا تعلزة ماجلان  النظرا  تغرياه الدااساااة، يي  اساااتند الالاي  اع مع  ا  ااااظا لرت ا را ن 

 دااسة.  لع الالعرمية والدواياه والنشراه وا زااله العلمية واألحبان والدااسة الاامزة الد تناولت للض

ا  ااااااااظا األولية: والد متاو الالاي  لو التأكد لو لدا صااااااانة الفرضاااااااياه و لك عو طري  ت اااااااميت اساااااااتالانة 

 وتل يعاا علء عينة الدااسة، وقد  اهه ارتستالانة   صلالا الناا ية كالتايل:

 . ويلت ا تغرياه الشن ية واللايفية ألثراظ العينةالقسم األول: 

 .لالرشاقة االسرتاتيجيةظ ا اتزتعلء ا تغري والذا اشتمت  القسم الثاني:

 .وايتلا لذا الزات علء ا تغري التامن ظالفاعلية التنظيميةل الثالث: القسم

لضااا  اجلدول ويوقد اهلتاا الالاي  لزيار لياره اخلماساااي لزيار لااااتلا ارتساااتجاماه علء ثزراه ارتساااتالانة. 

 ا لاثزة الد تعاء  ا   ا عاجلة ارتي ا ية.التايل ا زيار والدا اه  اتلياه 

 لزيار وظا اه لاتلياه ا لاثزة علء ثزراه االستالانة. ل3اجلدول اقت ظ

 غري للاث  مشدغ غري للاث  غري لتأكد للاث  للاث  مشدغ ا زيار
 1 2 3 4 5 الدا ة
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 اجلدول التايل:وقد مت حتديد لعياا تزدير لاتلا ا لاثزة لإلستجاماه كما   

 لاتلا ا لاثزة ا زاملة  دا ا تلسا ا اايب

 لدا ا تلسا ا اايب لاتلا ا لاثزة

 ل1.8ل  إع ثقت لو ظ1لو ظ لننفلة  دا  

 ل2.6ل إع ثقت لو ظ1.8لوظ لننفلة

 ل3.4ل إع ثقت لو ظ2.6لوظ لتلساة

 ل4.2ل إع ثقت لو ظ3.4لوظ لرتفعة

 ثأعلء 4.2 لرتفعة  دا  

 ل3ا لن  اقت ظ

 

 :األداة صدق -

ل ال ااااد  الظالرا لو ثلت ثنلاع ال ااااد  يي  ثن االسااااتالانةظ الدااسااااة ألظاغ الظالرا ال ااااد  لدا لو للتنز 

صاااااد  اخلرباه وا نت اااااا و لك ألمهية لا ميلالن لو نظرغ لتفن اااااة ولفيدغ  تغرياه الظالرغ ا راظ ظااساااااتاا ، و 

  تن ااااا ااااااا التداي  ليجة لوللتأكد لو صاااااد  لذا االساااااتاليان قمنا معرضاااااه علء جمملعة لو اخلرباه واحملاما 

ناااا علء لاااذه معاااد إطاع األظاغ حتايت مغرص  ربالت لإلسااااااااااااااتعااااناااة افااااا جباااالعاااة ارتظااياااة العلل و  التجاااااغ مالياااة

التل يااه والن ا   قمنا متعديت االستاليان ووضعه   صلاته الشاله الناا ية، حبي  ثعات نتا ج ال د  الظالرا 

علء جممت  اوا  %80ااااااااااااااالة يتجاو  ا د األظىن  الذا حيدظ من %96للمناما إع ثن لنا  اتفا  منااااااااااااااالة 
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 ثزرالا، صاااد  لو التنز و االساااتاليان، ولا مة ثساااجلته   صاااياغتاا اللغلية وتغايتاا ا نتلفة حملاوا الد تلااامنته. 

 وتل يعااا يالنااا  مشااااااااااااااالااا االسااااااااااااااتالااناة ت ااااااااااااااادي  لو االنتاااه ومت. ا زرتياة وتعاديالت مايظاالت األهلاذ ومت

 ل.1ظ اقت للن    كما  للماتجيالا

 ثبات األداة:  -

 لفزراه الداهللي االتاااااا  لدا اهلتالاا مت ا راه قياساااااا، ا راظ العلالت تزي  االسااااتالانة لو ثن التأكد ث ت لو

يي  ملم لعالت ا زيار،  ثزراه ما والتماساااك االاتالاط قلغ يلضااا  ا زيار ماساااتند  لعالت ثلفا كرونالاخ الذا

عالاه لرتفن، كما يتالا لو اجلدول ثن لعالاه الرالاه الداهللية لإلسااتالانة ل، ولل لعالت 934.ظ ارتسااتالانةعالاه 

ل وتشااااااري لذه ا عالاه إع ثن ارتسااااااتالانة تتمتن معالت عالاه لرتفن وثعلء لو 859. -801.قد تراويت ما ظ

 ا عدل ا زاللل، ومالتايل مياو ارتعتماظ علء النتا ج ا تنززة لو تااليزاا.

 فرضيات الدراسة أختبار نتائج .2.9

ن اات الفرضااية األوع علء ثنه ال تل د عاقة  اه ظالله إي ااا ية ما الرشاااقة ارتساارتاتيجية  الفرضااية األوع: .1

والفاعلية التنظيمية   الشاااااركاه ال اااااناعية منازة ايااااااله ال اااااناعية. و لظ عاقة إاتالاط طرظية و اه ظالله 

الرشاقة ارتسرتاتيجية والفاعلية التنظيمية، يي  ملم لعالت ااتالاط ل ما 0.01إي ا ية عند لاتلا الدالله ظ

ل وكانت الدالله ارتي اااااااا ية ا  اااااااايالة  عالت ارتاتالاط ثصاااااااغر لو لااااااااتلا الدالله 604.مريسااااااالن للعاقة ظ

 ا عنلية. ومناه علء لذه النتيجة ثإننا نرث  الفرص العدلي ونزالت الفرص الالديت.
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ل 0.01و لظ عاقة إاتالاط طرظية و اه ظالله إي ااااا ية عند لاااااتلا الدالله ظ  :إهلتالاا الفرضااااياه الفرعية  .2

ل وكاااانااات الاااداللاااه 609.ما التنايا والفااااعلياااة التنظيمياااة، ييااا  ملم لعاااالااات ااتالااااط مريساااااااااااااالن للعاقاااة ظ

رث  نارتي اااااا ية ا  اااااايالة  عالت ارتاتالاط ثصاااااغر لو لااااااتلا الدالله ا عنلية. ومناه علء لذه النتيجة ثإننا 

الفرص العدلي ونزالت الفرص الالديت.و لظ عاقة إاتالاط طرظية و اه ظالله إي اااااااااااا ية عند لااااااااااااتلا الدالله 

ل وكانت الدالله 450.ل ما التنظيت والفاعلية التنظيمية، يي  ملم لعالت ااتالاط مريساااااااااااالن للعاقة ظ0.01ظ

نا نرث  نلية. ومناه علء لذه النتيجة ثانارتي اااااا ية ا  اااااايالة  عالت ارتاتالاط ثصاااااغر لو لااااااتلا الدالله ا ع

الفرص العدلي ونزالت الفرص الالديت.و لظ عاقة إاتالاط طرظية و اه ظالله إي اااااااااااا ية عند لااااااااااااتلا الدالله 

ل وكانت 521.ل ما كفاهغ العاللا والفاعلية التنظيمية، يي  ملم لعالت ااتالاط مريساااااااااااالن للعاقة ظ0.01ظ

عالت ارتاتالاط ثصااااغر لو لاااااتلا الدالله ا عنلية. ومناه علء لذه النتيجة ثإننا الدالله ارتي ااااا ية ا  ااااايالة  

نرث  الفرص العدلي ونزالت الفرص الالديت.و لظ عاقة إاتالاط طرظية و اه ظالله إي ااااااااااااا ية عند لاااااااااااااتلا 

ل 425.ل ما التانللل يا والفاعلية التنظيمية، يي  ملم لعالت ااتالاط مريساااااااااااااالن للعاقة ظ0.01الدالله ظ

وكانت الدالله ارتي ا ية ا  ايالة  عالت ارتاتالاط ثصغر لو لاتلا الدالله ا عنلية. ومناه علء لذه النتيجة 

 ثإننا نرث  الفرص العدلي ونزالت الفرص الالديت.

الفرضاااااية الرانية: ن ااااات الفرضاااااية الرانية علء ثنه ال يل د ثعر  و ظالله اي اااااا ية للرشااااااقة ارتسااااارتاتيجية علء  .3

الفاعلية التنظيمية   الشركاه ال ناعية منازة اياله ال ناعية. رتهلتالاا لذه الفرضية مت استندا  ارتحنداا 

ا تعدظ وماريزة ارتظهلال ا تاالو، يي  ثظهللت مجين ا تغرياه ا اااااااااااااااتزلة إع لعاظلة االحنداا ظثعة وايدغ. 

ل ولل 628.ساااارتاتيجية والفاعلية التنظيمية قد ملم ظإع ثن لعالت ارتاتالاط ما الرشاااااقة ارتتشااااري النتا ج  لك.

لا يشااااااااااااااري إع و لظ عاقة إاتالاط طرظية ما ا تغرياه ا اااااااااااااااتزلة وا تغري التامن. وملغت قيمة لعالت التنديد 
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ل لو %35.4ل، ولل لا يشااري إع ثن الرشاااقة ارتساارتاتيجية تفااار جمتمعة لا ناااالته ظ354.ا عدل للنمل و ظ

لفاعلية التنظيمية، وثن الالاقي لناا ير ن إع علالت ثهلرا مل تتعرص  ا الدااسااااة واخلاأ العشاااالا ي. التالايو   ا

ل، وكانت الدالله ا عنلية ا  ااااااايالة  ا تااااااااوا 9.774ل احملااااااالمة تااااااااوا ظFتشااااااري النتا ج ثإع ثن قيمة ظ

لزلل تأعري ظال إي اااا يا  عند ل، ومناه عليه مياو ا0.01ل ولي ثقت لو لااااتلا الداللة ارتي اااا ية ظ000.ظ

ل للرشااااااقة ارتسااااارتاتيجية   الفاعلية التنظيمية. كما تشاااااري النتا ج إع ثن 0.01لااااااتلا الدالله ارتي اااااا ية ظ

ل، وكاااناات الااداللاااه 346.لعااالاات احنااداا عن اااااااااااااار التنايا كااان األعلء لو ما ا عااالاه األهلرا وملم ظ

ل ولي ثصاااااااغر لو لااااااااتلا الدالله 013.ا ا عالت قد ملغت ظاحملاااااااالمة  ذ لtارتي اااااااا ية ا  اااااااايالة لزيمة ظ

عالاه إحنداا احملدظاه ثكرب   لtو  ا زامت كانت الدالله ارتي ا ية ا  ايالة لزيت ظل، 0.05ارتي ا ية ظ

ل، ومناه علء لذه النتيجة مياو الزلل و لظ تأعري عند لاتلا الدالله 0.05ظلو لاتلا الدالله ارتي ا ية 

ل لعن اااااااااااار التنايا علء الفاعلية التنظيمية، مينما مل يل د تأعري عند لاااااااااااااتلا الدالله 0.05ية ظارتي ااااااااااااا 

 ل الرشاقة التنظيمية ظالتنظيت، كفاهغ العاللا، التانللل يال علء الفاعلية التنظيمية.0.05ارتي ا ية ظ

 الدراسةنتائج 

اااايب مدا ة لرتفعة، يي  ملم ا تلسااا ا لاااتلياه التنايا مالشااركاه ال ااناعية  ت الدااسااة قد  اهه  .1

 . ل774.ل ماحنراق لعيااا قداه ظ3.88العا  لإلستجاماه ظ

لااااتلياه التنظيت مالشاااركاه ال اااناعية  ت الدااساااة قد  اهه مدا ة لرتفعة، يي  ملم ا تلساااا ا ااااايب   .2

 . ل727.ل ماحنراق لعيااا قداه ظ3.88العا  لإلستجاماه ظ
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مالشااااااركاه ال ااااااناعية  ت الدااسااااااة قد  اهه مدا ة لرتفعة، يي  ملم ا تلسااااااا  لاكفاهغ العاللاااااااتلياه   .3

 . ل722.ل ماحنراق لعيااا قداه ظ3.92ا اايب العا  لإلستجاماه ظ

مالشااااااااركاه ال ااااااااناعية  ت الدااسااااااااة قد  اهه مدا ة لرتفعة، يي  ملم ا تلسااااااااا  التانللل يالاااااااااتلياه   .4

  ل.745.ماحنراق لعيااا قداه ظل 4.06ا اايب العا  لإلستجاماه ظ

مالشاااركاه ال اااناعية  ت الدااساااة قد  اهه مدا ة لرتفعة، يي  ملم ا تلساااا  الفاعلية التنظيميةلااااتلياه  .5

 ل.694.ل ماحنراق لعيااا قداه ظ4.04ا اايب العا  لإلستجاماه ظ

 ة. اعلية التنظيميو لظ عاقة إاتالاط طرظية و اه ظالله إي ا ية ما الرشاقة ارتسرتاتيجية والف .6

 و لظ عاقة إاتالاط طرظية و اه ظالله إي ا ية ما التنايا والفاعلية التنظيمية. .7

 و لظ عاقة إاتالاط طرظية و اه ظالله إي ا ية ما التنظيت والفاعلية التنظيمية.  .8

 و لظ عاقة إاتالاط طرظية و اه ظالله إي ا ية ما كفاهغ العاللا والفاعلية التنظيمية. .9

 لظ عاقة إاتالاط طرظية و اه ظالله إي ا ية ما التانللل يا والفاعلية التنظيمية. و  .10

 الدراسةتوصيات 

مياو ان نلنص لو هلال ارتطاا النظرا للدااساااااة مارتضااااااثة اع النتا ج الد مت اللصااااالل الياا لو هلال التنليت 

 االي ا ي للنتا ج الاامزة مياننا اللصلل اع التلصياه التالية:
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ما ثن ا تلساااااا ا ااااااايب لااثة  دظاه الرشااااااقة االسااااارتاتيجية والفاعلية التنظيمية كانت لرتفعة ، يلصاااااي  .1

 الالاي  ماستامال تاالي  اخلالاه لللصلل إع لاتلا لرتفن  دا .

ل  ثن يالن للشااركاه العاللة   لنازة اياااله ال ااناعية ضاامان تاالي  هلاة الرشاااقة االساارتاتيجية    .2

 .كت االظااية وكذلك تاالي  الفاعلية التنظيمية لاي تاتمر   حتزي  ا ياغ التناثاية ا اتدالةمجين ا يا 

ينالغي ثن تالن للشااركاه العاللة   لنازة اياااله ال ااناعية الزداغ علء اثن ساارعة الرشاااقة االساارتاتيجية  .3

 لو ث ت  ياظغ الزدااه العملية التناثاية.

 علء ا  لل الفاعلية التنظيمية أل ت االسرتاتيجية علء الرشاقة تأعري ثوللياه االعتالاا ل  األهلذ منظر .4

الرشااااااااقة  ثمعاظ ثوللياه ترتي  سااااااالت ينالغي لذلك ثاعلية التنظيت،   االسااااااارتاتيجية للرشااااااااقة ثاعت تأعري

 .الالن  الشركاه العاللة   لنازة اياله ال ناعية الد مترت عينة ثلداق حتز  االسرتاتيجية حبي 

الفاعلية  االسااااااااارتاتيجية، ظالرشااااااااااقة الالن  لتغرياه ما العاقاه قلغ االعتالاا لدا معا ان ينظرل   .5

 يالة مترت ثهنا ثسااااار علء ا تغرياه لذه ما يلا ا يلاااان ثن شااااانه لو كت علء واالمتعاظ (التنظيمية

 .العمت ميجة التناثاية   لللصلل اع حتزي  ا ياغ الالن  عينة الامية للشركاه الد مترت

وان  ا نت ااا، لو عمت ثر  تشااايت علء الالن  عينة الشااركاه الد مترت   العليا ارتظااغ ضاارواغ تل ه .6

للعمت الد تايد  والتايب واالسااااااتجامة وا رونة الااااااارعة   اااااال  والندواه مإ راه الدوااه التدايالة تزل 

 للمنظماه الرشيزة. األساسية ا الناه لو الفاعلية التنظيمية والد تعترب
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   تاااااااااعد ولعلللاه مياناه قاعدغ ينالغي علء الشاااااااركاه العاللة   لنازة ايااااااااله ال اااااااناعية تلثري  .7

 قراااه و لك للمااااعدغ ما ا  ميجة العمت مأمهية الرشاااقة االساارتاتيجية   الزراا لدا لتنذ الرؤيا وضاالل

 .وكلاظالا النلعةا  الشركاه لاتزالت تغري   نتا جاا تشات قد اسرتاتيجية

 

 الخالصة : .3

لو ثمر  النتا ج الد مت اللصاااااالل الياا و لظ عاقة إاتالاط طرظية و اه ظالله إي ااااااا ية ما الرشاااااااقة ارتساااااارتاتيجية 

والفاعلية التنظيمية. وو لظ عاقة إاتالاط طرظية و اه ظالله إي اااااااااااااااا ية ما التنايا والفاعلية التنظيمية. وو لظ 

و اه ظالله إي اااا ية ما التنظيت والفاعلية التنظيمية. وو لظ عاقة إاتالاط طرظية و اه ظالله عاقة إاتالاط طرظية 

إي ا ية ما كفاهغ العاللا والفاعلية التنظيمية. وو لظ عاقة إاتالاط طرظية و اه ظالله إي ا ية ما التانللل يا 

 والفاعلية التنظيمية.

ناعية يالن للشااااركاه العاللة   لنازة اياااااله ال اااا ثن ل الياا ل الر ياااااية الد مت اللصاااال التلصااااياه ولو الت 

   تاالي  هلاة الرشاقة االسرتاتيجية   مجين ا ياكت االظااية وكذلك تاالي  الفاعلية التنظيمية لاي تاتمر ضمان

 مياناه قاعدغ ا اااااااااااتدالة. وعلء الشااااااااااركاه العاللة   لنازة اياااااااااااله ال ااااااااااناعية تلثري التناثاااااااااااية ا ياغ حتزي 

و لك للمااااعدغ  ميجة العمت مأمهية الرشاااقة االساارتاتيجية   الزراا لدا لتنذ الرؤيا وضاالل   تااااعد ولعلللاه

 .وكلاظالا ا النلعة الشركاه لاتزالت تغري   نتا جاا تشات قد اسرتاتيجية قراااه ما ا 
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 المالحق

 )قائمة بأسماء المحكمين(1الملحق رقم 

 مكان العمل اللقب العلمي االسم
  العة افاا استا  لااعد ظكتلا ظ. طاا  عاية

  العة افاا استا  لااعد ظكتلا لعاوية كر  العااظ. 
  العة افاا استا  لااعد ظكتلا ظ. ثمحد قال ي
  العة افاا استا  لااعد ظكتلا ظ. علي  ملظ
  العة افاا استا  لااعد ظكتلا ظ. عمر الداغ
  العة افاا لااعد ظكتلا استا  ظ. كمال الليت
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 قائمة المراجع 

 اوال: المراجع العربية

ل "مع  لتالالاه هلفة ا ركة االسااااارتاتيجية   ضاااااله تراما اظواه تزاسااااات ا عرثة 2010مشاااااري، ثميان،ظ  -

ت كجاه ،  العة ا لصااااااطروحة دكتوراه مقدمة الى كلية االدارة واالقتصااااادوامعاظ التعلت االساااارتاتيجي" 

 .لتالالاه ا  لل علء شااظغ الدكتلااه اظااغ االعمال لو

 األوع، الاالعة ،المؤسسات إدارة في الحديثة واالتجاهات المبادئ ، ل2005إمراليتظ ياو مللط، -

 مريوه، لالنان العرمية، النالة ظاا

 الرة،الر الاالعة العمل، وإجراءات التنظيمي الهيكل: المنظمة تصااميم ،ل2006ظ  ملظ يااااا ير ، -

 .األاظن  والتل ين، للنشر ا الد ظاا

 الاليت. ا االلعاه، وكالة ،التنظيمي الفكر تطور ، ل1998ظعلء الالمي، -

 عمان، األاظن. ،المنظمة نظرية ل2005محلظظ كاات وهليلر ياو  مد هلليت الشماع، -

 عمان، للنشااااار، ا ااااااريغ ظاا الرالرة، الاالعة ،المنظمة نظرية ، ل2007ياااااااظ  مد الشاااااماع، هلليت -

 األاظن.

ل ثعر  دظاه الرشااااااقة االسااااارتاتيجية   الفاعلية التنظيمية ، ظااساااااة يالة 2013ال اااااانن، إميان، ساااااامل ظ -

 ، االاظن. رسالة ماجستير جامعة الشرق االوسطشركة االمسنت االاظنية الثااو، 
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ااااااارغ، ،  العة م مذكرة ماجسااااتيرت، ل ، الزيت التنظيمية وعاقتاا الفاعلية التنظي2006قريشاااااي، ااغظ -

 .قات علت اال تماع، اجلاا ر

 األاظن، عمان، ظاا وا ت للنشر والتل ين , نظرية المنظمة والتنظيم ل ،2000الزريليت،  مد قاستظ -

 ، ظاا وا ت للنشر، عمان.نظرية المنظمة والتنظيم الطبعة الثانيةل 2006الزريليت،  مد قاست، ظ -

تياا االساااااااااارتاتيجي وا يات التنظيمي وتأعريلا علء اهل ما العاقةل. 2011ظاحيان علي سااااااااااعد احملمدا، -

، سااالة دكتوراهر الفاعلية التنظيمية ظظااسااة ياله: عينة لو ا ديريو   مع  الشااركاه ال ااناعية العراقيةل، 

  العه سانت كليمنت  الدولية.

ه تزنية ا علللاه وثعرلا   هلفة ا ركة االساااارتاتيجية ظااسااااة يالة   الشااااركة ل. ظاا2011ظ ا عاضاااايدا -

جمللد الاااااااااااامن ، االمجلة العراقية للعلوم االداريةالعالة ل ااااااااااناعة االظوية وا اااااااااااتلالاه الاالية   نينلا، 

 العدظ التاسن والعشرون.

اع مخبر علم اجتمل ، الفاعلية التنظيت   ا ،سااااااااااااااااه االقت ااااااااظية، قااااااااناينة. 2006نلاا، صاااااااا  ظ -

  , اجلاا ر. االتصال للبحث والترجمة
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