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Abstract 

   In this study, We highlight the importance of e-management system in the 

enterprise on the whole as the achievement of the required treatments on the time 

and manner required, and the impact caused by this administration on human 

resources, whether this was a positive or negative impact, at the same time working 

on case study of an institution in terms of how to apply the e-management consept, 

and within this range we are studying the impact that this approach of modern 

management on the human resources at all levels, so we take the electronic 

management as an influential and several molecules of the human resources 

elements "and the reality of human resources, recruitment, training and 

rehabilitation, administrative expenses, staff satisfaction , ... " as hard. This effect 

is measured using statistical methods and tools as factories link and measure the 

moral and testing, among others. 

 
 ملخص

االلكرتونية يف املؤسسات على العموم كإجناز املعامالت املطلوبة يف نربز من خالل هذه الدراسة أمهية نظام اإلدارة    
الزمن والطريقة املطلوبني، واألثر الذي أحدثته هذه اإلدارة على املوارد البشرية سوآءا كان هذا األثر اجيابيا أم سلبيا، 

ونية، ويف حدود هذا ويف نفس الوقت نعمل على دراسة حالة مؤسسة ما من حيث مدى تطبيقها لإلدارة االلكرت 
املدى ندرس األثر الذي خلفه هذا املنهج احلديث لإلدارة على املوارد البشرية مبختلف مستوايهتا، حبيث أنخذ اإلدارة 
االلكرتونية كعنصر مؤثر و عدة جزئيات من العناصر التابعة للموارد البشرية "واقع املوارد البشرية ، التوظيف، التدريب 

ات اإلدارية، رضا العاملني،..." كعنصر متأثر. يتم قياس هذا األثر ابستخدام الطرق واألدوات والتأهيل،  النفق
 اإلحصائية كمعامل االرتباط وقياس املعنوية وإجراء االختبارات وغريها. 
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 مقدمة:
جزءا ال يتجزأ من احلياة اليومية، وذلك بعد أن مرت  متثل تكنولوجيا املعلومات واالتصااااااااااااااالت يف الوقت احلاضااااااااااااار   

تكنولوجيا  سااااااااعى املؤسااااااااسااااااااات االقتصااااااااادية ا  تطبي تو   ،يف جماالت خمتلفة على مسااااااااتوى العام حلابلعديد من املرا
 .النشاطات اليت تقوم هبارغبة منها يف زايدة كفاءة وفعالية وذلك املعلومات واالتصاالت 

نظرا العتماد اإلدارة احلديثة حاليا على التقنية املتطورة اليت تساعدها على اجناز أعماهلا وحتقي  أهدافها بشكل سريع   
 من دول ريكثشااا  طريقه يف الن الضاااروري التطرق إ  مفهوم  جند م ،وأبقل تكاليف ممكنةاكثر موضاااوعية ومصاااداقية و 

  ويطل  عليه اإلدارة االلكرتونية. ،الدول العربيةوالزال يف بدايته يف بعض  العام
إن البحث يف مسااااااالة تطوير نظم اإلدارة والتساااااايري يف املؤسااااااسااااااات االقتصااااااادية يدخل يف إطار البحث عن العوامل   

مساااتوى األداء  يف املؤساااساااة االقتصاااادية واإلدارية بصااافة عامة وتثمني دور املوارد البشااارية فيها املسااااعدة على حتساااني 
بصفة خاصة، وذلك على اعتبار أن تطوير وسائل تدخل العنصر البشري يزيد من مردوديته و كفاءته وابلتايل من دوره 

رقمنه خمتلف جوانب النشاااطات اإلدارية على االساارتاتيجف فيها. من بني إمكانيات حتقي  هذا اهلده هف اللجوء إ  
 اعتبار أهنا ضرورة تفرضها متطلبات العصر وحتدايت البيئة التنافسية اليت تعمل فيها هذه املؤسسات.

 يف ضوء ما أشري إليه أعاله ميكن طرح اإلشكالية العامة للبحث كالتايل:     
 طبي  اإلدارة االلكرتونية؟ما هف اآلاثر املنعكسة على املوارد البشرية من خالل ت

 بناء على هذه اإلشكالية الرئيسية ميكن طرح األسئلة الفرعية التالية:    
 ؟ما هف طبيعة اإلدارة االلكرتونية •
 كيف تتحدد املكانة االسرتاتيجية للموارد البشرية داخل املؤسسة؟ •
 ما هو الدور الذي تلعبه املوارد البشرية يف ظل اإلدارة االلكرتونية؟ •

 الفرضيات: 
انطالقا من اإلشااااكالية العامة وقصااااد تسااااهيل اإلجابة على األساااائلة املطروحة نطرح الفرضاااايات التالية كإجابة أولية     

 لتكون أساسا ومنطلقا ملعاجلتنا للموضوع املقرتح.
 هبذا ميكن صياغة الفرضية الرئيسية كاآليت:   
 رية يف املؤسسة.لإلدارة االلكرتونية أثر ابرز على املوارد البش   

 تنبث  عن هذه الفرضية  الفرضيات التالية:
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 دارة التقليدية إلا

 

 االدارة االلكرتونية 

 
، 2008،قطر دولة  في االلكترونية للحكومة التابع المعلومات نظم مركز في االلكترونية اإلدارة تطبيق متطلبات رسالة ماجستير بعنوان: الكبيسي،  محمد كلثم  1

 .30-29الجامعة االفتراضية الدولية، ص 

 يساعد وضوح مفهوم االدارة االلكرتونية على التحول إ  ادارة إلكرتونية.  •

 تعمل اإلدارة االلكرتونية على تفعيل دور املوارد البشرية. •
 اإلدارة.هتده اإلدارة االلكرتونية إ  إعطاء فرص أكرب ملشاركة املوارد البشرية يف  •
ال يوجد أتثري وعالقة واضاحة لإلدارة االلكرتونية يف تعزيز الدور االسارتاتيجف للموارد البشارية يف املؤساساة  ل  •

 الدراسة.
 املبحث األول: اإلدارة اإللكرتونية.

 واسااااتخدام التنظيمف البناء التصاااااالت يفاو  املعلومات تقنيات تطبي  إ  التقليدي اإلداري العمل من االنتقال إن  
 على احلصاول لتساهيل البعض، بعضاها مع التنظيمية بط الوحداتو ر  اآليل احلاساب  شابكات فيها مبا ،احلديثة التقنية

 تكلفة أبقل و بكفاءة للمسااتفيدين اخلدمات تقدمي و األعمال اجناز و املناساابة القراراتالختاذ  املعلومات و البياانت
 يبني هذا االنتقال. 01، والشكل رقم 1الكرتونية إدارة إ  عادية إدارة من اإلدارة حتول هو ممكن، وقت  وأسرع

 اإلدارة االلكرتونية ونطاق املعلومات املتزايد :01الشكل رقم 
 

 نطاق األشياء                                                                                 نطاق املعلومات 
 

                                                              
 املاضف             التطور حنو اإلدارة االلكرتونية               املستقبل

 .126،ص2004جنم عبود جنم، اإلدارة اإللكرتونية، دار املريخ للنشر، السعودية،  :املصدر 
 متيل األعمال  وشااااااابكات اإلنرتنت  على تعتمد معلوماتية موارد إدارة هف اإللكرتونية اإلدارةأن   01الشاااااااكل رقم    
 املعريف – املعلومايت املال رأس أصاب   الذي احلد إ  هبا يرتبط وما األشاياء وإظهار جتريد إ  مضاى وقت  أي من أكثر
 .مواردها استخدام يف كفاية واألكثر أهدافها حتقي  يف فاعلية األكثر العامل هو الفكري –

      تعريف اإلدارة اإللكرتونية وتطورها التارخيف. األول: املطلب
 من خالل هذا الفرع نعطف تعريفا لإلدارة االلكرتونية مث نعرج على التطور التارخيف هلا:    
 :تعريف اإلدارة االلكرتونية اوال:

وفرهاا من حياث تاملعلوماات، واملميزات اليت تكنولوجياا االتصاااااااااااااااالت و أتثر تعريف اإلدارة االلكرتونياة ابسااااااااااااااتخادام     
 تلزمات العمل املكتيب )الورق، اليد العاملة، ادوات الكتابة وغريها(.مسالسرعة والدقة وتقليل استخدام 
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 .23، ص 2003الفتاح، الحكومة االلكترونية، القاهرة، دار المعارف، مراد عبد   2
ة، القاهرة: فند ق  احمد ناصف  ندوة عن: منهجية التخطيط المنظومي نحو الحكومة االلكترونية في اطار المؤتمر الدولي لإلدارة عن بعد والتجارة االلكتروني   3

 .88(، ص2003سيمراميس، )
 .32، ص 2003ودراسات داينامك للطباعة، القاهرة،  عالء عبد الرزاق السالمي، نظم ادارة المعلومات ، المنظمة العربية للتنمية االدارية، بحوث  4
 .126، ص2009نجم عبود نجم، اإلدارة والمعرفة االلكترونية، مرجع سابق،   5

 :حسب "مراد عبد الفتاح" هفواإلدارة االلكرتونية بصفة عامة 
حتسااااااااااااني وتطوير العمليات اإلدارية املختلفة داخل  ،اإلدارة لتكنولوجيا املعلومات واالتصاااااااااااااالت لتدبري اساااااااااااات الل    

  2.املنظمات
استخدام نظم تكنولوجيا ملعلومات واالتصال وخاصة شبكة "يرى "أمحد انصف" أن اإلدارة اإللكرتونية عبارة عن:      

االنرتنت، يف مجيع العمليات اإلدارية اخلاصاااااااااااة مبنشااااااااااااة ما ب ية حتساااااااااااني العملية اإلنتاجية وزايدة كفاءة وفاعلية األداء 
 3ابملنشاة.

ا: " عملية ميكنة مجيع مهام وأنشااااااااااااطة املؤسااااااااااااسااااااااااااة اإلدارية، ابالعتماد على تقنيات أبهن  "الساااااااااااااملف"عالء عرفها      
حتقي  أهداه اإلدارة اجلديدة يف تقليل اسااتخدام الورق وتبساايط اإلجراءات والقضاااء  إ املعلومات الضاارورية للوصااول 

بطها مع احلكومة االلكرتونية الحقا جاهزة لر  إدارةعلى الروتني واالجناز السااااااريع والدقي  للمهام واملعامالت لتكون كل 
."4  
واسااااااااااااات الل املوارد بفعالية، فعره  األهداهبني اساااااااااااااتخدام تقنيات املعلومات وحتقي   عبود جنم" جنم"بينما ربط      

وقات  أيمن  أكثرمتيال  األعماالموارد معلومااتياة تعتماد على االنرتنات وشاااااااااااااابكاات  إدارةااللكرتونياة أبهناا : "  اإلدارة
رأس املال املعلومايت املعريف الفكري هو العامل  أصاااااااب احلد الذي   إ وما يرتبط هبا  األشاااااااياء  وإخفاءجتريد  إ مضاااااااى 
 5.كفاية يف استخدام مواردها"  واألكثر، أهدافهافاعلية يف حتقي   األكثر
من خالل ما ورد يف التعاريف أعاله ملفهوم اإلدارة االلكرتونية نستخلص ابن اإلدارة االلكرتونية هف اإلدارة الشاملة    

وتقديااام  هاجل حتقي  أهدافأاليت توظف مجيع الطاقات املتاحاااة مااان ماااوارد بشرياااة ومادياااة وتقنيات وبرجميات حديثة من 
ويوفر هلا املؤسسات املماثلااااة يف مواجهة ة ينافسقدراهتا التمبا يعزز   ،ود وتكلفة اقلوجه  خدماهتا لزابئنها بفعاليااااة أكااااثر
 .مما يفت  هلا آفاق التطور والنمو وحتقي  التميز امكانية السب  يف اختاذ القرار 

 :إلدارة االلكرتونيةلالتطور التارخيي اثنيا: 
 امتداد  هف اإلدارة اإللكرتونية أن يتضااا  اإلدارية املدارستطور و  اإلداري الفكر دراساااة خالل من انه إ هنا  شااارين  
 الفكر اإلداري لتطور متصااااااااعدا اترخييا مساااااااارا اإلدارة يف نو املختصااااااا  حدد فقد هلا، وجتاوز اإلدارية ملدارستطور ال

 اإلنساااااانية، العالقاتمدرساااااة  مث الكالسااااايكية ابملدارس ابتداء الزمان من قرن من أكثر مدى على اإلدارية واملدارس
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   .235-234، ص 2004، مرجع سابقعبود نجم،  نجم  6
  .126، ص2009الطبعة العربية جم عبود نجم، اإلدارة والمعرفة االلكترونية، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع،  ن 7 
 .130 -128، ص 2005سعد غالب ياسين، اإلدارة االلكترونية وآفاق تطبيقاتها العربية، مركز البحوث، المملكة العربية السعودية،    8

 بصاااااعود التارخيف التطور توجت مسااااارية التساااااعينات منتصاااااف ويف ، اإلدارية املدارس من العديد ظهور توا  وبعدها
 .6اإللكرتونية اإلدارة

 : 7اإلدارةيبني التطور املنهجف ابجتاه االدارة، وأن اإلدارة اإللكرتونية هف امتداد لتطور االداء يف  02والشكل رقم 
 

 : تطور املدارس اإلدارية02الشكل رقم 
 ناإلدارة اإللكرتونية                                                                                  
                                                                          1995  
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Source: Richard L. Daft(2000): Management, The Dryden Press, Fort Worth, p40. 

And   Pamela S.Lewis et al.(2001): Management, south-Western College 

Publishing, Australia,p47. (بتصرف) 

 إ  البدء منذ اجته التكنولوجف فالتطور ،اإلدارة يف التكنولوجف للتطور امتداد اإلدارة اإللكرتونية أيضااااااااكما أن     
 ، وهنا يشاااااري "ساااااعد غالب ايساااااني:األعمال وشااااابكات اإلنرتنت  إ  وصااااال حىت تطور مث العامل،  ل اآللة إحالل
 ،املاضااااف القرن من األخرية العقود اخلمسااااة إ  ميتد موضااااوعف تطور نتيجة جاء اإللكرتونية اإلدارة ظهور أن"  ايسااااني
 عقد هناية منذ ريةاداإل نشاااااطةاأل يف نظم احلاساااااو  اساااااتخدام انتشاااااار يف تتمثل اإللكرتونية اإلدارة ظهور وبداايت

 سااااايعى للحاساااااو  اساااااتخدامها أن العامة املنظمات واملؤساااااساااااات معظم وجدت ، حيث ت توالساااااتينيا اخلمساااااينات
 8والوقت والتكلفة. للجهد واختصار األعمال اجناز يف اإلسراع

 تقليدية مدرسة

 سلوكية مدرسة

 مدرسة سلوكية

 الكمي المدخل

 المدرسة الموقفية

 منظمة التعليم
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 ، 2004ايوب  نادية، االدارة االلكترونية، الملتقى االداري الثاني، الرياض: الجمعية السعودية لإلدارة،   9

 .345، ص 2004غنيم احمد محمد، مرجع سابق،   10
 . 200، ص2002،  91جبر محمد صدام، الموجة االلكترونية القادمة: الحكومة االلكترونية مجلة االداري، العدد   11

 املطلب الثاين: فوائد وأمهية اإلدارة االلكرتونية
ان حتق  هلا جمموعة من الفوائد اليت تشاكل  ت أحدثت اإلدارة االلكرتونية نقلة نوعية يف عمل املنظمات، واساتطاع    

 9 احدى اهم العوامل املساعدة  يف مواجهة حتدايت العام املعاصر الذي متيز بثورة املعلومات، ومن تلك الفوائد:
 تشجيع الشفافية واملسائلة. .1
 تشجيع املبادرات واالبداع واالبتكار. .2
 خالل اساليب التقنية احلديثة.توسيع املشاركة يف املعلومات وتبادهلا من  .3
الرتكيز على جماالت ادارية جديدة، وهف اتسااااااااع املشااااااااركة يف اختاذ القرار، ونشااااااار الوعف أبمهية املعرفة وتنمية  .4

 راس املال الذكف.
 على مستوى اخلدمة املقدمة. هتبسيط االجراءات داخل املؤسسات واالجهزة وانعكاس .5
 ة املختلفة.اختصار وقت تنفيذ املعامالت االداري .6
هناك متطلبات أسااااااااااساااااااااية لقيام إدارة إلكرتونية حقيقية وهف املتطلبات البشااااااااارية، املالية واالمنية املتطلبات االدارية     

 والتقنية سنتطرق ا  املتطلبات البشرية بشفء من التفصيل.
 وإن حىت أهدافها حتقي  من تتمكن لن ان املنظمات إذ ، منظمات يف دار و امل اهم من البشاااااااااري وردامل يعد حيث 

 ذات املتخصااااااصااااااة الفنية البشاااااارية الكوادر إعدادو  أتهيل من البد لذا،  واالجهزة واآلالت املعدات أضااااااخم امتلكت 
 تنفيذ خالل من ذلك تنفيذ وميكن ،اإللكرتونية االتصاااااااالت شاااااابكات على العمل ونظم املعلوماتية ابلبنية االرتباط
 تنفيذ عند  الكفاءة لتحقي  ؛ املطلوبة الفنية البشااااااارية الكوادر إعداد يف تسااااااااعد واليت التدريبية الربامج من جمموعة
 10. اإللكرتونية اإلدارة تطبيقات

 11 :يلف فيماتتمثل فيما يلف  البشرية املتطلباتتتطلب اإلدارة اإللكرتونية مجلة من     
 .االنرتنت  على والعمل والربجميات املعلومات نظم يف املؤهلني االفراد من واملستقبلية احلالية االحتياجات حتديد  1-
 .والربجميات املعلومات نظم جماالت يف املؤهلني األفراد أفضل استقطا   2-
 .وحتفيزهم وتطويرهم االفراد على للمحافظة فعالية نظم اجياد  3-
 يف املت ريات مع السااريع للتعامل أمامهم الفرصااة إاتحة أجل من لإلفراد (Empowerment) اإلداري التمكني 4-
  التكنولوجية. ةئالبي

 :املبحث الثاين: املوارد البشرية يف ظل عصر املعلومات
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 .31-29محمد سعيد سلطان، إدارة الموارد البشرية، الدار الجامعية،  اإلسكندرية، مصر، بدون تاريخ، ص ص  12
 .229، ص2001و التوزيع، القاهرة، مصر،  ، دار غريب للطباعة و النشراالستراتيجيةعلي السلمي، إدارة الموارد البشرية   13

املؤسااسااة وجب على  ، وابلتايل املؤسااسااةاألمهية البال ة للعنصاار البشااري داخل  بروزهناك مجلة من األساابا  أدت إ   
قصاااااااد تلبية حاجاته وحتقي  طموحاته مبا يسااااااااعد على تعظيم منافع كل من  امتخصاااااااصااااااا  إداراي  اله هذا جهاز  توفرأن 

 12أهم هذه األسبا  هف:، و اإلدارة والفرد على حد سواء
التوسع والتطور الصناعف الذي مت يف العصر احلديث، وابلتايل كرب حجم العمالة الصناعية مبا يشرتط  -1

 جيعل من العساااااااااااااري التفريط يف القوى العاملة اليت مت  ،ن مواصااااااااااااافات وما حتتاجه من تدريب وإعدادفيها م
 استقدامها وتدريبها وضرورة احملافظة عليها.

ارتفااع مسااااااااااااااتوايت التعليم والثقاافاة بني العااملني مباا أدى إ  ت ري خصاااااااااااااااائص القوى العااملاة حياث   -2
من ذي قبل، مما تطلب وجود خرباء ومتخصاااااااصاااااااني يف إدارة القوى العاملة، وإدراكا  أصااااااابحت أكثر وعيا  

 احلديثة من العاملني. الفئاتووسائل حديثة أكثر مناسبة للتعامل مع هذه 
ارتفاع تكلفة العمل اإلنساااااي، حيث أصاااابحت األجور متثل نساااابة عالية ومتزايدة من التكاليف، مما  -3

هبذا املورد وتفجري طاقاته الكامنة لت طية هذه   االهتماملى يتطلب األمر وجود إدارة متخصاااااااااصاااااااااة تعمل ع
 التكاليف.

اتسااااااااااااااااع نطاااق التاادخاال احلكومف يف جمااال األعمااال والعالقااات العماااليااة، هااذا التاادخاال فر  على  -4
، توفري إدارة فعالة تعمل على تطبي  خمتلف اللوائ  والتشاااااريعات امبختلف أشاااااكاهلا وأحجامهاملؤساااااساااااات  
 د.املتعلقة ابألفرا

املتزاياد حنو كرب حجم املنظماات، واسااااااااااااااتخادامهاا لعماال خمتلفني يف ثقاافااهتم، كفااءاهتم وكاذا  االجتااه -5
 جنسياهتم مما حتم وجود إدارة متخصصة هبذا املورد.

زايدة دور وأمهية دور املنظمات العمالية والنقاابت يف الدفاع عن حقوق العمال، وزايدة حدة الصراع  -6
االهتماام ددارة العالقاات بني اإلدارة والتنظيماات العماالياة، ومن مث كاانات   بني اإلدارة والعااملني، مماا تطلاب 

 ضرورة وجود جهاز يعمل على خل  التعاون بني اإلدارة والعمال فعليا.
عصاااااااار –أدت إ  ت يري النظرة جتاه املورد البشااااااااري خاصااااااااة يف وقتنا احلايل  االعتباراتإن كل هذه العوامل وغريها من 

حيث أصاااااااابحت املؤسااااااااسااااااااات تقاس يف تطورها مبا متلكه من أفراد مبدعني ومبتكرين قادرين على  -فةاملعلومات واملعر 
 13خل  التميز، وهبذا أصبحت النظرة احلديثة اجتاه املوارد البشرية تقوم على جمموعة من املفاهيم اجلديدة أمهها:

إ  والتهديدات تحويل التحدايت لأن العنصااااار البشاااااري سعلى كل املساااااتوايتر هو مصااااادر األفكار واألداة الرئيساااااة  -
 تنافسية. فرص
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 .163، ص2001، 02العدد ، 3000 العربية بشار عباس،  المعلومات والتنمية االقتصادية ، مجلة 14
 . 149- 145ص  ، عالم الكتب نشر، توزيع و طباعة، القاهرة، مصر،واالتصالات تكنولوجيا التعليم في عصر المعلومكمال عبد الحميد زيتون،   15

، وحتويل األفكار إ  االبتكاريةاملشااااااااركة الفعالة للعقل البشاااااااري وطاقاته الذهنية هف مصااااااادر املعرفة وأسااااااااس القدرة  -
 منتجات وخدمات ترضف العمالء.

ااي النساااااابية اليت توفر لدى املؤسااااااسااااااة تبقى بدون فائدة ما م يتوفر هلا العنصاااااار البشااااااري املتميز القادر على أن كل املز  -
 ، وهذا قصد حتويلها إ  مزااي تنافسية.واالبتكاراإلبداع 

 أن العنصر احلاسم يف حتسني وتطوير األداء هو استثمار وتنمية قدرات األفراد. -

  .املعلوماتاملطلب الثاين: مهارات عصر 
إن التحوالت اجلااذريااة اليت أحاادثتهااا تكنولوجيااا املعلومااات يف عااام األعمااال، غريت وجهااة النظر جتاااه العااديااد من 
املفاهيم واألساااااليب و الطرق اليت تؤدا هبا املهام، وبطبيعة احلال فإن املهارات البشاااارية الالزمة لتأدية هذه املهام سااااوه 

الشااااركات الصااااناعية على تكنولوجيا املعلومات،  افاعتمادهلذا التحول يف الوسااااائل واإلمكاانت.  اسااااتجابةتت ري كذلك 
. و يف هذا الصااااااادد قامت إدارة العمل األمريكية بدراساااااااة  حت  14جعلها حتتاج إ  قوة عاملة جديدة ختتلف جذراي

هذه املهارات   ،يف عصااار املعرفة واملعلوماتهلا بتحديد سااابع مهارات أسااااساااية ينب ف للفرد العامل أن تتوفر فيه للنجاح 
 15هف على النحو التايل:

حيااث جيااب على األفراد العاااملني أن يكونوا قااادرين على تعريف املشااااااااااااااكالت العماال:  معأوال: التفكري الناااقااد 
املت ريات األدوات املتاحة يف البحث والتحليل ووضاااااااااع احللول وتطبيقها، وتقييم النتائج وتطوير احللول مع  واساااااااااتخدام

 .املستمرة
للبقاء يف وقتنا احلايل هو اإلبداع، ففف عصاااااااااار املعرفة واملعلومات جيب أن  األداة األساااااااااااسااااااااااية  إن اثنيا: اإلبداع: 

تساااااعدان مهارتنا للوصااااول حللول جديدة للمشااااكالت القدمية وإنتاج منتجات جديدة، وخل  طرق جديدة لالتصااااال 
  رفاهية.وتناقل األفكار حىت نتمكن من العيش يف

إن العمل اجلماعف هو الساااااابيل الوحيد حلل املشااااااكالت املعقدة وسااااااتكون مهارات العمل اجلماعف اثلثا: التعاون: 
عليه فإن النموذج املعتمد اليوم يف إدارة القوى العاملة هو ، و هف العامل الفيصااااااااااال للعمل يف عصااااااااااار املعرفة واملعلومات

املعلومات واألفكار أمر غاية يف  واترتناقل وت اليوم فعن طري  الشاابكات املعلوماتية أصااب  ،تشااكيل فري  عمل متكامل
 لربامج اإللكرتونية املتوفرة حالًيا.اب ابالستعانةالبساطة واألمهية وذلك 
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دود ح ال يعرته ابحلو لقد سب  وأشران أن اإلدارة اليوم أصبحت تعمل يف عام مفتخالت الثقافية: ارابعا: فهم التد
 اجل رافية واملكانية، فالتنوع البشري اليوم أصب  ميثل أحد أهم خصائص تنظيمات اليوم.

خالت االساااااااااياساااااااااف، معرفة التد واالختالهالثقايف واملعريف  االختالهلذا سااااااااايحتاج األفراد العاملون لعبور حاجز  
املتداخلة  مبعايري الفهمجمتمع ملفء  املوجودة بني كل هذه املت ريات لكف يؤدوا عملهم بشااااااااااكل انج  يف واالختالفات

 .واقتصاد عاملف متنامف وزايدة التخصص الفين
االتصااالت الفعالة يف العديد من اجملاالت وملختلف   أسااليب  : سايحتاج العاملون اليوم إ  إتقانخامساا: االتصاال

صاايل الرسااالة بفعالية وكفاءة على طريقة االتصااال املناساابة لتو  الختياراألشااخاص، وساايحتاج كذلك املشاات لون ابملعرفة 
 .قدر املستطاع
، املعلومايت ليس فقط ختطف اجلهل   يةساااايحتاج كل فرد يف عصاااار املعرفة واملعلوماتالكمبيوتر:  اساااتخدامساااادساااا: 

األدوات  اسااااااتخداموالتعره على املسااااااتوايت العالية من الطالقة االلكرتونية أو الرقمية، مع القدرة على   االنطالقوإمنا  
 الكمبيوتر إلجناز املهام وحتقي  النجاح. استخدامالقائمة على 

على أنفساااااااهم يف   االعتمادحيث أصاااااااب  على العمال على النفس:  االعتمادساااااابعا: املساااااتقبل الوظيفي وتعلم 
ملهارات املطلوبة، وذلك للنجاح يف احلياة العملية، وحتقي  األمن الوظيفف، وهذا نظرًا ملا أاتحته تكنولوجيا ا اكتساااااااااااااا 

اآلن فرص هائلة لتنمية وتطوير الكفاءات عن طري    اإلنرتنت تتي  شااااااااابكةفاملعلومات من تساااااااااهيالت يف هذا اجملال، 
ة  حت ابلتعلم والتطوير املساااااااتمر طوال احلياة.واجلدول برامج تكوينية مصاااااااممة حساااااااب احلاجة، فالتكنولوجيا احلديث

 التايل يوض  ويلخص كل ما ذكرانه سابقا عن مهارات عصر املعلومات:
 : يوضح املهارات األساسية لعصر املعلومات06رقم دولاجل

 املكوانت املهارات السبع
 املشروعحل املشكالت، البحث، التحليل، إدارة  التفكري الناقد والعمل

   معرفة جديدة انتاج اإلبداع
 الرتاضف، الرضا التعاون واملشاركة

 املعرفة والثقافات التنظيمية تتداخل بني األجناس املختلفة فهم التدخالت الثقافية
 الفعال لوسائل اإلعالم واالستخدامإتقان صناعة  االتصال
 الفعال لألدوات االلكرتونية اخلاصة ابملعرفة واملعلومات االستخدام الكمبيوتر استخدام

 التحكم يف الت يري وإعادة تعريف املستقبل املهين والتعليم على طول احلياة على النفس االعتماداملستقبل الوظيفف وتعلم 
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 . 438، 437ص ، 2005عمان، وائل، دار  ،ياستراتيج  بعد المعاصر، البشرية الموارد إدارة العقلي، وصفي عمر  16

 . 187، ص2003) األفراد(، منشورات جامعة دمشق،  . الفارس، سليمان خليل وآخرون، إدارة الموارد البشرية د   17 
 .1، ص2002ولى، األ الطبعة ، األردن ، عمان ، زهران دار ، البشرية الموارد إدارة ، حنا  هللا نصر  18

 

عامل الكتب نشاااااار وتوزيع و باعة، عبد احلميد ، تكنولوجيا التعليم يف عصاااااار املعلومات واالتصااااااال، كمال   املصاااااادر: زيتوين
 . 145ص، 2002القاهرة، مصر، سنة 

 املعاصرة املنظمات يف البشرية املوارد تنمية خصائصالفرع الثاين: 
  :16 التالية ابخلصائص املعاصرة املنظمات يف البشرية املوارد تنمية تتميز

 نظام ضاااااامن تعمل متكاملة أجزاء من ةكونتتشااااااكل من أنظمة فردية م اساااااارتاتيجية عملية البشاااااارية املوارد تنمية -
 .املنظمة يف البشرية املوارد تسيري وظيفة تؤديه الذي الدور وضمن املؤسسة، اسرتاتيجية

 من ،العاملني وسااالوكيات اجتاهات،  مهارات،  معاره تعزيز إ  هتده مساااتمرة تعلم عملية البشااارية املوارد يةتنم -
 .املختلفة البيئة ت ريات مع والتكيف واملستقبلف احلايل أدائها وحتسني تطوير أجل

لتطوير وحتسااااني منتجاهتا  وتسااااابقها االقتصااااادية املؤسااااسااااات بني والعاملية احمللية املنافسااااة ونوعية حجم تزايد عم -
 الذي االساارتاتيجف الدور علىوأكد أكثر فأكثر  السااوقية حصااتها وتوساايع زابئنها لدى الرضااا لتحقي وخدماهتا  

 .وتعزيز مستوى الرضا والوالء األداء مستوى رفع أجل من البشرية املوارد تنمية وظيفة تلعبه أن ميكن
اإلجراءات والربامج اليت هتده إ  أتهيل وتطوير األفراد بطريقة عقالنية تسااااااهم يف حتساااااني ، جمموعة النشااااااطات

 .17أدائهم احلايل واملستقبلف ألعماهلم
 الدور االسرتاتيجي للموارد البشرية يف ظل االدارة اإللكرتونيةاملطلب الرابع: 

 قمنا بتقسيم هذا املطلب إ  فرعني:
 الفرع األول: واقع الدور االسرتاتيجي للموارد البشرية 

 العاملة اليد ابسااااااتقطا  القيام على مقصااااااورا التقليدي دورها كان أن فبعد البشاااااارية املوارد إدارة وظيفة تطورت   
 املوارد إلدارة وأصااااب  ، وختصااااصااااا مشوال أكثر ليصااااب  يتسااااع دورها أخذ ، اإلجازات ومن  األجور وصااااره والتعيني
 إدارة أصابحت  فقد ، نشااطاهتا من املتعددة اجلوانب  ملزاولة متخصاصاة كفاءات توافر يتطلب  اسارتاتيجف دور البشارية
 18.التنفيذية املهام جانب  إ  واسرتاتيجية متخصصة مهام متارس البشرية املوارد
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 الشكل التايل يوض  ما سب : 
 

 : تغري دور املوارد البشرية15الشكل رقم   
                          

 احلايل                                          الساب 
 % 10الدور االسرتاتيجف                                   % 50                            
 % 30الدور االستشاري                                    %  40                            
 % 60الدور التنفيذي                                       % 10                        

 
 .76، ص2001:  مود امحد اخلطيب، ادارة املوارد البشرية، مكتبة عني مشس، القاهرة، املصدر 

 

يتضاااا  من خالل الشااااكل أعاله أن ت ريا ملحوظا طرأ على االمهية النساااابية لألدوار الثالثة، حيث ا فضاااات االمهية     
، بينما يسااااااااجل الدور االساااااااارتاتيجف اجتاها معاكسااااااااا، حيث ازدادت  %10ا     %60النساااااااابية للدور التنفيذي من 

املكااناة الكبرية اليت اضااااااااااااااحات حتتلهاا ادارة املوارد  زيرب ، وهاذا ماا  % 50ا     %10االمهياة النساااااااااااااابياة هلاذا الادور من 
 البشرية يف املنظمات املعاصرة.

ميكن ان يساااعد نظام االدارة االلكرتونية للموارد البشاارية على اعطاء هذه املوارد دورا اساارتاتيجيا اكرب عن طري  تقليل   
 وقات اكرب للعااملني يف هاذا القساااااااااااااام من اإلدارة للقياام الوقات املطلو  لتنفياذ املهاام اإلدارياة التقليادياة، ومن مث ، توفري

االساااااارتاتيجية. فعلى ساااااابيل املثال،  تأبدوار اكثر فعالية، وكذلك من خالل توفري املعلومات املطلوبة لدعم اختاذ القرارا
 هام االخر مثل:ميكن للعاملني بقسم املوارد الشرية، والذين كانت مهمتهم تنحصر يف معاجلة البياانت، القيام ببعض امل

املشاااااااااااركة يف حتسااااااااااني عملية التوظيف، وذلك ابلبحث عن طرق جديدة إلجياد مرشااااااااااحني ذوي قدرات متميزة او  •
 تطوير عالقات متميزة مع وكالء التوظيف عرب شبكة االنرتنت.

تقييم دعم  التدريب  وانشاااااطة التطوير من خالل  العمل على حتساااااني  مواد  التدريب  او اساااااتخدام نظم جديدة ل •
 كفاءة التدريب.

تطوير معلوماات جاديادة تتعل  ددارة االداء عن طري  اعاداد تقاارير حول العااملني ذوي األداء املتميز او عمال تقييم  •
 للتسلسل الوظيفف ابلشركة لوضع نظام االدارة االلكرتونية للموارد البشرية.

 العمل على تطوير نظام االتصاالت. •
قد أشاارت احدى الدراساات ا  ان العديد من املؤساساات اليت اعتمدت نظام االدارة االلكرتونية للموارد البشارية أو   

كانت ختطط لتنفيذه، كانت تسااااااااااتخدم عددا من التطبيقات غري املتخصااااااااااصااااااااااة يف املوارد البشاااااااااارية ولكنها كانت  
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ومن أمثلة ذلك، نظم اعتماد أوامر الشااااااراء وإدارة   –ة معتمدة ا  حد كبري على املعلومات اخلاصااااااة ابملوارد البشااااااري
عمليات السااااااافر ونفقاهتا واعتماد بطاقات احلضاااااااور. ونظرا ألن املوارد البشااااااارية هف مصااااااادر هذه املعلومات، فإهنا 
عنصاار مؤثر يف نشاااط أية مؤسااسااة. وقد اشااارت الدراسااة أيضااا إ  ثالثة وسااائل تسااتطيع املوارد البشاارية من خالهلا 

 م بدور اسرتاتيجف أكرب وهف: القيا
تقدمي خدمات ترتكز على جوانب مثل اكتسااااااا  مهارات جديدة ودعمها وحتسااااااني مناي العمل وتطوير اساااااالو   •

 القيادة وتكوين رؤية عامة للمؤسسة.
 دعم الصورة الذهنية للمؤسسة. •
 توفري معلومات كمية ملساعدة كل العاملني يف صنع القرار. •

فيما يلف عر  لآلاثر االجيابية لتحسااااااني الوصااااااول ا  املعلومات، فمن املمكن ان يساااااااعد تنفيذ النظم اليت جتمع     
بني بياانت من مصااااااادر خمتلفة وتقدم معلومات اساااااارتاتيجية على قيام قساااااام املوارد البشاااااارية بدور اكثر فعالية واجيابية.  

الزمة  لتحديد  قطاعات العمل اليت تعمل بشاكل جيد او سايو وربط وسايسااعد  هذا ايضاا  على توفري  املعلومات  ال
 ذلك بعوامل مثل سجالت التدريب او الرواتب او الكفاءة.

املبحث الثالث: بيان وحتليل نتائج الدراساااة امليدانية لتقييم أار االدارة االلكرتونية على املوارد البشااارية يف شاااركة 
 االتصاالت موبيليس اجلزائر.

ميكن من خالل دراساااااة حالة مؤساااااساااااة موبيليس اكتشااااااه مدى إعتماد شاااااركة موبيليس على الوساااااائل التكنولوجية  
احلديثة والطرق  التقنية املبتكرة خاصة وسائل االتصاالت و تكنولوجيا املعلومات، وماهو األثر الناجم عن اعتماد هذه 

 .املؤسسةالتقنيات والوسائل على العنصر البشري داخل 
 جمتمع أفراد ،امليدانية الدراساة تنفيذ يف الباحث  اتبعها اليت واإلجراءات للمنهج مفصاال وصافا بحث امل هذا يتناول    

 . وثباهتا وصدقها إعدادها وطرق املستخدمة الدراسة أداة وكذلك وعينتها الدراسة
 وصاااف ،ةالدراسااا  منهجية تعريف : ذلك ومن الباحث  هبا قام اليت لإلجراءات وصااافا بحث امل هذا يتضااامن كما     

 إجراءات بيان الدراساة، أداة وثبات صادق من التأكد ، الدراساة أداوت إعداد ، الدراساة عينة حتديد ، الدراساة جمتمع
 .الدراسة نتائج معاجلة يف استخدمت  اليت اإلحصائية واملعاجلات الدراسة

 الدراسة منهجية املطلب االول:
خالله معرفة أثر االدارة االلكرتونية على  من ناحاول الذي التحليلفو  الوصافف املنهجنا يف هذا اجلزء امليداي اساتخدم   

 البحث، موضااوع  الظاهرة لوصااف البحثية املناهج وأنسااب  أكثر ألنه نظرا ،املوارد البشاارية لشااركة االتصاااالت موبيليس
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 إ  التوصاااااال يف أمال ويقيم ويفساااااار يقارن وأن البياانت حتليل الدراسااااااة، موضااااااوع وصااااااف  خالله من حاولنا والذي
 . املوضوع عن املعرفة رصيد هبا ويثري يزيد معى ذات تعميمات

 الفرع االول: فرضيات الدراسة
تقدمها تنبث  فرضاااايات الدراسااااة من الفرضااااية الرئيسااااية اليت مفادها أن اإلدارة اإللكرتونية حتمية تفرضااااها املزااي اليت    

تكنولوجيا املعلومات والتقنيات احلديثة وتطبيقها ابملؤساااااساااااة يعود على الشاااااركة مبزااي تنافساااااية جديدة ويسااااااعد بدرجة 
 كبرية يف حتسني مكانة املوارد البشرية داخل الشركة، و تتلخص يف ما يلف:

 واملوارد البشرية.يوجد تباين يف اجتاهات موظفف الشركة حنو اإلدارة اإللكرتونية -
 . توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني االدرة االلكرتونية واملوارد البشرية-
 واملعلومات. لبياانتا مصادرالفرع الثاين:  
 العربية واملراجع الكتب  يف تتمثل اليت الثانوية البياانت مصااااااااااادر إ  للدراسااااااااااة النظري اإلطار ةجلاعم يفنا اجته   

خاصاااااة تلك الواثئ  اإللكرتونية املتاحة على املوقع اخلاص ابلشاااااركة واملتوفر على شااااابكة الويب  العالقة ذات واألجنبية
 . الدراسة موضوع تناولت  اليت العلمية والرسائل والتقارير واملقاالت الدورايت ،  pdf لعلى شك

 كتابة يف السااااااليمة العلمية والطرق األسااااااس على التعره ، الدراسااااااة يف الثانوية للمصااااااادر اللجوء خالل من انأرد
-e        االدارة االلكرتونية  حدثت  اليت املساااااااااااااتجدات آخر عن عام تصاااااااااااااور أخذ وكذلك ، الدراساااااااااااااات

management   وادارة املوارد البشرية الكرتونياe-hrm  . 
 تللبياان األولية املصادر الفرع الثالث:

وقد  للبحث، رئيساااية كأداة األولية البياانت جلمع االساااتبانة امناساااتخد الدراساااة ملوضاااوع التحليلية اجلوانب  ملعاجلة    
  . امليدانية الدراسة موضوع عن الالزمة املعلومات وجتميع حصرب ر   صممت 

 واساااااااتخدام اإلحصاااااااائف برانمج ابساااااااتخدام وحتليلها تفري ها مث ومن ، الدراساااااااة عينة على االساااااااتبانة توزيع مت    
 لدالالت الوصاول هبده املناسابة(Statistical Package for Social Science)  اإلحصاائية االختبارات

 . الدراسة موضوع تدعم ومؤشرات قيمة ذات
 الشخصية املقابالتالفرع الرابع: 

 دجراء قمنا ، الدراساااااة موضاااااوع خيص فيما للدراساااااة اخلاضاااااعة شاااااركة موبيليس واقع على قر  عن التعره ب ر  
 مراكز موظفف وخاصااااة ، الدراسااااة مبوضااااوع مباشاااارة عالقة هلم الذين اجلامعات موظفف مع عديدة ميدانية مقابالت
الشاركة  ل الدراساة  واقع عن متكاملة صاورةنا لدي تكونت  حيث  وموظفف مديرية املوارد البشارية، املعلومات تكنولوجيا
 . الدراسة من املرجوة النتائج لتحقي  فعال بشكل ناوتوجيه الدراسة إثراء يف سامهت 
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 الدراسة جمتمعاملطلب الثاين: 
 يف املديرايت واألقساام ابختاله رتبهم وتنوع مهامهم حيث يشاملون جممل املديرية  وظفنيامل من الدراساة جمتمع يتكون

اطارات وموظفني  من الدراساة جمتمع أفراد عدد وبلغ، الدراساة مبوضاوع عالقتهم حساب  العامة ملؤساساة موبيليس وهذا
 مراكز يف نيالعااملماديرايت وعادة مكااتاب أخرى. حياث أن  9ا يتوزعون على موظفا  740 اداريني وبعض االعوان

 ،ريمد بني ما وظائفهم تنوعت  ، موظفا35  عددهم فبلغ الدراساااااااة مبوضاااااااوع عالقة هلم الذين املعلومات تكنولوجيا
 45كما أن املوظفني مبديرية املوارد البشارية كانوا . أنظمة و للف ويب ال صافحات مصاممف ، مربجمني ، أقساام ورؤسااء
 موظفا.

 الدراسة ينةاملطلب الثالث: ع
إن اختيار العينة بشاااااااكل دقي   ومناساااااااب يعطف نتائج مشااااااااهبة إ  حد كبري للنتائج اليت ميكن احلصاااااااول عليه عند   

 الدراسةدراسة كامل جمتمع 
 للدراسة االستطالعية العينةالفرع األول: 

 وذلك االساااااتبانة صااااادق من للتحق  الدراساااااة جمتمع أفراد من فردا ( 30 ) من مكونة اساااااتطالعية عينة اختيار مت
 ذلك ليشاامل فقراهتا، سااالمة من والتأكد األقصااى احلد إ  االسااتبانة تطوير هبدهوذلك    ، عليهم االسااتبانة بتطبي 
 .ذلك بعد الدراسة من االستطالعية العينة استبعاد ومت ، الل وي والتصحي  األسئلة بعض اجتاه تعديل

 امليدانية الدراسة عينةالفرع الثاين: 
 نركز أن نافضاال فقد ،ومديرية املوارد البشاارية  املعلومات تكنولوجيا مراكز يف املبحوثني واسااتجاابت آراء ألمهية نظرا   

 ويب، والشااااابكات، صااااافحات مصاااااممف نظم،  للف ، مربجمني ،املعلومات تكنولوجيا راكزاملوظفني التابعني ملعلى 
موظفني و  إطارات من الدراسة جمتمع أما، وركزان أيضا على موظفف مديرية املوارد البشرية، البياانت قواعد إدارة مسؤويل
 جمتمع يف ادارة كل متثيل حجم مراعاة مع عشاااااااااوائية عينة اختيار فتم شاااااااااركة  ال إدارات ابقف منوأعوان    إداريني

 ككل.  اجملتمع جمموع  من فردا 100 ومقدارها العشوائية لعينةا حجم انحدد حيث  الدراسة،
 الورقية، االسااااتبانة  وهف تقليدية األو  لطريقةا :طريقتني ابسااااتخدام الدراسااااة جمتمع على االسااااتباانت توزيع مت وقد  

 وتوزيعها على املوظفني الذي توفر لدينا بريدهم االلكرتوي. اإللكرتونية االستبانة هف الثانية والطريقة
 املمثلة الدراساااااااة عينة أفراد على االساااااااتباانت بتوزيعنا قم،  أفرادها داساااااااتبعاو  االساااااااتطالعية الدراساااااااة إجراء بعد    

اسااتبانة  33ف، واإلحصااائ للتحليل صاااحلة 56  األخري أخذومت يف  ورقية اسااتبانة 67منها ،100 وعددهم للمجتمع
 صاااااااحلة  إلكرتونيةة اسااااااتبان 13د  اساااااارتدا متعلى شااااااكل وورد مت ارساااااااهلا الكرتونيا عن طري  الربيد االلكرتوي منها  

من أفراد عينة  %69أي ما نساااااااابته  100اسااااااااتبانة صاااااااااحلة للدراسااااااااة من جمموع  69، لتكون بذلك جمموع للتحليل
  سة.الدرا
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 الدراسة دواتاملطلب الرابع: أ
 االسااااتباانت من الكثرينا راجع أن بعد الدراسااااة جمتمع من امليدانية البياانت جلمع الدراسااااة اسااااتبانة بتصااااميم مناق   

 عديدة مقابالت وإجراء ،واملوارد البشارية اإللكرتونية واإلدارة إلكرتونياً  البشارية املوارد إدارة جمال يف الساابقة والدراساات
 ، املوظفني شااااائون موظفف املعلومات، تكنولوجيا مراكز موظفف من الدراساااااة مبوضاااااوع عالقة هلم الذين املوظفني مع

 5 من مكونة اساتبانة تصاميم مت حيث  ،ةاالساتبان لتصاميم األمثل الطريقة ملعرفة اإلحصاائيني ومع اجلودة وحدة موظفف
ة فقر  لكل اإلجابة درجة كانت   وقد لإلجابة، أوسااع جمال للمبحوث يعطف مما اخلماسااف ليكرت ملقياسوفقا   درجات،

 5 الرقم اإلجاابت أعلى ، الفقرة على التامة املوافقة  عدم ويعين "1 " هو اإلجاابت أقل كانت  حبيث  درجات 5
 .3هف   هنا احلياد ونقطة ة الفقر  على التامة املوافقة ويعين
 : يلف كما مراحل عدة على االستبانة إعداد مت

 . واملعلومات البياانت مجع يف استخدامها أجل من أولية استبانة إعداد 1-
 . البياانت جلمع مالءمتها مدى اختبار أجل من املشره على االستبانة عر  2-
 . املشره يراه ما حسب  أويل بشكل االستبانة تعديل 3-
 . بعض اجلوانب  وتعديل لالستبانة أولية ميدانية استطالعية دراسة إجراء -4

 االستبانة توزيعأوال: 
 لتوزيع طريقتني ابسااتخدام انقم ، اإللكرتونية اإلدارة وهف ، الدراسااة جماالت فروع أبحد الدراسااة نتائج تعزيز ألغرا 
 . اإللكرتونية االستبانة وهف الثانية والطريقة ، ابليد توزيعها مت واليت الورقية التقليدية الطريقة ، االستبانة
 االستبانة توايتاثنيا: حم
 من الثاي والقسام ، الدراساة جملتمع العامة اخلصاائص على األول القسام احتوى حيث  ، قسامني من االساتبانة تكونت 

 . الدراسة جوانب  تتناول جماالت ستة
 :يلف ما ومشل الدراسة جملتمع العامة اخلصائص القسم هذا تناول األول زءاجل -1

 العمرية الفئة ت ريم -

 الوظيفة نوع مت ري -

 مفيعلتالستوى امل مت ري -

 قدميةاأل سنوات عدد مت ري -

 كافة  ت طية خالهلا منينا سااااااعحيث  ، الدراسااااااة من خمتلفة جوانب  تشاااااامل  اور سااااااتة من يتكون الثاي زءاجل -2
 : كالتايل وهف دراسته موضوع جوانب 
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 املختلفة اإلدارية املساتوايت لدى مدى اساتعمال التقنيات واالسااليب احلديثة يف ادارة املؤساساة يناقش األول وراحمل -

 . فقرة 12 من مكون وهو ،
 .اتفقر  10 من ويتكون ،لتكنولوجيا املعلومات البشرية املوارد إدارة مدى استخدام يناقش الثاي وراحمل -

 . اتفقر  7من ويتكون واقع تدريب العاملني وأتهيلهم الكرتونيا  يتناول الثالث  وراحمل -

 . قرةف  5 من ويتكون رضا العاملني يناقش الرابع ورحملا -

 ات.فقر  7 من ويتكون ألداء العاملني يف ظل التكنولوجيات املتاحة لدى الشركة تعر ي اخلامس احملور -

 فقرات. 7ودورهم يف اختاذ القرارات داخل الشركة ويتكون من احملور السادس يعاجل مدى مشاركة العاملني يف  -
 املساااااتوايت من  همأغلب كون الدراساااااة عينة خصاااااائص فيها روعف ، فقرة  48 االساااااتبانة فقرات جمموع يبلغ وبذلك
اضاااااااافة ا  بعض ت ومديرية املوارد البشااااااارية املعلوما تكنولوجيا مراكز موظفف ومن ةلشاااااااركا يف العاملني العليا اإلدارية

 . يف دراسة وحتليل موضوع الدراسة على وجه حسن ساعدوناالعوان وكلهم ي
 

حااولناا من خالل هاذا البحاث إجراء دراسااااااااااااااة ميادانياة الجتااهاات أجوباة موظفف شااااااااااااااركاة موبيليس حنو  اإلدارة     
 اإللكرتونية وعالقتها ابملوارد البشرية، واستعملنا لذلك كأداة للدراسة االستبيان.

ومن خالل عر  وحتليل النتائج اخلاصاااااااة ابلدراساااااااة امليدانية، توصااااااالنا من خالل احملور األول أبنه توجد جهود 
، االدارة اإللكرتونية والتوجه أكثر ا  الوساااائل احلديثة وتكنولوجيا املعلومات واالتصاااال املتطورةمبذولة يف سااابيل تطبي  

قادرة على مساااااااااااااايرة هذه التطورات والتحوالت يف بيئة عملها، ما وهذا التحول ال يكون اال عن طري  موارد بشااااااااااااارية 
يساااتدعف وجود برامج تدريبية وأتهيلية وكوادر بشااارية مرنة يف التعامل مع هذه الوساااائل والطرق احلديثة يف االدارة، كما 

اء العاملني وتنمية  أن القابلية يف اساااااااتعمال التقنيات واالسااااااااليب احلديثة يعزز الرضاااااااا الوظيفف الذي من شاااااااأنه رفع أد
قدراهتم أكثر، بل من شااااأنه أيضااااا إقحام املوظفني ابختاله مسااااتوايهتم التعليمية ومساااامياهتم الوظيفية من املشاااااركة يف 

 صنع واختاذ القرار من خالل االتصال الفعال بني خمتلف أقسام وفروع الشركة.
ومن خالل اختبار صاااااحة فرضاااااية الدراساااااة امليدانية فقد وجدان أبنه توجد فروق ذات داللة إحصاااااائية عند مساااااتوى    

 الجتاهات عينة الدراسة حنو املت ريات الشخصية لكال احملورين )اإلدارة اإللكرتونية واملوارد البشرية(.  ( α≤0.05معنوية)
أي أنه   0.892وجدان أبن بينهما عالقة طردية  تقدر بااااااااااااااا  اإلدارة اإللكرتونية واملوارد البشاريةوعند دراساة العالقة بني 

كلما ارتفع مساااااااتوى أتهيل العمال وازداد أداؤهم ورضااااااااهم ومن مث كان هلم دور  كلما زادت تطبي  اإلدارة اإللكرتونية
 ت موبيليس.فعال يف صنع القرارات داخل شركة االتصاال
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 اخلالصة:
 سااااابقاهتا من أ ى و أرقف أخرى لفرتة متهيدا احلقيقة يف كان الصااااناعة عصاااار يف حدث الذي العلمف التطور إن  

 يف التقدم و التطور من فيه حتق  عصاار الصااناعة، بعد ما بعصاار أو املعرفة و املعلومات بعصاار تسااميتها على أصااطل 
 السااابقة احلقب  يف إجنازه مت  ما كل أمامه يتضاااءل ما - وبثها املعلومات معاجلة جمال يف خاصااة– التكنولوجف اجملال
 .مسبوق وغري ومكثف قوى شكلب املعلومات تكنولوجية التقنية عالية تكنولوجيات فيه وظفت  حيث 

 حاولنا ما ذلكو  البشااارية املوارد على عميقة اثرآ له كانت  األعمال جمال يف التكنولوجية هلذه القوي االقتحام هذا  
حيث متثلت إشاااكالية البحث يف معرفة مدى أتثري اإلدارة اإللكرتونية على املوارد  ،املتواضاااع العمل هذا يف إليه التطرق

 البشرية يف املؤسسة االقتصادية  اجلزائرية.
 كااليت:ومن خالل العر  الساب  للدراسة أمكن اإلجابة عن اإلشكالية اليت مت طرحها يف املقدمة  

دارة اإللكرتونية كحتمية تفرضااااااااااها ت ريات بيئة االعمال العاملية  دث ت يريات إن التحول من االدارة التقليدية إ  اإل  
واضاااحة على املوارد البشااارية من حيث تفعيل دور املوارد البشااارية داخل املؤساااساااة، إعطاء فرص أكرب للعنصااار البشاااري، 

 يف رضا املورد البشري. مع دعم التدريب والتأهيل والزايدة
 وميكننا حصر نتائج اختبار فرضيات الدراسة يف النقاط التالية:

على التحول إ  إدارة احلديثة يف االدارة  وساائل التكنولوجيا اساتخدام يسااعد وضاوح مفهوم اإلدارة اإللكرتونية و •
 إلكرتونية حديثة تتمتع بعدة إجيابيات ما يكسيها ميزة تنافسية عالية هذا ما يؤكد صحة  الفرضية األو . 

 مع بفعاالياة تتعاامال إدارياة قياادة تطوير تعمال اإلدارة االلكرتونياة على تفعيال دور املوارد البشاااااااااااااارياة من خالل  •
 الثانية.  الفرضيةما يؤكد صحة  واالتصاالت وهذا املعلومات ياتكنولوج يف وسائل املتسارعة الت ريات

دارة بني إالتفاعل   يساااهلومات بني اقساااام املؤساااساااة، و لعملنسااايا  ايساااهل ااحلديثة  وساااائل التكنولوجيا اساااتخدام •
حياث هتاده اإلدارة اإللكرتونياة إ  إعطااء فرص اكرب ملشاااااااااااااااركاة املوارد  رات األخرىاداإل وابقفاملوارد البشاااااااااااااارياة 

 لثة.الثا الفرضية زما يعز وهو البشرية يف اإلدارة، 
اإلدارة اإللكرتونية  من خالل تطبي  يصاااااب  للموارد البشااااارية دور مهم يف اختاذ القرارات املتعلقة مبصاااااري املؤساااااساااااة  •

ة لإلدارة االلكرتونية يف تعزيز الدور االساااارتاتيجف للموارد البشاااارية يف أتثري وعالقة واضااااحاألمر الذي يثبت وجود 
  املؤسسة  ل الدراسة، وهذا ما ينفف الفرضية الرابعة.

 البحث نتائج :أوال
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 للحصاول التحليالت من بعناية خمتارة جمموعة واساتخدام ،الدراساة ألداة املختلفة اإلحصاائية التحليالت إجراء بعد   
 التوصااال مت ،ث الباح  أجراها اليت العديدة املقابالت خالل ومن ومشاااكلتها، الدراساااة أمهية مع تتف  دقيقة نتائج على
  : التالية النتائج إ 
 يساااعد وهذا املتعددة، لفوائدها قبلهم من اتم وإدراك ،ةلكرتونياإل دارةاإل ألمهية الدراسااة عينة لدى وضااوح هناك .1

 إ  التحول عملية املؤسااسااة إدارة تدعم، كما  وتطويرهااإلدارة اإللكرتونية للموارد البشاارية  تبين على كبري بشااكل

 . اإللكرتونية اإلدارة

 إ  للتحول عمليا كافية  تعترب ابلدراسااااااة املعنية املؤسااااااسااااااة يف املعلومات تكنولوجيا مراكز لدى حتتية بنية تتوفر  .2

 كافة يف املعاصااارة التقنيات اساااتخدام على كبري بشاااكل االعتماد ازدايد بسااابب  لكذ عللنو  اإللكرتونية، اإلدارة

 . العمل جماالت

 الفئةة وهف:  الشااااااااخصااااااااي املت ريات إ نة راجع العي أفراد اجتاهات أجوبة يف إحصااااااااائية داللة ذات فروق وجد  .3

 .الوظيفة ،األقدمية سنوات ،املستوى التعليمف العمرية،

 ت يريات يلزم إليها والتحول ،ةخمتلف إلكرتونية أنظمة عدة يشاااااااامل واسااااااااع مفهوم اإللكرتونية اإلدارة مفهوم إن  .4

 . العمل إجراءات إ  املنظمة هيكلية من بدءا واسعة

  اإللكرتونية البشاارية املوارد أنظمة هف حلاجتها طبقا بتطويرها املؤسااسااة تقوم اليت اإللكرتونية اإلدارة أنظمة أهم من .5
 .املختلفة

 كالربيدتكنولوجيا املعلومات واالتصااااالت   وساااائل ابساااتخدام موظفيها مع خمتلفة اتصاااال وساااائلاملؤساااساااة  توفر  .6

 .Lotus وخدمة اإللكرتوي

رها ابساااااتمرار حساااااب االحتياجات ومساااااتجدات عام تطوي يتمو   وسااااابة، إدارية معلومات أنظمة املؤساااااساااااة توفر .7
 األعمال.

 . اإللكرتونية اإلدارة إ  التحول مشروع يف للبدء كافية احملوسبة اإلدارية املعلومات أنظمة تعترب .8

 .اإللكرتونية اإلدارة إ  للتحول الالزمة الفنية واإلمكانيات البشرية الكفاءات ابلدراسة املعنية الشركة لدي تتوفر .9

تكنولوجيا املعلومات واالتصاااالت بشااكل أساااسااف يف األنشااطة اليت ختص االسااتقطا ،   أدوات اسااتخدام يتم .10
اإلدارة اإللكرتونية للموارد   لنظام األسااااساااية األنشاااطة منتعترب  وظائفهف  و  ،األداء تقييم ، واالنصاااراه احلضاااور
 البشرية.

 التوظيف، اختبارات املقابالت،، كإلكرتونياً  تطب  ال البشارية املوارد إلدارة األسااساية األنشاطة بعض زالت  ما  .11

أعضااااااااااااااااء العيناة   ويعلال الوظيفف، املساااااااااااااااار وختطيط التادريبياة االحتيااجاات حتادياد بعاد، عن التادرياب  األجور،
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 مما ساانة، كل كبرية أعدادا توظف ال  املؤسااسااة أن إ  منظره وجهة من األنشااطة هلذه التوجه ضااعف املسااتجوبني

 .  دود األنشطة تلك إ  اإللكرتوي التوجه جيعل

 . ابملوظفني واخلاصة إلكرتونياً  املنشورة التدريبية واملواد التعليمية املواد  دودية الدراسة نتائج أظهرت  -19
 إ  التحول عملية يف اجيايب مؤشار وهو ،ةواإللكرتوني التقليدية األعمال بني ما اجلمع اسارتاتيجية املؤساساة تتبع  -20

 . اإللكرتونية اإلدارة
 الدراسة توصياتاثنيا: 

 األخذ ابلدراسااة املعنية  املؤسااسااة إدارات من آمال ، الدراسااة نتائج على املعتمدة التوصاايات من مجلة يلف ما يف قدمن 
 اإلدارة حنو التوجه تعزيز يف اجملال هذا من ولالسااااااتفادةاألنشااااااطة اإلدارية اخلاصااااااة ابملوارد البشاااااارية لديها   لتطوير هبا

 : هف التوصيات وهذه ،ةاإللكرتوني
 . وأنظمتها اإللكرتونية اإلدارة حنو والعملف الر ف ابلتوجه الشركة مديرايت قيامضرورة  1-
 . اإللكرتونية اإلدارة إ  التحول خيص ما يفاملديرايت  بني والتنسي  التعاون 2-
 . اإللكرتونية اإلدارة إ  الت يري قيادة يف ألمهيتها املعلومات تكنولوجيا ملراكز املقدم املايل الدعم توفري 3-
 االسرتاتيجية. اخلطط أولوايت يف ووضعها اإللكرتونية اإلدارة إ  الت يري ملشاريع متويل مصادر عن البحث  4-
 اإللكرتونية اإلدارة إ  الت يري عملية يف املوجودةتكنولوجيا املعلومات واالتصااالت  ووساائل أدوات من االساتفادة -5
. 

 . اإلدارية اجلوانب  كافة ت طف حبيث  احملوسبة اإلدارية املعلومات أنظمة تطوير على العمل 8-
 ة.اإللكرتوني اإلدارة إ  الت يري عملية مع يتناسب  مبا للشركة اإلدارية اهليكلية تطوير 9-
 مديرايت الشاااركة، خاصاااة مديرية كافة  ووظائف أنشاااطة يف تكنولوجيا املعلومات واالتصااااالت اساااتخدام تطوير -10
 هنااك، حياث ال تزال التوظيف طلباات وتقادمي األداء وتقييم ،وماديرياة أنظماة تكنولوجياا املعلوماات البشاااااااااااااارياة املوارد
 الوسائل واألدوات املتاحة يف الوقت احلايل. است الل خالل من تنفيذها ميكن اليت األنشطة من العديد
 النفقات كتقليل املتعددة مزاايها من لالساتفادة املوظفني شائون إلدارة اإللكرتونية النماذج اساتخدام يف لتوساعا -11

 . املعامالت اجناز وقت  وختفيض
 عن والتعلم كالتدريب   البشااااارية املوارد إدارة ووظائف أنشاااااطة يف اإللكرتونية التعليمية اخلدمات من االساااااتفادة -13
 . للموظف ابلنسبة اجملال هذا يف تست ل ال ولكن متوفرة اإلمكانيات أن حيث  ،دبع

 لدى يتوفرقد  حيث تكنولوجيا املعلومات واالتصاااااالت،  جمال يف الشااااركات األخرى مع التعاون مسااااتوى رفع -15
 . اإللكرتونية اإلدارة إ  الت يري عملية يف املعلومات تكنولوجيا مراكز مساعدة على القدرة الشركات األخرى

 



Journal of Human Development and Education for specialized Research (JHDESR) Vo: 3, No: 3, 2017 

           

 
 21 

Journal of Human Development and Education for specialized Research 

 

 

 

 

 
 
 

 قائمة املراجع:

للحكومة  التابع املعلومات مركز نظم يف االلكرتونية اإلدارة تطبي  متطلبات الكبيسف، رسالة ماجستري بعنوان:  مد كلثم -1
 ، اجلامعة االفرتاضية الدولية.2008قطر، دولة يف االلكرتونية

 .2003مراد عبد الفتاح، احلكومة االلكرتونية، القاهرة، دار املعاره،  -2
عن بعد والتجارة  امحد انصف  ندوة عن: منهجية التخطيط املنظومف حنو احلكومة االلكرتونية يف اطار املؤمتر الدويل لإلدارة -3

 (.2003االلكرتونية، القاهرة: فند ق سيمراميس، )
عالء عبد الرزاق الساملف، نظم ادارة املعلومات ، املنظمة العربية للتنمية االدارية، حبوث ودراسات داينامك للطباعة، القاهرة،  -4

2003. 
 .  2004 نشر والتوزيع، الطبعة العربيةجنم عبود جنم، اإلدارة واملعرفة االلكرتونية، دار اليازوري العلمية لل -5
 .2009جنم عبود جنم، اإلدارة واملعرفة االلكرتونية، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، الطبعة العربية  -6
 .2005سعد غالب ايسني، اإلدارة االلكرتونية وآفاق تطبيقاهتا العربية، مركز البحوث، اململكة العربية السعودية،  -7
 .2004اندية، االدارة االلكرتونية، امللتقى االداري الثاي، الراي : اجلمعية السعودية لإلدارة، ايو    -8
 .2004 مصر، العصرية ،املنصورة: املكتبة غنيم  امحد  مد، االدارة  اإللكرتونية : آفاق احلاضر وتطلعات املستقبل، -9

 . 2002،  91جرب  مد صدام، املوجة االلكرتونية القادمة: احلكومة االلكرتونية جملة االداري، العدد  -10
 .خ مد سعيد سلطان، إدارة املوارد البشرية، الدار اجلامعية،  اإلسكندرية، مصر، بدون اتري -11
 .2001التوزيع، القاهرة، مصر، و  النشر، دار غريب للطباعة و االسرتاتيجيةعلف السلمف، إدارة املوارد البشرية  -12
 .2001، 02العدد ، 3000 العربية بشار عباس،  املعلومات والتنمية االقتصادية ، جملة -13
، عام الكتب نشر، توزيع و طباعة، القاهرة، واالتصالتكنولوجيا التعليم يف عصر املعلومات كمال عبد احلميد زيتون،    -14

 .2004،مصر
  .2005 عمان، وائل، دار ،فاسرتاتيج بعد املعاصر، البشرية املوارد إدارة العقلف، وصفف عمر -15
 .2003. الفارس، سليمان خليل وآخرون، إدارة املوارد البشرية ) األفراد(، منشورات جامعة دمش ،  د -16
 .2002و ، األ الطبعة ، األردن ، عمان ، زهران دار ، البشرية املوارد إدارة ، حنا  هللا نصر -17

 



Journal of Human Development and Education for specialized Research (JHDESR) Vo: 3, No: 3, 2017 

           

 
 22 

Journal of Human Development and Education for specialized Research 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Journal of Human Development and Education for specialized Research (JHDESR) Vo: 3, No: 3, 2017 

 

 
SIATS Journals 

Journal of Human Development and Education for 
specialized Research  

(JHDESR)  

 Journal home page: http://www.siats.co.uk 

 

 

 

 
 

Journal of Human Development and Education for specialized Research 

 التخصصية  التنمية البشرية والتعليم لألحباثلة جم 
 م.2017 أكتوبر ، 3 ، اجمللد3عدد ال

1730-e ISSN 2462 

ALSALABAT ALNAFSIAT WAEALAQATUHA BIALTAWAFUQ ALMAHNII LADAA 

MUELIMI MARHALAT ALTAELIM MA BAED AL'ASASII BIMUHAFAZAT JANUB 

ALBATINA 

 الصالبة النفسية وعالقتها ابلتوافق املهين لدى معلمي مرحلة التعليم ما بعد األساسي مبحافظة جنوب الباطنة 
 

 يوسف بن سيف بن حممد الرجييب 
Yousef Saif Mohammed Al Rujaibi 

10748328y@gmail.com 
 

 حممد عبداحلميد الشيخ محود / أ.د
PROF/Mohammad Abdulhamid Sheikh Hammoud 

 
drhammoud@squ.edu.om 

 
 
   

 م 2017- هـ 1439
 

mailto:drhammoud@squ.edu.om


Journal of Human Development and Education for specialized Research (JHDESR) Vo: 3, No: 3, 2017 

           

 
 24 

Journal of Human Development and Education for specialized Research 

A R T I C L E  I N F O 

Article history: 

Received  1/8/2017 

Received in revised form 25/8/2017 

Accepted 1/10/2017 

Available online 15/10/2017 

Keywords: 

Insert keywords for your paper 

 

 

 

             

 

Abstract 

The purpose of this study was to investigate the relationship between hardiness and 

career adjustment among teachers in Post Basic Education stage in South AL- 

Batinah in Sultanate of Oman. A random stratified sample which consisted of 306 

teachers (178 male and 128 female) was used. To achieve the goal of study, A 

descriptive correlational design was employed, and both hardiness scale and career 

adjustment scale were administered to the sample. The psychometric 

characteristics of both scales were assessed. The findings of this study  indicated 

that there was  significant direct correlation between hardiness and career 

adjustment in teachers, and hardiness  predicts career adjustment in them. 

 
 ملخص

هدفت هذه الدراسةةةةةةةةل القة  القالل بة  الفةةةةةةةةاال اللمهةةةةةةةةعل يالرحاف  العللم لد  عق عم عةي ل الرق ع  ع  اقد ا سةةةةةةةة سةةةةةةةةم       
( عق عً  يعق عل ع  عدارس الرق ع  ع  اقد ا سة سةم  306اعح فظل جلحب الب طلل اهة نلل مع .  يلد الوحتت مةلل الدراسةل ع   

( إت ث، يلد ُاخرةةت مةلل الدراسةةةةةةل ا لنةعشل الق ةةةةةةحا عل النب عل  يلرحشة   128ي   ( ذكحر،178الب طلل، علل     باعح فظل جلح 
أهدا  الدراسةةل ال  اسةةر دام العللو الحاةةمم ايرالب طم، كع  ال  إمداس ع ع سةةم الفةةاال اللمهةةعل يالرحاف  العللم يالن عشلع  م    

 أفةاس مةلل الدراسل اقد الرحش  ع  خف  فلع  الهعكحعرةعل 
يجحس ارالب طً  طةسيً  يسال إيفةةة  عً  بة  سرجل الفةةةاال اللمهةةةعل يسرجل الرحاف  العللم لد  عق عم  تر  و الدراسةةةل يلد أيضةةةحت  

أ. الفةةةةةاال اللمهةةةةةعل الهةةةةةل  فم الرل   ا لرحاف   الدراسةةةةةل كع  بةلت   عةي ل الرق ع  ع  اقد ا سةةةةة سةةةةةم فم عح فظل جلحب الب طلل،
 اقد ا س سم فم عح فظل جلحب الب طلل العللم لد  عق عم عةي ل الرق ع  ع  

 .الفاال اللمهعل، الرحاف  العللم، عةي ل الرق ع  ع  اقد ا س سمالكلمات المفتاحية: 

 
 مقدمة:
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الرقةدس ا معة ت يالعح  الرم الفةةةةةةةةةةةةةةةة  العق  ب عللة  عة  يكح. علبقلة  عحعل القعةالب عرعو ةل فم سةةةةةةةةةةةةةة ح  الراعةةذ أي مالةل العق    
م  ايالج ه ت الهةةة  عل تحح عللل الردرعوب يعلل  ع  هح عةالبل    رؤسةةة  هب يمدم يضةةةحا ا سيار العلحطل إلعهب ف ةةةاً بزعا ه أي 

 ا ل ةئل العحعنل ا لعق   
اُلقد الفةاال اللمهةعل إيد  سةع ت ال ة فةعل العل لعل الرم الهةل  فم الحم ا م   الفةحل اللمهةعل يالجهةديل، يالقد فم عشدعل  ي 

العشة يعةل، لوحتلة  الحة فى م   الفةةةةةةةةةةةةةةحةل يا سا  يالزعةد ع  انترة جعةل فم القعةال، يع  العايى ايرمة ا عقظ  ا فةاس النةع  إل  
افةةحرل  اللمهةةعل يالجهةةععل يي يفةةة ل  انره   يالعة  ا لةر  ع  القةضةةل  لعح  يأيداث يع العل ضةة رنل  ب حم ييلفةة لم،  

2013 ) 
(  Kobassa, 1979يظةت ا هرع م كوةة ع  الب يوة ، يلد مةفرل  كحب سةةةةةة    يالقد الفةةةةةةاال اللمهةةةةةةعل ع  أه  العفةةةةةة سر الرم

اأتل  امرش س م م لد  المةس فم فق لةره يلدرة م   اسر دام كال العف سر اللمهعل يال ةئل العر يلب كم يدر  يعمهة يعحاجه ام م عل  
 أيداث الحع ة ال  رنل 

(ب فم عقةفةل العريةةات اللمهةةةةةةةةةةةةةةعةل  Kobasa,1979, 1982, 1983, 1985ياللةد  الةدراسةةةةةةةةةةةةةة ت الرم لة عةت بلة  كحبة سةةةةةةةةةةةةةة   
يايجرع لعلب الرم الوع  يرا  ايرم ا ا فةاس افةةةةحرل  اللمهةةةةعل يالجهةةةةععل رر  القةضةةةةل  ل  ةةةةيحالب يالحاةةةة ت إل  أ. الفةةةةاال 

الحالم اللمهةةةةةةةعل هم عجعحمل ع  ال فةةةةةةة    اللمهةةةةةةةعل ال ةةةةةةةعال عريةةات ايلرزام يالرحك  يالرحد ب يهذه ال فةةةةةةة    الشحم بدير  
 الف عد ل عح فظل م   الفحل اللمهعل يالجهععل يا سا  اللمهم ا لةر  ع  الرقة  لأليداث ال  رنل 

(  Crowley & Hobdy, 2003( يكةيلم يهحبد   Maddi, 1999يلد اشةةة رت القديد ع  الدراسةةة ت كدراسةةةل كال ع  ع س   
عل لل  علمقل فم الحيةد الجلحس فم يال الع ةكات بدًي  ( اأ. الفةاال اللمهة Maddi & Haightower, 1999يع س  يه يرحر  

 أي الجةةةة ه لةةةة   كعةةةة  خ فةةةةةةةةةةةةةةةةةةت سراسةةةةةةةةةةةةةةةةةةل عةةةة   عهةةةةةةةةةةةةةةرة يسيل ةةة يعبهةةةةةةةةةةةةةةرة يعةةةة لح. يسةةةةةةةةةةةةةةرةللةةةة رت   ع  إتوةةةة ر الع ةةةةةةةةةةةةةةك ةةةةل
 Mcalister, Dolbier, Webster, Mallon & Steinhardt,   2006 أ. ل فةةةةةةاال اللمهةةةةةةعل سير يل  م ع  ال ةةةةةةيحال )

   بةض  المةس م  يظعمرهالعللعل كع  القد عل ئ ً 
 يعةةةةةشفةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد اةةةةةةة لةةةةةرةةةةةحافةةةةة  الةةةةةعةةةةةلةةةةةلةةةةةم  الةةةةةرةةةةةوةةةةةعةةةةة  الهةةةةةةةةةةةةةةةةةة ةةةةةعةةةةة  عةةةةة  ظةةةةةةي  الةةةةةقةةةةةعةةةةةةةال يعةةةةة  الةةةةةعةةةةةجةةةةةرةةةةةعةةةةة  الةةةةةعةةةةةحةةةةةعةةةةةل اةةةةةةةه

ب 1991عع  ي ةةةةةةقة المةس اته را ف م  تمهةةةةةةه يمدي  ال ةةةةةةكح  فم يع اله عع  يهةةةةةة مده م   إتر اف أف ةةةةةةال كعً  يكعمً     ب ر ،    
50 ) 

العللم الةضةة  م  القعالب يةأ أ. الةضةة  يقكو رضةة  المةس م  مع ه  ( إل  أ. عظ هة الرحاف  12ب 1987يلد أشةة ر مح   
اعكحت اله الع ر ملب يعفةةةةةةةةحر ط عقل مالل المةس بزعا ه ييجلل تظةه ع  رؤسةةةةةةةة  ه يالع ةةةةةةةةةفة  م عهب يعهةةةةةةةةرح  ا جة يالعةكز  

ق ةةةةل  يرق   اعهةةةةرح  القعال كع  أ. هل   محاعال ع ثةة فم الرحاف  العللم ا ايجرع ممب ييجلل تظةه فم بةئل القعال العحعنل 
يعرن ب الهب ياآلخة يرق   ا ةةةةة فةةةةةعل المةس ذاالهب ف لقالل ع  الزعا  يالع ةةةةةةفة ب يالظةي  العرق شل ا لقعال أاةةةةةبحت علعل فم  

 ( 1991الحشة  الرحاف  العللم  ال نة  يالحديد ب 
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حششل قع سةةةةةةة  ا لعل  ا خة  الرم القد العك تل  ي . ط عقل معال العق   ي ر ف م  العل  ا خة  ف لعك تل ايجرع لعل لعللرل  عر
ايجرع لعل فم ال ك العل  سةةةةة ب  فم سةةةةةح  الحافشل  العللمب يهل   م عال بخة عةالبل ان عقل القال ت انتهةةةةة تعل ع  العهةةةةة يلة   

للمب يإذا ك تت  العب شةةةةع ب فدير ال ةةة فةةةعل ي ثة م   الحاف  العق  ب فلذه القالل إ. ك تت إيج بعل فستل  اللقكو م   الحافشه الع
 القالل س  عل فستل  الوح. س ب  فم سح  الحافشه العللم 

نجةا  الدراسةةةل الح لعل يالرم لد الوح. عح يلل ل و ةةةف م  القالل بة  الفةةةاال اللمهةةةعل يالرحاف  العللم لد    .يلد سف  الب يو
 عق عم عةي ل الرق ع  ع  اقد ا س سم فم عح فظل جلحب الب طلل اه نلل مع . 

 :أهمية الدراسة
الوع  أهععل الدراسةةل الح لعل لرل يلل  لعريةة الفةةةاال اللمهةةعلب يهح عفةةةدر ع  العفةة سر اللمهةةةعل لعحاجلل ا يداث ال ةةة رنلب 

الهةة ل  كع  يالوع  أهععل هذه الدراسةةل فم أتل  احةأ الهةة مد ا فةاس م   أ. يكحتحا أاةةح   عرعرقة  ا لهةةحا  اللمهةةم يالق ةةح   
لد الوح. هذه ي  لع  لل  مالل يثعشل ا لرحاف  العللم لد  العق عة  يتج يل  فم الحع ة  ال ةةةةةةةةةح  م   أهععل الفةةةةةةةةةاال اللمهةةةةةةةةةعل

الوع  أهععل الدراسةةل فم أتل  الحجه إل   كع  ي  الدراسةةل إضةة فل لألطة اللظةعل يالدراسةة ت الهةة اشل فم ا سب الرةبح  يالهةةعكحلحجم 
ع عال ع  تر  و الدراسل الح لعل كع  ي   العهرش ال ل للح  ا لعجرع    العق عة  الرةبحعة  الذي  ه  كلز ا عل يعش  م   م الشل  أعال

أ. المةد العهةةةةةةة يلة  فم الرقة  م   الأثةة الفةةةةةةةاال اللمهةةةةةةةعل فم الرحاف  العللم لد  عق عم عةي ل الرق ع  ع  اقد ا سةةةةةةة سةةةةةةةم  
   الفاال اللمهعل يالرحاف  العللم  جلسر لد المةد هذه الدراسل الب يوة  الع رفة  فم إمداس بةاعو لةف   ي   اعح فظل جلحب الب طلل 

 الوع  أهععل الدراسل فم ايسرم سة ع  تر  جل  فم إجةا  اححث عةداتعل أخة  م   مةل ت ع ر مل فم العجرع  القع تم  ع  ي 
 :أهداف الدراسة

 ل الرق ع  ع  اقد  بة  الفةةةةةةةةاال اللمهةةةةةةةةعل يالرحاف  العللم لد  عق عم عةي  الرم الةبل القاللاللد  الدراسةةةةةةةةل إل  الو ةةةةةةةةف م  
سرجل إسل م الفاال اللمهعل فم الرل   ا لرحاف  العللم لد  عق عم عةي ل الرق ع  ع   يإل    ،ا س سم فم عح فظل جلحب الب طلل

 اقد  ا س سم فم عح فظل جلحب الب طلل 
 :محددات الدراسة

عةي ل الرق ع  ع  اقد ا سة سةم فم عح فظل جلحب    الحديس العحضةحلعل  الفةاال اللمهةعل يمالرل  ا لرحاف  العللم لد  عق عم
 الب طلل 

 م 2015/2016الحديس الزع تعل  
 الحديس العك تعل  عح فظل جلحب الب طلل اه نلل مع . 

 الحديس الب ةعل  عق عح يعق ع ت عةي ل الرق ع  ع  اقد ا س سم فم عح فظل جلحب الب طلل 
 وأسئلتها: مشكلة الدراسة

اُلقد الفةةةةاال اللمهةةةةعل م عًا ه عً  فم الحم ا م   الفةةةةحل اللمهةةةةعل يالجهةةةةععل ل مةس، يةأ إ. ل فةةةةاال اللمهةةةةعل سير ك ةة فم  
اعرفة   ع  اُل ل مه ال ةيحال الرم الل ةأ ترعجل ا يداث ال ة رنل الرم يعة بل  المةس، يهم بذلك اُلقد عفةدرًا ل عش يعل يالفةعحس  
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ل  ال ةةيحال م   الفةةحل اللمهةةعل، يالجهةةديل لألفةاس  يأ. ا فةاس ا  وة اةةاال تمهةةعل ألال القةضةةً   يالحل يل ع  اآلث ر الرم الحدث
 لةة  ةةةةةةةةةةةةةةةةيةةحال يأتةةلةة  أ ةةوةةة اةةةةةةةةةةةةةةةةعةةحسًا يإتةةجةةةةةةة مًا يقةةعةةةةةةة سة يضةةةةةةةةةةةةةةةةبةةنةةةةةةةً  ساخةة ةةعةةةةةةةً  كةةعةةةةةةة  يةةرةةعةةةةةزي. اةةةةةةة لةةعةةةيتةةةةةةةل يالةةل ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ال 

  Kobasa, 1979)يالعب سأة يالحالععل  
علع  لمل  القالل بة  هذه العريةةات يالرم ع  خالل  يعك  بل   القديد ع    أ. ال ةع  تر  و الدراسةل أسة سة  تظةع   ع  العرحل ي 

 ال ةاعو انرش سيل يالحل  عل الرم المةد هذه المئل ع  العجرع  
 ع  ُيقد الرحاف  العللم ع  ع شةةات اللج ا فم عللل الرق ع  يهح أعة ضةةير  ل ع م العق   اعل م مع ه م   أ عال يجه ييهة   

ب علةه، يع  خالةه يشة س عةد  رضةةةةةةةةةةةةةة  العق   م  عللرةه ععة  يةدفقةه إل  معة سة انترة جعةل فم القعةال، ع  هلة  جقةال  عة  هح عن ح 
 عحضحع الرحاف  العللم ي يال يةزا ك ةةا فم الدراس ت يالبححث، تظةًا  هعةره فم يع ة ا فةاس، لوحته ع شة اللج ا يالرنحر   

 ر َكْ  ع  العق عة  إل  الفةةةاال اللمهةةةعل الرم الهةةة مده  فم الرق عال ع  عحالف  افرش يب يطاع م   اييضةةة ع الردرعهةةةعل لحيى
القعال الةحععل يعحالف الحع ة الع ر مل يمدم العكلل  ع  اسةةةةةةةةةةريال لدراالل  ك فل يكم ي الل  اللمهةةةةةةةةةةعل يال ةئل نسرا  أيداث الحع ة 

  بم إسرا   رةة ع حه يالمهةةه  بحالععل يعحضحلعل يالرق يش عقل  ا كال إيج
عد   م  يعنةا هل  الهةةة ؤل  أ. الو  اآلخة ع  العق عة ، عحرمظة  افةةةحرل  اللمهةةةعل يعرعرقح. برحاف  عللم م لم،   لحيى ع   
أته ع  العحرعال أ. يكح. عةسه   تة   الوب ت يال ك الشدرة فم عحاجلل الع ةكات الرم يرقةضةح. لل  أثل   عع رسةرل  العللل، ي هذا 

ضةةةيرة هذه الدراسةةل الرم الجع  بة  هذه العريةةات م   هذه المئل ع  العق عة  يخ اةةل ع   الر ة     كع  ل فةةاال اللمهةةعل لديل  
ه  ل  عة  م   الدرعو هذه العةي ل ع  عةايال الرق ع ب لوحتل  العةي ل الح سةةةةةعل يالعحدسة لعهةةةةةرش ال الناب ع  يةأ عهةةةةة ره   

 العللم يالحجل الل  العهرش  عل 
 ل الدراسل ا لره ؤلة  اآلالةة  الرحدس ع ك ياتنال  عع  س    

الرحاف  العللم لد  عق عم عةي ل الرق ع  ع   سرجل الفةةةةةةاال اللمهةةةةةةعل ي   سرجلهال الحجد مالل ارالب طعل سالل إيفةةةةةة  ع  بة    1
 اقد ا س سم فم عح فظل جلحب الب طلل؟

الرق ع  ع  اقد ا سة سةم فم عح فظل جلحب  ع  سرجل إسةل م الفةاال اللمهةعل فم الرل   ا لرحاف  العللم لد  عق عم عةي ل   2
 الب طلل؟

 اإلطار النظري والدراسات السابقة:
 اإلطار النظري: –أواًل 

 الصالبة النفسية: -1
قد عملحم الفةةةةاال اللمهةةةةعل ع  العم يع  الحديول تهةةةة عً  يلد يظم ا هرع م الووةة ع  الق ع   يالب يوة  فم م   اللمو، افةةةةمره  يُ 

 (  2002هعل العلعل الرم اله مد ا فةاس م   الرحاف  ع  عحالف الحع ة الع ر مل الرم يرقةضح. لل   ال ل  ،  ع  القحاعال اللم
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  الرم يضةقت  Kobasaيالقحس ت ةأة عملحم الفةاال اللمهةعل اجذيره الق ععل يالبحوعل إل  م لعل اللمو ا عةعكعل  سةحما. كحب سة   
  اج عقل  Maddi( الحت إشةةةةا  أسةةةر ذه   ع س   1977سه  لةسةةة لل الدكرحراه سةةةلل  ا سةةة س لعملحم الفةةةاال اللمهةةةعل أثل   إمدا

  1974شعك رح ا لحيي ت العرحدة ا عةعكعل، يةأ ك تت بدايل الفاال اللمهعل لديه م م  
يالة  كحب سةةةةة  أ. القديد ع  ا شةةةةة    يحرمظح. اعهةةةةةرح  م لف ع  ا ع  اللمهةةةةةم يالفةةةةةحل الجهةةةةةععل، ا لةر  ع  القةضةةةةةل   

يداث يع العل ضةةةةةةةة رنل، ا عة الذ  يجق ل  تقنم سيرًا ه عً  ل ةةةةةةةة فةةةةةةةةعل المةس اكال جحات ل ، يهذه اللرعجل لمرت ا تظ ر إل    
 ،العح   علل   الرم يرقةضةةةح. لل  يي الفةةةة ل  ا يداث ال ةةة رنل  القحاعال الرم الهةةة مد ا فةاس م   الرحاف  ع   امح ايهرع م  

،  2015الفةةةةةةةةةةةةةةاال اللمهةةةةةةةةةةةةةةعل  الن ع ،   هح عملحم ة ت يديوً  ا هرع م كوةة ع  الب يويةأ أ. ع  بة  ال ك القحاعال الرم يظة
72   ) 

  إل  أ. الفةةةةةةةةاال اللمهةةةةةةةةعل اُلقد ع  أه  العفةةةةةةةة سر اللمهةةةةةةةةعل  Ganellen & Blaney, 1984 ع  أشةةةةةةةة رت  ج تة ة  يباتلم  
لمهةةةةةعل يةالبل اكم  اله العةالمقل فم مالره ع   يايجرع لعل الحاقعل ع  بث ر الرقة  ل  ةةةةةيحال، يةأ إ. إسرا  المةس لفةةةةةابره ال
-Ganellen & Blaney, 1984, 156اآلخةع  يالشديةه لذااله يالحديد اةةةةحر العهةةةة تدة الرم يرن  ل  ملد الرقة  ل  ةةةةيحال  

161 ) 
( إل  أ. الفةةةةاال 1985، 1983، 1982، 1979  ع  خال سراسةةةةرل  الرم العت فم الهةةةةلحات  Kobasaيأشةةةة رت   حب سةةةة   

اللمهةةةةةةةةةةعل يعكحت الل  القعال كعريةة ي مف ع  يل  ا يداث ال ةةةةةةةةةة رنل م   الفةةةةةةةةةةحل الجهةةةةةةةةةةععل ياللمهةةةةةةةةةةعل ل مةس، يةأ يرعر   
لفةةاال اللمهةةعل القد اعو ال الدرع الحالم ا شةة    ذيي الفةةاال اللمهةةعل العةالمقل اشدرة م لعل م   الحعال ال ةةيحال، يذلك  . ا

يالجدار العلع  الذ  يهة مد المةس م   الروع  انيج بم يالل س  ل رق عال ع  أيداث الحع ة ال ة رنل، يسيره فم سم  العريةةات  
الحشة  ال ةةة فةةةعل   الحاقعل ع  بث ر ال ةةةيحال الهةةة  عل ك لعهةةة تدة ايجرع لعل يالعةيتل يالرع سةةةك يالمق لعل الذاالعل، يهم ال س  إل 

 (  73، 2015الشحعل الش سرة م   ايرع ل ال يحال يعش يعرل ، يال  ر  فم ارالش   المةس يت جه ايتمق لم  الن ع ،  
( م   Kobasa, 1979ل  يرم  الق ع   يالب يوح. يالعلرعح. فم الحديد أاق س الفةةةةةةةةةةاال اللمهةةةةةةةةةةعل، فم ية  العةزت كحب سةةةةةةةةةة   

يالرحد     ،الفةةةةةاال اللمهةةةةةعل عكلح. م م فم ال ةةةةة فةةةةةعل يرمةع إل  ثاثل أاق س  ايلرزام، يالرحك الجعع  برمةسه  يةلع  ت ست أ. 
يهذه العوال يم  ًا ك عً  ي يعك  المفةةةةةةةةال بةلل ، يالقعال كعريةة سةةةةةةةةعكحلحجم ي مف ع  يل  ا يداث ال ةةةةةةةة رنل م   الفةةةةةةةةحل 

 (   Maddi, 2002, 175ا يداث  اللمهعل يالجهععل ل مةس، عع  يقنم سافقً  يال جعقً  ل ري   م   هذه 
 :(Kobasa, 1983نظرية كوباسا في الصالبة النفسية )

اسةةةر  فةةةت سةةةحما. كحب سةةة  مدس ع  اللر  و سةةة مدالل  فم اةةةع رل اق  ا سةةةو الرم امرعدت م ةل  فم يضةةة  تظةعرل ، يع   
 أعو رل  

هةةةعل يالجهةةةععل يهح الفةةةاال اللمهةةةعل الو ةةةف م  عفةةةدر ايج بم جديد فم عج ل الحل يل ع  اناةةة ال ا يضةةةنةاا ت اللم  1
 اأاق سه  الواثل يهم ايلرزام، يالرحك ، يالرحد  
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ا فةاس ا  وة اةةةةاال ألال لةاةةةة ال ا يضةةةةنةاا ت م   الةر  ع  القةضةةةةل  ل  ةةةةيل، يذلك عش رتل ا  فةاس ا لال اةةةةاال    2
 ( 37-36، 2008 راضم،  

 حلت الح لم يالعهرش ال الفاال اللمهعل الشدم يع يل ع عحسل ضد العة  فم ال  3
 الفاال اللمهعل ال س  إل  الححعال ا يداث ال  رنل إل  أيداث ألال ضينً    4
اُلقد العهةةة تدة ايجرع لعل يالرع رع  الةع ضةةةعل ع  عفةةة سر العش يعل، إي أ. الأثةةهع  ألال تهةةة عً  عش رتل ا لفةةةاال اللمهةةةعل،    5

 ( 59، 2009اللمهعل هم أف ال عفدر ل عش يعل  الل س ،  فسذا ك . لد  انته . عفدر يايد ل عش يعل فس. الفاال
 إ. الفاال اللمهعل عكرهبل أ وة علل  فنةعل   6
إ. ال ةةة فةةةعل الرم الرهةةة  ا لفةةةاال اللمهةةةعل لديل  عهةةةرح  م ل ع  الشدرة م   ايرع ل اآليم يالع ةةة   يالفةةةعحس فم سةةةةة    7

 (  2014فقال ع ، بةر  الفق ب يالرحاف  يالرق عال ع  ضيحال الحع ة  تفة،  
م ال ة فةعل، يأال ةن أ. ( ألشت ال ةح  م   عملحم الفةاال اللمهةعل كهةعل ر عهةل ف(Kobasa,1983أ. تظةعل كحب سة    تة  ي 

الفةةةةةاال اللمهةةةةةعل ال مف ع  يل  ا يداث ال ةةةةة رنل م   الفةةةةةحل اللمهةةةةةعل يالجهةةةةةععل ل مةس، ياالمشت كال ع  كحب سةةةةة  يع س   
Kobasa,1983)  ب)Maddi, 1985 م   أ. الفةةةةةةاال اللمهةةةةةةعل هم إيد  ال فةةةةةة    اللمهةةةةةةعل الرم ال ثة فم الشةع  المةس )

فم الشةع  المةس يسةةةةةةةةةةةةةةرةاالعجعة ت العحاجلةل الرم يقرعةد م ةلة  المةس فم عحاجلةل ا يةداث  العقةفم لأليةداث ال ةةةةةةةةةةةةةةة رنةل، يال ثة 
 ال  رنل 

 التوافق المهني: -2
  ع  الرحاف  الق م يأيد عظ هةه، يهح يقكو رضةةةةةةةةةةةةة  المةس م  مع ه، يع  ال ديلم أ. انتهةةةةةةةةةةةةة . سا ع ً ًا جز   ُيقد الرحاف  العللم

هذا ايسةةةرشةار إي ا لهةةةقم تحح الرحاف  بة  االج هة  عرفةةة رمة ، ال ح  ع  الم ةةةال،   يبحأ م  ايسةةةرشةار فم بةئره يي يرحش 
يالة بل فم الحشة  ا هدا ، ف لمةس فم بةئره لديه هد  عقة  يهةةةةق  إل  الح عشه ع  أجال الحفةةةةحل م   شةةةةقحر عةعن، يمع عل  

ذه الفةةةةةةةةةقحب ت يشحم اقع عل الرحاف ، يللذا ُيقد  الرحاف  ر لبً  ع  القرةضةةةةةةةةةل  اق  ع  القحا  ، ف لمةس فم عح يلره ل ري   م   ه
الرحاف  العللم ع  ع شةةةةةةةةةةةةةةةات اللجة ا فم أ  عللةل يهح أعة ي بةد علةه ل عة م المةس اعلة م مع ةه م   أ عةال يجةه، يبةه يشة س عةد   

 .يع ة ا فةاس   رض  المةس م  مع ه عع  جقال عحضحع الرحاف  العللم ي يال يةزًا ك ةةًا فم الدراس ت يالبححث، يذلك  هعةره فم
( الرحاف  العللم اأته  ال ةقحر اللهة م ا لةضة  يانشةب ع الل الو م  الحال الل جن لفةةام ت المةس فم  84، 1988يعقة  مهةا.  

 عح يلره ل رحفة  بة  ر ب اله يظةيفه العحعنل   
حاعال عللعل الةالبل ا لةضةةةةةةةةةةة  م   ل عللل الرم يع رسةةةةةةةةةةةل  المةس، يةأ أ. هل   م  يال ر ف أتع ال يعهةةةةةةةةةةةرحع ت الرحاف  العللم البق ً 

القعال، يالقحاعال الي لبل هم  ا جة، يط عقل القعال، يرؤسةةةة   يمعا  القعال، يانشةةةةةا ، يعد  ايرالب ال ا لع سةةةةهةةةةل، يال ةةةةقحر  
اة  ع ، يفة  الرةقعةل يالقايات، كعة  يعك  فل  العق عة  فلعة  اةةةةةةةةةةةةةةحعحة ، ع  خال مالة الل  اة لعحكة ت الهةةةةةةةةةةةةةة حكعةل الرة لعةل   

  ال القال ت ع  الراعةذ يالزعا  يالةؤس  ، العل مم ت، ع كات اللظ م الرق ععم      الغع ب،
 :النظريات المفسرة للتوافق المهني -2-1
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 Frank Parsons: بارسونز  فرانك نظرية 
، يةأ بة  فم تظةعره أهععل انرشةةةةة س العللم انةعشل  يالق ل   م أعةعك الرحجعه العللم فا رسةةةةةحتز هح ا ب الةييم لحةكل فةاتك  

 يأيضن ا رسحتز أ. ايخرع ر الحكع  ل عللل يشحم م   أسو ثاثل هم  Trait factorأي اأس حب الهعل الق عال 
 فل  ال    للمهه يلدرااله ياالج ه اله يطعحي اله   1
 يفة  الرةلم فم هذا القعال عقةفل عرن ب ت يظةي  اللج ا فم العللل أي القعال الذ  يرجه إلعه   2
  (2016  ال ع  يعحس، 25-24، 2003 ال  مة ،   إل عل جهةًا يمالل بة  هذي  المةمة  ع  القحاعال  3
 
 

 :نظرية المساواة )التساوي(
 ، يالذه  إل  أ. الةضةةةةةةةةةة  العللم يرحش  إذا ك . هل   الحام. بة  ع   Admaz, 1963لدعت هذه اللظةعل ع  ل ال  جح. بسعز  

لمةس ل قعةال يبة  عة  يحفةةةةةةةةةةةةةةال م عةه المةس ع  القعةال، أ  اعقل  بخة إيجة س الرحام. بة  العةدخات  عة  ي ةذل ع  عجلحس(  يشةدعةه ا
يالقحا د  اللر  و الرم يحششل  الق عال ع  القعال(، فسذا الحش  هذا الرحام.، فسته ي س  إل  ي لل ع  ال ةقحر ا لةضة  لد  الق ع ة ، 

لرحام. بة  الجلد الع ذيل يالق  د عله، فس. ذلك ي    ي لل ال ةةةةةةةقحر اقدم الةضةةةةةةة   الع ةةةةةةةق .،  أع  إذا رأ  الق ع ح. مدم يجحس ا
1994 ) 

 :نظرية التأثير االجتماعي  
تظةعل ل ةضةةةةةةةةة  الحظعمم ال  ح ع  عملحم الح جل، يفوةالل  ا سةةةةةةةةة سةةةةةةةةةعل هم أ.   "Salancik & Pfeffer, 1978"لدم كال ع   

. ت الجل م  رس فقال معا  القعال ل حظعمل كع  أتل  أي ةةً  ترعجل ل  فةة    العحضةةحلعل اسةةرج ال المةس الق طةعل ل حظعمل لد الوح 
اعب رة أخة  ي الشحم إسرا  ت الحظعمل م   أسةةةةة س ال فةةةةة    العحضةةةةةحلعل ل حظعمل فشل، يلولل  الرأثة أي ةةةةةً    ،ل حظعمل تمهةةةةةل 

  تمو الحظعمل انة  ع ر مل طبشً  ل وعةعل الرم  يبدرجل ك ةةة اع شةةةةةةةةةةةةات اجرع لعل فم عك . القعال يب لر لم يحرعال أ. يلظة إل
 ( 463، 1995حظعمل    ةيس، ال يهرجة  بل  معا  القعال إل 

 :Maslow’s hierarchy of needs, 1943نظرية سلم الحاجات لـ ماسلو   
انتهةةة تعل، يالقد تظةعل ع سةةة ح ع  أشةةةلة  أيد الةياس ا يا ال الق ع ة  فم يشال الدافععل يالح ج ت    "Maslow"ع سةةة ح   أبةاه مُيقد 

 اللظةع ت الرم ي يلت فل  سياف  انته . فم ع ر ف عج يت يع اله، يالشحم هذه اللظةعل م   مدس ع  ايفرةاض ت أهعل  
 ي ج ت انته . يعك  الةالة ل  فم س   هةعم يه  أهعةرل   •
أ. ي ةةب  إيد  الح ج ت ا سةة سةةعل الشال شةةدة إلح يل ، ي ج ت انتهةة . ي يعك  إشةةب مل  إل  اللل يل اأ عال يجه، ربعجةس  •

يالظلة ي جل جديدة لرحال عح ل ، يهذه القع عل عهةةةةةةةرعةة إل  ع  ي تل يل يب لر لم يظال انتهةةةةةةة . يهةةةةةةةق  سا عً  ع  أجال إشةةةةةةةب ع  
 (  2009ي ج اله  القن س، 
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، فحضةةةة  خعو عهةةةةرحع ت ر عهةةةةعل عةالبل  ع سةةةة ح الح ج ت انةعشل هةععل الردرا يهةةةة  لحة انلح ا يأهععل انشةةةةب ع  تظ ع  هل  
يهةةةةةةةةةةة  سرجل لحالل ، يةأ ال دأ ا ييرع ج ت العلعل الامعل لبش   المةس فلجده  فم ل مدة اللةم ث  الردرا فم سةةةةةةةةةةة   يقكو عد   

 يهذه الح ج ت هم   أهععل اييرع ج ت 
 ( ي ج ت الحشة  الذات ،ي ج ت الرشدية الذاالم  ،ي ج ت الح  يايترع   ،ي ج ت ايع  يا ع . ،الح ج ت المهةحلحجعل   

يع ة خ لعل ع  ايضةةنةاا ت اللمهةةعل، يالزعد    ضةةةيرة إشةةب ع الح ج ت ا سةة سةةعل اللمهةةعل لد  المةس، لوم يععش إل يع كد ع سةة ح 
 (  2016، ال ع  يعحس،1984، يشقا. يم م رع  .    ع  ثشره بلمهه فم عحالف ايخرع ر العللم

اسةةرن ع ع سةة ح أ. يشدم لل  الح ج ت الامعل يالرم يهةةق  ا فةاس إل  الحفةةحل م ةل  ع  أجال الحشة  الرحاف ، يلو  ع  يق ب  ي   
 م   تظةعره أتل  أهع ت المةي  المةسيل لد  ا فةاس 

 
 :الدراسات السابقة -ثانياً 

 الدراسات المتعلقة بالصالبة النفسية: -1
  إل  عقةفل المةي  فم عهةةةةةةةةرح  الفةةةةةةةةاال اللمهةةةةةةةةعل بة  الذكحر Thakur & Chawla, 2016ث  حر يك يي   هدفت سراسةةةةةةةةل 

( عق   يعق عل عردربة  ع  ك ع ت الرةبعل فم عش طقل لحسي ت ،  200يانت ث ع  العق عة  العردربة ، يالوحتت مةلل الدراسةةةةةل ع   
هدفت سراسةةل ال ةةعة   بةلع   لد  العق عة  العردربة  يلفةة لن الذكحر     يأظلةت اللر  و يجحس فةي  فم عهةةرح  الفةةاال اللمهةةعل

( إل  الو ةةةةف م  القالل بة  الفةةةةاال اللمهةةةةعل يالةضةةةة  الحظعمم، يالرحش  ع  المةي  فم الفةةةةاال اللمهةةةةعل يالةضةةةة  2015 
لرةبعةل ال ة اةةةةةةةةةةةةةةةل عةالمقم  الحظعمم لةد  لةد  العق عة  اعةدارس الرةبعةل ال ة اةةةةةةةةةةةةةةةل اعلنشةل ية  ةال، يالحةديةد المةي  بة  عق عم ا

يعل م ةةم الفةةاال اللمهةةعل فم سرجل الةضةة  الحظعمم، يالو ةةف م  سرجل إسةةل م الفةةاال اللمهةةعل فم الرل   ا لةضةة  الحظعمم  
( عق ع  ع  عق عم الرةبعل ال  اةةةةةةةةةل ال  اخرع ره  ا لنةعشل الق ةةةةةةةةةحا عل القلشحسيل،  236لد  مةلل الدراسةةةةةةةةةل  يالوحتت القةلل ع   

الدراسةةل م   يجحس مالل ارالب طعل عحجبل بة  عرحسةةل سرج ت عق عم عدارس الرةبعل ال  اةةل م   الدرجل الو عل يأسةةمةت تر  و  
لع ع س الفةةاال اللمهةةعل يعرحسةةل سرج الل  م   الدرجل الو عل لع ع س الةضةة  الحظعمم  كذلك أظلةت الدراسةةل مدم يجحس فةي   

  ةة لد  مةلل الدراسل، يك مت الدراسل م  يجحس فةي  ذات سيلل إيف  عل  ذات سيلل إيف  عل فم الفاال اللمهعل لعريةة ال
بة  عرحسةةةةةةةةةن ت سرج ت العق عة  العر فةةةةةةةةةفةةةةةةةةةة  يرةة العر فةةةةةةةةةفةةةةةةةةةة  فم الرةبعل ال  اةةةةةةةةةل فم اقد ايلرزام فشل لفةةةةةةةةة لن 

أاق سه مدا اقد    العر فةةفةةة   يالحجد فةي  سالل إيفةة  ع  بة  عةالمقم يعل م ةةم الفةةاال اللمهةةعل فم الةضةة  الحظعمم يجعع 
فم الرل    إيفةة  ع ً  العةالب ت لفةة لن عةالمقم الفةةاال اللمهةةعل، يأيضةةحت تر  و الدراسةةل أ. الفةةاال اللمهةةعل الهةةل  إسةةل ع  سايً 

 لد   اللمهةةةعل الفةةةاال  عهةةةرح   م  الو ةةةف إل  (2015  يالزل    شةةةحعنة سراسةةةل  يهدفتا لةضةةة  الحظعمم لد  مةلل الدراسةةةل  
( أم مةة ع ةةل اشنةة ع الرق ع  ع  ع ر ف العةايةةال  200، يالعو ةةت مةلةةل الةةدراسةةةةةةةةةةةةةةةل ع   بحهةا. الرق ع  نةة عاش القةة عات ا علةة ت

الرق عععل الواثل  ابردا م، يعرحسةةةةةةل، يث تح ( بحييل يهةا.، يال  اخرع ر القةلل ا لنةعشل الشفةةةةةةديل، يأ دت تر  و الدراسةةةةةةل ارالم ع  
( إل  الو ةف م  القالل بة  الفةاال 2011دفت سراسةل إبةايع  يالةعد   يه  عهةرح  الفةاال اللمهةعل لد  ا عل ت الق عات 
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( عق ع  ع  عق عم الرةبعل ال  اةل 62يالوحتت مةلل الدراسةل ع    ،اللمهةعل يالةضة  الحظعمم لد  اق  عق عم الرةبعل ال  اةل
ر  و يجحس مالل ارالب طعل سالل فم عفةةةةةب ياسةةةةر دعت الدراسةةةةل ع ع س الفةةةةاال اللمهةةةةعل يع ع س الةضةةةة  الحظعممب يأسةةةةمةت الل

إيفة  عل بة  الفةاال اللمهةعل يالةضة  الحظعمم لد  عق عم الرةبعل ال  الب يمدم يجحس فةي  ذات سيلل إيف  عل بة  عرحسل 
سرج ت العق عة  ا  وة خ ةة يا لال خ ةة فم الفةاال اللمهةعلب يمدم يجحس فةي  ذات سيلل إيفة  عل بة  عرحسةل سرج ت أفةاس 
القةلل فم الةضةةةةةة  الحظعممب يمدم يجحس فةي  ذات سيلل إيفةةةةةة  عل بة  عرحسةةةةةةل سرج ت العق عة  ا  وة خ ةة يا لال خ ةة فم  

إل  عقةفل الأثةة الفاال اللمهعل  Hystad, Eid and Brevik" ب  2011يهدفت سراسل يعهر س يمةد يبةعةعك    الةض  الحظعمم 
( عحظمً  ع  العدتةة  يالقهكةعة  فم  7239ع ب العةضم، يالوحتت مةلل الدراسل ع   يعن ل  القعال يالرحك  الحظعمم م   الغ

 & PVS ııı- R  )Maddiاللةيعو، ياسةر دم الب يو . فم سراسةره ع ع س عهةن اآلرا  ال ة فةعل الع رفةة ل ع س الفةاال  
Koshaba,2001ال اللمهةةةعل القد ع شةةةة ه م م    (، ياسةةةر ع . عن ل  القعال يتحلعل القعال، يأسةةةمةت الدراسةةةل م   أ. الفةةةا

يهدفت سراسةةةةل لب س   الفةةةةحل الجةدة، يأ. لدرة الفةةةةاال اللمهةةةةعل م   الرل   اح يت الغع ب لد  العةضةةةة  فم مةلل الدراسةةةةل 
( إل  الو ةف م  الفةاال اللمهةعل يمالرل  ا ةيحال القعال يالهة ح  القدياتم لد  العق عة ، ا لعةي ل انمداسيل اعديلل  2010 

( عق   يعق عل ع  عدارس عديلل أسةةحا.ب ياسةةر دم الب يو . ع ع س الفةةاال اللمهةةعل،   200.ب يالوحتت مةلل الدراسةةل ع   أسةةحا
يع ع س ضةةةةةيحال القعال يع ع س الهةةةةة ح  القدياتم يبةت عو إرشةةةةة س  ع   إمداس الب يو .(  يالحاةةةةة ت تر  و الدراسةةةةةل إل  يجحس 

عل يضةيحال القعال يالهة ح  القدياتم يةأ أ. العهةرح  العةالم  ل فةاال اللمهةعل مالل سالل إيفة  ع  بة  كال ع  الفةاال اللمهة 
يظلة سرج ت عل م ةةةةةةةل ع  ضةةةةةةةيحال القعال م ة جعع  ظةي  العل   العدرسةةةةةةةم أ وة ع  تظةا ل  ع  عل م ةةةةةةةم الفةةةةةةةاالب 

ةاس عةالمقم الفةاال أ وة  يعر ةن ع  ذلك أ. الفةاال اللمهةعل عل ا ه م ل ةيحال القعال يالهة ح  القدياتم لد  العق عة ، يا ف
يأظلةت اللر  و يجحس فةي  بة  عريةةات الدراسل البق    لدرة م   عش يعل ال يحال يألال مدياتً ب ا لعش رتل ع  عل م م الفاال،

( إل  عقةفل الفةةةةةاال اللمهةةةةةعل يمالرل  اش   العهةةةةةرش ال لد  مةلل ع   2009يهدفت سراسةةةةةل يهةةةةة .   ل لحع لفةةةةة لن العق عة  
( عق عل رع   أطم ل اعةا ز اليةبعل الوع تعل،  300ال ع  ل ال العدرسةةل اعح فظل اليةبعل  يالوحتت مةلل الدراسةةل ع   عق ع ت طم

(  ل(  ياسةةةةةر دعت ع ع س الفةةةةةاال اللمهةةةةةعل  إمداس الب يو8 35( م ع  يعرحسةةةةةل معة   45( إل   30يالةاييت ا مع ر بة   
ت الدراسةةل أ. الفةةاال اللمهةةعل ال س  إل  الروع  ع  ا يداث ال ةة رنل (  يأسةةمة 2005يع ع س ل   العهةةرش ال  إمداس شةةشةة،  

يالزعد ع  ف م عل ا فةاس االج ه عل عل  العهةةةرش  عل، يأته يحجد الأثةة سال إيفةةة  ع  لعهةةةرح  الفةةةاال اللمهةةةعل م   ل   العهةةةرش ال   
عل لد  عق عم يعق ع ت الرةبعل ال  الب ( الو ف م  القالل بة  الللك اللمهم يالفاال اللمه2002يهدفت سراسل ال ل    

( عق عة  يعق عةل اعةدارس الرةبعةل الموةعةل يعقة هةد ا عةال ياللحر يعةكز الةأهةةال العقة لة  اعةديلةل 144يالوحتةت مةلةل الةدراسةةةةةةةةةةةةةةل ع   
اةل لألطم ل ( إت ثً ب يةأ ال  اخرع ر مةلل الدراسةل ع  عق عم يعق ع ت الرةبعل ال  68( ذكحرًاب ي 76الن  ف ا لهةقحسيل، علل   

الُعق لة   مش ع ب سةةةةععع ب افةةةةةع ب جهةةةةعع (ب ياسةةةةر دم الب يو . ع ع س الللك اللمهةةةةم  إمداس الب يو .(ب يع ع س الفةةةةاال إمداس  
(ب يأظلةت تر  و الدراسةةلب يرعةز العهةةرح  الق م ل للك اللمهةةم ا يرالم ع لد  جعع  أفةاس القةلل الو علب كع   2002مع س ع ععة  
الل ارالب طعل مكهةةةةةةعل  سةةةةةة لبل( سالل بة  الللك اللمهةةةةةةم يالفةةةةةةاال اللمهةةةةةةعل ساخال القةلل الو علب يأظلةت يجحس أظلةت يجحس م



Journal of Human Development and Education for specialized Research (JHDESR) Vo: 3, No: 3, 2017 

           

 
 33 

Journal of Human Development and Education for specialized Research 

فةي  سالل إيفةةة  عً  بة  الجلهةةةة  فم الفةةةاال اللمهةةةعل لفةةة لن الذكحرب يمدم يجحس فةي  سالل بةللع  فم انتل   اللمهةةةمب كع   
 ال تلك  ع  ألةاتل  ا لال خ ةةب فم ية  ل  الرأثة الفةةةةةةةةاال اللمهةةةةةةةةعل اعدة ال  ةة أظلةت الدراسةةةةةةةةل الق ع ة  ا  وة خ ةة ك تحا أل

  لعقةفل أثة الفةاال اللمهةعل يعكحت الل  كعريةة  Kobasa, Maddi and Kahn, 1982يهدفت سراسةل كحب سة  يع س  يخ .  
( فةسًا فم  259يالوحتت مةلل الدراسةةةةل ع   سةةةةعكحلحجمب فم ال ةع  يل  ا يداث ال ةةةة رنل م   الفةةةةحل الجهةةةةععل ياللمهةةةةعلب  

(ب يع ع س  1967الحيي ت العرحدة ا عةعكعل  يالوحتت أسيات الدراسةةةةةةةةةةل ع  ع ع س أيداث الحع ة ال ةةةةةةةةةة رنل ع  إمداس  راهمب  
الفةةةحل يالعة  ع  إمداس  ياي ة يع سةةةحسا يهحلعز(ب يع ع س ي لل ايسةةةرقداس الحراثعل فم ال ةةة فةةةعلب يع ع س عةكز ال ةةةبلب 

ع ع س ايررةاب م  الذات يم  القعال ل ع س ايلرزامب يع ع س ا ع ب يع ع س العقةرعل  يبةلت تر  و الدراسةةةةةةةةل أ. الفةةةةةةةةاال ي 
اللمهةةةعل اأاق سه  الواثل، ي ال مف فشل ع  يل  ا يداث ال ةةة رنل م   المةس يلولل  العوال عفةةةدرًا ل عش يعل يالفةةةعحس يالحل يل  

ال ةةةةةة رنل م   الفةةةةةةحل الجهةةةةةةععل ياللمهةةةةةةعلب كذلك بةلت الدراسةةةةةةل يجحس ارالب ال سال بة  اقد   ع  ا ثة الذ  الحدثه ا يداث 
ايلرزام يالرحك  يانسرا  انيج بم يالحالقم لأليداث الحع العل ال ةةة لل يكذلك ا سةةة لة  المق لل الرق ي ةةةعلب كع  أشةةة رت اللر  و إل   

ضةةةنةاا ت ك لعهةةة تدة ايجرع لعل فم عحعل ا سةةةةةب كذلك ال ةةةةة  سير اق  العفةةة سر ايجرع لعل فم الحل يل ع  اناةةة ال ا ي
يهدفت سراسةةةةةل   الدراسةةةةةل إل  أ. عملحم الفةةةةةاال ير ةةةةة اه ع  عم يع  أخة ب عوال الم م عل الذاالعل لب تديرا يالرع سةةةةةك يترحتمهةةةةةكم 

رم ا افةةةةةةحره الجهةةةةةةععل   إل  عقةفل العريةةات اللمهةةةةةةعل الرم ع  شةةةةةةأتل  عهةةةةةة مدة المةس م   اييKobasa , 1979 حب سةةةةةة   
( عحظمً  ع  الح اة ة  م   شةل سات ج عععل فم الحيي ت  760ياللمهةعل رر  القةضةه ل  ةيحال، يةأ الوحتت مةلل الدراسةل ع   

( لألعةا   Wayler,1968العرحدة ا عةعكعل  يط   م ةل  ع ع س  هحلعز يراهم   يداث الحع ة ال ةة رنل ياسةةر ع . ياي ة   
الفةةةاال اللمهةةةعل  يأشةةة رت الدراسةةةل إل  أ. ا شةةة    ا  وة اةةةاال رر  القةضةةةل  ل  ةةةيحال ك تحا ألال  ا نضةةة فل إل  ع ع س 

عةضةةةةةةةةً ب كع  يعرعةزي. اأتل  أ وة اةةةةةةةةعحسًا يإتج مًا يسةةةةةةةةعنةة يضةةةةةةةةبنً  ساخ ع  يكم يل يالردارًا يت ةةةةةةةة طً  يطعحيً ب فم العش بال أ. 
ل ال  رجمب كع  الحاة ت الدراسةل إل  أ. ا شة    ا  وة اةاال  ا شة    ا لال اةاال أ وةا عةضةً  يمجزًا يأم   فم ال ةب

   تحا أ وة عةيتل يكم يل يالردارًا يت  طً  يالرح عً  يعب سأة ييالععل 
 الدراسات المتعلقة بالتوافق المهني: -2

لعدارس الو تح   ( ال  عقةفل عهرح  الرحاف  العللم لد  عق عم اSharma & Godiyal, 2015هدفت سراسل ش رع  يجحسي ل  
الحكحععل يال  اةةةل ا لللد، كع  هدفت ال  عقةفل المةي  فم عهةةةرح  الرحاف  العللم البق  لعريةة الجلو، يالوحتت مةلل الدراسةةةل  

يعق عل، يأظلةت الدراسةل الهة ي  عهةرحع ت الرحاف  العللم بة  عق عم العدارس ال  اةل يالحكحععل، يك ةمت    ( عق ع ً 116ع   
يهدفت سراسةةةل   ةي  ذات سيلل ايفةةة  عل فم عهةةةرح  الرحاف  العللم ا للهةةةبل لعريةة اللحع يلفةةة لن انت ث الدراسةةةل م  يجحس ف

إل  الو ةةةةف م  القالل بة  انشةةةةةا  يالرحاف  العللم لد  مةلل ع  أسةةةة الذة عةي ل الرق ع  العرحسةةةةل برشةت فم    (2014  طبل
( إت ث،  87( ع  ا سةةةة الذة،  120ايجرع لعل(، يالوحتت القةلل ع   ظال العريةةات الحسةةةةنعل  ا لدععل، الهةةةة ، الجلو، الح لل 

ع ع س انشةةةةا ، يع ع س الرحاف  العللم   ل( ذكحر، يلد ال  اخرع ر القةلل ا لنةعشل الق ةةةحا عل البهةةةعنل، ياسةةةر دعت الب يو33ي 
ف  العللم  س الذة عةي ل الرق ع  العرحسل (  يأسمةت تر  و الدراسل، يجحس مالل بة  أس حب انشةا  اله  د يالرحاول إمداس الب ي
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برشةت، كع  أظلةت الدراسةةل يجحس مالل بة  أسةة حب انشةةةا  الرهةة نم يالرحاف  العللم  سةة الذة عةي ل الرق ع  العرحسةةل يقز   
الرق ع   لق عال ال  ةة فم العلفةةةة ، يالهةةةة ، يمدم يجحس مالل بة  أسةةةة حب انشةةةةةا  الرهةةةة نم يالرحاف  العللم  سةةةة الذة عةي ل 

العرحسةةةةل يقز  لق عال الح لل ايجرع لعل، يمدم يجحس مالل بة  أسةةةة حب انشةةةةةا  الديعشةاطم يالرحاف  العللم  سةةةة الذة عةي ل  
( إل  عقةفل القالل بة   2014الرق ع  العرحسةةةةةل القز  لق عال الهةةةةة ، يالجلو  يهدفت سراسةةةةةل اةةةةة ةةة يكحة ل يت اةةةةةة يم ةة  

لم لد  مةلل ع  عق عم يعق ع ت عةي ل الرق ع  ا سةة سةةم فم عح فظل الاذقعل، يعقةفل المةي  ال ةةيحال اللمهةةعل يالرحاف  العل
بة  الذكحر يانت ث م   ع ع س ال ةةةةةةةةةيحال اللمهةةةةةةةةةعل يكذلك م   ع ع س الرحاف  العللم، يعقةفل المةي  بة  أفةاس القةلل الذي  

عو سةةةةةةلحات( م   ع ع س ال ةةةةةةيحال اللمهةةةةةةعل يكذلك م   ع ع س  لديل  خ ةة ع  ا فةاس الذي  لعو لديل  خ ةة  ال  ةة فح  ال 
ع ع سةةةةةم ال ةةةةةيحال   ل( عق عً  يعق عل ع  عح فظل الاذقعل، كذلك اسةةةةةر دعت الب يو688الرحاف  العللم، يب يت مةلل الدراسةةةةةل  
اللمهةةةعل يالرحاف  العللم  (، يأسةةةمةت تر  و الدراسةةةل مدم يجحس مالل ارالب ال بة  ال ةةةيحال لاللمهةةةعل يالرحاف  العللم  إمداس الب يو

لد  أفةاس القةلل، يمدم يجحس فةي  م   ع ع سةةةةم ال ةةةةيحال اللمهةةةةعل يالرحاف  العللم يف  عريةة الجلو، يمدم يجحس فةي  بة   
( إل  الرقة   2013يهدفت سراسةةةةةةل يج م    أفةاس القةلل م   ع ع سةةةةةةم ال ةةةةةةيحال اللمهةةةةةةعل يالرحاف  العللم يف  عريةة ال  ةة 

م عل الذات يعهةرح  الرحاف  العللم يجحسة ا سا  لد  عق ع ت رة  العفة سر فم العدارس الحكحععل فم ال ةمل  م   عهةرح  ف 
اليةبعةلب كعة  هةدفةت إل  الحةديةد ط عقةل القالةل بة  الةدرجةل الو عةل يا اقة س لعشة يعو فة م عةل الةذات يالرحاف  العللم يجحسة ا سا ب 

ق ع ت رة  العفةة سرب ياسةةر دعت الدراسةةل ع ع س لم م عل الذات يالرحاف  العللم  ( عق عل ع  ع45يالوحتت مةلل الدراسةةل ع   
(% كعهةةةةةرح  افرةاضةةةةةم يأ. 80(ب يأسةةةةةمةت تر  و الدراسةةةةةل إل  أ. عهةةةةةرح  ف م عل الذات يزعد م   ليجحسة ا سا   إمداس الب يو

كع  أيضةةةةحت اللر  و يجحس مالل   (% كعهةةةةرح  افرةاضةةةةمب80عهةةةةرح  الرحاف  العللم يعهةةةةرح  جحسة ا سا  يشال م  عهةةةةرح   
ارالب طعه سالل إيفة  عً  بة  الدرجل الو عل يأاق س ع ع س ف م عل الذات يالدرجل الو عل يأاق س ع ع س الرحاف  العللم ع  مدا الرحاف  

 ت رة   ايجرع مم يالدرجل الو عل يأاق س ع ع س جحسة ا سا  ييجحس فةي  ذات سيلل إيفةةةةةة  عل بة  عرحسةةةةةةن ت سرج ت عق ع
العفةةةة سر فم عدارس ال ةةةةمل اليةبعل عةالمق ت الم م عل الذاالعل يعل م ةةةة ت الم م عل الذاالعل م   ع ع س الرحاف  العللم يع ع س  

( إل  عقةفل القالل بة  ال ةةةةةةةةةةيحال اللمهةةةةةةةةةةعل يالرحاف  العللم ملد أسةةةةةةةةةة الذة الرق ع   2013   عحعد يهدفت سراسةةةةةةةةةةل   جحسة ا سا  
يعق عل ع     ( عق ع ً 304ع رسةةةةةةة  لألت ةةةةةةنل الرةيعجعل الةع ضةةةةةةعل، يالوحتت مةلل الدراسةةةةةةل ع   العرحسةةةةةةل العع رسةةةةةةة  يرةة الع

عرحسةةةةن ت يييل عهةةةةري ت ، يال  اخرع ر القةلل ا لنةعشل الق ةةةةحا عل، ياسةةةةر دم الب يو . ع ع س ال ةةةةيحال اللمهةةةةعل يع ع س الرحاف  
لرق ع  العرحسةةةةةل العع رسةةةةةة  لألت ةةةةةنل الرةيعحعل الةع ضةةةةةعل العللم  إمداس الب يأ(  يأسةةةةةمةت تر  و الدراسةةةةةل إل  العةز أسةةةةة الذة ا

اعهةرح  ضةيحال عل م  أع  رةة العع رسةة  للذه ا ت ةنل فةرعةزي. اعهةرح  عةالم  ع  هذه ال ةيحال، يأظلةت الدراسةل كذلك، 
أع  رةة العع رسةةةةة  العةز أسةةةة الذة الرق ع  العرحسةةةةل العع رسةةةةة  لألت ةةةةنل الرةيعحعل الةع ضةةةةعل بدرجل عةالمقل ع  الرحاف  العللم، 

للذه ا ت ةةةةنل فةرعةزي. بدرجل عل م ةةةةل ع  الرحاف  العللم، يك ةةةةمت الدراسةةةةل م  يجحس فةي  ذات سيلل إيفةةةة  عل فم سرجل  
الرحاف  العللم بة  العع رسةة  يرةة العع رسةة  لألت ةنل الرةيعحعل الةع ضةعل لفة لن العع رسةة   ييجحس مالل ارالب طعه مكهةعل  

  عل يالرحاف  العللم لد  العع رسةةةةةة  يرةة العع رسةةةةةة  لألت ةةةةةنل الرةيعحعل الةع ضةةةةةعل  يهدفت سراسةةةةةل هة مبة  ال ةةةةةيحال اللمهةةةةة 
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(  150( إل  الرقة  م   الوم  ة الذاالعل العدركل يمالرل  ا لرحاف  العللم لد  العةشةةةد اللمهةةةم، يب يت مةلل الدراسةةةل  2012 
الب يو . ع ع س الوم  ة الذاالعل العدركل ا يمرع س م   ع ع س  ه رالة(  عةشةدا يعةشةدة يقع ح. فم عدارس علنشل مك ، ياسةر دم  

يع عة س الرحاف  العللم إمةداس  أبح رأس ياليلةدير(، يأظلةت اللرة  و يجحس مالةل ارالبة طعةه سالةل إيفةةةةةةةةةةةةةة  عة  بة  الومة  ة الةذاالعةل 
لد  العةشةدي  ك تت ضةع  العهةرح  العرحسةل،  العدركل يالرحاف  العللم لد  العةشةد اللمهةم فم مك  يإ. عهةرح  الرحاف  العللم

 يكذلك مدم يجحس فةي  سالل إيف  ع  فم عهرح  الرحاف  العللم لد  العةشد اللمهم فم مك  القز  إل  عريةة الجلو 
عق عم  ( إل  الرقة  م   الرحاف  العللم يالعهةةةةةةةةةةةةة يلعل ايجرع لعل يمالرل  اعةيتل ا ت  لد  2010   يهدفت سراسةةةةةةةةةةةةةل فحج .

الرةبعل ال  اةةةةل اع سةةةةهةةةة ت الرةبعل ال  اةةةةل اعح فظ ت رزة، كع  هدفت إل  الرقة  م   عهةةةةرح  ال ك العريةةات يعد  مالل  
( عق ع  يعق عل، ياسةةةةر دم ع ع س الرحاف  287الرحاف  العللم يالعهةةةة يلعل ايجرع لعل اعةيتل ا ت ، يالوحتت مةلل الدراسةةةةل ع   

جرع لعل يع ع س عةيتل ا ت ، كأسيات الدراسةةةةةل  إمداس الب يأ(  يأسةةةةةمةت تر  و الدراسةةةةةل إل  أ. العللم يع ع س العهةةةةة يلعل اي
هل   عهةةةةةةةةةةةةةرح  ع  الرحاف  العللم فح  العرحسةةةةةةةةةةةةةل، يأظلةت اللر  و يجحس مالل طةسيل إيج بعل لحعل بة  عةيتل ا ت  يالرحاف  

سةةلحات   -ل فم عهةةرح  الرحاف  العللم القز  لعريةة  الجلوالعللم، كذلك أظلةت الدراسةةل مدم يجحس فةي  ذات سيلل إيفةة  ع
( إل  عقةفل القالل بة  قع  القعال يالرحاف  العللم لد  العةشةةدي  العدرسةةةة  فم الق ع   2009يهدفت سراسةةل الفةةق    ال  ةة( 

فم الرحاف  العللمب يالرحش  ال ةأ يالشلمذةب يعقةفل الةالة  قع  القعال ع  يجه تظة العةشةةةةةدي  العدرسةةةةةة ب يعقةفل المةي  بةللع   
( عةشةةةةدا عدرسةةةةً ب 149ع  يجحس فةي  فم قع  القعال يالرحاف  العللم الةج  لعريةةات الدراسةةةةلب يةأ الوحتت مةلل الدراسةةةةل ع   

يأسةةةةةمةت   ،(2004(ب يع ع س الرحاف  العللم  إمداس ال ةةةةة مة ب 1992ياسةةةةةر دم الب يو . ع ع س قع  القعال  إمداس مام يمايدب 
لدراسةةةةةةةل م  يجحس مالل ارالب طعل عحجبل ذات سيلل إيفةةةةةةة  عل بة  سرج ت قع  القعال يسرج ت الرحاف  العللم لد  مةلل  تر  و ا

البحأب يمدم يجحس فةي  ذات سيلل إيفة  عل بة  عرحسةن ت سرج ت الرحاف  العللم لد  مةلل البحأ بة  العر فةفةة  يرةة  
بة  عرحسةةةةةةةةن ت سرج ت الرحاف  العللم لد  مةلل البحأ ا لةر  ع   العر فةةةةةةةةفةةةةةةةةة ، يمدم يجحس فةي  ذات سيلل إيفةةةةةةةة  عل 

اخرا  عك . القعال، يمدم يجحس فةي  ذات سيلل إيفةةةةةةةةةةةةة  عل بة  عرحسةةةةةةةةةةةةةن ت سرج ت الرحاف  العللم لد  مةلل البحأ البق   
الردرعو اك ع ت    ( إل  الرقة  م   ايالج ه ت الرةبحعل  م ةةةةةةة   هةئل2004يهدفت سراسةةةةةةةل الح ة م   لعريةة سةةةةةةةلحات ال  ةة 

( م ةةةةةةةةةةحًا الدرعهةةةةةةةةةةعً  ع  ك ع ت  187العق عة ب ث  الرقة  م   القالل بةلل  يبة  الرحاف  العللمب يالوحتت مةلل الدراسةةةةةةةةةةل ع   
العق عة  فم الهةةةةةقحسيلب ياسةةةةةر دم الب يو . فم الدراسةةةةةل ع ع س ايالج ه ت الرةبحعل  إمداس أريرا( يع ع س الرحاف  العللم  إمداس  

(ب يأظلةت تر  و الدراسةةةةل يجحس فةي  ذات سيلل إيفةةةة  عل بة  أم ةةةة   هةئل الردرعو ا  لهةةةة م الق ععل افةةةةمل  عفةةةةنم  خ ةال
 م عل يبة  ا له م الق ععل يا له م الرةبحعل افمل خ ال فم كال ع  ع ع س ايالج ه ت الرةبحعل 

 :منهجية الدراسة
اع  أ. الدراسةةل الح لعل هدفت الو ةةف م  القالل الرم الةبل الفةةاال اللمهةةعل ا لرحاف  العللم لد  عق عم عةي ل الرق ع  ع  اقد  

 ا س سم فم عح فظل جلحب الب طلل، فأ. العللو الحامم ايرالب طم هح ا  وة عا عل  هدا  الدراسل الح لعل  
 :مجتمع الدراسة
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  جعع  عق عم عةي ل الرق ع  ع  اقد ا سةةة سةةةم اعح فظل جلحب الب طلل اهةةة نلل مع .ب ل ق م الدراسةةةم يروح. عجرع  الدراسةةةل ع
  ( إت ث254( ذكحر ي    357(ب عق ع  يعق عل، علل   611يالب لغ مدسه    2015/2016

 
 :عينة الدراسة

  قد ا س سم اعح فظل جلحب الب طلليعق عل ع  عةي ل الرق ع  ع  ا  ( عق ع ً 306 الوحتت القةلل ا س سعل ل دراسل ع   
   الق حا عل النب علال  سح ل  ا لنةعشل  

 :أدوات الدراسة
لشد ال ةَ  ملد اسةةةةةةةرقةا  الدراسةةةةةةة ت العر يل يالعش يعو الرم النةلت إل  عحضةةةةةةةحع ع ع س الفةةةةةةةاال اللمهةةةةةةةعل، أ. هل   ل ل فم  

م   الب يوة ، ي رةا  الحشة  أهدا  الدراسةةةةةةةةل ال  النحعة  الدراسةةةةةةةة ت القةبعل م عل، يتدراله فم ال ةئل الُقع تعل خ اةةةةةةةةل يهةةةةةةةة  
، تظةًا للدرة ا سيات البحوعل يالعش يعو الع لعل فم  لةرل سة  ع  ال ةئل القع تعل  يالرحاف  العللم  الفةاال اللمهةعل  مياسةر دام ع ع سة 

ةبعةل فلم ل  ير  الشلةللة  م   ال ةئةل  العجرع  الُقعة تم، يايمرعة س م   اسةةةةةةةةةةةةةةر ةدام عشة يعو ُبلةةت فم عجرعقة ت أجل عةل، يير  الق
الُقع تعل، يي ي م  أ. الحفةة عش يعو الرعر  بدييت سةةةعكحعرةعل عل سةةةبل ل  ةئل الُقع تعل ُيقد ع  ا عحر الرم الهةةة مد الب يوة  فم  

  إجةا  الدراس ت العةالبنل اعحضحع الفاال اللمهعل، لذا ظلةت الح جل إل  الشلة  أسيات ا سلل يث برل ل  ع س
  مقياس الصالبة النفسيةخطوات بناء  -أوالً 
  مداس الع ع س فم اةةةةةةةحراله ا يلعل اقد ايطاع م   ع  الحفة ع  ا سب الرةبح  يالهةةةةةةةعكحلحجم العةالبل اعحضةةةةةةةحع الدراسةةةةةةةلإ ال   

القةبعل  م   العش يعو يالدراسةةةة ت   ا يطاعيبق  ا سيات العةالبنل ا لفةةةةاال اللمهةةةةعل، يعلل  م   سةةةة ةال العو ل ي الحفةةةةة 
(،  2012(، ع ع س الفةةةةةةةاال اللمهةةةةةةةعل  عحعحس، هحعدة ،  2012ع ع س الفةةةةةةةاال اللمهةةةةةةةعل  اللج ر، يالناع،   يا جل عل عوال 

(، ع ع س الفةةةةاال اللمهةةةةعل  سخ .،  2009 الل س ،  (، ع ع س الفةةةةاال اللمهةةةةعل2011ع ع س الفةةةةاال اللمهةةةةعل  ال ةةلدار، 
(، سراسةةةةةةل  ع س  يكحب سةةةةةة   1997(، ع ع س الفةةةةةةاال اللمهةةةةةةعل  ع ععة،  2003مم،  ع ع س الفةةةةةةاال اللمهةةةةةةعل  رف  (،2006

 "Maddi & Kobasa, 1994   .سراسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل  بةتةةةةةة رس يهحال ةةةةةةةةةةةةةةزي. ييفة  يبةلرحBernard, Hutchison, Lavin & 
Bennington, 1996   

ألسب اللمهةةةةةم يالرةبح  القةبم يا جل م يايسةةةةةرق تل ا لعش يعو، ال  يفةةةةةة  ل م عه ع  سراسةةةةةل يعهةةةةةنال  ايطاع  يفم ضةةةةةح  ع  
م   أسة س ع  أ داله البححث يالدراسة ت الهة اشل، يذلك   ا  وة شةةحم ً  ال  اترش   ال لحس جعع  العظ هة العةالبنل بلذا العملحم، يلد 

يالوح. الع عةة س فم   لرزام، يالرحك ، يالرحةةد ( يعةة  بلةة  ع  أاقةة س احةةةأ ي عو الع عةة س ثاثةةل أاقةة س هم   اي  لرحةةديةةد عملحعلةة 
يعهةةةةةةةةرجة  العمحح   ( فشةة  سةةةةةةةة لبل يعحجبل( عحممل م   ا اق س الواثل  ايلرزام يالرحك  يالرحد (، 51اةةةةةةةةحراله ا يلعل ع   

أمنةت للذا  ي اللن  (  يلد   –اللن   أيع ت   –م   كال لب رة فم الع ع س يهةة  سةة   ثاثم يروح. ع  ال دا ال الر لعل  اللن    
 ( فم ي ل العب رات العحجبل، يالقكو فم ي ل العب رات اله لبل 1  – 2 –  3اله   الدرج ت الر لعل م   الرةالة   

  التحقق من الخصائص السيكومترية للمقياس



Journal of Human Development and Education for specialized Research (JHDESR) Vo: 3, No: 3, 2017 

           

 
 37 

Journal of Human Development and Education for specialized Research 

لقةلل يةأ  اة عل ل دراسةل يال  الن ة  ع ع س الدراسةل م   هذه اع  خ را القةلل ا   ( فةساً 60   ب يتاسةرنالعل   مةللال  سةح   
 ال  اسر ةاا اد  يثب ت الع ع س 

 
 Validity:  الصدق 

ال  الرحش  ع  سييت الفةةد  الظ هة  لع ع س الفةةاال اللمهةةعل اقة  الع ع س فم اةةحراله ا يلعل م      الصــدق الظاهري:  
ع  ذي  ال  ةة يايخرفة   ع  أسة الذة م   اللمو يالفةحل اللمهةعل يانرشة س اللمهةم يال ع س يالرشحع  يالرةبحعح.   ة ( عحكع9 

فم الجة عقة ت يالو عة ت القعة تعةل، يذلك بلةد  الحلح  م   سييت الفةةةةةةةةةةةةةةد  الظة هة   ساة الدراسةةةةةةةةةةةةةةل، يذلك لرقةديال ع  يةيته  
يلد ك تت تهةةةةبل عحافشل العحكعة  م   فشةات الع ع س ي الشال    فل أي الرقديال عل سةةةةب  م   بلحس الع ع س، إع  ا لحذ  أي انضةةةة 

%(، عع  يدل م   اةايعل الع ع س ل رن ة ، يبل   م   الرةاي ت العحكعة  ال  القديال اق  المشةات ييذ  اق ةل   85م   
( فشةة  سةة لبل  43لع ع س يروح. ع   اقد الرحش  ع  الفةةد  الظ هة  يةأ أاةةبن ا  ا خة، يال  إخةاا ا ساة افةةحرالل  اللل  عل

 يعحجبل( عحممل م   ا اق س الواثل  ايلرزام يالرحك  يالرحد (  
  :Reliabilityالثبات 

 فاعلية فقرات المقياس:
يذلك ع  خال يهةةةةةةةةةةةة ب سرجل ايرالب ال بة  كال لب رة يالعجعحع الو م ل ع ع س، يال ة  أ. ف م عل فةات الع ع س الرحش  ع   ال   

  ( يةأ ل م الب يو . احذفلع  ع  الع ع س39( يرل   27جعع  لب رات الع ع س الرعر  افد  ال ل   ع مدا العب رالة  رل   
 الثبات بطريقة كرونباخ ألفا والتجزئة النصفية:
   776ب0يبنةعشل الرجز ل اللفةةةةةةةةةةةةةةةعل  861ب0يك تت ترعجةل الوب ت  كةيتبة   ألمة   ال  الرحش  ع  ثبة ت الع عة س ع  خال عقة سلل  

، عع  يجقال ع  الع ع س اة لحً  ل رن ة  فم الرجةبل ا سة سةعل ل دراسةل، أ. ع ع س الفةاال اللمهةعل يرعر  بوب ت جةد   يهذا ي كد 
( فشةة  سةةة لبل يعحجبل( عحممل م   اياق س الواثل  ايلرزام يالرحك   41ل  عل يةأ الوح. ع   يال  اسةةةر ةاا الع ع س افةةةحراله الل
 ( 1يالرحد (، يهذا ع  يحضحه جديل  

 
 
 
 
 

  الفحرة اللل  عل ل ع ع س(الواثل    ( الحمع  فشةات ع ع س الفاال اللمهعل م   ا اق س 1   جديل
 المشةات اله لبل المشةات العحجبل المشةات مدس المشةات البقد م
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 15-1 15 ايلرزام 1
1-4-4-5-6-9-

10-12-13 
2-7-8-11-14-15 

 26-16 11 الرحك  2
16-17-19-21-

22-23-25 
18-20-24-26 

 41-27 15 الرحد  3
27-28-29-30-
31-34-35-36-

37-38-39 
32-33-40-41 

 14 27 41-1 41 العجعحع
 

 :مقياس التوافق المهنيخطوات بناء  -ثانياً 
  ا سب الرةبح  يالهةةةةةةةعكحلحجم العةالبل اعحضةةةةةةةحع الدراسةةةةةةةل  عمداس الع ع س فم اةةةةةةةحراله ا يلعل اقد ايطاع م   ع  الحفة  إ ال   

م   العش يعو يالدراسةةةةةةةةة ت الر لعل    ا يطاعيبق  ا سيات العةالبنل ا لرحاف  العللم، يعلل  م   سةةةةةةةةة ةال العو ل ي الحفةةةةةةةةةة 
(،  من  هللا،  2009(،  أبح ر لم، يبهةةةةعهةةةةح، 2009(،  القن س، 2010(،  فحج .،  2011ع س الرحاف  العللم  الزاع م، ع 

 ( 2000(،  ال لة ،  2009
ع  سراسل يعهن ا سب اللمهم يالرةبح  القةبم يا جل م يايسرق تل ا لعش يعو، ال  يفة جعع     ال  ايطاع م عهيفم ضح  ع   

م   أسة س ع  أ داله البححث يالدراسة ت الهة اشل، يذلك لرحديد عملحعه   بلذا العملحم، يلد اترش  ا  وة شةةحم ً  العظ هة العةالبنل
يع  بلة  ع  أاقة س احةةأ ي عو الع عة س ثعة تعةل أاقة س هم   ط عقةل يظةي  القعةال، ال ةةةةةةةةةةةةةةقحر االجة ه العللةل، البقةد ايلرفةةةةةةةةةةةةةة س   

، تظةة العجرع  ل عللل، اللعح عحرالقالل ع  الن بل يأيلع   ا  ل ع  معا  القعال،ل عللل، القالل ع  العهةة يلة  يانسارة، القال
 ط عقل يظةي  ( فشةة  سةةةةةةةةةةة لبل يعحجبل( عحممل م   ا اق س الوع تعل  101يالوح. الع ع س فم اةةةةةةةةةةةحراله ا يلعل ع   العللم(   

القالل ع    القعال، ال ةةةةةةةقحر االج ه العللل، البقد ايلرفةةةةةةة س  ل عللل، القالل ع  العهةةةةةةة يلة  يانسارة، القالل ع  معا  القعال،
يعهةةرجة  العمحح  م   كال لب رة فم الع ع س يهةة  سةة   ثاثم    عللل، اللعح العللم(، تظةة العجرع  ل الن بل يأيلع   ايعحر

  2 –  3ي اللن  (  يلد أمنةت للذا الهةةةةةةةةةةة   الدرج ت الر لعل م   الرةالة    –  اللن   أيع ت ً   –يروح. ع  ال دا ال الر لعل  اللن   
 ( فم ي ل العب رات العحجبل، يالقكو فم ي ل العب رات اله لبل 1 –
  حقق من الخصائص السيكومترية للمقياسالت
اة عل ل دراسةل يال  الن ة  ع ع س الدراسةل م   هذه القةلل يةأ ال  اسةر ةاا ع  خ را القةلل ا  ( فةساً 60اخرع ر مةلل ب يت  ال   

 اد  يثب ت الع ع س 
    Validityالصدق 

(  9الرحاف  العللم اقة  الع ع س فم احراله ا يلعل م    ال  الرحش  ع  سييت الفد  الظ هة  لع ع س الصـدق الظاهري:  
عحكعة  ع  ذي  ال  ةة يايخرفةة   ع  أسةة الذة م   اللمو يالفةةحل اللمهةةعل يانرشةة س اللمهةةم يال ع س يالرشحع  فم الج عق ت  
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م   بلحس   ةيته عل سةةةةةب ً يالو ع ت القع تعل، يذلك بلد  الحلح  م   سييت الفةةةةةد  الظ هة   ساة الدراسةةةةةل، يذلك لرقديال ع  ي
 الع ع س، إع  ا لحذ  أي انض فل أي الرقديال 

  %(، عع  يدل م   اةةةةةةةةةايعل الع ع س ل رن ة ، يبل  ً 80يلد ك تت تهةةةةةةةةةبل عحافشل العحكعة  م   فشةات الع ع س ي الشال م   
اقد الرحش  ع    م   الرةاي ت العحكعة  ال  القديال اق  المشةات ييذ  اق ةةةةةةةةةةةل  ا خة، يال  إخةاا ا ساة افةةةةةةةةةةةحرالل  اللل  عل

 ط عقل يظةي  ( فشةة  سةةةةةةةة لبل يعحجبل( عحممل م   ا اق س الوع تعل  92الفةةةةةةةةد  الظ هة  يةأ أاةةةةةةةةبن الع ع س يروح. ع   
القالل ع    س  ل عللل، القالل ع  العهةةةةةةة يلة  يانسارة، القالل ع  معا  القعال،القعال، ال ةةةةةةةقحر االج ه العللل، البقد ايلرفةةةةةةة 

  ، تظةة العجرع  ل عللل، اللعح العللم(الن بل يأيلع   ايعحر
 

 :  فاعلية فقرات المقياس
أ.   ايالهة   الداخ م يذلك ع  خال يهة ب سرجل ايرالب ال بة  كال لب رة يالعجعحع الو م ل ع ع س، يال ة  اةد الرحش  ع   ال   

يةذفلعة  ع   ال  ( يةةأ 90-85-83-64-62-54 -53جعع  لبة رات الع عة س الرعر  افةةةةةةةةةةةةةةد  ال لة   عة مةدا العبة رات رل    
 الع ع س 

 الثبت بطريقة كرونباخ ألفا والتجزئة النصفية:
 761ب0يبنةعشةل الرجز ةل اللفةةةةةةةةةةةةةةةعةل  998ب0 ع  ثبة ت الع عة س ع  خال عقة سلةل ألمة  كةيتبة   يكة تةت ترعجةل الوبة ت ال  الرحش 

،  عع  يجقال ع  الع ع س اةةة لحً  ل رن ة  فم الرجةبل ا سةةة سةةةعل ل دراسةةةل، يرعر  بوب ت جةد  الرحاف  العللميهذا ي كد أ. ع ع س 
 ط عقل يظةي  ( فشةة  سة لبل يعحجبل( عحممل م   اياق س الوع تعل  85يال  اسةر ةاا الع ع س افةحراله اللل  عل يةأ الوح. ع   

القالل ع    القعال، ال ةةةةةةةقحر االج ه العللل، البقد ايلرفةةةةةةة س  ل عللل، القالل ع  العهةةةةةةة يلة  يانسارة، القالل ع  معا  القعال،
 ( 2، يهذا ع  يحضحه جديل  تظةة العجرع  ل عللل، اللعح العللم(،  الن بل يأيلع   ايعحر

  الفحرة اللل  عل ل ع ع س(الوع تعل   م   ا اق س  الرحاف  العللم( الحمع  فشةات ع ع س 2الجديل  
 المشةات اله لبل  المشةات العحجبل  المشةات  مدس المشةات  البقد  م
 8-6-5-4 9-7-3-2-1 9-1 9 ط عقل يظةي  القعال  1

- 20-16-14-12-10 24-10 15 ال قحر االج ه العللل  2
23 

11-13-15-17-
18-19-21-22-24 

 31-30-29-27-26 28-25 31-25 7 البقد ايلرف س  ل عللل  3

القالل ع  العه يلة    4
 49-32 18 يانسارة 

32-33-34-35-36 -
37-38-39-40-41 -

43-44-45-49 
42-46-47-48 

 54-52 55-53-51-50 55-50 6 القالل ع  معا  القعال  5
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القالل ع  الن بل يأيلع     6
 68-56 13 ا عحر 

56-57-58-59-60 -
61-62-64-65-66 -

67-68 
63 

- 74-73-72-70-69 77-69 9 تظةة العجرع  ل عللل  7
76-77 71-75 

 84-81-80 85-83-82-79-78 85-78 8 اللعح العللم  8
 30 55 85-1 85 العجعحع 

 
 
 

 :وتفسيرها نتائج الدراسةعرض  
هال الحجد مالل ارالب طعل سالل إيفةة  ع  بة  عهةةرح  الفةةاال اللمهةةعل يالرحاف  العللم    ولإلجابة على سـاا  الدراسـة الو  وهو:

ال  اسةةةةر ةاا عق عال ارالب ال بةةسةةةةح. بة  سرج ت أفةاس   عق عم عةي ل الرق ع  ع  اقد ا سةةةة سةةةةم فم عح فظل جلحب الب طلل ؟لد  
 ( 6القةلل فم ع ع سم الفاال اللمهعل يالرحاف  العللم يعر ن ذلك ع  خال جديل  

هال الحجد مالل ارالب طعل سالل إيفةة  ع  بة  عهةةرح  الفةةاال اللمهةةعل يالرحاف  العللم    ولإلجابة على سـاا  الدراسـة الو  وهو:
ال  اسةةةةر ةاا عق عال ارالب ال بةةسةةةةح. بة  سرج ت أفةاس   عق عم عةي ل الرق ع  ع  اقد ا سةةةة سةةةةم فم عح فظل جلحب الب طلل ؟لد  

 ( 6القةلل فم ع ع سم الفاال اللمهعل يالرحاف  العللم يعر ن ذلك ع  خال جديل  
 يالرحاف  العللم( عق عال ارالب ال بةةسح. بة  ع ع سم الفاال اللمهعل  3جديل                  

 عهرح  الديلل عق عال ايرالب ال

0.496 0.000** 

    (α  0.01 ≤** سالل ملد عهرح                     
( أ. هل لك ارالب طً  طةسيً  يسال إيفةة  عً  بة  عهةةرح  الفةةاال اللمهةةعل يعهةةرح  الرحاف  العللم لد  3  جديلير ةةن ع  خال  

  عق عم عةي ل الرق ع  ع  اقد ا س سم فم عح فظل جلحب الب طلل
يه أ  أ. يهذه اللرعجل ال ةةةةةةةةة إل  أته ك ع  ارالمقت سرجل الفةةةةةةةاال اللمهةةةةةةةعل لد  العق   ارالمقت أي ةةةةةةة  سرجل الرحاف  العللم لد 

عشحع ت الفةةةةاال اللمهةةةةعل الهةةةة ه  افةةةةحرة ر عهةةةةعل فم فل  الع ةةةةكات يالعحالف الرم الحاجه العق عة  يب لر لم مع سة العشدرة م    
لديل ، يهذا ي كد اأ. الفةةةةةةةةاال اللمهةةةةةةةةعل عفةةةةةةةةدر ع  عفةةةةةةةة سر    إيج بمعحاجلرل  يي ل  اع  ي س  ل حاةةةةةةةةحل إل  الحاف  عللم  

ق   يعهةةةةةلال له الحشة  الحافشه العللم م   أ عال يجه، ا نضةةةةة فل إل  أ. ع  لديل  الحاف  عللم  ال ةةةةة فةةةةةعل الذاالعل، عع  يدف  الع
 م لم لديل  ااال تمهعل لحعل يعرزتل   
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ذات سيلل   عحجبل( يالرم ك مت م  يجحس مالل ارالب طعل  2015يلد االمشت تر  و هذه الدراسل ع  الحا ت إلعه سراسل ال عة   
عق عم عدارس الرةبعل ال  اةل اعلنشل ي  ال م   الدرجل الو عل لع ع س الفةاال اللمهةعل يبق   إيفة  عل بة  عرحسةل سرج ت  

( يالرم  2011أاق سه يعرحسةةةةةةةةةل سرج الل  م   الدرجل الو عل لع ع س الةضةةةةةةةةة  الحظعمم يبق  أاق سه، يسراسةةةةةةةةةل إبةايع  يالةعد   
ل يالةضةةة  الحظعمم لد  عق عم الرةبعل ال  اةةةل، يسراسةةةل الحاةةة ت ال  يجحس مالل ارالب طعل سالل إيفةةة  عل بة  الفةةةاال اللمهةةةع

( يالرم أشةةة رت ال  يجحس مالل ارالب ال طةسيل ذات سيلل إيفةةة  عل بة  ع ع س الفةةةاال اللمهةةةعل يبة   2012اللج ر يالناع  
 ع ع س الرحاف  العللم لد  ا   سيعةة  الق ع ة  فم الج عق ت الم هنةلعل فم لن ع رزة 

( يالرم أيضةةحت مدم يجحس مالل بة   et al, 2013)  Khaledianالدراسةةل ع  سراسةةل خ لةدي . يبخةي.  هذه  ياخر مت ترعجل
 عريةةات الفاال اللمهعل يإسع . القعال 

( أ. الفةاال اللمهةعل الشف عش يم ذي ف م عل م لعل ل رش ةال ع  يدة اييرةا  اللمهةم الذ  يق تم  Lease, 1999, 289يأشة ر  
 ع  أتل  القعال م   مع سة سرجل الةض  الحظعمم لد  ا فةاس يالش ةال الرحالة الذ  يل أ ع  ضيحال القعال عله العة ، ك

( أهععل الفةةةاال اللمهةةةعل كعملحم عل  لزع سة الدافععل الج ه القعال، يأ. ا فةاس العرعرقة   Kristopher, 1996   كةعهةةةرحفةيبة  
 ا لفاال يقرشدي. أ. اابرل  الزعد ع  فق لعل س حكل    

( إل  أ. الفةةةةةاال اللمهةةةةةعل ال س  ا لعق   إل  أ. ي ع  ا يداث العوةةة ل ش   كأيداث ألال اللديدًا، يالجقال  2007يالحاةةةةةال فلع   
  ع رزعً  الج ه تمهةه يالج ه القع عل الرق عععل، يع ة  للمهةه أهدافً  يهةق  لرح عشل ، يلد ين   العهة مدة فم أيل ت ال ةدة عع   العق 

. لديه يهً  ا لهعنةة م   ع  يحاجه ع  ع كات   يكحل
 م   يالشدرة ةةيالهةةةعن يانتج م ا لفةةةعحس  يرهةةةعح.    تحا اةةةاال ا  وة( أ. ا شةةة    Kobasa, 1979 يلد بةلت كحب سةةة  

( فةة  اأ. الفةةةةةةةاال اللمهةةةةةةةعل مع ت ي جزا ع ممً   Collins, 1992 يالحالععل، أع  كحللز   يانلح م يالعةيتل يالعب سأة  العحاجلل
( فأشةة رت إل  أ. الفةةاال اللمهةةعل الرعوال فم لدرة ا فةاس م   الحعال ال ةةيحال  53، 2004ع  الأثةة ال ةةيحال  أع  الححاجة   

ل ، يأ. ا فةاس العرعرقة  بدرجل م لعل ع  الفةةةةةةاال اللمهةةةةةةعل لديل  سةةةةةةع ت شةةةةةة فةةةةةةعل العر م اشدرة م لعل م    اللمهةةةةةةعل يعش يعر
 ايلرزام، يعهرعرقح. اقع ل  يأتل  يع وح. الهعنةة م   أعحر يع الل  يالشدرة م   عج بلل الرحدي ت الرم الحاجلل  

الرق عال ع     ع أ. العق عة  الذي  يرعرقح. اعهةةةةرح  م لم ع  الفةةةةاال اللمهةةةةعل لديل  سةةةةع ت شةةةة فةةةةعل العكلل   تمهةةةةة ذلك اي 
بة  الفةةةةةةاال اللمهةةةةةةعل يالرحاف  العللم، فلع  عةالبن .،   المفةةةةةةال العحالف ال ةةةةةة رنل فم القعال يالحع ة، يب لر لم ف ته يفةةةةةةق 

 الفاال اللمهعل يالقكو  فم العلقكو ل عق    اللمهم يملدع  تذكة الرحاف  العللم فلح عةالبل ا لج ت 
ع  سرجل إسةةل م الفةةاال اللمهةةعل فم الرل   ا لرحاف  العللم لد  عق عم عةي ل الرق ع     ولإلجابة على سـاا  الدراسـة الرابع وهو:

 ع  اقد ا س سم فم عح فظل جلحب الب طلل؟
سرج ت أفةاس مةلل الدراسةةةةةةةةل م   ع ع س الفةةةةةةةةاال اللمهةةةةةةةةعل فم الرل   بدرج ت ع ع س الرحاف  العللم ال     إسةةةةةةةةل ميخرب ر عد   

 ( 4اسر دام الح ةال ايتحدار ال نم البهعل، يهذا ع  يحضحه جديل  



Journal of Human Development and Education for specialized Research (JHDESR) Vo: 3, No: 3, 2017 

           

 
 42 

Journal of Human Development and Education for specialized Research 

رج ت  تر  و الح ةال الب ي  ايتحدار ال نم البهعل فم عد  إسل م سرج ت ع ع س الفاال اللمهعل فم الرل   بد (  4جديل  
 ع ع س الرحاف  العللم  

العريةة  
 العهرشال

العريةة  
 الر ا 

عق عال  
 ايرالب ال

R 

عق عال  
 الرحديد
R² 

 قععل
  

عهرح   
 الديلل
  

 قععل
 ت

عهرح   
 الديلل
 ت

 قععل بةر 
Beta 
رةة  
 الععع رعل

 الو بت

الفاال 
 اللمهعل

الرحاف  
 العللم

0.496 0.246 99.082 0.000** 9.954 0.000** 0.506 1.060 

 ( α  ≤0.01** سالل ملد عهرح   
( عع   01ب0( يهم ساله ملد عهةةةةةرح  الديلل الال ع    082ب99( أ. قععل   العحهةةةةةحبل الهةةةةة ي   4ير ةةةةةن ع  خال جديل  

بة     Rيقل  أ. ال ع ت ت عل سةةةةبل للعحذا ايتحدار ال نم البهةةةةعلب كذلك ير ةةةةن ع  خال الجديل الهةةةة ب  ا. عق عال ايرالب ال 
. العريةة العهةةةةةةرشال يهح ع ع س الفةةةةةةاال اللمهةةةةةةعل  ( عع  يقلم أ246بR²  0 ( يب غ عق عال الرحديد 496ب0العريةةع  يهةةةةةة ي   
 %( ع  الرب ي  الح اال فم العريةة الر ا  يهح الرحاف  العللم 6 24يمهة ع  ته ره  

 ذلك ير ن ع  خال الجديل اله ب  أ. العريةة العهرشال يهح الفاال اللمهعل ك . عقلحع  ع  الل يعل انيف  عل يةأ ب يت  
رةة     Beta( يةأ يعك  الرحاةةةةةةةال إل  عق سلل ايتحدار ع  خال  01ب0ه ملد عهةةةةةةةرح  ألال ع   ( يهم سال954ب9قععل ت  

 الععع رعل يهم ك لر لم 
  الرحاف  العللم = ث + أ × الفةةةةةةةةاال اللمهةةةةةةةةعل ( يب لر لم يعك  الرقحع  ا لعق سلل ع  خال ايالم       الرحاف  العللم =  

 ×  الفاال اللمهعل(  506ب0+  060ب1
 ( 506ب0يايدة الةافشه مع سة فم الرحاف  العللم اعشدار  سرجلأ. مع سة الفاال اللمهعل اعشدار   الشحليعك   يةأ  
( يالرم أ دت م   أ. الفةاال اللمهةعل الهةل  إسةل ع  ساي 2015هذه الدراسةل ع  ع  الحاة ت إلعه سراسةل ال ةعة     ترعجلياالمشت  

 ,et alيسراسةةةةةل خ لةدي . يبخةي.   إيفةةةةة  ع  فم الرل   ا لةضةةةةة  الحظعمم لد  العق عة  اعدارس الرةبعل ال  اةةةةةل اعلنشل ي  ال،
2013)  Khaledian) اللمهةةعل اأاق سه  الواث  ايلرزام، يالرحك ، يالرحد ( الهةة مد فم الرل    يالرم الحاةة ت إل  أ. الفةةاال

م   لدرة الفةةةةاال اللمهةةةةعل م   الرل   اح يت    (Hystad et alب 2011 سراسةةةةل يعهةةةةر س يبخةي. ي اسسع . القعال ع  مدعه، 
لمهةةةةعل ال س  ال  الروع  ع   ( يالرم أيضةةةةحت أ. الفةةةةاال ال2009يسراسةةةةل يهةةةة .  الغع ب لد  العةضةةةة  فم مةلل الدراسةةةةل، 

ساي إيفةةةة  ع  لعهةةةةرح  الفةةةةاال اللمهةةةةعل    الأثةةا يداث ال ةةةة رنل يالزعد ع  ف م عل ا فةاس الج ه عل عل  العهةةةةرش  عل يأته يحجد 
( أ. الفةةةةاال اللمهةةةةعل 2007م   ل   العهةةةةرش ال لد  مةلل ع  عق ع ت طمال ع  ل ال العدرسةةةةل اعح فظل اليةبعل  يعة  الهةةةةةد  

د  سةع ت ال ة فةعل الرم الهة مد المةس م   الرق عال الجةد يالحهة ، ياييرم ا ا لفةحل اللمهةعل يالجهةععل يمدم القةضةه  العوال إي
 لاضنةاا ت الهعكحسحع العل، يةأ يرفف ا فةاس ذيي ال  فعل الف بل ا للدي  يالرم ؤل     
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 ,Evans & Neil ر ه ترح. يايم تو يتةال  يعع  يدم  هذه اللرعجل الحاف  ترعجل هذه الدراسةةةةةةةةةةةةةل ع  ايط ر اللظة  يةأ أشةةةةةةةةةةةةة 
2003)  Hanton,  إل  أ. المةس الذ  يعر ك ااال تمهعل، يهر دم الرشةع  ياسرةاالعجع ت العحاجلل ام م عل، يإته ك ع  ك . لد )

يج بعل، كع   المةس عهةةرح  م لم ع  الوشل ا للمو، فأ. ذلك يهةة مده م   الرق عال ع  العحلف ال ةة رل، ث  يقةد بل  ه إل  أ وة إ
( الحاةة ت ال  أ. الفةةاال اللمهةةعل ي ال مف فشل ع  يل  ا يداث  Kobasa et , al. 1982إ. سراسةةل كحب سةة  يبخةي.     

ال ةةةة رنل م   المةس يلولل  العوال عفةةةةدرًا ل عش يعل يالفةةةةعحس يالحل يل ع  ا ثة الذ  الحدثه ا يداث ال ةةةة رنل م   الفةةةةحل 
( إل  أ. ا شةةة    ا  وة اةةةاال رر  القةضةةةل  ل  ةةةيحال   Kobasa , 1979ل كحب سةةة     الجهةةةععل ياللمهةةةعل، يأشةةة رت سراسةةة 

  تحا ألال عةضةةً ، يه  يرعةزي. اأتل  أ وة اةةعحسًا يإتج مًا يسةةعنةة يضةةبنً  ساخ ع  يكم يل يالردارًا يت ةة طً  يطعحيً ، يفم العش بال  
 رجم، كع  الحاةةة ت الدراسةةةل إل  أ. ا شةةة    ا  وة  أ وةا عةضةةةً  يمجزًا يأم   فم ال ةةةبل ال  اةةةاالأ. ا شةةة    ا لال 

 ااال ك تحا أ وة عةيتل يكم يل يالردارًا يت  طً  يالرح عً  يعب سأة ييالععل 
لالت اؤل والتوجه اإل جالي ةحو الح اة، والملادأة والةشالالالالاا، وال دلة الع ال اا   يرعةزي. الصالالالالالن الة  الالالال ن   عةالمقمكما أن 

 ( Kobasa, 1982 لمثاللة واإلةجاز، واإللداع وا

أ. الفةةةةةةاال اللمهةةةةةةعل القر ة ذا قععل أهععل لد  العق   فلم الجقال عله أ وة الحافش  ع  تمهةةةةةةه، يع  بةئره يعللره،    .الب يويعة   
يالدفقه ل ذل جلد أ  ة فم عحاجلل الفةةةقحب ت يالع ةةةكات الرم الفةةة سفه يعلظة إلةل  اأتل  عفةةة سر ل رحد  يالفةةةعحس يايتج م  

ل ا. الفةةاال اللمهةةعل يأ. ك تت ي ال مف ع  يل  ا يداث ال ةة رنل، يلولل   يال ع سة يال ةةبل الداخ م، يع  هل   يعك  الشح 
 القر ة عفدرًا يه مد م   الفعحس يالعش يعل، يالحل يل ع  اآلث ر اله  عل الرم الحدثل  ال يحال م   احل المةس 

 
 التوصيات:

 فم ضح  ع  أسمةت مله تر  و الدراسل يعك  الشدي  الرحاع ت  اع  يأالم 
ات الدرع عل اللد  إل  القزعز عهةةةةةةةةرح  الفةةةةةةةةاال اللمهةةةةةةةةعل لد  العق عة  يخ اةةةةةةةةل رعع  يرفةةةةةةةةال اسسارة الحلت  الشدي  سير   1

يأسةة لة  ايالفةة ل يالرحااةةال يعح ربل ال دع يا فو ر الامشاتعل الرم الحثة فم شةة فةةعل العق   يسةة حكه، يطة  يأسةة لة  
 يال الع كات   

  عهةةةةةةرح  الرحاف  العللم  لديل  يخ اةةةةةةل رعع  يرفةةةةةةال امة   ضةةةةةةةيرة عةاجقل بلع ت القزعز العق عة  اع  ي ةةةةةةع  رف  2
 الرةقعل الحظعةعل يالع لعل 

ضةةةيرة المقةال مع عل ايالفةة ل يالرحااةةال بة  العدرسةةل يأيلع   ا عحر يال ةةجعقل  م   الع ةة ركل يالرق ي. ع  العق عة    3
 اع  يكمال الحشة  عف حل أبل  ل  

ا يسةةةةرم سة ع  عق سلل  تحاةةةةم أظلةت تر  و الدراسةةةةل إعك تعل الرل   ا لرحاف  العللم ع  خال الفةةةةاال اللمهةةةةعل، لذا     4
 الرل   هذه لعه مدة العق عة  فم الحشة  أ  ة لدر ع  الرحاف  العللم 

 مقترحات الدراسة:
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عللعل يالرحسةةة  فم علن فة  ل عق عة   ضةةةةيرة ايسةةةرعةار فم الحهةةةة  ظةي  القعال لد  العق عة   يالش ةال ا لب   ال  1
 ل رمةغ لاسروع ل الدراس ت الق ع ، يإيج س بةئل ال ج  م   انبداع

إجةا  سراسةةل عع ث ل يحل الفةةاال اللمهةةعل يمالرل  ا لرحاف  العللم فم بةئ ت ع ر مل فم سةة نلل مع . يع  يجل ت    2
  تظة أخة  كعدية  العدارس يالع ةفة  الرةبحعة  يانسارعة 

لد  العق عة  الجدس اعدارس الرق ع  ا سةةة سةةةم يع  اقد  يالرحاف   الفةةةعع  بةت عو الدرع م لةف  عهةةةرح  الفةةةاال اللمهةةةعل  3
 ا س سم فم س نلل مع . 

الحديد الع ةةةكات الرم الحاجه عق عم الرق ع  ا سةةة سةةةم يع  اقد ا سةةة سةةةم فم سةةة نلل مع . يمالرل  ا لرحاف  العللم    4
 لديل  

 

 

 

 

 المراجع: 

 : العربية المراجع   .1

(  الفةةةةةةةةةاال اللمهةةةةةةةةةعل يمالرل  ا لةضةةةةةةةةة  الحظعمم لد  2011ب جةل . أيعد ي عم؛ ي الةعد ب هحعدة يلمم أيعد  إبةايع 

  359-321(ب 146 6ب ج عقل ا مهةب الش هةة، عفةب  مجلة كلية التربيةاق  عق عم الرةبعل ال  ال  

(  الرحاف  العللم يمالره اأسةةةةةة لة  إسارة الفةةةةةةةاع لد  عدية   2009   ر م  أبح ر لم، من   عحعحس؛ يبهةةةةةةعهةةةةةةح، ت سرة 

  464-419  ،(2 17 . مجلة الجامعة اإلسالمية،العدارس الو تحعل فم عح فظ ت رزة

مجلة  (  العش ربل اللظةعل نيد  سةةةع ت ال ةةة فةةةعل العل لعل  الفةةةاال اللمهةةةعل   2013ب حم، عحعد، ييلفةةة لم، عةع عل  

    287-271(،  8ج عقل عحعد خع ة اهكةة، الجزا ة،    علوم اإلنسان والمجتمع،

(  الللك اللمهةم يمالره ا لفةاال اللمهةعل لد  عق عم يعق ع ت الرةبعل ال  اةل  2002ال ل  ب سةةد أيعد أيعد عحعد  

    414-383(،  31   1، ج عقل طلن ب مجلة كلية التربية

ة أبحاث مجل(  ال ةةةيل اللمهةةةم يمالره ا لفةةةاال اللمهةةةعل لد  ط بل ك عل الرةبعل   2011ال ةةلدار، الللةد م سل ف ضةةةال   

  56-28(،  1  11، ج عقل العحاال، كلية التربية الساسية
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(  ف م عل الذات يمالرل  ا لرحاف  العللم يجحسة ا سا  لد  عق ع ت رة  العفةةةةةةة سر فم  2013ب جحلر . يهةةةةةةة   يج م  

  433-419  ،(4 9ب المجلة الردنية في العلوم التربويةالعدارس الحكحععل فم ال مل اليةبعل  

(  ع ةكات العهةلة   ال ةع حخل( يمالرل  ا لفةاال اللمهةعل  سراسةل عةداتعل 2010يأبح ر لم، من     جحلر .؛يج م ،  

ــانية(،م   مةلل ع  العهةةةةةةةةةةةةةلة  الم هةةةةةةةةةةةةةنلة  فم عح فظ ت رزة    مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنســــــ

24 1  ،)111-155  

لرل  اش   العهةةةةةةرش ال لد  مةلل ع  عق ع ت طمال ع  ل ال  (  الفةةةةةةاال اللمهةةةةةةعل فم ما2009يهةةةةةة .، عل ل عحعد رضةةةةةة   

    226-183(،  40، ج عقل طلن ، عفة،  مجلة كلية التربيةالعدرسل اعح فظل اليةبعل  سراسل ارالب طعل   

  المهنياالتجاهات التربوية لعضـــاء هيئة التدريك لكليات المعلمين وعالاتها بالتوافق (   2004الح ة مب م د ال نع   

 م 8/12/2004-7تدية اللععل أم    هةئل الردرعو فم ع سه ت الرق ع  الق لمب ج عقل الع ك سقحسب المرةة ع  

   رس لل ع جهرةة، الج عقل ا رستعل  العالاة بين الضغوط النفسية واإلصابة بالقرحة الهضمية (   2004الححاجة ، م دهللا    

 ( 2 18ب الج عقل ا رستعل، مجلة دراساتعقحل ت الرةبعل ال  ال ا  رس.  (   1991ال نة ب جع ل؛ ي الحديد ب عل   

(  ال ةةةةيحال اللمهةةةةعل لد  ط بل الج عقل انسةةةةاععل يمالرل  ا لفةةةةاال اللمهةةةةعل  2006سخ .، ت ةال ك عال؛ يالحج م، ا ةةةةةة إبةايع    

    398- 369(،  2    14،  مجلة الجامعة اإلسالمية لديل    

(  الفةةةةاال اللمهةةةةعل لد  أعل ت شةةةةلدا  اترم ضةةةةل ا لفةةةة  يمالرل  ببق  العريةةات  رسةةةة لل  2008راضةةةةم، معل  تحفال أيعد   

 ، ك عل الرةبعل، الج عقل انساععل، رزة  رةة عل حرة   ع جهرةة 

ــالي   (  2003رف مم، مزة عحعد اةةةةةةدي    ــا طة وأســ ــيأ بين ادراا أحداث الحياة الضــ ــية كمتغير وســ ــالبة النفســ الصــ

   رس لل سكرحراه رةة عل حرة، ج عقل ي حا.  مواجهتها

  الش هةة  سار أصـو  التربية وعلم النفك(   1984رع ة .، عحعد رفقت؛ يشةقا.، عحعد سة عع .؛ يم م، خن ب منعل  

 الموة القةبم  

رسةةةةةة لل   التفكير الخالاي وعالاته بالتوافق المهني لدى المرشــــدلن التربويين(   2011الزاع م، أيع  عفةةةةةةنم  عحسةةةةةة   

 ، ك عل الرةبعل، الج عقل انساععل، رزة رةة عل حرة  ع جهرةة

   الش هةة  سار العق ر  4  الصحة النفسية والعالج النفسي(   1988مهةا.، ي عد م دالهام  
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يانيهةةةةة س  (  أاق س الذك   ايتمق لم يمالرل  ا سةةةةةرةاالعجع ت الرق عال ع  ال ةةةةةيحال يالفةةةةةاال اللمهةةةةةعل  2007الهةةةةةةد، م د العلق     

   201- 157(   21،   مجلة اإلرشاد النفسي ا لوم  ة الذاالعل   

التوافق المهني لدى المشــرفين التربويين بمحافظتي جدة والقنف ة التعليميتين  (   2003ال ةةة مة ، عحعد لعهةةة  عحهةةة   

 الشة ، عكل ، ك عل الرةبعل، ج عقل أم  رةة عل حرة    رس لل ع جهرةةوعالاته ببعض المتغيرات الديمو رافية

الصــــالبة النفســــية وعالاتها بالرفــــا الوعيفي لدى المعلمين بمدارس التربية الخاصــــة بمنطقة (   2015ال ةةةةةعة ، بدر  

   رس لل ع جهرةة رةة عل حرة، ج عقل أم الشة ، العع ول القةبعل الهقحسيل حائل

ســــــمات الشــــــخصــــــية لدى موعفي القطاعين العالاة بين التوافق المهني وبعض  (   2000ال ةةةةةةةةةةلة ، م دهللا ب  م م  

، عقلد الدراسةةة ت  رةة عل ةةةحرة    رسةةة لل ع جهةةةرةةالحكومي والخاص في مجا  الخدمات الصــحية بمدلنة الرياض

 الق ع ، ا  سيععل ت ي  القةبعل ل ق حم ا علعل، الةع   

 ع الرق ع  بحهةا.، سراسةةةةةةةةةةةل  (  الفةةةةةةةةةةةاال اللمهةةةةةةةةةةةعل لد  ا عل ت الق عات اشن2015الزل  ، ت سيل   شةةةةةةةةةةةحعنة، خةةة؛ ي

  66-47(،  15، ج عقل يهةا.، الجزا ة،  دراسات نفسية وتربويةسعكحعرةعل ياةعل  

   معل .  سار انمف ر التوجيه واإلرشاد المهني(   2016عحعد ؛ يم دهللا، عحعد ل س    ،ال ع  يعحس 

يمالرل  ا لرحاف  العللم لد  مةلل ع     (  ال ةةةةةةةةيحال اللمهةةةةةةةةعل2014اةةةةةةةة ةةة، ف اس؛ يكحة ل، رع ؛ يت اةةةةةةةةة، م ةة رفة   

مجلة جامعة تشــــرين للبحوث  عق عم يعق ع ت عةي ل الرق ع  ا سةةةةةةة سةةةةةةةم فم عح فظل الاذقعل، سراسةةةةةةةل عةداتعل   

     372-359  ،(4 36، س ه ل اآلساب يالق حم انته تعل،  والدراسات العلمية

افق المهني لدى عينة من المرشـــدلن المدرســـين بتعليم قيم العمل وعالاتها بالتو (  2009الفةةةةةق ب عحعد م ةد ه شةةةةة   

 رس لل ع جهرةة رةة عل حرةب ك عل الرةبعلب ج عقل أم الشة ، عكل العكةعل   الليث والقنف ة.

رسةةة لل  اإلشــراف وعالاته بالتوافق المهني لدى عينة من أســات ة مرحلة التعليم المتوســأ بتقرت.(  2014طبل، خديجل  

 يرل ل، الجزا ة   -ع جهرةة، ك عل الق حم انته تعل يايجرع لعل، ج عقل ل اد  عةب ا

(  الفةاال اللمهةعل يمالرل  ا يسةرج ا ت الروعةعل ل  ةيحال اللمهةعل لد  الن بل العحهحبة  ا لفةف 2015الن ع ، ا ة  ة  

العرمحلة  الحت شةةةق ر  تحح إسةةةرةاالعجعل يطلعل الح س  م ةةةة فم سيلل الوحعت  الع العة الديلم الو تم ل عحهحبة  ي 

لةم يل الع روةع  ، اللظع  لهةة  الرةبعل ال  اةةل/ ك عل الرةبعل/ ج عقل ايع رات القةبعل العرحدة بةم يل ج  زة يعدا. 
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(، عديلل القة ، ج عقل ا ع رات القةبعل 2015ع يح/أي ر   21 -  19ب  راشةد بل عكرحم لألسا  الرق ععم العرعةز  

 رحدة   الع

(  الفةةةةةةةةاال اللمهةةةةةةةةعل كعل ا ا م  ال ةةةةةةةةيحال اللمهةةةةةةةةعل يالهةةةةةةةة ح  القدياتم لد  عق عة  العةي ل 2010لب سب عديت  

  236-167،  2(، ا1 26ب ج عقل جلحب الحاس ب عفة،  مجلة كلية التربية بأسيوط .انمداسيل

، الق حم مجلة جامعة الملك ســـــــعود   (  ع ع س الرحاف  العللم لعق عم الرةبعل ال  اةةةةةةةةةةل2009من  هللاب اةةةةةةةةةةاا الدي   

  733 -689  ،(3 21الرةبحعل يالدراس ت انساععل، الةع  ، 

فصائل الدم وقيم العمل والتوافق المهني لدى العاملين في مجموعة من الوعائف  (   2009القن س، م دهللا أيعد عحعد  

رةبعل، ج عقل أم الشة ، العع ول القةبعل ، ك عل الرةة عل ةةةةةةةةةةةةةةحرة   رسةةةةةةةةةةةةةة لل سكرحراه المهنية في مدلنة مكة المكرمة

 الهقحسيل   

   انسكلدرعل  سار العقةفل الج عععل دراسات في علم النفك الصناعي والمهني(   1987مح ب لب س عحعحس  

   انسكلدرعل  عةكز انسكلدرعل ل ور  الصحة النفسية والتوافق (  1991 ب ر ب ساعل  

ــاولـية االجتـما ـية وعالاتـها بمروـنة الـنا ـلدى معلمي التربـية (  2010فحجة .، سةةةةةةةةةةةةةة عم خ ةةال   التوافق المهني والمســـــــ

 ، ك عل الرةبعل، الج عقل انساععل، رزة رةة عل حرة  رس لل ع جهرةة  الخاصة.

   بلي م   عل حرات ج عقل ل ر يحتو    2  م1   علم النفك الصناعي والتنظيمي الحدلث(  1995  ةيس، مع ر النة   

  رسة لل ع جهةرةة   العالاة بين الضـغوط النفسـية والتوافق المهني لدى أسـات ة التعليم المتوسـأ.(  2013، بح مزعز  عحعد 

 ، عقلد الرةبعل ال دتعل يالةع ضعل، ج عقل م د الحعةد ب  ا سيو عهري ت ، الجزا ة رةة عل حرة

(  الفةةةةةةاال اللمهةةةةةةعل يإسارة الذات يمالرلع  ا لفةةةةةةحل اللمهةةةةةةعل ياللج ا ا   سيعم فم ضةةةةةةح  اق   2012عحعحس، هحعدة يلمم   

   618- 541(،  3  11، عفة،  دراسات عربية في علم النفك العريةةات لد  طاب الدب حم العللعل اك عل الرةبعل   

جرع لعل عريةةات يسةةعنل فم القالل بة  ال ةةيحال يأمةا  اي رئ ب لد   (  الفةةاال اللمهةةعل يالعهةة تدة اي 1997ع ععة، مع س   

 . 138  - 103(،   17 ،   المجلة المصرية للدراسات النفسية ال ب ب الج عقم   

   بةةيت  عكربل الماا 1  علم النفك الصناعي(  1994الع ق .، محعد  
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(  الفةةةاال اللمهةةةعل يمالرل  ا لرحاف  العللم لد  ا   سيعةة  الق ع ة  فم  2012اللج رب يحة  ؛ يالناعب م د الةؤي   

   30-1(،  1 7ب ف هنة ، مجلة جامعة الخليل للبحوثالج عق ت الم هنةلعل فم لن ع رزة   

     7-1(، 10 9عفة،    ،المجلة العربية للعلوم النفسية(  الفاال اللمهعل   2014تفة، ما  

المن النفســـي وعالاته بالصـــالبة النفســـية لدى المراهقين ةوي اإلعااة الســـميية: دراســـة ســـيكومترية  (   2009الل س ، عةية   

   رس لل ع جهرةة رةة عل حرة، ج عقل الزل مع ، الزل مع ، عفة   اكلينيكية 

ــيالكفاءة ال اتية وعالاتها بالتوافق المه(  2012هة م، يفم   ــد النفسـ   رسةةةةة لل ع جهةةةةةرةة رةة عل ةةةةةحرة،  ني لدى المرشـ

 ج عقل ملع . القةبعل، ملع .، ا رس. 
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Abstract 

   Determinants of Sovereign credit rating (credit worthiness) in Iraq.Sovereign credit rating 

represents the ability of the state to continue servicing its external debt and to meet the 

obligations of these debts on time without the need to re-quest rescheduling, especially that the 

determinants may affect on the degree of credit rating, both positive and negative. For Iraq, it 

has been classified as a low sovereign credit rating by each of the global agencies (Mood y's and 

Standard &Poor's and Fitch) for (2015-2016), consecutively, that's mean the investment 

environment in Iraq is below the good level, and between (stable and negative) in terms of the 

direction of the credit rating. This is due to some factors represented by (High inflation rate and 

external debt volume, low real GDP growth rate, deficit of both budget and trade balance), 

resulting in additional costs to its economy like (reputation, market risk, ect.). Therefore, this 

study aims at studying the conceptual framework of Sovereign credit rating and its 

determinants .  

 

 : امللخص

 املرتتبة اباللتزامات والوفاء اخلارجية ديوهنا خدمة يف االستمرار على الدولة مقدرة السيادي االئتماين التصنيف ميثل
 على  توثر  قد  حمددات  هنالك  أن  والسيما  اجلدولة   وإعادة  طلب   إعادة  اىل  احلاجة  دون  مواعيدها   يف  الديون  هذه   على
 تصنيف ضمن درج قد العراق، اىل وابلنسبة سواء، حد على السلبية أو  منها اإلجيابية االئتماين التصنيف  درجة
  و (  2015وللعامي (  فيتش  و  بورز &    وأستاندرز  موديز)   العاملية  الوكاالت  من  كل  قبل  من  منخفض  سيادي   ائتماين

 اجتاه انحية من( وسليب مستقر)وبي اجليد، املستوى دون فيه االستثمارية البيئة" أن أي التوايل، على( 2016)
 اخلارجية  املديونية  وحجم  التضخم  معدل  ارتفاع)  يف  تتمثل  عدة  عوامل  اىل  ذلك  يف  السبب   ويعود  االئتماين،  التصنيف

 إضافية   تكاليف  عليه  يرتتب   مما  ،(التجاري  وامليزان  املوازنة  من  كل  وعجز  احلقيقي  احمللي  الناتج  منو  معدل  اخنفاض  مع
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 :املقدمة

 نشاط  ازدهر  قد  اال  ،(1909)  عام  يف(  John mody)  االمريكي  اىل  األئتمانية  اجلدارة  مؤشرات  اصدار  أول  يعود 
 على عدة أنواع هلا إذ التسعينات، حقبة يف والعاملية واالقليمية احمللية الوكاالت من العديد بظهور األئتماين التصنيف

 قصرية" بي الزمنية والفرتة" واخلارجي والذايت والنوعي الكمي"الداخلي االئتماين التصنيف" السوق حجم)معايري وفق
 وعليه،  السيادي،  املعيار  على  الرتكيز  مت  إذ  ،"والسندات،،،اخل  واملصارف  السيادي"  املصنفة  األداة  ومعيار"  األمد  وطويلة
(  2016و2015) للعامي مكرر  B)-)الرمز احتل إذ ،"منخفض تصنيف" ضمن كان  للعراق السيادي التقييم فإن
 أن ،أي(فيتش وكالة من(( P)(CaaI والرمز و " بورز&  استاندرز"و موديز) العاملية اخلارجية الوكاالت من كل  من
 عدة  السباب  وذلك  االمتاين،  التصنيف  اجتاه  انحية  من(    وسليب   مستقر)  وبي  اجليد  املستوى  دون  فيه  االستثمارية  البيئة
 االقتصاد على يرتتب وما( التجاري،،،اخل وامليزان املوازنة وعجز  اخلارجية امليونية وحجم التضخم معدل ارتفاع) هي

 وضع يستدعي ما ،(السوق،،،اخل وخماطر التجاري االئتمان وتكاليف السمعة) كـ  إضافية تكاليف من للعراق الكلي
 .مرتفع سيادي تقييم على احلصول بغية احللول من بعضا

  حصوهلا حال ففي دولة، الي األئتمانية اجلدارة لتقومي الرئيسة املعايري أحد من االئتماين التصنيف يعد: البحث  أمهية
 يتطلب مما صحيح، والعكس املالية ابأللتزامات الوفاء عدم احتماالت يف اخنفاض يقابله مرتفع سيادي تصنيف على
 . العراق يف السيادي سيما االئتماين التقييم خفض أو  رفع يف تسهم اليت الرئيسة احملددات معرفة

 .العراقي االقتصاد يتحمله تكاليف" منخفض" سيادي ائتماين تصنيف على يرتتب : البحث  مشكلة

 (.السليب    أو اإلجيايب) العراق يف  السيادي االئتماين التصنيف على  تؤثر عدة عوامل هنالك: البحث  فرضية

  .العراق يف السيادي االئتماين التصنيف حمددات  على الضوء القاء يف يكمن: البحث  هدف

  املفاهيمي اإلطار دراسة يف يكمن البحث  هدف فان لذا، ،(،،اخل السوق  وخماطر السمعة)كـ  اقتصاده يتحملها
 .له احملددة  والعوامل  السيادي االئتماين للتصنيف
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 حيث  من االئتماين للتصنيف املفاهيمي  اإلطار بدراسة اختص األول مبحثي، اىل الدراسة تقسم: البحث  منهجية
 العراق  يف وحمدداته" السيادي" االئتماين التصنيف واقع اىل واألخري الثاين املبحث  تطرق حي يف واالنواع، املفهوم
 .واملقرتحات االستناجات من بعدد الدراسة وختمت 

 

 

 األول املبحث

 األئتماين للتصنيف املفاهيمي األطار

 األئتماين للتصنيف التارخيية النشأة: أولا 

 تطور ومع الوقت  مبرور أنه إال جيداً، بعضهم يعرفون اانس بي جتري االقتصادية املعامالت كانت   املاضي، يف     
  موجزة معلومات توفري يف واملقرتضي املستثمرين وحاجة وعددها  التجارية الصفقات وارتفاع واتساعها املالية االسواق
  املعلومات  خدمات  شركات  إنشاء  مت  واألفراد،  واملؤسسات  والشركات  احلكومات  إقراض  يف   املخاطر  مستوى  يف  وموثوقة
 . عشر التاسع القرن منتصف يف االئتمانية

 االئتماين  التصنيف وكاالت انشاء يف" املخاطر مستوى عن" املعلومات هذه استخدمت  العشرين القرن بداية يف     
 اصدار  من  اول("  John mody)   مودي  جون"  االمريكي  يعد  إذ  األئتمانية  واجلدارة  األئتمان  تصنيف  صناعة  وتطوير
 عام يف االمريكية املتحدة الوالايت يف احلديدية السكك شركة سندات صنف عندما األئتمانية اجلدارة مؤشرات

(1909 .) 

 حكومة( 50) حنو بتصنيف( مودي جون) أسسها واليت املستثمرين خلدمة موديز وكالة قامت ( 1929) عام يف     
 السبعينات فرتة حىت الثانية العاملية احلرب بعد العاملية السندات سوق توقف وقد. دولياً  اقرتاض سندات تصدر مركزية
 ( .2 ، 2005 التوين) بطئ حنو على للنشاط السوق عاد حيث 

 حصلت   واليت االمريكية  املال  رأس  سوق  من  ابألقرتاض  تقوم  فقط  دولة(  15)  حنو  هناك  كان  الثمانينات،  هناية  يف     
 اجلدارة  ذات االوربية الدول من  وغريها( والياابن واملانيا وفرنسا بريطانيا) من كل  وهي( moody`s) تصنيف على

  . (60 ، 2005  طلفاح. )العامليــة األئتمانية
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  اليت  والعاملية واالقليمية احمللية الوكاالت من العديد وظهرت األئتماين التصنيف نشاط ازدهر التسعينات، حقبة يف     
(   moody`s , standard poor`s) االئتمانيــــــــــــة اجلدارة درجـــــــــات وإصدار األئتماين التصنيف بعملية تقوم
-2،  2005)التوين حسب  أخرى  شركات اليها انضمت  ث  دولة( 50) عن  يزيد ما بتصنيف منهما كل  تتقوم اللتان
 :             هي( 3

    (J.P. Morgan , Salomon  Brother , FITCH , Economist Inteligence  unit, 
Bloomberg (E.I .U) (capital intelligence), Bloomberg                                 .) 

 : منها عدة مفاهيم األئتماين، للتصنيف: األئتماين التصنيف مفهوم: اثنياً 

 قاسم(". )واألصل  الفائدة  دفع)  الدين  خدمة  أي  ابألئتمان،  ملتعلقةا  االلتزامات  تلبية  يف  العامة  القدرة: "إنه  على  يعرف  
2012 ،5 .) 

 (. 60 ،2005 بلقاسم".)املخاطر يف الوقوع من واألمان االستقرار خلق أو حتفيز عملية:"أبنه يفهم 

 احتاد ". ) حكومات أو شركات أو مؤسسات أو أفراداً  كانوا  سواء للمقرتضي األئتمان درجات حتديد عملية: "أنه أو 
 ( .70 ،2007  العربية املصارف

 الوفاء  يف  ورغبتها  السيادية  املالية  للمقدرة  املستقبلية  احلالة  تقومي يف  األئتماين التصنيف  وكالة  رأي: "  كونه  اىل  ينصرف  
 كلما   مرتفع، سيادي ائتماين تصنيف على البلد  حصل كلما  أي احملدد، الوقت  ويف كامل  بشكل املالية ابلتزاماهتا
 World".)واالقتصادية املالية االزمات اىل البلد تعرض حال  يف املالية ابأللتزامات الوفاء عدم احتماالت اخنفضت 

Economic forum , 2008, 8  ) 

 موثوقة تصنيف وكالة من املقرتضة للجهة األئتمانية اجلدارة قياس عملية: أبنه األئتماين التصنيف الباحثة، وتعرف   
 يف الديون هذه على املرتتبة ابأللتزامات والوفاء اخلارجية ديوهنا خدمة يف االستمرار على الدولة مقدرة أي ومعتمدة،
 تقومي أدوات من أداة يعد خصائصه ومن السداد، يف الفشل أو اجلدولة إعادة  طلب  إعادة اىل احلاجة دون مواعيدها
 جودة  حتسي يف يساعد ذلك جانب  إىل األئتمانية، اجلدارة لتقومي رئيساً  ومعياراً  له، املصاحبة املخاطر ومراقبة املخاطر
 .االستثمارية احملفظة

 : هي األئتماين التصنيف عملية من املستفيدة االطراف أهم أن علما،
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 .رحبيتها ملعرفة املنشأة سيولة درجة معرفة يف األئتماين التصنيف عملية من يستفيد إذ   املقرض،-1

  الفرص اكتشاف هبدف مستقبالً  االرابح توليد على وقدرهتا للمنشأة االيرادية القوة احتساب أجل من املستثمرون-2
 . رغبتهم مع يتالئم مبا االستثمارية

 هذه  تستفيد إذ واملصارف، االستثمارية املالية كاملؤسسات  والسماسرة والوسطاء املاليون واحملللون االعمال رجال-3
 .االتعاب مقابل على  للحصول األئتماين التصنيف عملية من الفئة

 .االقتصادية والتنمية املالية ابالسواق املعنية الدولية املنظمات-4

 املعايري  من  العديد  توافر  على  يتوقف  األئتمانية،  للجدارة  الدقيق  التصنيف  إن:  األئتماين  التصنيف(  شروط)   معايري:  اثلثاً 
 : أمهها   والشروط

 ألمكانية خاضعة تكون وأن الدقة وابلغة سليمة األئتمانية للتصنيفات املعتمدة الطريقة تكون أن أي: املوضوعية  -1
 ( 275 ،2006 حشاد : ) هي املذكور  ابملعيار توفرها الواجب  الشروط ومن حصتها، مراقبة

 .األئتماين امللف ومواصفات خصائص كل  التصنيف عملية تشمل أن* 

 احلجم  الكبرية والشركات املالية املؤسسات) السوق  قطاعات من قطاع كل  تصنيف عند نفسها الطريقة تعتمد أن* 
 (. واملصارف

 . خارجية تغريات أي مع لتتالئم لديها املعتمدة واالجـــــــــــراءات للمعايري املستمرة املراجعة* 

 .األئتماين التصنيف عملية يف تساعدها مالئمة داخلية أنظمة على  االعتماد* 

  من لكل العائدة للتصنيف العامة  املنهجيات تكون أن حيث  من للغري املعلومات توافر هبا يقصد: الشفافية -2
 ان ذلك، اىل إضافة التصنيفات، هلذه احملتملي املستخدمي جلميع متاحة معها التعامل الشركة تنوي اليت  القطاعات

 .واحملتملي  احلاليي املستخدمي جلميع متاحاً  الشركة جتريها اليت التصنيفات على االطالع يكون

 والكفاءة  الكافية واخلربة اجليدة ابلسمعة موظفوها يتمتع بشرية موارد األئتماين التصنيف لشركة تكون أن: املوارد -3
 حتليلها  ث ومن املعلومات  إدخال أجل من متخصصة وأنظمة برامج على االعتماد  حيث  من وتقنية فنية وموارد  العالية
 .وموثوق سليم حنو على
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 : اآلتية املعلومات عن االفصاح هبا يُراد: االفصاح -4

 .األئتماين للتصنيف املعتمدة والطرق األئتماين التصنيف فئات تعريف* 

 أسباب ذكر مع العميل تصنيف متابعة عن األئتماين التصنيف وكالة توقف واتريخ التصنيف درجة تعديل اتريخ* 
 .آخر سبب  أي او التصنيف وكالة او العميل رغبة على بناءاً  ذلك أكان سواء التوقف

 .والشركة الزبون بي التعاقد وشكل األئتماين التصنيف العتماد املقبولة الزمنية الفرتات حتديد* 

 اقتصادية  أو  سياسية  ضغوط  ألي  خاضعة  غري  أي  ابألستقاللية  األئتماين  التصنيف  شركة  تتمتع  أن  مبعىن:  االستقاللية  -5
 :  هي عدة شروط توفر من البد املعيار هبذا الشركة التزام من التأكد أجل ومن التصنيف، على تؤثر

 .الشركة تعطيه الذي التصنيف قرار على  ضغوطات الشركة مسامهي ممارسة عدم: امللكية حق* 

 ومصداقية استقاللية على للحفاظ الرشيدة، لألدارة عالية جودة ذات معايري تطبيق حيث  من: الرشيدة االدارة* 
 .التصنيف

 .تكاليفه خالل من األئتماين التصنيف وكالة على  ضغوط أي العميل ممارسة الجيوز أي: التمويل مصادر* 

 قرابة  عالقة هلم تكون ال أن املذكورة، الوكالة على القائمي  من يتطلب  إذ: وموظفوها األئتماين التصنيف وكالة ادارة* 
 حنو وعلى نقدية أو عينية أكانت  سواء واهلدااي اهلبات أنواع من نوع أي قبول عدم مع العميل، وبي بينهم مباشرة
 . مباشر غري  أو مباشر

 وكالة  على  االعتماد ومدى الذكر،  السابقة اخلمسة ابملعايري االلتزام مببدأ بدورها تقاس(: الثقة خلق) املصداقية -6
 استخدام اساءة وعدم( واملستثمرون واملصارف التأمي وشركات احلكومة) االطراف خمتلف من األئتماين التصنيف
 . السرية املعلومات

 :عديدة معايري وفق على حصرها ميكن: األئتماين التصنيف أنواع: رابعاً 

 : وتضم(  السوق حجم) املصنفة اجلهة وفق على -أ

 احمللية   السوق  نطاق  يف  يكون  احمللي  األئتماين  التصنيف  وكاالت  عمل  أن  أي:  الداخلي  األئتماين  التصنيف  وكاالت  -1
 : هي ثالثة أنواع على   وهي فقط
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(  وشركات أفراداً ) املقرتضي ابلزابئن املتصلة األئتمان خماطر تقومي اىل  اهلادف التصنيف أي: الكمي التصنيف • 
 بيد  فعالة  أداة  يعد  سيما  األئتمان  على  احلصول  بطلب   ترفق  اليت  املالية  البياانت  واقع  من  املالية   مراكزهم  تقومي  حيث   من
( 148 ، 2002 الزبيدي:)  من كل  هي هبا حميطة رئيسة متغريات مخسة  على بدوره يعتمد إذ األئتمان، مدير
 إمجايل/    املسامهي  حقوق  صايف)  و(  املطلوابت  إمجايل  /املوجودات  إمجايل)  و (  املوجودات  إمجايل/    السائلة  املوجودات)

 (.املوجودات إمجايل/  العامل املال رأس) و(  الثابتة املوجودات إمجايل/  املسامهي حقوق صايف)و( املطلوابت

: هو نسيب وزن منها لكل أعطي رئيسة، عناصر ستة على املذكور النوع يعتمد: الوصفي – النوعي التصنيف • 
 االداء) و%(( 15) التنافسي املركز) و%( 10) الشركة فيها  تعمل اليت الصناعة)  من كل(   398 ، 2003 مطر)

 %((.100)  االدارة)و%( ( 50)  املايل الوضع) و% (( 25) النقدي التدقيق) و%(( 20) التشغيلي

 واملستخدمة  املايل  التحليل  مؤشرات  حساب  على  التصنيف  من  النوع  هذا  يعتمد:  املوضوعي  –  الذايت  التصنيف • 
 تقومي  و  املال  رأس  و  املايل  والرفع  والرحبية  النقدية  نسب  من  كل(  20  ،2005   الشماع: )يف  واملتمثلة  املالية  القوائم  من

 . ابملستندات التوثيق و  املايل السوق

 الدين أبصدارات املتعلقة املخاطر بتقييم األئتماين التصنيف وكاالت تقوم(: العاملي) اخلارجي األئتماين التصنيف -2
 والذي عليه، املرتتبة واالقساط الدين فوائد بتسديد الوفاء على املصدر وقدرة سواء، حد   على واحلكومات للشركات

 االكثر هي منها ثالث اال كثرية،  وهي الوكاالت هذه من التصنيفات عليها تبىن اليت األئتمانية للجدارة مؤشر  أهم يعد
 :من كل  وهي العامليي املستثمرين من األئتماين التصنيف ملرجع استخداماً  واألكثر  عاملياً   شهرة

 إذ  العاملية،  التصنيف  وكاالت  أقدم  من  تعد:    Moodys Investors service  املستثمرين  خلدمة  موديز  وكالة*  
 املتحدة الوالايت يف احلديديــــــــــــــــــــــة السكك شركة بتصنيف( مودي جون) قيام  عند( 1909) عام  يف نشاطها بدأت

 املرونــــــــــة ودرجة االدارة جـودة جمال يف التقييم مستويــــــــات برصد تقوم إذ التقومي، مؤسسات إحـــــدى ومن االمريكية،
 يف  تكمن وخدماهتا ،(Dan and 13 Brad street)  مبؤسسة تدعى إذ والقانـــــوين، املؤسسي واألطار  العالية
 والتأمي واملعارف الصناعة)  يف تتمثل( 413-412، 2005) الشماع حبسب  أربع جمموعات اىل الشركات تبويب 

(  AAA) من تبـــــــدأ جمموعات( 9) اىل لشركاتا مستويـــــــات تبويب يتم أنه علماً  ،(العامة واملرافق احلديدية والسكك
 أئتماين   حملل(  1000)  من  اكثر  منهم  العامل،  أحناء  مجيع  يف  موظف (  3000)  يقارب  ما  فيها  ويعمل  ،(  D)  يف  وتنتهي
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 املالية للسندات تصنيف( 29000)و للشركات تصنيف( 12000)و سيــــــــــادي تصنيف( 100) إبجراء وتقوم
 ( . 7 ،2011  زعرتي) العامة

 ألحدى اتبعة متخصصة وكالة:  Standard and poors forcredit Rating بورز و ستاندرز وكالة* 
 Mcgraw مايكروهيل) مؤسسة  وهي االمريكية املتحدة الوالايت يف( والتحليالت البحوث) النشر مؤسسات  أكرب

– Hill)، وكالة به تقوم ما مماثل حنو وعلى( 1923) عام منذ األئتماين التقومي أعمال متارس (moodys)، إذ  
 التحليل عن تقارير بنشر وتقوم العامل، حول بلداً ( 23) يف مكاتبها تتوزع موظف( 8500) عن مايزيد لديها يعمل
 يف مبؤشراهتــــا جيــــدا معروفــــــة أهنا  اذ االستثمار، حبـــــوث جمال يف  خدماهتا وتقومي وسندات اسهم من املنقولة للقيم املايل
) و االيطالية( S&P / MIB) و االسرتالية( S&P /AS 200) و االمريكيــة( S&P 500)  بورصـــة سوق

S&P /TSX  )،بتقومي العامل حول سيادايً  أئتمانياً  تصنيفاً ( 90) من اكثر ابجراء تقوم ذلك، عن انهيك الكندية 
( 2294) وبنحو ، احملدد الوقت  ويف كامل  حنو على بديوهنا الوفاء يف ورغبتها الدول هذه حلكومات املالية القدرة
 ( . 8 ،2011) زعرتي حسب  العامل حول متنوعة ملؤسسات تصنيفاً ( 1724) وحوايل التأمي  لشركات تصنيفاً 

 

 ابلتصنيف عاملية وكالة هي: Fitch for credit Rating اخلارجي األئتماين للتصنيف( Fitch) وكالة* 
  1913/ 12/ 24 بتاريخ( فيتشر جون) قبل من أسست  لندن، يف واآلخر نيويورك يف أحدامها مقران، هلا األئتماين،

 أصغر   وتعد(.  1997)  عام  لندن  يف(  IBCA)  شركة  مع  دجمها  ومت  للنشر،  فتشر  شركة  مسمى  حتت   نيويورك  مدينة  يف
 حشاد حسب  بباريس( Fim alac. SA) لوكالة ابلكامل مملوكة وهي السابقتي، الوكالتيـــــــــــــن مع مقارنة  مؤسسة

 واملؤسسات  للمصارف  تصنيفاً (  3212)و  العامل  حول  سيادايً   ائتمانياً   تصنيفاً (  150)  إبجراء  وتقوم  ،(245،  2006)
 . (9 ،2011)زعرتي حسب  التأمي لشركات تصنيفاً ( 2294)  وبنحو املصرفية غري املالية

 : مها نوعي تضم الزمنية، املدة وفق على -ب

 عن تزيد ال استحقاق مدة ذات األئتمان مبخاطر األئتماين التصنيف وكالة رأي: القصرية للفرتة األئتماين التصنيف* 
 .األمد قصرية املالية ابأللتزامات الوفاء عدم احتمال وحيدد شهراً،( 13)

  ،(أكثر أو سنة) األستحقاق مدة ذات األئتمان مبخاطر التصنيف وكالة رأي: الطويلة للفرتة األئتماين التصنيف* 
 .األمد طويلة املالية ابأللتزامات الوفاء عدم واحتمال



Journal of Human Development and Education for specialized Research (JHDESR) Vo: 3, No: 3, 2017 

           

 
 60 

Journal of Human Development and Education for specialized Research 

 التصنيف درجات على للداللة رموزاً  تستخدم الذكر اآلنفة الثالث العاملية الوكاالت إن ابلذكر، اجلدير ومن     
 (. 2و1) امللحقي يف  مبي هم كما  املذكورتي، للمدتي األئتماين

 :  منها البعض نذكر كثرية،  انواعاً  وتضم: املصنفة األداة معيار وفق على* 

 االلتزامات  ملقابلة  الدفع  يف  والرغبة  السيادية  املالية  ابملقدرة  األئتماين  التصنيف  وكالة  أي:  السيادي   األئتماين  التصنيف*  
 .احملدد الوقت  ويف كامل  بشكل للدول املالية

 مالية  صعوابت يف املصرف دخول إمكانية مدى يف األئتماين التصنيف وكالة رأي: للمصارف األئتماين التصنيف* 
 .مستقبالً  املايل  للدعم احتياجه مدى ث ومن

 كامل  حنو على األصلي واملبلغ الفوائد تسديد على هلا املصدرة الشركة قدرة النوع، هذا يعكس: السندات تصنيف* 
 .احملدد الوقت  ويف

 مقابلة على التأمي لشركة املالية املقدرة يف األئتماين التصنيف وكالة رأي وميثل: التأمي لشركات املالية القوة  تصنيف* 
 .املستحقة التدفقات  أداء عن التوقف حالة يف املتوقع االسرتداد معدل حتديد مع احملددة املواعيد يف االلتزامات

 الغلب تعطى أن ميكن اليت األجنبية ابلعملة ائتماين تصنيف درجة اعلى عن يعرب: البلد لسقف األئتماين التصنيف* 
 .معي بلد يف املصدرين

 .العراق يف السيادي األئتماين التصنيف على الرتكيز سيتم سبق، ومما    

 التصنيف   درجة  مبراقبة  األئتماين  التصنيف  وكالة  قيام  به  يراد  فاالول  األئتماين،  التصنيف  واجتاه  مبشاهدة  خيص  فيما  أما   
 درجة رفع:  اجيايب: )هي ثالثة اجتاهات يف وتتمثل ، القصرية املدة يف لتغريها كبري  احتمال وجود ث ومن األئتماين
 او األئتماين التصنيف درجة رفع إمكانية: وتطور األئتماين التصنيف ختفيض احتمال:  وسليب األئتماين التصنيف
 من  املمتدة  الطويلة  املدة  خالل  درجته  بتغيري  األئتماين  التصنيف  قيام  احتمال  به  فيقصد  الثاين،  اما  ،(تثبيتها  أو  ختفيضها

  الفرتة  يف  حاهلا  على  األئتماين  التصنيف  درجة  بقاء  احتمال:  مستقر : )هي  اربع  اجتاهات  على  وتشمل  ،(سنتي  اىل  سنة)
 التصنيف درجة ختفيض احتمال: وسليب الطويلة الفرتة يف األئتماين التصنيف درجة رفع احتمال: اجيايب و الطويلة
  بي  أي( والسليب االجيايب) احلالتي بي تردد وجود مع السّيما احلدوث اندر ويكون: وتطور الطويلة الفرتة يف األئتماين
 .واخنفاضه االئتماين التصنيف درجة ارتفاع
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 العراق يف" السيادي" الئتماين التصنيف حمددات: الثاين املبحث

 :على التعرف من بد ال العراق،  يف السيادي االئتماين التصنيف" عوامل"حمددات اىل التطرق قبل 

 ( 2016و2015) لعامي العراق يف السيادي االئتماين التصنيف: أوال

 على  والعربية  العاملية  الساحة  على  جيري   ما  حول  بتقييم"  الذكر  اآلنفة  الثالث"  ومنها  الدولية  التصنيف  وكاالت  تقوم     
 والتصنيف  للدولة  السيادي  التصنيف  يف  التفاوت  ث  ومن  واجتماعية،  واقتصادية  سياسية  تغريات  أو  تطورات  من  سواء  حد

 التفاصيل  يف املؤسسات هذه اختالف من واملايل،وابلرغم  املصريف القطاع مؤسسات من لكل املالية واملالءة االئتماين
 من للعراق السيادي التقييم بيان ميكن إذ العامة، الصورة على تتفق فإهنا والسلبية، اإلجيابية التقييم ودرجات وأدوات
 خلدمة موديز" وكالة من( 2016و 2015)  للعامي مكرر B)-)الرمز احتل فيه، إذ ،(3)امللحق اىل النظر خالل

 انحية من أما ،(االلتزامات لتلبية املخاطرة اىل مييل) اجليد املستوى دون فيه االستثمارية البيئة إن مبعىن، ،"املستثمرين
 االئتماين التصنيف درجة بقاء احتمال أي التوايل، على للعامي" مستقر" ضمن  يندرج فإنه االئتماين، التصنيف اجتاه
 املذكورين  وللعامي(  بورز&    استاندرز)  وكالة  من (CaaI)(P  )  والرمز  ،(سنتي  اىل  سنة)  من  الطويلة  املدة  يف  حاهلا  على
  درجة بقاء" مستقر  وابجتاه الطويلة الفرتة يف" مضاربة" عالية وخماطر جداً  ضعيف تصنيف" ضمن أي التوايل، على

  وللعامي ( فيتش) وكالة من السيادي التقييم ضمن( B-) رمز  على استقر حي يف ،"حاهلا على االئتماين التصنيف
 انحية  من  اال  اثبتة،  فيه  االقتصادية  الظروف  كانت   إن  قليلة  تكون  االلتزام  على  قدرته  ذلك،  معىن  التوايل،  على  املذكورين
 بـ والثاين" الطويلة الفرتة يف حاهلا على االئتماين التصنيف درجة  بقاء احتمال -مستقر" بـ متثل االول اختلف، االجتاه

 .   منخفض سيادي تقييم ضمن يكون وبذلك ،"الطويلة الفرتة يف االئتماين التصنف درجة ختفيض احتمال -سليب"

 تسديد  يف  احلكومة  إبخفاق  املتمثلة  السيادية  واملخاطر  السيادي  اإلخفاق  كلفة  إن  األكادميية،  الدراسات  تؤكد  وعليه،  
 تكاليف  عليه، يرتتب  مما ما لدولة االئتماين االنتشار أو التصنيف يؤشره ما وفق على اخلارجيي دائنييها أمام التزاماهتا
 :  منها البعض نذكر ،(57-56 ،2012) قاسم حسب  للبالد الكلي االقتصاد يتحملها إضافية

 سواء  وارتباطاته املصرف ملمارسات الدعاية تؤدي أن احتمال أي:املالية السوق  يف ( الشهرة خماطر) السمعة تكاليف*
  تقريره  السمعة تقييم معهد أصدر املذكور، اجملال ويف كمؤسسة،  مبصداقيته الثقة خسارة اىل ال أم صحيحة أكانت 
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 السياسية والشفافية االنسان وحقوق  والتسامح االمن) منها عدة  اعتبارات وفق على الدول برتتيب  اخلاص  السنوي
 اىل( 1) من مقياس على ضعيفة أو سيئة مسعة ذات دولة( 16) بنحو( 2017) لعام تقريرها وضمن ،(واالقتصادية

 على  السمعة  حيث   من  الدول  هذه   مقدمة(  والنرويج  وأسرتاليا  وسويسرا  وكندا  السويد)  دول  من  كل  احتلت   اذ  ،(100)
 (.4) امللحق يف انظر( )16) الدول بي من" االسوء" األوىل املرتبة العراق احتل حي يف كافة،  املستوايت

 يف مبا التجاري االئتمان طلب عن مضافة تكاليف وقبول متويلها كلف  حيث  من التجاري االئتمان تكاليف • 
 .التجارة متويل يف التقليدية غري  الوسائل اىل اللجوء أو التجاريي الوسطاء تعدد ذلك

 لألوراق الكلية السوقية القيمة يف التغريات نتيجة املال  ورأس األرابح هلا تتعرض اليت املخاطرة: السوق خماطر • 
 عاملية وكوارث االقتصادي الكساد مثاهلا  للدولة والسياسي االقتصادي النظام يف جوهرية تغريات هناك السّيما املالية،
 اخنفاض ث ومن متوقعة، غري الزايدة كانت   إن السيما الفائدة أسعار إرتفاع يف السوق خماطر وتكمن سياسية، وأزمات
 .الدخل اثبتة للسندات السوقية القيمة

 وضعه تدهور بسبب  املصرف هلا يتعرض  املخاطر من جمموعة هي(: اسرتاتيجية خماطر) السياسية الكلف • 
 آخر، مبعىن ،(اخل وسياسية، وتكنولوجية واجتماعية اقتصادية) تكون قد ألسباب السوق يف االسرتاتيجي

 البيئة ظل يف للمصرف املرحبة واملنتجات اجلغرافية املناطق اختيار على املصرف قدرة مدى اىل" االسرتاتيجية"تشري
 . االعمال لبيئة اخلاطى   اإلدارة تقومي من املخاطر هذه تنشا   إذ املعقدة، املستقبلية

 وإدارة  التامينات  جمال  يف  املتخصصة(  Atrdius)  االمريكية  املؤسسة  قامت   ،"أعاله  الفقرات  وفق"  املذكور  اجملال  يف  و
  أخرى  دول اىل أنشطتهم نقل يف  الراغبي املستثمرين لفائدة واالقتصاد احلوكمة جمال يف معلومات توفر واليت االزمات
  السوق  ومنو ابلعملة املرتبطة االقتصادية واملخاطر" واالضراابت احلروب"  السياسية املخاطر دراسة على العامل، حول

 وعلى ،"املخاطر خريطة" امسها خريطة يف ميداين وبشكل النتائج فيها خلصت  والبيئة، ابلتنمية مرتبطة أخرى وعوامل
 اىل معتدل) و( معتدل)و( معتدل اىل متدين) و( متدين: )خطر من كل  هي  جمموعات( 6) اىل العامل  قسمت  وفقها،
  عام  يف( ابلغة خطورة) الدول  جمموعة ضمن العراق صنفت  ،وعليه،(ابلغة خطورة) و( عايل) و ( عايل
 االقتصادية احلرية مؤشر وفق وعلى ،(1 ،2017 ابلعامل األخطر الدول بي من األوىل ابملراتب  العراق()...2017)

( القضائي والنظام القانون سلطة)منها موشرات أو معايري( 10) تضم اليت االمريكية" هريتيج" مؤسسة من الصادر
( العمل حرية)و ( االعمال أنشطة ممارسة حرية)و(  املفتوحة األسواق)و( التنظيمية والكفاءات( )احلكومة حجم)و
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 تعتمد اذ ،(والتجارة النقد حرية)و( العمالة احكام )و( الرتاخيص متطلبات استكمال تكلفة)و( االعمال بريوقراطية)و
  والتسرت  والعمولة الرشوة) كـ  للقواني املخالفة األنشطة مكافحة وجهود الضريبة) مثاهلا االقتصاد موارد على تصنيفها يف

  دولة ( 178) اصل من عربيا( 13) واملرتبة عامليا( 171) بدرجة األخرية املراتب العراق احتل اذ(( اخل...التجاري،
 سبق، ومما ،(1، 2016 االقتصادية احلرية مؤشر  يف العامل دول بي( 171) املرتبة حيتل العراق(. )... 2016) لعام
 :أدانه يف الفقرة اىل للعراق السيادي التقييم اخنفاض سبب  يرجع

 :يف وتتمثل: العراق يف" املنخفض"السيادي االئتماين التصنيف حمددات: اثنيا

  اخنفاض  يصاحبه لألسعار العام املستوى  يف ومستمر كبري  ارتفاع:" أنه على التضخم  يعرف: التضخم معدل إرتفاع-1
  النفقات يف زايدة النقدي اإلصدار يف الزايدة يرافق عندما تسارعا أكثر" التضخم" يصبح اذ للنقود، احلقيقية القيمة يف

 ارتفاع إن مبعىن، ،(277 ، 2009 وأرسالن اجلنايب")الضرائب  من بدال احمللية ابلقروض متويلها يتم اليت احلكومية
 إن ،(1)رقم اجلدول من ويالحظ صحيح، والعكس  القروض متويل على احلكومة قدرة عدم على يدل املذكور املعدل

%   1ر6)  اىل  اخنفاضه  ث  ومن(  2013)  عام  يف%(  1ر9)  بنحو  كان  اذ  ملحوظا،  تذبذاب  شهدت  التضخم  معدالت
 العراقي  املركزي  للبنك  اليومي  التدخل  اىل  يرجع  ذلك  وسبب   التوايل،  على(  2015)و(2014)  العامي  يف%(  1ر4و
 حفاظاً " التداول من النقد سحب  اجل من الدوالر بيع السيما"  األجنبية العملة مزاد عرب األجنيب الصرف سوق يف

  املركزي   البنك  مبيعات  كانت   التضخم،اذ  من  للحد  امسي  كمثبت   واستخدامه  الدينار  صرف  لسعر  النسيب  االستقرار  على
( 2014)و(  2013)  عامي   يف   دوالر  مليون(  51700)و  دوالر   مليون(53231)  بنحو  األجنبية  العملة  من  العراقي
 املذكورين، العامي يف دوالر مليون( 51700)و دوالر مليون( 62000)بنحو مشرتايته كانت   حي يف التوايل، على
 عامي   يف%(  101)و%(  85)بنسب   رئيس  بشكل  االستريادات  لتغطية  املشرتايت  من  أعلى  املبيعات  نسب   كانت   أي
 ارتفاعا شهد أنه اال ،(26 ،2013 النقدية السياسة العراقي،تقرير املركزي البنك) التوايل على( 2014) و(2013)

 وحملدودية  جهة  من  االستهالكي  اجلانب  حنو  العراق  يف  االقتصادي  النشاط  توجه  نتيجة(  2016)  عام%(  2ر0)  بنسبة
 . أخرى جهة من النفطي املورد لسيادة الكلي العرض تنوع وعدم
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 ( 2016-2013) للمدة العراق يف التضخم معدل: (1) رقم جدول

 معدل التضخم )%( السنة

 1ر9 2013

 1ر6 2014

 1ر4 2015

  2ر0   2016

  
 .خمتلفة وصفحات سنـــــــوات السنوية، اإلحصائية النشرة  العراقي، املركزي البنك: املصدر            

 

 توفر ضرورة مع معينة فرتة يف القومي  الناتج على  تطرأ اليت الزايدة" أبهنا التنمية تعرف :القتصادية التنمية وضع-2
 ينتظر اليت او" القائمة اإلنتاج فروع إنتاجية رفع" القائمة اإلنتاجية املؤسسات يف وتنظيمية وفنية تكنولوجية تغريات
 عن  فضال  االقتصادية،  للموارد  اإلنتاجية  الطاقة  زايدة  إحداث  اىل  تنصرف  بذلك  وهي  ،(8  ،2012  قانة  بن")انشاؤها

 تغريات  حبدوث ابلضرورة ربطه دون احلقيقي الفرد دخل متوسط يف زايدة"االقتصادي النمو تتضمن مركبة ظاهرة إهنا
  مقروان  وأساسي هام كعنصر(  313 ،2006 وقطف العيسى")والكساد الركود وعكسه واجتماعية اقتصادية هيكيلية
 ينتج مما اخلارجية، العالقات ويف  احمللي اجملتمع يف والثقافية والسياسية واالجتماعية االقتصادية اهلياكل يف تغري حبدوث

 .لالستمرار قابلة تكون وان احلقيقي الفرد دخل مستوى يف تراكمية زايدات توليد  ذلك عن

 :يف تتمثل واجتماعية اقتصادية إصالحات حتقيق اىل هتدف االقتصادي االمناء عملية إن سبق، ومما

 .االقتصادي والبنيان اهليكل يف تغيريات  إجراء*

 .الدخل توزيع يف أكرب عدالة حتقيق* 
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 وأتخذ"  أمسية"  نقدية  وليست "  حقيقية"  زايدة  تكون  أن  على  القومي،  الدخل  من  الفرد  نصيب   متوسط  يف  زايدة  حتقيق*  
 .االستمرارية صفة

 .واخلدمات السلع بنوعية األهتمام* 

 على تكون قد" اقتصادية" منها البعض يذكر( 52 ،2011 والوادي العساف) عديدة مؤشرات االقتصادية وللتنمية 
 : شكل

 .للفرد السنوي الدخل إمجايل من متوسط  معدل*

 (.الديون أو االسترياد أو التصدير معدل)كـ  اإلمجايل القومي الناتج من خمتلفة نسب * 

 (. الصادرات قيمة اىل الدين خدمة) كـ  بينها فيما نسب * 

 .اإلمجايل احمللي الناتج من الفرد نصيب *  

 االقتصادية احلرية مؤشر ضمنها من االمريكية" هريتيج" مؤسسة منها دولية جهات تعدها اليت" مركبة" مؤشرات أو 
 ".الذكر السابقة"

 على   يعتمد  ،"االقتصادية  التنمية  خيص  فيما"التصنيف  من  النوع  هذا  مثل  يف  الدويل،  النقد  صندوق  ان  كله،  ذلك  مع  اال
 .االقتصاد يف التصنيع درجة

 املباعة  واخلدمات املنتجة السلع قيمة االمجايل احمللي ابلناتج يقصد: اإلمجايل احمللي الناتج منو معدل إخنفاض  -2
 معدل وجود إن وابلتايل ،(سنة) معينة زمنية فرتة خالل( السوقية القيمة")احمللي"السوق يف( النهائية واخلدمات السلع)
 يف املذكورة االحصائيات ومن صحيح، والعكس السداد على للحكومة اكرب مقدرة ذلك يعين ومرتفع، مستقر منو

-)  و%( 0ر4-) سالبة وبنسب  العراق يف احلقيقي احمللي الناتج منو معدالت إخنفاض يتضح ،(2) رقم اجلدول
  عام من الثاين النصف منذ متزامنتي ازمتي واجه قد ألنه ذلك ،(2015و  2014) عامي يف التوايل على %( 2ر4
" داعش" اإلرهابية اجملاميع ضد العسكرية العمليات  استمرار حيث  من األمين الوضع تردي  يف واملتمثل( 2014)

 النفط أسعار وصدمة املناطق، لتلك التحتية البىن يف تدمري من  عنه جنم وما  العراقية احملافظات من عدد يف املتواجدة
 ،"الواحد للربميل دوالر( 110)حبدود برنت  خام سعر" مطردا، هبوطا( 2014) حزيران منذ شهدت حيث  العاملية،

 أسعار   اهنيار) ...للربميل  دوالر(  50)  دون  اىل(  2015)  عام  من  الثاين  كانون  شهر  من  األوىل  األايم  يف  اخنفض  انه  اال
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  العملة وقوة" والطلب  العرض بي التفاعل أي "السوق اساسيات)منها عدة ألسباب( 1 ،2015 وتداعياته النفط
 إاليرادات على اعتماده" ريعي اقتصاد انه جانب  اىل السوق يف املضاربي نشاط أتثري عن فضالً " الدوالر" االمريكية
 تنوع وعدم جهة من( 2015) يف الصادرات امجايل من%( 99) بدورها شكلت  اليت النفطية الصادرات من املتأتية
 .احلقيقي احمللي الناتج  منو اخنفاض ث  ومن( أخرى جهة من الدخل

 ( 2016-2013) العراق يف اإلمجايل احمللي للناتج احلقيقي النمو معدالت (:2) رقم جدول

 معدل النمو الحقيقي )%( السنة         

 7ر6 2013

 0ر4- 2014

 2ر4- 2015

 10ر3 2016

 

 النقد صندوق: على  ابالعتماد الباحثتان قبل من استخرجت : املصدر                   

 . متفرقة صفحات ،2016 أكتوبر، ،((((IMF الدويل،                             

 

 صفتها وتكتسب  ،(سنة) الزمن من حمددة ملدة والنفقات لاليرادات احتمايل تقدير املوازنة تعد :املوازنة عجز-4
 احلكومة قدرة عدم  على دليل للدولة العامة املوازنة عجز إن وعليه، التشريعية، السلطة من عليها املصادقة بعد الشرعية
 ، (3)رقم اجلدول يف مبيـــــــن وكما النفقــــــات، لتغطية مايلزم توليد على الضرييب النظام قدرة وعدم القرض سداد على

  عام  يف%( 22ر60-) حنو اىل( 2013) عام%( 13ر6-) من سالبة وبنسب  العامـــة املوازنـــــة يف العجـــــز تصاعد
 النفطية  اإليرادات  شحة  اىل  يعود  ذلك  وسبب   اإلمجايل،  احمللي  الناتج  من  نسبته  اخنفاض  حاصل  وكتحصيل  ،(2016)
  على أساسي  بشكل يعتمدان العراقي واالقتصاد املوازنة وان  والسيما" الذكر اآلنفة العاملية النفط أسعار الخنفاض"

 من فيه النفطية العوائد اخنفضت  الصعبة،اذ العملة من العراق دخل امجايل من%( 95) يشكل اذ النفطي، القطاع



Journal of Human Development and Education for specialized Research (JHDESR) Vo: 3, No: 3, 2017 

           

 
 67 

Journal of Human Development and Education for specialized Research 

  وزارة()2015)   عام  من  األول  النصف  يف  دوالر  مليار(  25ر5)  اىل(  2014)  عام  يف  الواحد  للربميل  دوالر  مليار(  84)
 (.       2 ،2015  العراقية النفط

 ( 2016-2013) للمدة العراق يف اإلمجايل احمللي الناتج من وكنسبته العامة املوازنة عجز (:3) رقم جدول 

 %( /دوالر مليار)                                         

 الناتج المحلي اإلجمالي السنة

(1) 

 عجز الموازنة 

(2) 

نسبته من الناتج المحلي 
 (3اإلجمالي  )

 5ر8- 13ر6- 234ر6 2013

 5ر6- 12ر5- 222ر5 2014

 13ر7- 22ر6- 165ر1 2015

 14ر1- 22ر06- 156ر3 2016

 

 .متفرقة صفحات  ،2016 أكتوبر، ،(( IMF الدويل، النقد صندوق( 2و 1) العمودين: املصدر

 .الباحثتان قبل من استخرج( 3) العمود

 والواردات" النفطية وغري منها النفطية" دولة أي وواردات صادرات التجاري امليزان ميثل :التجاري امليزان عجز -5
 من كل  اعتماد على يدل فيه العجز ظهور فإن ث، ومن واالستثمار، واإلنتاج االستهالك ألغراض املختلفة السلعية
 مليار( 16ر7-) بقيمة عجزا للعراق التجاري امليزان سجل اذ اخلارج، من املالية املوارد على واخلاص العام  القطاعي
 اخلارجية التجارة امجايل( = 65ر1) واخلدمات السلع من وارداته( + 48ر4) واخلدمات السلع من صادراته)دوالر

 النقد صندوق() 2016) عام يف%( 72ر6) بنحو كانت   اإلمجايل احمللي الناتج من األخرية ونسبة( ( 113ر4)
 من أكرب بنسبة االستريادات زايدة ث ومن العراقية االستريادات يف الكبري االرتفاع بسبب  وذلك( 4 ، 2016 الدويل

 نسبة كانت   حي يف ذاته، للعام اخلارجية التجارة امجايل من التوايل على%( 42ر6)و%( 57ر4) بنحو الصادرات
 قادرة  غري  العراقية  السلعية  الصادرات  ان  يعين،  مما  ،%(74ر3)  بنحو  ضعيفة"  الواردات"  لالستريادات  الصادرات  تغطية
 .العراقي االقتصاد منها يعاين اليت اهليكلية االختالالت نتيجة السلعية الواردات تغطية على
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 سيادي  تصنيف ضمن ادراجه ث ومن الوفاء عدم خماطر زايدة على يدل والذي اخلارجية املديونية حجم ارتفاع-6
 عام لغاية( 2013) عام من للعراق  اخلارجية املديونية حجم ارتفاع يتضح ،(4)رقم اجلدول بياانت ومن  منخفض،

( 2013) عام%( 25ر3) من اإلمجايل احمللـــي الناتــــــج من نسبتـــــه ارتفـــــاع جانب  اىل%( 18ر2) بنسبة( 2016)
 مع اال موازينها، يف العجز متويل اجل من سيادية سندات وإصدار االقرتاض نتيجة( 2016) عام%( 45ر5) اىل

 ال  ان على الدوليي والبنك النقد صندوق معيار وفق على اخلارجية للمديونية اآلمنة احلدود ضمن العراق يعد ذلك،
 (. 10 ،2016االستثمار ضمان%(.)50)  حاجز اإلمجايل احمللي الناتج من الديون نسبة فيها تتجاوز

 ( 2016-2013) للمدة العراق يف اإلمجايل احمللي الناتج من ونسبته اخلارجي الدين(: 4) رقم جدول

 / %( دوالر مليار)

 الدين اخلارجي  السنة

(1 ) 

 (3نسبته من الناتج احمللي )

 25ر 3 59ر 3 2013

 25ر 9 57ر 6 2014

 40ر 6 67ر 1 2015

 45ر 5 71ر 1 2016

 

 متفرقة صفحات ،2016 أكتوبر، ،((((IMF الدويل، النقد صندوق ،(1) العمود : املصدر

 .الباحثتان قبل من استخرج( 2) العمود
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 الستناجات

 ائتماين  تصنيف  على  البلد  حصل  كلما  اي  األئتمانية،  اجلدارة  لتقومي  رئيساً   معياراً   السيادي  االئتماين  التصنيف  ميثل  -1
 . املالية ابأللتزامات الوفاء عدم احتماالت يف اخنفاض يقابله مرتفع سيادي

  للعامي  مكرر B)-)الرمز احتل إذ ،"منخفض سيادي تصنيف" ضمن كان  للعراق السيادي التقييم إن -2
 وكالة  ومن اجليد، املستوى دون فيه االستثمارية البيئة"املستثمرين خلدمة موديز وكالة من كل  من( 2016و 2015)
 جدا ضعيف تصنيف( "بورز&  استاندرز) وكالة من(CaaI)(P ) والرمز ،"قليلة تكون االلتزام على قدرته(" فيتش)

&   استاندرز)و موديز وكاليت قبل من االئتماين التصنيف اجتاه وفق وعلى الطويلة، الفرتة يف" مضاربة" عالية وخماطر
  الفرتة  يف حاهلا على االئتماين التصنيف درجة بقاء احتمال" التوايل على للعامي " مستقر" ضمن  اندرج فقد ،(بورز

 .سليب" والثاين  مستقر" فاالول ،(فيتش) وكالة قبل من االجتاه انحية من اختلف انه اال ،"الطويلة

 واخنفاض (  2016)   عام  يف%(  2ر0)  بنسبة  التضخم  معدل  ارتفاع  اىل  ذلك  أسباب  يعود  السابقة،  الفقرة  وفق  على-3
( 2015و 2014)  عامي يف%( 2ر4-) و %( 0ر4-) سالبة بنسب  اإلمجايل احلقيقي احمللي الناتج منو معدل يف

  عام%( 13ر6-) من سالبة بنسب  املوازنة من كل  وعجز العاملية، النفط أسعار وصدمة فيه من األمين الوضع لرتدي
-)   بقيمة  التجاري  امليزان  وعجز  النفطية  اإليرادات  شحة  نتيجة(  2016)  عام  يف%(  22ر60-)  حنو  اىل(  2013)
 املديونية معدل ارتفاع  وأخريا صادراهتا مع مقارنة اقيةالعر  االستريادات يف الكبري االرتفاع بسبب  دوالر مليار ( 16ر7

 اجل من سيادية سندات وإصدار االقرتاض نتيجة( 2016) عام لغاية( 2013) عام من%( 18ر2) بنسبة اخلارجية
 . موازينها يف  العجز متويل

 املرتبة) احتل فقد ،(السمعة تكاليف) كـ  إضافية تكاليف للعراق الكلي االقتصاد على يرتتب  الثالثة، للنقطة ووفقا -4
 السياسية، واملخاطر السوق وخماطر(( 2017) لعام دولة( 16) أصل من السمعة تقييم معهد تقرير وفق على األوىل
 بدرجة  األخرية املراتب   وانل  املخاطر،  خريطة  وفق  على(  2017)  عام  يف(  ابلغة  خطورة)  الدول  جمموعة  ضمن  وصنف

 .االقتصادية احلرية مؤشر وفق على(  2016) لعام دولة( 178) أصل من عربيا( 13) واملرتبة  عامليا( 171)

 

 املقرتحات 
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 .العراقي االقتصاد ابختالالت عميقة معرفة تعتمد املعامل واضحة اسرتاتيجية اقتصادية خطة وضع ضرورة-1

 واالستثمار  اخلاص  والقطاع  الدولة  قطاع  إمكاانت  توظيف  خالل  من  بواقعها  والنهوض  االقتصادية  القطاعات  تنمية-2
  ينجم مما للثروة، وحيد كمصدر  النفط على االعتماد من احلد  أجل من اثبت  سياسي وهنج  منسق مسار يف األجنيب

 . أخرى جهة من االنفاق انحية من املوازنة عبء من والتخفيف جهة  من وزايدهتا العامة اإليرادات تنويع ذلك عن

 حتركات يف الشفافية حيث  من سليم حنو على" النفطية" اإليرادات" املوارد إدارة يتطلب  السابقة، الفقرة وفق على-3
 لألجيال  ضمان" االدخار صناديق من كل  مها االدخارية، االليات من نوعي بي التمييز جيب  السيما امليزانية أموال
 .العام  األنفاق  انتظام  حتقيق  شاهنا    من  اليت  التثبيت   وصناديق"  النفطية  الثروة  نفاذ  بعد  النفطية  الثروة  من  االستفادة  االحقة

 خنو إجيابيا منطلقا تشكل اليت االقتصادية العجلة تفعيل اجل من والسياسي األمين الصعيدين على االستقرار توفري-4
 . فقط التجاري امليزان عجز وليس  العجز أنواع كل  خفض

 املراجع

 . 2470 عدد املعلومات، بنك. واجمللة البحوث دائرة. 2007. العربية املصارف احتاد-1

 ومتطلبات املايل والتحرير االقتصادي التحول ضرورات بي املالية االوراق أسواق. 2008. وليم عاطف اندراوس،-2
 .اجلامعي الفكر دار: االسكندرية. تطويرها

 ( 2015 ،17 االول كانون)  www.aljazeera.net      اجلزيرة،. وتداعياته النفط اسعار اهنيار... -3

 االقتصاد قسم-واألحباث لالحصاء  العامة املديرية: بغداد. 2013.النقدية السياسة تقرير. العراقي املركزي البنك-4
 .النقدية والسياسة الكلي

 .واألحباث لإلحصاء العامة املديرية: بغداد. خمتلفة سنوات. السنوية اإلحصائية النشرة. العراقي املركزي البنك-5

 .للتخطيط العريب املعهد: الكويت . املايل التحليل يف املعاصرة االجتاهات. 2005.العباس بلقاسم،-6

 للنشر  أسامة دار: عمان(. اسرتاتيجيات-مناذج – نظرايت) التنمية اقتصاد. 2012. حممد إمساعيل. د قانة، بن-7
 .والتوزيع
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(. آب) ،44 عدد ،(4) سنة التنمية، جسر سلسلة. األئتمانية اجلدارة مؤشرات. 2005.انجي. د التوين،-8
 .للتخطيط العريب املعهد: الكويت 

) )  www.alhurrahadath.netحدث، احلرة. العامل يف مسعة االسوء العربية الدول على تعرف... -9
 (   2016،  14 اغسطس

: بريوت. النقدية والظرية واملصارف النقود. 2009.أرسالن ايسي رمزي. د و مجيل، عجمي هيل. د اجلنايب،-10
 .والتوزيع للنشر  وائل دار

 2/  ابزل موسوعة-الداخلي االئتماين والتصنيف اخلارجي االئتماين التصنيف اىل دليلك. 2006.نبيل حشاد،-11
 . 

. العالقات وتطوير تنمية ادارة. الربكة دلة جمموعة. 1996.األئتمانية املالئمة حسب  والتصنيف العربية الدول-12
 .الثاين العدد. سنوية ربـــــــــــع نشرة

 .والطباعة والتوزيع  للنشر املسرية دار : عمان. الكلي االقتصاد مبادى. 2011.علي حسام. د داود،-13

 .والتوزيع للنشر  وائل دار: عمان. االئتماين والتحليل املصريف االئتمان ادارة. 2002.حممود محزة الزبيدي،-14

: حلب  جامعة. ماجستري رسالة. السوري االقتصاد يف تطبيقه وآفاق االئتماين التصنيف.  2011. رامي زعرتي،-15
        www.ncosyria.com                      االقتصاد كلية

 املالية للعلوم العربية االكادميية جملة. املتعثرة  القروض وحتصيل ادارة. 2005. حسن حممد خليل الشماع،-16
 .عدد بدون واملصرفية،

 .أكتوبر. 2016.(IMF)  الدويل النقد صندوق-17

 العربية املؤسسة: الكويت . 2016(. 2018-2000) األداء مؤشرات–  العريب االقتصاد. االستثمار ضمان-18
 .ديسمرب –أكتوبر. الرابع الفصلي العدد. والثالثون الرابعة السنة. الصادرات وائتمان االستثمار لضمان

 العريب املعهد: الكويت . االقتصادي واألداء االئتمانية اجلدارة مؤشرات حتليل.  2005.امحد طلفاح،-19
 .للتخطيط
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                                                        حدث، احلرة. ابلعامل االخطر الدول بي من االوىل ابملراتب  العراق... -20
www.alhurrahadath.net (2017 ،3 حزيران) 

                          ،2016 لعام االقتصادية احلرية مؤشر يف العامل دول بي( 171) املرتبة حيتل العراق... -21
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  دار: عمان. االقتصادية والتنمية التخطيط. 2011. الوادي  حسي حممود . ود عارف، امحد. د العساف،-22
 .والطباعة  والتوزيع للنشر املسرية

. وتطبيقات  مبادى – الكلي االقتصاد. 2006.قطف سليمان إبراهيم. د و الدين، سعد نزار. د العيسى،-23
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 واحلفاظ الكلي  االقتصادي االستقرار بناء - للعراق النقدية السياسة. 2012.صاحل حممد مظهر. د قاسم،-24
 .احلكمة بيت : بغداد. سليم مايل  نظام على

 .للطباعة وائل دار: عمان. االستثمارية احملافظ ادارة. 2005. تيم فايز و حممد، مطر،-25

. واالستخدامات واالدوات  واالساليب  واالئتماين املايل التحليل يف احلديثة االجتاهات.  2003. حممد مطر،-26
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 (1) رقم ملحق 

 الثالث للوكاالت" اآلجل القصري" السيادية األئتمانية للجدارة التصنيف رموز

(MOODYS ، Standard & Poors، Fitch Rating) 

 (:MOODYS)  السيادي األئتماين التصنيف رموز -1

 املعىن الرمز

1- ST  أعلى وأقوى قدرة على الوفاء ابأللتزامات قصرية المد 

ST- 2  قدرة فوق املتوسط على الوفاء ابأللتزامات قصرية المد 

ST – 3 قدرة متوسطة على الوفاء ابأللتزامات قصرية األمد 

ST – 4  قدرة دون املتوسط على الوفاء ابأللتزامات قصرية األمد 

 

 املصدر: د. انجي التوين، مؤشرات اجلدارة األئتمانية، )الكويت: املعهد العريب للتخطيط، 

 .3(، ص2005سلسلة جسر التنمية، العدد الرابع والربعون، السنة الرابعة، آب،           

 (:Standras and poors)رموز التصنيف األئتماين السيادي  -2

 املعىن الرمز

A- 1 مقدرة قوية على الوفاء ابأللتزامات املالية 

A- 2  مقدرة كافية على الدفع ، ال ان الدرجة النسبية لألمان اقل مما
 A- 1يف حالة اإلصدارات ذات التقييم  

A – 3   مقدرة كافية على الدفع ، ال اهنا اكثر حساسية جتاه اآلاثر
 السلبية لتغري الظروف من التصنيفات السابقة 
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B  مقدرة مضاربية على الدفع يف الوقت احملدد 

C  مقدرة مشكوك فيها للدفع 

 املصدر: الدول العربية والتصنيف حسب املالئمة األئتمانية، جمموعة دلة الربكة، ادارة

 . 24  -23، ص1996تنمية وتطوير العالقات، قراءة خمتارة، نشرة ربــع سنوية، العدد الثاين، ديسمرب، 

 

 (: Fitchرموز التصنيف األئتماين السيادي)--3

 املعىن الرمز  

F + 1 درجة وجودة عالية يؤشر 

 استيعاب قوي لأللتزامات املالية 

F – 1 جودة عالية يف الوفاء ابأللتزامات 

F2 درجة جيدة مقنعة ابلوفاء ابأللتزامات 

F3  درجة وسطى ومالئمة للوفاء ابأللتزامات 

B  "قدرة قليلة من اللتزام " ان كانت الظروف القتصاية اثبتة 

C  امكانية اللتزام ابلسداد عالية " يف حال كانت الظروف
 القتصادية اثبتة"

D فشل ابأللتزامات املالية 
Source: Beattie , vivien and Susan Searle , 1992 : 47.                           
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 (2ملحق رقم )

 درجات التصنيف الئتماين "لالجل الطويل" حسب الوكالت العاملية

مستوى املخاطر  
 الئتمانية

 & MOODYS Standard املعىن
Poors 

Fitch 
Rating 

 

 

 

 

 

 

 درجة الستثمار: 

لخنفاض مؤشر 
درجة املخاطر 

 الستثمارية

 

 

 

 

و أعلى جودة األكثر أماان 
لتصنيف اجلدارة األئتمانية 
السيادية" احتمال صغري 

%( حلالة عدم 2بنسبة )
 السداد"

Aaa AAA AAA 

 جدارة ائتمانية عالية
تصنيف قوي جلودة اجلدارة "

األئتمانية السيادية واحتمال 
%( حلالة عدم 4نسبة )

 السداد"

Aa1 +AA +AA 

Aa2 AA AA 

Aa3 -AA -AA 

جدارة ائتمانية عالية" 
تصنيف فوق املتوسط جلودة  

اجلدارة األئتمانية السيادية 
واحتمال إن عدم السداد  

 %(" 10ليتعدى نسبة )

A1 +A +A 

A2 A A 

A3 -A -A 

جدارة ائتمانية متوسطة إىل 
أقل من متوسطة "تصنيف يف 

Baa1 BBB+ BBB+ 

Baa2 BBB BBB 
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مستوى متوسط جلودة   
 اجلدارة األئتمانية السيادية"

Baa3 -BBB -BBB 

 

     

 

 

 

 

 

درجة املضاربة: 
مؤشر لرتفاع درجة 

 املخاطر الئتمانية

 غري استثمارية

تصنيف دون املتوسط جلودة "
 اجلدارة األئتمانية"

 

Ba1 +BB +BB 

Ba2 BB BB 

Ba3 -BB -BB 

"تصنيف ضعيف   خماطرة
 للجدارة األئتمانية"

B1 B+ B+ 

B2 B B 

B3 -B -B 

"تصنيف   خماطرة عالية
ضعيف جداا )خماطر 

املضاربة(" + "تصنيف  
ضعيف جداا )خماطر مضاربة 

 عالية("

Caa1 CCC +CCC 

Caa2  CCC 

Caa3  -CCC 

CA   

"تصنيف ضعيف جداا  متعثرة
) خماطر ومضاربة حادة(" أي 

اضعف تصنيف ميكن ان 
 حتصل عليه الدولة

C   

  DDD 

  DD 

 D D 

 املصدر: من عمل الباحثة ابلعتماد على:
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عاطف وليم اندراوس، أسواق األوراق املالية بني ضرورات التحول القتصادي والتحرير املايل ومتطلبات  -1
 . 126( ، ص 2008تطويرها، الطبعة الوىل، )السكندرية: دار الفكر اجلامعي، 

( ،  2005حممد مطر، فايز تيم، إدارة احملافظ الستثمارية، الطبعة الوىل، )عمان: دار وائل للطباعة، -2
 .122- 120ص

لسلة جسر التنمية، د. انجي التوين، مؤشرات اجلدارة األئتمانية، )الكويت: املعهد العريب للتخطيط، س-3
 . 3(، ص2005العدد الرابع والربعون، السنة الرابعة، آب، 

 (3ملحق رقم )

 ( 2016و  2015التقييمات السيادية يف الدول العربية"من ضمنها العراق" هناية عامي )

 

 

 

 الدولة

 الوكالت الدولية

Standard & 
Poors 

MOODYS Fitch Rating 

 2015هناية 

 

هناية 
2016 

هناية 
2015 

هناية 
2016 

هناية 
2015 

هناية 
2016 

 

  BB- األردن

 مستقر 

-BB 

 سليب

BI 

 مستقر 

BI 

 مستقر 

- - 

  Aa2 - - المارات

 مستقر 

Aa2 

 سليب 

- - 
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  BBB- البحرين

 سليب 

BB  

 مستقر 

Baa3   

 سليب

Ba2   

 مستقر 

-BBB 
 مستقر 

+BB  

 مستقر 

   Ba3 - - تونس
 مستقر 

Ba3   
 مستقر 

-BB  

 مستقر 

-BB 

 مستقر  

 - - - - - - اجلزائر

  A+ السعودية

 سليب

A- 

 مستقر 

Aa3  

 مستقر 

AI 

 مستقر  

AA   

 مستقر 

-AA 

 سليب

 - - - - - - السودان

 - - - - - - سوري 

  B- العراق

 مستقر 

-B 

 مستقر 

CaaI(P)  
 مستقر 

CaaI(P )  
 مستقر 

-B  

 مستقر 

-B 

 سليب

سلطنة 
 عمان

+BBB  

 سليب

BBB  

 مستقر 

AI 

 سليب

BaaI   

 مستقر 

- - 

   AA قطر

 مستقر 

AA 

 مستقر 

Aa2 

 مستقر 

Aa2  

 سليب 

AA   

 مستقر 

AA 

 مستقر 

 AA مستقر  AA الكويت

 مستقر 

Aa2 

 مستقر 

Aa2  

 سليب 

AA   

 مستقر 

AA 

 مستقر 

 B -B B2 B2 B -B- لبنان
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 مستقر  سليب سليب سليب سليب سليب

   B - - - - ليبيا

 مستقر 

B 

 مستقر 

  B- مصر 

 اجيايب

-B 

 اجيايب

B3   

 مستقر 

B3   

 مستقر 

B 

 مستقر 

B 

 مستقر 

  BBB- املغرب 

 مستقر 

-BBB 
 مستقر 

BaI   

 مستقر 

BaI   

 مستقر 

-BBB 
 مستقر 

-BBB 
 مستقر 

 - - - - - - اليمن

(، )الكويت: املؤسسة العربية 2018-2000مؤشرات األداء )–املصدر: ضمان الستثمار، القتصاد العريب 
ديسمرب ، –لضمان الستثمار وائتمان الصادرات، العدد الفصلي الرابع، السنة الرابعة والثالثون، أكتوبر 

 . 17(،ص 2016

 (4ملحق رقم )

 ترتيب الدول من حيث السمعة " من السي اىل السوء" 

 السباب املرتبة    الدول

 ( اثرت على السياحة2011الحداث اليت شهدهتا ابتداء من عام) 16 مصر 

(  2007سامهت عضوية رومانيا يف الحتاد الوريب  وحرية التنقل منذ عام ) 15 رومانيا
 بالدهم حنو بلدان اخرىيف هجرة  اكثر من )مليون( روماين من 

 يف جمال حقوق النسان ومستوى املعيشة للمواطنني فيها 14 الصني
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بعد فشل النقالب العسكري ضد "اردوغان"، تقلصت احلريت املدنية  13 تركيا
 بسبب العتقالت اجلماعية للصحفيني والكادمييني واملدنيني 

 الجانب ونقص شفافية احلكومة وهتم الفسادالعنصرية واخلوف من  12 اوكرانيا

 جرائم جتارة املخدرات، اذ يعد اكرب منتج ومصدر ملادة الكوكايني 11 كولومبيا 

 بيئتها املرتدية جعلتها اقل جاذبية ابلنسبة للسائحني 10 كازاخستان

 امراض الطاعون  وجترمي الجهاض 9 نيكاراغوا

 الفقر والفساد 8 انغول

عدم وجود شفافية سياسية مع فضائح فساد وعدم فرض الرقابة على  7 اجلزائر
 العالم

 السياسة اخلارجية لسيما يف امللف السوري 6 روسيا 

 عدم التسامح الديين 5 نيجريي 

 احلاجة اىل حتسني سجله يف جمال حقوق النسان لسيما حقوق املراة 4 السعودية

 الديين والعمال الرهابيةالتشدد  3 ابكستان

 مشكلة احلريت الدينية  2 ايران

 منطقة حرب ، مما جيعله الوجهة قلما تقصدها السياح 1 العراق

، على 1، ص2016/ 14/8املصدر: ... تعرف على الدول العربية السوء مسعة يف العامل، احلرة حدث،        
 www.alhurrahadath.netموقع 
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Abstrac 

The paper dealt with the concept of human resources development and human resources 

development objectives have also been addressed in this paper is to pay attention to human 

resource development from an Islamic perspective as well as the paper dealt with the strategic 

direction of human resources and strategic objectives for the development of human resources 

development. 

Therefore, development of human resources has become an urgent necessity in contemporary 

institutions as a result of the increasing size and quality of the competition 

Between local and international institutions of different types, and the race to meet the needs of 

current and future desires of its customers . 

And it had to be in accordance with the strategy are human resource development process on 

the grounds that human resources development strategy is one of the most important strategies 

adopted by the economic institutions regarding the development, because it is the only way 

leading to the construction of knowledge, skills and expertise of human resources working out 

through a range of areas of in training, education, rehabilitation and development ... etc., in order 

to improve their performance and thereby improve and develop sustainable economic 

performance of the institution 

 ملخص
 إىل الورقا  هاه  يف التطرق مت كماو  البشاااااااااااااار ا  املوارد تنميا  أهادا  ل البشاااااااااااااار ا  املوارد تنميا  مفهوم الورقا  تناوللا      

  البشار    املوارد تنمي  يف االساااتيي  التوجه  الورق  تنولل   كهلك   إسامم   منظور من البشار    املوارد بتنمي   االهتموم
 .البشر   املوارد لتنمي  االسااتييي  لاألهدا 

 املنوفس  لنوعي  حيم لتزا د نتيي  املعوصرة املؤسسوت يف ملح  ضرلرة البشر   املوارد تنمي  أصبح   لهلك
 .لاملستقبلي  احلولي  زابئنهو لرغبوت حوجوت لتلبي  لتسوبقهو أنواعهو اختم  على املؤسسوت بني لالعوملي  احمللي 
 املوارد تنمي  اساااااااتييي  أن  اعتبور على  حمكم  اساااااااتييي  لفق البشااااار    املوارد تنمي  عملي  تتم أن  لزامو كون  لعليه

 السااااابي  ألهنو ذلك  ابلتطور،  تعلق فيمو االقتصاااااود    املؤساااااساااااوت تتبنوهو اليت االساااااااتيييوت  أهم أحد تعد البشااااار  
  املتمثل  اجملوالت من جمموع  خمل من هبو العومل  البشاااااار    للموارد لاخلربات  لاملهورات املعرف  بنوء إىل  املؤدي الوحيد

  املساااااااااتدام األداء لتطو ر حتساااااااااني  لابلتويل  أدائهو حتساااااااااني أج  من اخل،...   لالتطو ر  التأهي  التعليم، التدر ب، يف
 .االقتصود   للمؤسس 
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 البشرية املوارد لتنمية التارخيي السياق
  اجلد دة العم   لأمنوط لاسااااااا  نطوق  على لاإلنتوج اجلد دة اإلنتوج عمليوت حتدت عشااااااار، التوسااااااا  القر   ألاخر يف

 املبكرة األمنوط  الكبرية الصاااااااااانوعي   املؤسااااااااااسااااااااااوت فأزاح   تقليد  ، األكثر العمليوت املختلف  التنظيمي  لاألشااااااااااكول
 هه   األقسااااوم متعددة  املؤسااااساااا   صااااور  لبعدهو الكبرية الوظيفي   األشااااكول  لصااااوح اإلدارة  لأسااااوليب  العوئلي  للملكي 
 العوئل  من أفراد فيهو املساااااا ولون  عد فلم العلمي ، اإلدارة  لمبودئ البريلقراطي  على شااااااد دا  اعتمودا اعتمدت األخرية
 .للمؤسس  املولك 

  فقد  الراهن، لقتنو  يف  حىت  عليهو  التعر  ابإلمكون  إدار    ملمورسوت اترخي   سيوق  يف متيهرة  البشر    املوارد تنمي   إن
 : ه  رئيسي  مراح  أبرب  العشر ن القرن خمل البشر   املوارد تنمي  اتر خ مر

( العلمي  اإلدارة) الكمساااااااااايكي  اإلدارة خلق    املوضااااااااااى، القرن من الساااااااااابعينوت حىت  العشاااااااااار ن القرن ألائ  من  -أ
 .العم  بطبيع  املتعلق  األفكور من مربك  ثرلة التنظيمي  لالسيكولوجيو اإلنسوني  لالعمقوت

 الطاوب  ذات ابلنماوذج اهتماوم ذلاك لتم الادلليا  املناوفسااااااااااااااا  أتثري برز املاوضااااااااااااااى، القر  من الثماونيناوت خمل -ب
اتيي   .البشر   املوارد رة إدا: مث  غومض  بصورة األحيون من كثري  يف فسرت علوم لظهور االسار

 عن لالبحث  املعرف  إدارة  لمفوهيم التنظيم  التعلم  ساااااااوهم املوضاااااااى، القرن من التساااااااعينوت إىل السااااااابعينوت من-ج
 .البشر   املوارد أمهي  أسبوب حتد د يف لالتحول، االبتكور

 إىل احلوج  لكها الوظيف ، لاألمون التكوليف رشاااااااااايدة لاملؤسااااااااااساااااااااا  السااااااااااوئد التنظيم  ابلنموذج البولغ  االهتموم-د
 .لاحملقق  املنشودة املؤسسوت طبيع  بني لفرلق متكومل  سيوسوت

 يف الساااااااايمو متزا دة، بصااااااااورة دقيق  لفحص ختضاااااااا   لأسااااااااوليبهو اإلدارة لتقنيوت العشاااااااار ن  القر  ألائ  فمنه لعليه
  لتبو ن لالتنظيمي   الفرد    االحتيوجوت  بني لجهب  شد خلفي   على  البشر    املوارد تنمي   لمتورس  الصنوعي ،  اجملتمعوت

 .التغيري دائم  عم  بي   يف متنوغم  عم  عمقوت حتقيق إىل املداخ 
 مفهوم تنمية املوارد البشرية

 من  الرغم على  لهها ، 1958 سان  كون  لاإلدار ني االقتصاود ني املنظر ن قب  من البشار    املوارد بتنمي  االهتموم إن
 مبضااامونه البشااار   املوارد تنمي   مفهوم أن إىل لاإلدارة التسااايري أدب  شاااري حيث  البشااار  ،  املوارد تنمي   ممورساااوت قدم
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 من ساااانوات  عشاااار بعد  اندلر  ليوانرد" األمر ك   لاملفكر الكوتب  م  إال االنتشااااور لاساااا  ل صااااب   نطلق  مل املعوصاااار
 . السوبق التور خ

  السااالوك  التغيري إحداث تساااتهد  خمطط  نشاااوطوت لأ   البشااار   املوارد تنمي   مفهو بني  ابملساااولاة"  اندلر" قوم ألال
  املنظم ، التعليمي  التيرب  فكرة  وازي البشااااار   املوارد تنمي   مفهو أن أعلن  عندمو فكرته عدل مث مجوع ،  أي قب  من

 .  األداء يف تغري حدلث توق  م  معين ، زمني  فاة يف تنفيهاى  تم لاليت
لجتدر اإلشورة إىل أن تنمي  املوارد البشر   تشري إىل تلك اجلهود لالنشوطوت اليت تستهد  تنمي  العنصر البشري يف 
العملي  اإلنتوجي ، إذ تتمث  يف أنشااااط  توفري املورد البشااااري لرف  قدراته لتطو رهو مث تعظيم مسااااومهته يف حتسااااني أداء 

الفرق اجلوهري بني تنمي  املوارد البشاااار   لالتنمي  البشاااار  ، فهه  األخرية  املؤسااااساااا  لتطو رهو، هنو  نبغ  اإلشااااورة إله
تعرب عن تلك األنشاااااط  اليت ترف  من قدرات لمهورات املورد البشاااااري لغو،ت إنساااااوني ، أي هبد  ز،دة قدرته على 

ه لهاته، حيث  تم  مواجه  صااااااعوابت حيوته، فه  تنظر إىل املورد البشااااااري كفنسااااااون لبهلك فه  تركز اجلهود لتنميت
تقييم اجلهود يف إطور التنمي  البشااار   مبؤشااارات إنساااوني  تدل على مدة حتساااني حيوة لرفوهي  اإلنساااون لمن أمثلتهو: 
مسااااااتوة التعلم، املسااااااتوة املعيشاااااا ، نسااااااب  البطول ... اخل، لهها عكل تنمي  املوارد البشاااااار   اليت تقوم برف  قدرات  

ي  اإلنتوجي ، بغرض ز،دة مسومهته فيهو، فه  تنظر إىل املورد البشري كمورد للعملي  لمهورات املورد البشري يف العمل
اإلنتوجي ، لها فه  تركز على طوقوته لقدراته اليت  تمت  هبو، هنو  تم تقييم املورد البشاااااااري مبدة مساااااااومهته يف العملي  

 اإلنتوجي ، لمن أمثلتهو: اإلنتوجي .  
 العم ، على  القودر ن اجملتم  أفراد مجي   لدة لالقدرات  املعور   ز،دة عملي : ه   وم ع بصااف  البشاار    املوارد لتنمي 

 االقتصااودي النظوم تطو ر يف فعول  بصااورة لاسااتثمور   البشااري  املول  رأس جتمي  هبو فيقصااد االقتصااود   النوحي  من  أمو
 . للدلل 
  االقتصاااااود   التنمي  لكون  لذلك البشااااار  ، املوارد لتنمي  االقتصاااااود   التنمي  بني عمق  هنوك أن الكثريلن  رة حيث 

  لتوز   العماولا ، موضااااااااااااااو  يف اجلادي التفكري تتطلاب  كاهلاك  فه  لاخلادماوت اإلنتاوج عملياوت يف كبريار   تغريار  تتطلاب 
 . املطلوب التطور إلحداث لالقدرات املهورات لإكسوهبو تدر بهو بعد البشر   القوة
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 على  لالعم  لاملساااتقبلي  احلولي   الفرد فعولي  لتدعيم تعز ز عملي : "ه  املؤساااسااا   مساااتوة على البشااار    املوارد لتنمي 
 تسااتلزم لاليت التنمي ، عملي  من  املرجوة األهدا  حتقيق يف   سااوهم  مبو العم  يف  الفرد  لاجتوهوت ساالوك من ك   تغيري

 ". الوظيف  املسور حسب  لاملهورات اإلدراك من ك   تعد  
 التغريات أن منطلق من البشااار  ، مواردهو يف  لمساااتثمور  املؤساااساااوت ساااتتيه  الراهن، الوق   ليف انه إىل   شاااريالبع 

 لأن  املؤسااااساااا ، مسااااتو،ت جلمي  جد دة لقدرات مهورات اختيور تتطلب   العم  أداء طر ق  يف حتدث  اليت الساااار ع 
 املوارد تنمي  أن. األق  تلك من األكثرجنوحو  املؤسااااااااسااااااااوت بني للتفرق  حيو، عومم أصاااااااابح   البشاااااااار    املوارد تنمي 

 إخل،...  التأهي  التدر ب، التعليم، خمل من البشااااااااااار    املوارد لتطو ر لتنظيم هتد   اليت العملي  تلك ه  البشااااااااااار  
 . أداءهو حتسني هبد 
 صاحيح  معلوموت على  لالقوئم   موضاوعيو املخطط  املتكومل  العمليوت تلك" به  قصاد البشار    املوارد تنمي   لمفهو

 لأساااااوليب   لقواعد  لظرل  لاملتفهم  حمددة مؤساااااساااااوت يف  العم  متطلبوت م  متنوساااااب  عم   قوة إجيود إىل  لاهلودف 
 " لإمكوانته املطلوب  األداء
 اجتوهوهتم تعد   على  لالعم  األفراد ساااااااااالوك  أمنوط لتطو ر  حتسااااااااااني: "أهنو على البشاااااااااار    املوارد تنمي  كهلك  تعر 

  تلااك م  التعااوماا  على قاادرة أكثر األفراد لجعاا  اخلااورجياا  البي اا  يف املتغرية الظرل  م  للتكيف لذلااك لمعتقااداهتم
 لآموهلم لقدراهتم  لشااخصاايوهتم  لدلافعهم  أهدافهم حيث  من األفراد هؤالء طبيع  بني التوازن إبحداث لذلك  الظرل 

 ". املؤسس  لأهدا  للظوئف أعمول لبني
 . السلوك يف التعلم دمج على القدرة ه  البشر   املوارد تنمي  أبن القول كهلك  ميكن أمش  منظور من

 يف العم   على القودرة  العومل   للقوة لالقدرات  لاملهورات املعرف  عملي   ز،دة" البشاااااااااار    املوارد بتنمي  كهلك   قصااااااااااد
 كفاوءهتم  مسااااااااااااااتوة رف  بغيا  خمتلفا  اختياورات من أجري ماو ضااااااااااااااوء يف لاختياورهاو انتقاوىاى  تم لاليت اجملاوالت، مجي 

 ". ممكن حد ألقصى اإلنتوجي 
 البشااااااااااااااري،  املورد عناد لاالبتكاور التفكري لطاوقاوت لإطمق إباداعيا  تنميا  ه  البشاااااااااااااار ا   املوارد تنميا  أبن القول ميكن

 . الفر ق رلح لشحن اجلموع  العم  لتنمي 
 املبودأة  على لمرتكز للا   لشااااوم  متكوم  منهج  لوصااااف نسااااتخدمه  الهي املصااااطل  ه  البشاااار    املوارد فتنمي  إذن

 تساااوعد  لاليت التعلم، لتقنيوت اساااااتيييوت من  جمموع  طر ق  عن ابلعم ، الصااال  ذات لالسااالوكيوت  املعور  لتغيري
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 ابلفرد     سم  حنو  على  العم   هلو  تسىن  لك   ابلكوم   إمكوانهتو حتقيق  على  لاملؤسسوت  لاجلموعوت البشر    املوارد
 .معين  سيوقوت داخ  الفوعلي  ذاته الوق   يف ل عظم

 يف   ساااااااوهم الهي التعلم أنوا  ك   تتضااااااامن فه  لها املهين، التعلم اإلداري، التدر ب  البشااااااار    املوارد تنمي  لتشااااااام 
اتييي  كبريار   ارتبوطو ترتبط البشاااااار    املوارد تنمي  ففن  لعليه لالتنظيم ،  الفردي  النمو حدلث  لإدارة التنظيمي  ابإلسااااااار

 .التغيري
 

 البشرية املوارد تنمية مسؤوليات
 :  رئيسي  مستو،ت أرب  على تعتمد البشر   املوارد تنمي  مسؤلليوت املؤسسوت معظم يف
 (املتخصصني البشري، املورد اإلشرافي ، اإلدارة العليو، اإلدارة)
 املؤساسا ، يف البشار    املوارد تنمي   مفهو عن  لاضاح  مساتقبلي  رى   لتوصاي  تكو ن  ه   مساؤلليوهتو: العليو اإلدارة. أ

 هيكاا ) النظم مبراجعاا  مطااولباا  فه  لااهلااك العماا ، لقوة تقاادم أل منو عنااه  نتج تتخااه   تصاااااااااااااار  كاا   فاافن لعليااه
 المزم ، املولي   املوارد توفري لكها البشااااار  ، املوارد  لنيوح املنوساااااب  البي   خلق البشااااار  ،  املوارد لسااااايوساااااوت( املؤساااااسااااا 

 .المزم  اإلجراءات لمتوبع  ابملؤسس ، املختلف  لاألقسوم اإلدارات قب  من العم  خط  تطبيق على لالسهر
 لالتمت  لفعولي ، بكفوءة  لظوئفهم أتد   األفراد  سااتطي  حىت املنوسااب  البي   ضاامون  مسااؤلليتهو: اإلشاارافي  اإلدارة. ب

 مبساااااوعدة أل  منفرد بشاااااك   ذلك كون  ساااااواء املساااااؤللي   هه  الكومن ، لطوقوهتم قدراهتم لتنمي  املساااااتمرة التعلم  بفرص
 :األيت تعىن خمتص  جه 

 أداء  من  تتمكن  حىت  البشر    املوارد  حتتوجهو  اليت  االجتوهوت  املعرف ،  املهورات،  اكتسوب  ل دعم   شي   عم  توفري  -
 .جيد بشك  أعموهلو

 لتقييم لمراجع   مهوراهتم تنمي  على البشااار    املوارد  ملساااوعدة األداء لتقييم قيوسااا ، بشاااك   العم  أهدا  مراجع  -
 . النتوئج

 لاألقدر  الفعل       السلوك  ملمحظ   األقرب ألنه  البشر  ،  املوارد  تنمي   عنوصر  أهم  من   عترب  املبوشر  املد ر  احلقيق   يف
 إذن التدر بي ، احتيوجوته حتد د على األقدر فهو لابلتوىل لمشاااااااااااكمته، البشاااااااااااري املورد إمكونيوت  اكتشاااااااااااو  على

 :ه  التنمي  لعملي  املبوشر املد ر هبو  قوم اليت األسوسي  فوملسؤلليوت
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 .هلم األعمول لإسنود البشر   املوارد اختيور يف املشورك  -
 مشكمت على للتغلب  المزم  لاملسوعدة التوجيه إعطوء على  سوعد لشو مستوا  لتقييم الفعل  األداء متوبع  -

 .األداء
 .البشر   للموارد التدر بي  االحتيوجوت عن الكشف -
 .العم  أثنوء التدر ب  -
 .السليم  االجتوهوت يف الفعل  السلوك توجي  هبد  التحفيز أنظم  م استخدا -
 احتيوجوته تعلم مسؤللي  عوتقه على تق  ابملؤسس  العم  فر ق يف كعضو  البشري املورد: البشري املورد. ج

 .الهاتي  التنمي  لكها الوظيف  املستقب  لطموحوت تغريات اليوم ، ابلعم  املرتبط 
  البشاار    املوارد تنمي  عن مسااؤلل  بهلك فتكو  متخصااصاا ، لظيف  لها  كو  قد فوملؤسااساا : املتخصااصاا  اجله . د

  البشر    املوارد  قسم  داخ   ذلك  كون  سواءا  التدر ب   م  أقسو  لأحيوان  املسؤلل ،  ه   البشر    املوارد  إدارة  تكو   لأحيوان
 .للنشوط آخر جمول من جزء لالتنمي  التدر ب   كو  لأحيوان عنه، منفص  بشك  أل

 البشر   املوارد تنمي  أهدا 
 حيث  فيهو، لاالستثمور تنميتهو على  املستمر العم  خمل من البشر   بطوقوهتو  النهوض  على اليوم  املؤسسوت تعم 

 على فيهو  البشاااري  لاملورد  املؤساااسااا  مهو  مساااتو ني على  عرضاااهو ميكن األهدا ، من مجل  حتقيق  إىل ذلك يف تساااعى
 :النحو
 املؤسسة مستوى على األهداف: أوال

 يف نربزهو األهدا ، من جمموع  حتقيق إىل بهلك سااوعي  البشاار    املوارد تنمي  على اختمفهو على  املؤسااسااوت تعم 
 :التولي  النقوط

 سااااااايمو اجملوالت ك   يف تغيري ك   مواكب  على  حترص اليت احلد ث   املؤساااااااساااااااوت صاااااااف  البشااااااار    املوارد تنمي  تعترب -
 .أهدافهو حتقيق املؤسس  تستطي  لن التغيري استيعوب على لقودرة مطورة بشر   قوة دلن فمن منهو، التكنولوجي 

 مهوراهتو تنمي  إىل  عود  لهها البشاار    مواردهو أداء لتحساان نتيي   للمؤسااساا  الكل  األداء لفعولي  كفوءة  من الرف  -
 الوظيفي ؛ لمعورفهو

 .املؤسس  مستو،ت ك   يف العم  لمهورات معور  حتسني -
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 .املؤسس  يف املوظفني بني لاالتصوالت للنمو منوسب  منوخ تنمي  -
 .التنمي  عملي  من املؤسس  داخ  املوظفون  كتسبهو اليت للخربة نتيي  العم ، لإصوابت احلوادث ختفي  -
 .لاملستقب  احلوضر يف حتتوجهو اليت البشر   املهورات من لبني  لتشكيلهو املؤسس  اكتسوب -
 املدة على الضاااخم   عوائدهو من املؤساااسااا  تساااتفيد اساااااتييي  عملي  البشااار    املوارد تنمي  يف االساااتثمور عملي  -

 .الطو  
 من بدال معهو لالتعو ش املستقب  يف أعموهلو إىل املؤسس  تدخلهو اليت املتغريات م  البشر   املوارد تكييف -

 .لإفشوهلو لعرقلتهو مقولمتهو
 على  هلو الوظيف  االسااتقرار  وفر لمبو املختلف   ملشااور عهو  املؤسااساا  إنتوج متوبع   ضاامن مبو  العم  دلران يف اسااتقرار -

 .طو   مدة
 ابملؤسسة البشري املورد مستوى على األهداف: اثنيا

 : ل  فيمو الفرد مستوة على البشر   املوارد تنمي  أهدا  تتمث 
 .فيهو األمث  األداء لأسوليب  أبعموهلم تتعلق متخصص  لظيفي  لمعور  معلوموت البشري املورد إكسوب -
 .البشري املورد ا  تمت  اليت لالقدرات املهورات صق  -
 .فعم البشر   املوارد عن تصدر اليت األداء أسوليب  لتطو ر السلوك تعد   -
  لاسااااااتخدام تعلم  على املسااااااتمر التشاااااايي  طر ق عن قدراهتم لرف   مهوراهتم  لصااااااق  البشاااااار    املوارد معرف  توسااااااي  -

 .الشخص  طموحهم م  لتتفق احلد ث  األسوليب 
 .لالطو   القصري األجلني يف الوظيف  ملستقبلهم السليم التخطيط على البشر   املوارد مسوعدة -
 على تسوعدهم اليت لالقدرات ابملهورات مدهم طر ق عن للعم ، الهاتي  الدلاف  لتوفري البشر   املوارد حتفيز -

 .عليو لظوئف لاستمم لمرتقوء لتؤهلهم مبهومهم القيوم
 :التولي  األهدا  مجل  إىل ابإلضوف 

 اليت املشكمت ح  يف لمهوراهتم قوبليتهم من تز د كمو  األحسن، القرارات اختوذ على البشر   املوارد تسوعد -
 .العم  بي   يف تواجههم

 .املؤسس  داخ  لالصرا  لاالغااب لالتوتر القلق حوالت على التغلب  يف البشر   املوارد تسوعد -
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 لاالجتوهوت لاالتصاوالت القيود    مهوراهتم حتساني كيفي   عن لمعلوموت  معور   اكتساوب من البشار    املوارد متكن -
 .لد هم اإلجيوبي 

 .لاإلجنوز الوظيف  ابلرضو اإلحسوس تعمق -
 .هلو لاإلخمص املؤسس  خدم  يف رغبتهم لز،دة الوظيفي  العوملني حيوة يف لالثبوت االستمرار -
  بشااااااااااك  لاملسااااااااااوئ  األمور يف  فكر كيف  البشااااااااااري املورد  تعلم مبوجبه الهي التفكري نظوم البشاااااااااار    املوارد تعليم -

 إىل ليصااااااااااا  صاااااااااااحي  بشاااااااااااك   لفهمهو بينهو القوئم  العمق  لإجيود  مكوانهتو لحتلي  دراسااااااااااا  طر ق عن صاااااااااااحي ،
 .جد دة أشيوء لخلق اإلبدا  عملي  يف قدراته  ستخدم كيف  تعليمه إىل ابإلضوف  حلوهلو، استنتوجوت

 أصاااااابح   اليت  املعوصاااااارة،  املؤسااااااسااااااوت يف البشاااااار    املوارد تنمي  لوظيف   القصااااااوة األمهي  تربز األهدا  فهه  لعليه
 هها النومي ، أل املتقدم  الدلل يف سااواء اليوم  املؤسااسااوت  مسااريي ابل تشااغ  اليت  املعوصاارة للقضااو، الرئيساا  العنوان

 لاإللكالنيوت  الربجميوت  جمول  يف  خوص   التكنولوج   اإلبدا   جمول  يف  لالتطورات  اهلوئل   للتغريات  حتميو  انعكوسو   عد
 .العومل  بشبوك  سمى مو يف كله  العومل أدخل   اليت لاملعلوموتي  االتصوالت لثورة

 :اإلسمم يف البشر   املوارد تنمي  مفهوم
  البشااااااااااااار   انميو، جعلته لمنّيته الشااااااااااااا ء أمني  :  قول(. منّى)  الفع  من مصااااااااااااادر اللغ  يف التنمي ) التنمي   لفظ  رد مل
  تنمي   لأهنو ،"لالثقوفي   لالساايوسااي  لاالجتموعي  االقتصااود   اخليورات توسااي  عملي : "االصااطمح ىف البشاار   لالتنمي )

 فيمو سااواء  أبنفسااهم، خيوراهتم انتقوء ساالط   البشاار ختول  املفهوم هبها فولتنمي   النوس، قب  من  النوس أج  لمن  النوس
 مسااوعدة: هبو فيقصااد البشاار   املوارد تنمي  لأمو  الساايوساا ، بوضااعهم  أل الشااخصاا ، أبمنهم  أل كساابهم،  مبوارد  تصاا 

 العمااا ، بي ااا  يف التطور أنوا  من لغريهاااو التكنولوجيااا  التطورات توجااادهاااو اليت التحاااد،ت مواجهااا  على العاااوملني
و لتسااااااتهد   لاحلفوظ  للبقوء املطلوب  األداء مسااااااتو،ت لتحقيق اجلد دة املتطلبوت إزاء التكيف على  معولنتهم  أ ضاااااار

 املصطلحوت من العد د  هنولك  للكن التنمي ،  أل  النمو مصطل   الكرمي القرآن  ستخدم لمل  ، التنوفسي ، القدرة  على
 األرض لإصاااامح األرض، يف  لالسااااع  هللا، فضاااا  من لاالبتغوء  اإلعمور،: منهو  لاليت التنمي   أل النمو  على تدل اليت

 .لالتمكني الطيب ، لاحليوة فسودهو، لعدم لإحيوىهو
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 اإلسالم يف البشرية املوارد تنمية مهمة
 أم مود   أكون    ساااااواء لمآال، حوال البشااااار   متطلبوت توفري يف اإلسااااامم  املنظور يف البشااااار   التنمي   مهم  لتتمث 
 لالثقوفي  اخللقي  التنمي  من نصاااااااااااااايب  له  كون أن يف لمصاااااااااااااار عصاااااااااااااار ك   يف اإلنسااااااااااااااون حق ذلك يف مبو رلحي ،

 لاألفكور النظم يف البشااار   التنمي  عن اإلسااامم  املنظور يف البشااار   التنمي  فيه ختتلف  مهم بعد  لهها. لاالجتموعي 
  اخللق  طبيع  م   تفق بشاااااك   البشاااااري اجلنل متطلبوت حتقيق يف لاالعتدال التوازن مبدأ  على  عتمد ألنه  األخرة،

  ب   عليهو، متسااااااالطو لال للطبيع ، ندا اإلنساااااااون جتع  ال اإلسااااااامم   املنظور يف البشااااااار   لالتنمي . الكوئن هلها اإلهلي 
  لبم  إساااااارا ، بدلن  عوهلم، من لحوج  حوجته بقدر  منهو أيخه  لبعنوصاااااارهو، هبو رفيقو  هلو، حمساااااانو هبو، أمينو جتعله
 يف العما  كون  من انطمقو خلفيا ، على به أنعم مو على املنعم شااااااااااااااكر  ألوان من  لوان تعادّ  أهنو  كماو.  تفر ط لال إفراط

 . هلل الشكر أمنوط من منطو األرض
 البشر   املوارد تنمي  يف اإلسمم أسل
 الصااوح  العم  بهل أج  من العم   لعنصاار البشاار   املوارد لتنمي  عليهو لأكدت اإلساامم  لضااعهو اليت األساال لمن

 :أييت مو الطيبوت إلنتوج
 قول الوح ، لنزلل األلىل  اللحظوت منه طلبه يف للسااااع   لدعى  العلم أمهي   على اإلساااامم أكد فقد العلم أمهي  -1

 علم    ممو تعلمين أن  على أتبعك ه   موسااااااااااى له قول: )تعوىل  لقول:( العلق( )خلق  الهي ربك ابساااااااااام اقرأ: )تعوىل
  الغيث كمث   لالعلم اهلدة من به هللا بعثين  مو مث :" قول  لسااااالم عليه هللا صااااالى النىب  لعن( 66الكهف( ) رشااااادا

 املوء أمساك    أجودب منهو لكون   الكثري، لالعشاب  الكأل فأنبت    املوء قبل   نقي  منهو فكون أرضاو أصاوب الكثري،
 .الكأل تنب   لال موء متسك ال قيعون ه  إمنو أخرة طوئف  منهو لأصوب لزرعوا، لسقوا فشربوا النوس هبو هللا فنف 
 الطبيعي  للموارد األمث  االستغمل يف  سهم مبو البشري املورد أتهي  -2
 ذا ، قولوا: )تعوىل قول فقد القرنني،  ذي قصااااااااااا  خمل من  البشاااااااااااري  العنصااااااااااار تعليم على القرآن حث   جوء حيث  

ا لبينهم بيننو جتع  أن على  خرجرو لك جنع  فه  األرض يف مفساااااااااااادلن لمأجوج أيجوج إن  القرنني  مو قول*  ساااااااااااادر
 قول الصاااااااااادفني بني  سااااااااااولة  إذا حىت احلد د  زبر آتوين*   ردمو لبينهم بينكم أجع   بقوة فأعينوين خري  ريب فيه مكين

 هها قول*  نقبو له اساااااااااااتطوعوا  لمو  ظهرل  أن اساااااااااااطوعوا  فمو*  قطررا عليه افرغ آتوين قول انررا جعله إذا حىت انفخوا
 رف  القرنني ذا أن أي(. 98 – 94 الكهف( )حقاو ريب لعاد لكاون دكاوء جعلاه ريب لعاد جاوء فافذا ريب من رمحا 
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 أتهي  هها ليف  أنفسااااهم، عن  الشاااار هبو  درألن منوسااااب  تكنولوجيو  إمكونيوهتم، ظ  يف   علمهم أن على  لأصاااار اخلرج
 .املرغوب  مطولبه لحتصي  جنوحه بقدر املطلوب  املنزل  إىل به لالوصول للعنصر

 لتعر فه صااحيح  إسااممي  تربي  تربيته طر ق عن  لذلك  لالساالوك لاألخمق لاملث  ابلقيم  البشااري العنصاار إعداد -3
 .الطيبوت إلنتوج جهد   وجه لأن ابحلمل،  تم املول كسب   أن

 اإلسمم  املنظور يف البشر   ابملوارد االهتموم جموالت
 به لاهتم قيمته اإلساامم أعلى لهلك هبو، لالقوئم غو تهو، لهو البشاار  ، التنمي  برامج أسااوس هو اإلنسااون كون ملو

و، لالبي   عمومرو التنمي  عنوصاااار من عنصاااار أهم ابعتبور  قدراته، لبتنمي   مسااااخرة نفسااااهو البي   لإن ب  خصااااوصاااار
 :ه  جموالت عدة يف االهتموم هها ل ظهر املخلوقوت، سوئر من غري  دلن األرض يف هللا خليف  لهو خلدمته،

 النفل على احملوفظ  جمول -
 بكم كون هللا إن  أنفساااااكم تقتلوا لال ":تعوىل قول املسااااالمني، لغري حىت الدموء حرم  على اإلسااااامم شااااادد فقد

و عدلاانر  ذلك  فع  لمن رحيمرو،  (30 – 29)النسوء " سريرا هللا على ذلك لكون انررا نصليه فسو  لظلمر
 مث النوس بعضرو، بع   قت  النه  أن اآل   هبه   املراد أن  على التأل    أه  أمج : اآل    هله  تفسري  يف  القرطيب  قول

 املؤدي  الغرر على  حيم  أبن  املول لطلب  الدنيو  احلرص على يف للقت  منه بقصد نفسه  الرج   قت  أن  تنولل  لفظهو
 "النه   تنولله كله  فهها غضب، أل ضير حول يف تقتلوا أنفسكم لال:"  قول أن لحيتم  التلف إىل

 اجلن ،  رائح   فم  رح  هللا،  بهم   أخفر  فقد  رسوله،  لذم   هللا  ذم   له  معوهدة  نفسو  قت   من  أال: )لعن النىب )ص( قول
و قت  من. )التنبيه  حر  (:أال: )قوله: "األحوذي حتف  يف جوء ()خر فو ساااااابعني  مساااااارية من ليوجد  رحيهو لإن   نفساااااار

ا  رجمر  أي(:  معوهدة  لاحلرم   لالضااااااااامون لاألمون العهد  مبعىن لالهموم لمهو الهم (:  رساااااااااوله لذم  هللا  ذم  له. )معوهدر
 لاخلفورة لحفظته، أجرته خفرته(: هللا بهم  أخفر فقد. )لأموهنم  عهد املساااالمني يف  لدخوهلم الهم   أه  لمس . لاحلق

رحيهو   شام مل  أي( اجلن  رائح   رح فم. )للسالب  لمهزته  لذمومه، عهد  أنقضا    إذا الهموم، لأخفرته  لالضام  ابلكسار
 ."عومرو أي( خر فرو سبعني مسرية من لتوجد رحيهو لإن)

 : لالكسوئ  الغهائ  األمن توفري جمول
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 ذلك يف  ملو لتوفري  حتقيقه إىل  لتسااااعى اإلساااامم يف البشاااار   التنمي  إليه ممو هتد  اجملول هها يف ابإلنسااااون  لاالهتموم
  حااث فقااد للااهلااك .اجملتم  أفراد بني لالتااآلف لاالسااااااااااااااتقرار احملباا  توطااد اليت الكرمياا  الطيباا  لعواماا  احليااوة تقر ر من

 لاإلحسون. الرب أركون من ركرنو ذلك لجع  اجلوئ ، إطعوم على اإلسمم
 اإلنسون: عق  سمم  على احملوفظ  جمول
 اخلمور  ذلك يف مبو لفتور البدن،  الوع  تغييب  يف  تساااااابب   أل ابلعق   ههب  مو ك   عن  املساااااالم اإلساااااامم هنى فقد

  لاألنصااااااااااااوب لامليساااااااااااار اخلمر  إمنو آمنوا اله ن أ هو ،:" تعوىل قول .املتعددة  أبنواعهو لاملخدرات املختلف   مبسااااااااااااميوهتو
 .به لاألخه العلم طلب  على احلث  جمول "تفلحون لعلكم فوجتنبو  عم  الشيطون من رجل لاألزالم

 إدراك  أل تطو ر  أل حبث    كون هنوك ال  العلم دلن فمن. البشااااااار   التنمي  برامج تنفيه يف لالتعلم  العلم  دلر خيفى لال
 أي  لالتموس العلم طلب  إىل  الدعوة من خمل به اإلساااااامم عين فقد للهلك. صااااااحي  بشااااااك   العم  أداء ألساااااال

 .(9: الزمر") علمون ال لاله ن  علمون اله ن ه   ستوي ق :" تعوىل قوله: منهو نصوص عدة يف له طر ق
 البشر  : املوارد تنمي  ىف االسااتييى التوجه

 مجي  منوح  يف  لد هو ضااااااغوطو شااااااكل   اليت اختمفهو، على  املعوصاااااارة املؤسااااااسااااااوت تعيشااااااهو اليت للتحد،ت نظرا
املوارد  تنمي  لظيف  ففن لمساااااااتمرة،  متساااااااورع  بي ي  د نوميكي  يف تواجدهو نتيي  نشاااااااوطهو، ألجه ك   ليف  ممورساااااااوهتو

التكيف   ضمن  مبو  اجتوهوهتو اسااتيييوهتو لحتد د  رسم من  ميكنهو اسااتيييو  لعمقو بعدا  حتم  أن جيب   فيهو البشر  
 .التوجه االسااتيي  هها تعكل حد ث  اجتوهوت البشر   املوارد تنمي  لوظيف  جع  هها احمليط ، لالبي  
لالساايوسااوت  لاألهدا   الغو،ت تتضاامن البشاار    املوارد عوم  لتنمي  اسااااتييي   إعداد إىل  املعوصاارة املنظموت لتتيه

 اجلوهر   اليت عن االختيورت معربة  ابعتبورهو البشااااااااااااار   املوارد جموالت يف اإلدارة  تعتمدهو اليت الرئيساااااااااااااي   لالتوجهوت
العماا   جمااوالت يف االسااااااااااااااااتييياا  التوجهااوت م  لتتكااوماا  للمنظماا ، العااوماا  االسااااااااااااااااتييياا  التوجهااوت م  تتمءم

من  متكاااوملااا  جمموعااا  للمنظمااا   كون مث. املنظمااا  فعاااولياااوت من لغريهاااو لالتقين لالتمو ل  لاإلنتاااوج  التسااااااااااااااو ق 
أبحد  ختتص  منهو ك   كون    لان البشاااااااااااار  ،  للموارد العوم  االسااااااااااااااتييي  من  مجيعهو تنب   الفرعي  االسااااااااااااااتيييوت

 اسااااااتييي  اسااااتقطوب -: التولي  االسااااااتيييوت لجود  تصااااور لبهلك. اخلوصاااا  األمهي  ذات املتخصااااصاااا  اجملوالت
 .  املوارد البشر   لتنمي  اسااتييي  تدر ب  –.  البشر   املواد إدارة اسااتييي  -.  البشر   املوارد لتكو ن



Journal of Human Development and Education for specialized Research (JHDESR) Vo: 3, No: 3, 2017 

 
 93 

Journal of Human Development and Education for specialized Research 

 لفق التنفيه لاملتوبع   لجيري املتوح، لالتحلي  املعلوموت  ضاااااوء يف املنوساااااب  االساااااااتييي   إعداد  تم األحوال مجي  ليف
 متوح  األدىن  على املسااااااااتوة لالتقييم املتوبع  نتوئج لتكون. املعتمد  املعلوموت نظوم  نتيهو  لاليت املتيددة املعلوموت

. األعلى املساااااتو،ت  علم لاعتبور يف تكون األدىن االساااااااتيييوت  لأطر توجهوت ففن لكهلك األعلى، للمساااااتو،ت
  . اسااتيييته عند إعداد األدىن املستوة اعتبور يف األعلى املستو،ت لارشودات توجيهوت تكون لكهلك

   االسرتاتيجية بناء خطوات
 الواقع   الرصاااااد  أساااااوسااااايني، على أمر ن  األساااااوس يف  عتمد فراغ لامنو من  بدأ ال البشااااار   التنمي  اساااااااتييي  بنوء إن

 على  احلويل لالتعر  البشاااااري  لخصاااااوئص املورد تكو ن حتلي  أي الساااااوئد البشااااار   التنمي   ملساااااتوة العلم  لالتحلي 
 م   توافق الهي البشااار    للموارد األمث  الشاااومل  لحتد د التكو ن الوطني  التنمي  متطلبوت م  لتوافقه منوسااابته مدة

 لنوعيور  عدد،ر  املرغوب البشر   املوارد حتد د هيك  املستهدف  أي الشومل  الوطني  التنمي  لمستو،ت أهدا 
 الفيوة تتحدد املساااتهد   لاملساااتوة  البشااار    الفعل  للموارد املساااتوة املساااتو ني بني  املوضاااوعي  املقورن  على لبنوء 

 املنهج  ضاااوء ليف.  البشااار   احلول  على  املؤثرة لالربامج لاآلليوت  السااايوساااوت خمل من  عمجهو على  العم  الواجب 
 هو االساااتيي  اهلد  -: التويل النحو على لبشار  ا اساااتييي  التنمي  مكوانت  عرض ميكن  املقاح، االساااتيي 

 م  املتوافق األمث  التكو ن إىل لصااااوالر   السااااكوين التكو ن لصااااوالر إىل  السااااكوين التكو ن يف هيكلي  تغيريات إحداث
 . االقتصودي لاالجتموع  النمو من معني مستوة متطلبوت

 الساكوين اإلنتوجي  للتكو ن ابلكفوءة  الوصاول على  العم  هو تكتيك   هد  إىل االساااتيي  اهلد  هها  اجم -
 .  احملتمل  فيهو لللتطورات املتوح  اإلنتوجي  للطوقوت لاض  تصور إطور يف ممكن حد أقصى إىل
 ففن يف اإلنتوج، املساااااااتخدم املورد إىل ابلنساااااااب  النوتج مقيوس  أهنو مؤدا  اإلنتوجي   للكفوءة  معني فهم  على اعتمودار  -

لابلتاويل فافن   السااااااااااااااكاون، عادد على اإلمجاويل احملل  الناوتج بقسااااااااااااااما  تقاوس السااااااااااااااكاوين للتكو ن اإلنتاوجيا  الكفاوءة
 :التولي  ه  البشر   الثرلة هله  النهوئي  القيم  ز،دة أج  من للبحث  االسااتيييوت املطرلح 

 اإلمجويل. القوم  النوتج ثبوت م  السكون عدد ختفي  العم  على -1

 .السكون عدد م  ثبوت اإلمجويل القوم  النوتج ز،دة على العم  2-

 .القوم  اإلمجويل النوتج يف احملتم  االخنفوض من أعلى بنسب  السكون عدد ختفي  على العم - 3

 . أعلى بنسب  اإلمجويل القوم  النوتج ز،دة م  السكون عدد بز،دة السموح -4
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 رف  تساااااتهد   لجودهو من البد  أخرة اساااااااتيييوت م   تكوم   للساااااكون املقاح االساااااااتيي البنوء  أن ل محظ
 حتساااني لتطو ر تساااتهد  كمو  )املواد( الطبيع   لعنوصااار املول رس  أ له   األخرة اإلنتوج  اإلنتوجي  لعنوصااار  الكفوءة
 لقراراهتو.  أسوليبهو لترشيد اإلدار   لتطو ر الكفوءة

  الاكيب تغيري -: اآلتي  النتوئج لتساااااتهد  حتقيق املدة بعيدة البشااااار   التنمي  اساااااااتييي  املقاح  االساااااااتيييوت
 املهين الاكيب  تغيري -.  للساااااااكون الاكيب الثقويف تغيري -  للساااااااكون الوظيف  الاكيب  تغيري -  للساااااااكون النفسااااااا 
  تغيري إحداث إىل ترم  املدة بعيدة ففن االسااااتييي  أسااوسااي  لبصااف . للسااكون  املهورات تركيب  تغيري -. للسااكون
 اإلنتوجي  الكفوءة على الطو   املدة يف للميتم  تنعكل الساااااكوين التكو ن لهيك   خصاااااوئص يف جهري هيكل 

 املثلى. لاخلصوئص األمث  العدد  للسكون التكو ن األمث  النهو   يف حتقق مث لمن االقتصود  ، التنمي  لمعدالت
 البشر   بعيدة املدة التنمي  اسااتييي 

 منوخ توفري -:  ل  مو حتقيق ابلعم  على تتعلق لأسااااوليب  لبرامج  ساااايوسااااوت خمل من  أهدافهو حتقيق لتسااااعى إىل
 االجتموع  التنظيم هيك  تغيري -.  لاملتخصاااااص لالعويل العوم التعليم هيك  تغيري -. السااااايوساااااي  لاحلر   الدميقراطي 

 يف اإلنتوج عمقوت توجيه  لاعودة التنظيم االقتصاااااااودي، هيك  تعد   خمل من الساااااااوئدة االجتموعي  النظم لتطو ر
  الثقوفي  النظم تغيري  .أخرة انحي  من الدخول يف توز    لتوازن انحي ، من االساتثمورات يف بتدفق  سام   مبو اجملتم 
 البنوء  إعودة خمل من الساااااااكوني  البي   تطو ر -. لاإلعمم العوم  التثقيف مؤساااااااساااااااوت يف  العم  أساااااااوليب  لتطو ر
 -. هبو االجتموعي  العمقوت لترشااااايد االجتموع   النمو لخلق فرص  لالعشاااااوائي ، املتخلف  الساااااكني  للمنوطق  املودي
 اجلد د. االقتصودي لالتنظيم لالتثقيف ابلتعليم اجملتم  يف احلضور   السوئدة لالقيم لالعقوئد املفوهيم صيوغ  إعودة

 : املدة متوسط  البشر   التنمي  اسااتييي 
 مسااااااااتوة  لز،دة السااااااااكون بني من العومل   تركيب القوة يف مرحل  حتول إحداث  إىل االسااااااااااتييي   هه  تسااااااااتهد 

 التكو ن هيكا  تغيري أهادا  م  املادة البعياد يف  تكاوما  مرحل  كهاد   لذلاك للمشااااااااااااااتغلني، اإلنتاوجيا  الكفاوءة
 . كله  السكوين

 العوملني املبددة إلعداد اإلنتوج   للعم  جموالت خلق -:  ل   مو حتقيق إىل  األسااااااااوس يف االسااااااااااتييي   هه  لتتيه
 إنتوجي  الصاااانوعوت األكثر إىل إنتوجي  األق  الصاااانوعوت من العمول  حتو   -. إنتوجي  غري أعمول يف  حوليور  طوقوهتم

 من مثمر على االسااتفودة  ابلعم  السااكون  إمجويل إىل العومل   القوة نسااب   ز،دة -.  السااوق  لظرل  الطلب   ضااوء يف
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 قدرار كبريار  التتطلب  األعمول اليت إىل اجلد دة العومل   القوة لتوجيه معين  سااان حىت لاألطفول املشاااتغمت  غري النساااوء
  التدر ب  خمل  من  العولي  ذات اإلنتوجي   الصنوعوت  يف  األسوسي   العومل   القوة  فعولي   ز،دة  -. اخلربة  أل  املهورة  من

 اإلنتوجي  ضاااااااااعف مساااااااااببوت تقلي  ابلعم  على العومل   للقوة اإلنتوج   السااااااااالوك  أمنوط تغيري -.  لاملساااااااااتمر املنظم
 احلوافز نظم لابساااااااتخدام انحي ، من لذلك ابلتدر ب  التشاااااااغي  يف الدق  عدم  املوارد، اإلسااااااارا   التمورض، الغيوب،
 : خمل من العومل  للقوة للكفوءة اإلنتوجي  العوم املستوة حتسني -. أخرة انحي  من لالسلبي  اإلجيوبي 

 للعم . املطلوب  لالنوعيوت السليم  الدقيق  االحتيوجوت لحتد د العومل  للقوة العلم  التخطيط -1

 .العم  لأسوليب  طرق لتصميم القيوسي  املعدالت للض  للعم  العلم  التصميم -2

األداء   لأسااوليب  طرق  على ر بهم لتد  للعم ، املنوسااب  املواصاافوت  ذلي رد ا لأل   املوضااوع  العلم  االختيور 3-
 . املوضوعي 

 المزمني. لاإلرشود التوجيه لتوفري العوملني على العلم  اإلشرا  4-

اجلهااوز  احتيااوجااوت عن العااوملاا  القوة من الفااوئضااااااااااااااا  لاألعااداد النوعيااوت لتاادر ااب  تكو ن إعااودة على العماا  -5
تعاوين  اليت األخرة ابلادلل املتاوحا  العما  جماوالت يف رهتم ا لخاب  طاوقاوهتم اسااااااااااااااتثماور أجا  من ابلادللا ، اإلنتاوج 

 البشر  . مواردهو يف قصورار 
 : املدة قصرية البشر   التنمي  اسااتييي 

 من اإلنتوجي  الطوقوت على السااااااااكوين  مدة الضااااااااغط يف  لملموس ساااااااار   تغيري إحداث حمولل  على  أهدافهو لتاكز
 :  ل  فيمو عوم لتتبلور بشك  للسكون اإلنتوجي  املسومهوت ز،دة على لالعم  انحي ،

 طااوقااوت لبني العمااولاا بني  للتوازن حتقيقااور  املختلفاا ، القوم  االقتصاااااااااااااااود قطااوعااوت بني العااوملاا  القوة توز   إعااودة -
 . األخرة اإلنتوج

  ساااوعد  مبو اإلنتوجي  العملي   على عب ور  لاليت متث  املتدني  اإلنتوجي   الكفوءة ذات العومل   القوة من جونب  تسااار   -
 . اإلنفوق لترشيد اإلنتوجي  رف  على

 )الزارع ،  ابلز،دة  الواعدة اإلنتوج مواق  يف  العوملني  لألفراد الصااااااااااااااح   لتحسااااااااااااااني املسااااااااااااااتوة عوجل  برامج تنظيم -
   (....التصد ر   الصنوعوت
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 .  الوظيف  التأهي  لاعودة لإلرشود عوجل  تنظيم برامج -
 من ألفراد اجملتم  التعليم  املسااااااااااااااتوة رف  إىل املفتوح اهلودف  التعليم  لأمنوط  املسااااااااااااااتمر التعليم  لبرامج فرص تنظيم -

 . لغريهم العوملني
 املورد لتوفري السااااااااااااااكاون، كثيفا   املناوطق عن للتخفيف املختلفا  بني املناوطق السااااااااااااااكاون توز   إلعاودة برامج تنظيم -

 .  الكثوف  السكوني  قليل  املنوطق لتنمي  المزم البشري
 العشوائيوت مشكل  من لالتخفيف البني  إلصمح عوجل  برامج تنظيم -
 

 البشرية: املوارد لتنمية االسرتاتيجية األهداف
 :التولي  النقوط يف حتد دهو ميكن

ممورساااااوهتو ممو  يف لتبد   مهوراهتو يف تتميز كفوءات  توفري  البشااااار   ابملؤساااااسااااا  هو  املوارد تنمي  لوظيف  األلل اهلد  إن
 كون  اليت لالساالوكيوت التصاارفوت مجل " هنو أ على الكفوءات تعر  حيث  مهومهو، أداء يف  غريهو عن تتميز جيعلهو
أن  أي  "غريهم من املواقف لالوضااااااااااااااعياوت بع  يف كفاوءة  أكثر جيعلهم مماو فيهاو، حتكماو أكثر األشااااااااااااااخاوص بع 

دق   مساااؤللي ، مببودرة، القوئم  املشاااكمت م  التعوم  على االعتيود   غري القدرة له بشاااري مورد ك   ه  الكفوءات
 النظر خمل امن خمزلهنو لضااااااابط  الكفوءات هه  ممم   رسااااااام ميكن حيث . ابتكور   حلول لبلوغ شاااااااد د ن  للع 

 له : زلا، مخل إليهو من
 . اخل البشر   املوارد التسو ق، كوحملوسب ،  معني ميدان يف ابملؤسس  البشر   للموارد املتوح  كوملعلوموت:املعرف -
 . جموالاتملؤسس  من جملول معني الفعول التسيري لخربات لمهورات مؤهمت مث : لاخلربة املؤهمت-
 . عم  جمموع  يف عضوا لهاته الشخص إدراك مث  الهات، لصورة لالقيم ابملواقف تتعلق: الهات إدراك-
 . لاملبودرة املرلن  كوملثوبرة،  معين  بطر ق  السلوك إىل تقود اليت العوم  اخلصوئص: العبقر   صفوت-
 .االنتموء أل اإلجنوز دلاف  مث  السلوكيوت، عنهو تنشأ اليت املتواترة الداخلي  القوة له : الدلاف -

 التنافسية:   املزااي صناعة: اثنيا
 لاملستمرة الدائم  التنمي  من  أسوسو اليت تتأتى  عولي ، لقدرات  مهورات لذات  مؤهل  بشر   أن توفر املؤسسوت موارد

 املعوصاااااارة املؤسااااااسااااااوت إن ب  من مهورات؛ متتلكه مو تعدد متعددة تنوفسااااااي  مزا، لصاااااانوع  بنوء من ميكنهو إمنو  هلو؛
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 لاسااااعو البوب  فت  الهي ،"للموارد البشاااار   التنوفسااااي  امليزة"  لهو جد دا تنوفساااايو  مفهومو تبين إىل تسااااعى أصاااابح  
 .تنوفسي  حد ذاهتو ميزة يف بشر   تشك  موارد متلك اجملوالت طوملو ك   ليف التنوفسي  للمزا، متعدد المتمك أمومهو

 اجتماعية: مزااي خلق : اثلثا
 : ل  فيمو املزا، هه  حصر ميكن

 اجملتم . من كيزء  للفرد املؤسس  حتققهو اجتموعي  ميزة ألل هه  لألفراد شغ  منوصب  خلق-
 لاالجتموعي . املهني  حيوته يف ختدمه لقدرات لمعور  مهورات لإكسوبه لد هو البشري املورد تنمي  -
 قيم ) االجتموعي  حيوته ظرل  لتحسني لاسعو أمومه البوب  فت  الوظيف  مسور  ضمن البشري املورد ترقي  -

 اجملتم . يف لزن له  كون كأن  اجتموعي  معنو   قيم  نق ، لسيل  االستقرار، الصح ، كولسكن،  مود  
 .  نتمون للمؤسس  اله ن أفراد  لتطو ر بتنمي  اجملتم  لتطو ر تنمي  -
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Abstruct 
Transport activity is considered one of the most important activities special for logistic distribution 

and supply in most companies, where the cost of transportation is equal to 2/3 of the total cost of 

logistic distribution and supply and it is estimated at 9% -10% of the gross national product. To 

achieve economic and human development in any country, this is associated with facilitation and 

abilities of appropriate transport systems, so it is necessary for the planning process of transport to 

depend on a sound scientific basis and on the basis of a balance between the rapid development of 

transport systems on the one hand and economic and social conditions on the other. The transport 

system of the Kingdom of Saudi Arabia consists of roads, air and sea transport and railways. The 

transport sector in KSA faces many challenges, including the provision of safety requirements, the 

preservation of the environment from environmental pollution and the enhancement of national 

security missions. The Hajj represents a unique event, where the number of pilgrims increases each 

year .The future prospects for the development of the transport sector in the Kingdom is that the 

government will increase its spending on infrastructure and future projects in order to achieve 

economic diversification and sustainable growth in all modes of TransportationThe study aims to 

clarify : chapter one : transport concept and its importance as well as its classifications. Chapter 

two : the role of human development in transport sector . chapter three : The role of logistics and 

modern technology in the development of various means of transport around the world. Chapter 

Four: The reality of the transport sector in the Kingdom of Saudi Arabia and the challenges it faces 

for the period (2005-2015). Chapter five : Future prospects for the development of the transport 

sector in the Kingdom of Saudi Arabia. The problem of research is :'' transport system development 

in Saudi Arabia facing the of a major challenge which is the need for a comprehensive and 

organized strategy  for structural and institutional reform despite of the future plans developed for 

the development of this sector and the increase in financial allocations to the state budget in the 

field of transport and communications. The researcher has relied on the descriptive analysis , the 

collection of data , modern statistics from various sources and organization and analysis them 

 

Keywords: Transport sector, Logistics, Economic and Human Development, Challenges, Future 

Prospects, Transport and Communications Provisions 
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 3\ 2الشركات إذ ان كلفة النقل تساوي    يُعد نشاط النقل من أهم األنشطة اخلاصة للتوزيع واالمداد اللوجسيت يف معظم
% من الناتج القومي االمجايل ، ولتحقيق التنمية 10-%9من الكلفة الكلية للتوزيع واالمداد اللوجسيت وتقدر بنحو 

االقتصادية والبشرية يف أي دولة البد من توافر تسهيالت وامكانيات نظم النقل املناسبة ، لذلك يستدعي االمر أن 
ختطيط النقل على أساس علمي سليم وعلى أساس توازن بني التطور السريع لنظم النقل من جهة والظروف   تقوم عملية

االقتصادية واالجتماعية من جهة اخرى ، وتتكون منظومة النقل للمملكة العربية السعودية من الطرق الربية والنقل 
حتدايت كثرية منها توفري متطلبات السالمة  اجلوي والبحري وخطوط السكك احلديدية ، ويواجه قطاع النقل فيها

واحلفاظ على البيئة من التلوث البيئي وتعزيز مهمات االمن الوطين، وكذلك احلج فإنة ميثل حداث فريدا يتمثل بزايدة 
أعداد احلجاج واملعتمرين يف كل عام وهذا يتطلب توفري خدمات النقل ومرافقة ، أما اآلفاق املستقبلية لتطوير قطاع 
النقل يف اململكة فيتمثل بقيام احلكومة برفع وترية انفاقها على البىن التحتية واملشاريع املستقبلية من اجل حتقيق التنويع 

 االقتصادي والنمو املستدام يف مجيع امناط وسائل النقل .
دور التنمية البشرية يف  -الثاين :مفهوم النقل وأمهيتة وتصنيفة ، واملبحث   -ويهدف البحث اىل بيان املبحث االول :

دور اللوجستيات والتكنلوجيا احلديثة يف تطور وسائل النقل املختلفة حول العامل ،  -قطاع النقل ،  املبحث الثالث :
( ،  2015  -2005واقع قطاع النقل يف اململكة العربية السعودية والتحدايت اليت تواجهه للمدة ) -املبحث الرابع :

اآلفاق املستقبلية لتطوير قطاع النقل يف اململكة العربية السعودية  ، اما مشكلة البحث : على  -امس: املبحث اخل
ضوء ماتقدم يواجه تطوير منظومة النقل يف اململكة العربية السعودية حتدي رئيسي يتمثل يف احلاجة اىل اسرتاتيجية شاملة 

طط املستقبلية اليت وضعت لتطويرهذا القطاع والزايدة يف  ومنظمة لالصالح اهليكلي واملؤسسي على الرغم من اخل 
. ولقد اعتمد الباحث على التحليل الوصفي واجلمع لدولة يف جمال النقل واالتصاالت املخصصات املالية مليزانية ا

 .للبياانت واالحصاءات احلديثة من خمتلف املصادر وتنظيمها وحتليلها
قطاع النقل ، اللوجستيات ، التنمية االقتصادية والبشرية  ، التحدايت ، اآلفاق  املستقبلية ، الكلمات املفتاحية : 

 خمصصات النقل  واالتصاالت
 املقدمة :

النطاق يُعد  قطاع النقل من القطاعات الناهضة ابالقتصاد الوطين ملا يوفره من أتمني حركة نقل الركاب والبضائع على 
احمللي والدويل وما يلعبه من دور رائد يف دفع عجلة االقتصاد وتقدمي اخلدمات للقطاعات االنتاجية واخلدمية االخرى ، 
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كما يوفر هذا القطاع فرصا لالستثمار واجياد فرص للعمل ، فهو ميثل عصب احلياه االقتصادية يف اي دولة وأييت أتثري 
من زاويتني مهمتني هي ، االوىل قدرة وسائل النقل مبا متثله من دور يف حتديد متركز  وسائلة املختلفة يف حياه اجملتمع

األفراد  ، وأما الثانية فهي قدرة  وسائل النقل يف التأثري وبدرجه كبرية على قدرة األفراد على دفع اآلسعار للسلع اليت 
ك فهي تؤثرعلى تكاليف نقل املواد اخلام والسلع تنقلها هذة الوسائل إذ تدخل تكاليف النقل يف أسعار بيع السلع كذل

الوسيطة يف اسعار بيع املنتجات النهائية ، ويشكل النقل جزءاً مهما يف احلياه املعاصرة لكونة ميثل عنصرا مهما يف حياه 
 معظم اجملتمعات ، وتعد وسائل النقل ونظمها مؤشرا ومقياسا عاداًل ملدى منو وتقدم الدول والشعوب 

ت اململكة العربية السعودية اهتماماً كبرياً لتطوير قطاع النقل ومشاريع البنية التحتية من خالل زايدة املخصصات لقد أول
املالية يف ميزانية الدولة رغبة منها يف توفري قطاع نقل متكامل يشمل مجيع االمناط ملواكبة احتياجات اململكة املستقبلية 

والفعالية والكفاية والتطور التقين ويعمل على تعزيز التنمية االقتصادية وتشجيع ويف الوقت نفسه فهو يتميز ابلسالمة 
القدرة التنافسية للمملكة على املستوى العاملي كما يضمن توفري بيئة صحية وآمنة آلفراد اجملتمع ، اذ توقعت اهليئة العامة 

% وتنمو حركة الشحن اجلوي 5-%4ح لالستثمار يف اململكة منو الطلب على الشحن احمللي مبعدل سنوي يرتاو 
 . 2020% يف عام 8-%5والبحري مبعدل 

لذلك سيكون هدف البحث : هو بيان مفهوم النقل وامهيتة ، دور التنمية البشرية يف قطاع النقل ، دور اللوجستيات 
ة العربية السعودية والتحدايت والتكنلوجيا احلديثة يف تطور وسائل النقل املختلفة حول العامل ، واقع قطاع النقل يف اململك

 ، اآلفاق املستقبلية لتطوير قطاع النقل يف اململكة العربية السعودية . 2015-2005الىت تواجهه للمدة 
مشكلة البحث : يف ضوء ماتقدم فأن تطوير منظومة النقل يف اململكة العربية السعودية تواجه حتداًي رئيسيًا يتمثل يف 

شاملة ومنظمة لالصالح اهليكلي واملؤسسي على الرغم من اخلطط املستقبلية اليت وضعت لتطوير احلاجة إىل اسرتاتيجية  
 هذا القطاع والزايدة يف املخصصات املالية مليزانية الدولة يف جمال النقل واالتصاالت  .

ستوى االقتصاد الوطين فرضية البحث : إنطالقا من االشكالية الرئيسة مت صياغة الفرضية وهي مامدى أمهية النقل على م
، وما هو الدور الرئيس لوسائل النقل املختلفة يف املسامهة لتحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية للدول، وكيف ان 

 تطبيق التكنلوجيا احلديثة أدى إىل تطور وسائل النقل املختلفة حول العامل وتطور مؤشر االداء اللوجسيت هلا 
 منهجية البحث :
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حث على التحليل الوصفي واجلمع للبياانت واآلحصاءات احلديثة من خمتلف املصادر وتنظيمها وحتليلها من إعتمد البا
 أجل بيان واقع منظومة النقل يف اململكة العربية السعودية وآفاقها املستقبلية .

 
 مفهوم النقل وأمهيتة وتصنيفة   -املبحث االول :

)دليل ختطيط النقل يف  -واملرافق الالزمة للقيام بذلك وله ثالث أبعاد : لقد عرف النقل أبنه هو حركة الناس والسلع 
(  البعداألول : الفراغ وهو املسافة الفاصلة من مدينة إىل مدينة ومن قرية إىل قرية ومن  2،  2006املدن السعودية  

وة ،  البعد الثالث : حاله احلركة دولة إىل دولة ،  البعد الثاين : الزمن وهو ساعة من ساعات اليوم ذروة أوخارج الذر 
وهي حركة االنسان أو البضائع . هناك مفهوما روبنسون وابمفورد للنقل إذ َعرفا النقل أبنه مرتبط حبركة االشخاص أو 
السلع لغرض معني وبلغة االقتصاد فإن الطلب على النقل مشتق من الطلب على تسهيل حركة االشخاص أو السلع ، 

ًا طاملا يوفر خدمة ويشري علماء االقتصاد إىل انه عامل من عوامل االنتاج على حد قول كل من ويكون النقل مفيد
(  ، اما أمهية النقل فهو يعد من وجهة نظر االقتصاد نشاطًا انتاجيًا من  4، 2011روبنسون وابمفورد . ) بروال 

راد وبدون نشاط النقل الميكن ألي منشأه أعمال حيث تقريبه يف املكان ، وهو خيلق قيمة اقتصادية بنقله البضائع واالف
حديثة أن تعمل وتنقل املواد اخلام االولية ومستلزمات االنتاج من موقعها إىل مواقع االنتاج وبعدها تنقل اىل أسواق 
التصريف العاملية ، وإن أي قصور يف هذا النشاط سيؤثر سلبا على عملية التدفق السلعي بني املراكز االنتاجية 

 االستهالكية وأتيت أمهية النقل على مستوى الدولة ككل  يف خلق حركة تقدم لالقتصاد الوطين من خالل مايلي :و 
 .( 146،  2004) مصطفى والعبد   -
 املسامهة يف خلق ظروف املنافسة : -1

مبراكز االنتاج وعلى وفق ذلك عندما التتوفر وسائل النقل فإن حجم السوق سوف يقتصر على تلك املناطق احمليطة 
سوف خيتفي عنصر املنافسة أَما عندما يتوفر قطاع نقل وشحن متقدم فسوف’خيلق عنصر املنافسة بني السلع واخلدمات 

 املماثلة فضاًل عن توفري بعض السلع غري املنتجة حملياً  .
 حتقيق اقتصادايت احلجم يف جمال االنتاج : -2
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فر وسائل النقل والشحن يساعد املنشآت على االستفادة من اقتصادايت احلجم الكبري كما إن اتساع االسواق نتيجة تو 
                                يساعدها على اختيار مراكز االنتاج اليت تساعد املنشأة على التمتع ببعض املزااي اجلغرافية .                                      

 اج السلع واخلدمات :ختفيض تكاليف انت -3
ان توفر وسائل النقل واخلدمات سوف يساعد على ختفيض تكاليف االنتاج كون تكلفة النقل هي أحد عناصر التكلفة 
الكلية لالنتاج وإن توفرها سوف يساعد املنشآت االنتاجية إىل ختفيض يف اسعار املنتجات أبقل تكلفة ممكنة مما يساعد 

 ق اجلغرافية .على نقلها  اىل أبعد املناط
 (  19،   2001) حممود    -تساوي األسعار واستقرارها : -4

كلما ازدادت الكمية املعروضة من السلع يف منطقة ما فإنة من خالل نشاط النقل سوف يتم توزيع السلع اىل اماكن 
واملنتجات من اماكن يقل الطلب اخرى تعاين نقص هذه السلع فضاًل عن ذلك فإن النقل سوف يعمل على نقل السلع  

 فيها اىل اماكن اخرى يزداد الطلب على هذة املنتجات .
 نفقات العائالت يف النقل : -5

إن االستعماالت املتكررة لوسائل النقل وضرورة االستفادة من خمتلف خدماته تلزم االفراد على حتديد استهالكهم سواء  
(             15،  2011) كايف  -اخلاص ، وتتحكم بذلك عوامل عدة منها :أكان أبستعمال وسائل النقل العام أو 

تكلفة النقل ابلنسبة للدخل وهي مقدرة الفرد على دفع مثن تنقالتة من مكان إىل آخر مرتبطة بعدد الرحالت ،  -1
 . لذلك جيب األخذ ابالعتبار حجم العائلة والدخل الثابت والصايف للفرد

حجم املدن أي إن حجم املدينة ميكن أن حيدد نفقات النقل فكلما كانت املدينة كبرية نفقات الدخل حسب  -2
كلما كانت حركة املرور كبرية والكثافة السكانية مرتفعة ومن مث  زايدة الطلب على النقل من جهة وزايدة النفقات من 

دن والقرى ابملدن الكبرية واخلطوط جهة أخرى ابلعكس  اذا كانت املدن  صغرية فتكاليف النقل ترتبط مبدى ربط امل
                                                                  الرئيسة وعلية فإن تكاليف النقل تتأثر ابختيار وسيلة النقل والزمن والسعر الذي يتناسب مع دخل الفرد واحتياجاته .                 

ة قطاع النقل على مستوى الوحدات االنتاجية حيث نالحظ كلما كان هناك تنسيق والشكل البياين التايل يوضح امهي
بني الطلب والعرض على املنتجات سيؤدي ذلك اىل ختفيض يف اسعار السلع وتكلفتها النهائية ، اذ انة سيؤدي اىل 

جات مما يساهم يف حتسني  حتقيق معدالت النمو االقتصادي ورحبية املنتجني العالية بسبب زايدة الطلب على هذة املنت
 نوعية اخلدمات املقدمة وزايدة رفاهية ورضا العمالء واملنتجني على حدا سواء
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 (1شكل )
 أمهية قطاع النقل على مستوى الوحدات االنتاجية

 
 

 
 
 
 

 
 

   20مسرية ابراهيم ايوب ، اقتصادايت النقل دراسة متهيدية ، الناشر الدار اجلامعية ، االسكندريه  ، ص  املصدر :
،2003 
 

أما مسامهة قطاع النقل على مستوى اجملتمع فهو يساهم يف إحداث التغيري اإلجتماعي بني أفراد اجملتمع من خالل 
عملية االتصال اإلجتماعي بني الريف واملدينة وبني أرجاء الدولة الواحدة من جهه ، وبني خمتلف الدول من تسهيل 

جهة اثنية ، ويساهم النقل يف زايدة حتقيق التطور االجتماعي أبعتبار إن اجملتمعات املتخلفة هي اليت تنغلق على نفسها 
ض اجملتمعات يف افريقيا واسيا إليت مازالت تعيش معيشة بدائية  بسبب صعوبة االتصال مع اجملتمعات االخرى ، مثل بع

 والسبب يف ذلك هو انعدام االتصال بينها وبني  اجملتمعات االخرى . 
 ( 3) كمونة  بدون ذكر للسنة ، 

 المنتجات على الكلي العرض جانب المنتجات على الطلب جانب

 تكلفة تخفيض

      النهائي المنتج

 

 

 العرض زيادة

   الكلي

تخفيض تكلفة  -1

تخزين السلع 

 القابلة لالستهالك 

توسيع نطاق  -2

 السوق 

تخفيض تكلفة  -3

نقل المنتج النهائي 

 من مراكز االنتاج 

 

نشاط النقل 

وتكاليف 

الحصول على  

خدمات قطاع 

 النقل 

 

تخفيض تكلفة  -1

تخزين السلع 

 القابلة لالستهالك 

توسيع نطاق  -2

 السوق 

تخفيض تكلفة  -3

نقل المنتج النهائي 

من مراكز 

 االنتاج  

 

 تخفيض اسعار السلع 

 

 

 زيادة الطلب الكلي    

 

يمعدالت النمو االقتصادرفع معدالت رحبية املنتجني  ، زايدة رفاهية املستهلكني ، رفع      
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تدعي وميكن القول إبن اي تنمية اقتصادية ترتبط أساساً بتوفر تسهيالت وامكانيات نظم النقل املناسبة ، وهو امُر يس
إن تقوم عملية التخطيط للنقل على اساس علمي سليم وعلى أساس التوازن بني التطور السريع لنظام النقل من جهة 

 .( 13-9،   1985والظروف االقتصادية واالجتماعية من جهة اخرى . ) توفيق  
حسب طبيعة التصنيف واليت تعددت اما التصنيف العام لالنواع النقل فهو خيتلف أبختالف انواع النقل ووسائلة وذلك  

 .( 12-11،  2012) بوزيدي    -وكااليت:
النقل الداخلي وهو الذي يكون داخل نطاق الدولة   -التصنيف على وفق جمال التشغيل ويشتمل ثالثة أنواع وهي:  -1

 ود املدينة .،  النقل اخلارجي وهو النقل العابر بني الدول  ،  النقل احلضري وهو النقل الذي يتم داخل حد
 النقل البحري او النهري ،  النقل الربي  -التصنيف على وفق املسار ويكون على ثالثة انواع : -2

 . ) طرق وسكك حديد وخطوط االنفاق ( ،  النقل اجلوي )الطائرات مبختلف انواعها (
والعرابت ، اىل اخرة ( ،  قوى الطبيعة ) بشري ) الدراجة  -التصنيف  على وفق القوى احملركة وتشتمل ماأييت : -3

 .الرايح للسفن الشراعية والتيارات املائية ( ،  الطاقة ) وقود وكهرابء (
متخصصة لنقل الركاب فقط او البضائع فقط ،  مشرتكة لنقل  -التصنيف حسب نوع  اخلدمة ويشتمل على : -4

 الركاب والبضائع .
السرعة ) عادية ، سريعة ( ،  انتظام اخلدمة  دائمة ، حتت  -على :التصنيف حسب مستوى اخلدمة ويشتمل  -5

 .الطلب 
ويشتمل على النقل العام واخلاص وهو التصنيف الذي يهتم به  -التصنيف حسب طبيعة وسيلة اخلدمة : -6

 املتخصصون يف جمال ختطيط  النقل احلضري .
ار وسيلة النقل املناسبة من حيث التكلفة والسرعة فضاًل توجد اشكال وانواع متعددة للنقل تتيح للناقل إمكانية اختي

عن معايري أخرى مثل خصائص وطبيعة كل وسيلة ، وطبيعة املواد املنقولة وتنقسم وسائل النقل إىل ما أييت ) النقل  
قل مبا حيقق الربي والبحري والنهري واجلوي واالانبيب ( وميكن إن خنتار وسيلة واحدة او اجلمع بني أكثر من وسيلة الن

التكلفة والسرعة يف النقل وهذا مايعرف ابلنقل املركب ، واجلدول األيت يبني العوامل املؤثرة يف اختيار وسيلة نقل معينة 
 عن االخرى . 
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 ( 1جدول )

 العوامل املؤثرة يف اختيار وسيلة نقل معينة عن االخرى 
 عوامل متعلقة ابملنشأة النقلعوامل متعلقة بوسيلة  عوامل متعلقة ابلسلع املنقولة

 حجم املنشأة وأهدافها  التكلفة وزن السلع
 اسرتاتيجيات التسويق ابملنشأة السرعة ) الوقت الالزم للنقل ( أحجام السلع 

 اهليكل اإلداري للمنشأة مدى االعتماد على الوسيلة مدى انتظام الشحنات
 طبيعة املنافسة السائدة  اجلغرايف الذي تغطيه الوسيلةاملدى  قابلية البضائع للتلف من عدمه

مدى الرقابة على السلع أثناء مرحلة  نوع التغليف
 النقل
 للنقل املستندات حترير يف الدقة

 

 

 
حبوث ودراسات ،   -املصدر: املفاهيم احلديثة يف ادارة خدمات النقل واللوجستيات ، املنظمة العربية للتنمية االدارية

 2007، 439، العدد 68أتليف عدد من خرباء املنظمة ، ص
 
 

 دور التنمية البشرية يف قطاع النقل -املبحث الثاين  : 
يعد العنصر البشري هو االساس الذي تقوم عليه عملية النقل ملا تتطلبه هذه العملية من جهد بشري يف إجناح مهامها  

املركبة ، بل تتناول جوانب خمتلفة ومتعددة كمساعدي السواق واملضيفني وموظفي إذ التقتصر عملية النقل على قائد 
إدارة وميكانيكني وعمال صيانة وخدمات ومنفذي مشاريع النقل ومهندسني مبختلف االختصاصات فتوفري املالكات 

القطاع تستوجب إن تقابلها  البشرية هو إيفاء ملتطلبات التطور احلاصل يف قطاع النقل ابعتبار إن الزايدة يف مهام هذا
زايدة يف العنصر البشري وهذا يعين توفري فرص عمل كثرية ملختلف االختصاصات ، وهلذا ميكن تعريف التنمية البشرية  
هي توسيع حلرايت البشر ، ليعيشوا حياة مديدة  ملؤها الصحة واالبداع ، ويسعوا اىل حتقيق االهداف اليت ينشدوهنا ، 
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مسارات التنمية يف إطار من االنصاف واالستدامة على كوكب يعيش عليه اجلميع ، فالبشر أفراد  ويشاركوا يف رسم
)تقرير التنمية  -ومجاعات هم احملرك لعملية التنمية البشرية وهم املستفيد منها ، وتركز على مكوانت أساسية هي :

فالتنمية البشرية ال تعىن ابالفراد كأعداد  ( التمكني من خالل توسيع قدرات الناس ، التعاون 22، 2010البشرية  
فقط بل تعىن إيضاً بكيفية تفاعلهم وتعاوهنم يف اجملتمعات احمللية ، االنصاف  ال ينطبق  ذلك على الثروة والدخل فقط 

ات بل على السعي إىل حتقيق االنصاف يف القدرات االساسية ويف الفرص ،  االستدامة  حبيث تليب التنمية البشرية حاج
اجليل احلاضر من دون إن تعرض قدرة االجيال املقبلة على تلبية احتياجاهتا للخطر، األمن  تعمل التنمية على إن يكون 
الناس متحررون من التهديدات املزمنة مثل املرض والقمع وكذلك تعمل على حدوث اختالالت مفاجئة ومؤملة يف 

عزز التنمية البشرية جبميع أبعادها حسب تقرير التنمية البشرية هو النمو حياهتم اليومية . والنمو االقتصادي اجليد الذي ي
 .( 22،  2010) -الذي حيقق اآليت:

) يولد العمالة الكاملة ويؤمن الرزق للناس ، يعزز حرية الناس ويسهم يف متكينهم من حتقيق أهدافهم ، يوزع الفوائد 
ن بني األفراد واجملموعات املختلفة ، يصون التنمية البشرية يف املستقبل توزيعاً عاداًل ، يعزز التماسك االجتماعي والتعاو 

). 
عناصر التنمية البشرية: هي املنظومة املتكاملة اليت تتعلق بعناصر العرض والطلب اخلاصة ابملوارد البشرية ، واليت تشمل 

وعتني من العناصر اليت ترتابط وتتفاعل  تنمية هذه املوارد من جهة واستثمارها من جهة اخرى وتتضمن هذه املنظومة جمم
 يف إطار املعايري والقيم واألطر االجتماعية واالقتصادية والسياسية والثقافية السائدة يف اجملتمع وهذه العناصر

 
 (  74-70،  2010)عبد احلميد -:هي

وارد البشرية للتشغيل خالل فرتة مدة يعين العرض جمموع املتاح من امل  -العرض من املوارد البشرية والعوامل املؤثرة فيه :-أ
معينة وهناك العديد من العوامل املؤثرة يف هذا اجملال ولعل من أمهها : )عدد السكان ، اهلجرة أبنواعها الداخلية واخلارجية 

 ، العادات والتقاليد ، درجة املهارة ، القواعد التنظيمية للعمل ، االجور واملزااي النقدية للعمل (
هو طلب امجايل االحتياجات من املوارد البشرية اخلاصة مبشروع  -لى املوارد البشرية والعوامل املؤثرة فيه: الطلب ع-ب

 معني ، اوقطاع او على املستوى القومي خالل فرتة مدة معينة .
 اما العوامل املؤثرة يف الطلب على املوارد البشرية فمن أمهها:
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مستوى املشروع وعلى املستوى القومي ، التغري يف متوسط انتاجية املوارد البشرية ، معدل النمو يف الناتج وذلك على  -
معدل األجور ونسبة االجور إىل تكاليف االنتاج ، االستثمارات املنفذة وحجمها على مستوى املشروع ،  حجم 

التكنولوجيا املستخدم من حيث  التوسعات املتوقعة يف املستقبل تؤثر ايضًا على الطلب اخلاص ابملوارد البشرية ،  منط
كوهنا كثيفة العمل او كثيفة رأس املال ،  احلالة االقتصادية من حيث االنتعاش والكساد ، حجم الطلب على منتجات 
املشروع حمليًا وخارجيًا ، معامل رأس املال / العمل ،  معامل استخدام قوة العمل اي النسبة بني العمل واالنتاج 

ة واملخططة )مصفوفة العمالة / انتاج( . كما تتأثر املوارد البشرية على جانيب العرض والطلب بشكل واالهداف املوضوع
عام مبجموعة من العوامل اليت ترافق حركة العوملة والتطورات العاملية وتتأثر هبا  أو تؤثر فيها أبسلوب او ابخر وتتضمن 

 قتصادية والعوامل االجتماعية والعوامل السياسية والعوامل الدولية ( . ما أييت  ) العوامل السكانية واجلغرافية والعوامل اال
 دور اللوجستيات والتكنلوجيا احلديثة يف تطور وسائل النقل املختلفة حول العامل -املبحث الثالث :

ساوي يعد نشاط النقل من أهم االنشطة اخلاصة للتوزيع واالمداد اللوجسيت يف معظم الشركات إذ إن كلفة النقل ت
% من الناتج القومي االمجايل ، وتعد وظيفة 10-%9من الكلفة الكلية للتوزيع واالمداد اللوجسيت وتقدر بنحو    3\2

النقل أحد االعمال اللوجستية الرئيسه يف الشركات إذ يقوم النقل أبضافة قيمة للمنتجات من خالل توفري املنفعة املكانية 
 % من الكلفة الكلية لالعمال اللوجستية .45ة تقدرب ، كما ان كلفة النقل تشكل نسبة عالي

 ( 249،  2012) الزعيب وعزام  
وتعين اللوجستيات عمليات توفري املواد اخلام االولية وجتهيزها ونقلها  إىل املصنع للتصنيع مث بيع املنتجات يف االسواق 

ناد العمليات غري األساسية اىل شركات متخصصة العاملية ، فهي امتداد للتجارة الدولية وهي تعتمد بشكل كبري على اس
(  أبهنا الطلب املشتق من عوملة جانيب العرض   325،  2003من الباطن ، وتعرف اللوجستيات العاملية )بدوي 

والطلب مبا خيلق سالسل توزيع عاملية شديدة التعقيد وهذا  يتطلب خربات لوجستية متخصصة لتمكني املنتجني من 
بكفاءة وانتظام أبقل التكاليف ،  وهناك نوعان من اللوجستيات وهي لوجستيات جتارية برية والثانية تغطية أسواقهم 

اللوجستيات التجارية البحرية ، فالوجستيات التجارية الربية ما تزال التجارة الربية يف املنطقة العربية تواجهة صعوابت 
% ابالضافة اىل 40اع تكاليف التجارة االقليمية بنسبة منها معوقات التكامل التجاري العريب حيث ادى اىل ارتف

معوقات هيكلية اساسية تواجهة التجارة وحتد من تعزيز املبادالت التجارية بني الدول العربية بسبب نظم احلماية التجارية 
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ة تنافسية الصادرات املرتكزة على سياسة احالل املستوردات لكوهنا الزالت مهيمنة على الدول العربية واليت تتميز أبعاق
. 

(  اما اللوجستيات التجارية البحرية فهذة تعتمد على تطور  34،  2015) منظمة التجارة احلرة العربية الكربى  
املوانئ والنشاط البحري للمنطقة العربية ومدى ارتباط هذا التطور مبؤشر قياس االرتباط البحري العاملي وعلى املستوى  

دة منها االفتقار  إىل مصانع لبناء السفن والتمويل املطلوب والتكلفة العالية يف التأمني على  العريب هناك معوقات عدي
السفن وضأله عدد مراكز التأهيل والتدريب واالفتقار اىل معدات وقطع السفن . ولكي تنجح ارضية اللوجستيات 

 ( 180 -179،  2007الشني  )  -ووظائفها ومهامها بنجاح البد من توافر بعض الشروط االساسية ومنها : 
وجود بنية اساسية قوية حديثة من طرق وجسور وانفاق واتصاالت ووسائل نقل حديثة خمتلفة وكهرابء وماء من  -1

 اجل ربط االرضية مع املناطق االخرى وتكون صاحلة للتعامل مع نوعيات املركبات والبضائع احملمولة .
تعاملني مع ارضية اللوجستيك ) املوانئ البحرية ، البنوك ، املطارات ، إن يكون هناك اتصال جيد بني مجيع امل -2

شركات التأمني ، اصحاب البضائع ، اجلمارك ، وكالء الشحن ( الن سرعة وفاعلية ودقة توافر املعلومات لدى مجيع 
 املتعاملني يف منظمومة النقل تزيد من فاعلية املنافسة .

احلكومية والكمركية ابلدقة والبساطة والسرعة حىت التكون سببًا يف تعطيل حركة إن تتميز االجراءات االدارية   -3
 .البضائع

إن يتم اختيار مكان ارضية اللوجستيات ابلدقة اليت ختدم اهلدف الذي انشئت من اجله فالسلسلة اللوجستية تبدء   -4
 ر مناسب ووقت مناسب .من حلظة استخراج املادة اخلام وتنتهي بوصول السلع للمستهلك النهائي بسع

إن تكون االدارة على درجة عالية من الكفاءة وقادرة على اختاذ القرار السليم يف الوقت املناسب أبستخدام تقنيات   -5
حديثة وتكون ادارة ارضية اللوجستيات مبستوى يؤهلها للتعامل مع شركات املالحة العمالقة ولديها القدرة على استخدام 

 رية واملادية املتاحة افضل استخدام هلا .افضل املوارد البش
الذي      Message serviceومن االمثلة عن مراكز اللوجستيات ابلعامل ميناء هونج كونج حيث مت ادخال نظام   

يتيح لسائقي الشاحنات واجلرارات احلصول الفوري املستمر على معلومات عن حركة امليناء عن طريق هواتفهم النقاله  
% فضاًل عن احليلولة دون حدوث اختناقات 10ومن املتوقع أن يقلل ذلك من وقت احلركات الزائدة للجرارات بنسبة  

(  ومع تطور تكنلوجيا  273،  2009سائل النقل. ) النحراوي  يف احلركة على الطرق واحملاور بسبب تكدس و 
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االتصاالت واملعلومات ستصبح شركات صناعة اخلدمات اللوجستية العاملية شركات فائقة التقدم ذات عناوين الكرتونية 
كرتونية ألهنا ستعمل من خالل شبكات االنرتنيت وتتعامل مع عمالئها من خالل منظومات االتصاالت والتجارة االل

اليت تقدم خدمة العمل واالدارة والتنظيم ملواقعها والدفع والسداد من اهلواتف احملمولة أو شبكة االنرتنيت حبسب النحراوي  
( ومن األمثلة على مراكز اللوجستيات هناك ميناء روتردام الذي تبلغ نسبة مراكز اللوجستيات   275  -274،    2009)

% من 42% من إمجال مراكز اللوجستيات االمريكية يف اورواب وهناك 49ة يف هولندا اليت اقامتها الشركات األمريكي
املراكز اللوجستية التابعة لشركات ايابنية تتواجد يف هولندا ومعظم هذة الشركات متخصصة يف صناعة الدواء والكمبيوتر 

ك ميناء سنغافورة وهو أحد  ( وهنا  328،   2003والسيارات وصناعة املعدات ومهمات املكاتب فبحسب بدوي )  
املواقع الرئيسة يف العامل للوجستيات كما ان هناك العديد من الشركات املتعددة اجلنسية تسعى القامة مراكز اللوجستيات 

شركة متعددة اجلنسية جتارية جعلت   500لتكون قاعدة رئيسة لتوزيع منتجاهتا يف اسيا والباسفيك ويوجد يف سنغافورة  
توزيع فضاًل عن توفر خدمة النقل اجلوي والبحري وهي خدمة النقل املشرتك ، فاملنتجات عالية القيمة منها مراكز لل

ميكن شحنها ابلنقل املشرتك إذ سيقل زمن الشحن بدون زايدة كبرية يف قيمته وميكن شحن البضائع حبرًا من الشرق 
 (  328،  2003)االوسط اىل سنغافورة مث تشحن إىل اوراب جواً مباشرة حسب بدوي  

وهناك مشروع قناه السويس يف مجهورية مصر العربية حاليًا الذي سيعود ابلنفع على الدول اجملاورة إلنه سيعمل على 
ربط املوانئ واملناطق اللوجستية بني مصر والدول العربية ، وهناك أيضا موانئ ديب العاملية اليت تطبق األنشطة اللوجستية 

يف ميناء جبل علي الذي شهد رسو أول سفينة جمدولة جتارية يف احملطة  3وايت اجلديدة رقم إذ مت افتتاح حمطة احلا
 20مليون حاوية منطية قياس    4م فقد مت إضافة  18اجلديدة اليت تعد االكثر تطوراً يف العامل ، حيث يصل عمق احملطة  

 328،    2015ير االقتصادي العريب املوحد   مليون حاوية منطية . ) التقر   19قدم إىل طاقة ميناء جبل علي لتصل اىل  
إن من خالله نالحظ  2016(  واجلدول األيت  يبني تصنيف جودة البىن التحتية لدول جملس التعاون اخلليجي لعام 

ويعزى ذلك إىل االستثمارات يف البنية التحتية  13دولة االمارات العربية املتحدة حققت تصنيف متقدم عربيا وهو 
لدولة وتطويرها للموانئ البحرية واجلوية ومكانة  مثل ميناء جبل علي الذي يعد مركزًا لنقل البضائع بني اللوجستية ل

السفن ، وإيضا  االنفاق احلكومي املستمر يف دولة االمارات على تطوير البنية التحتية وتطوير وصالت الشحن القوية 
ات التجارة احلرة واخنفاض حواجز التجارة . ومن بعدها أتيت وضمان حرية الدخول إىل االسواق العاملية نتيجة اتفاقي
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كما هو مبني   53واخرياً  الكويت     52والسعودية      48وسلطنة عمان    44والبحرين     30قطر اذ احتلت التصنيف  
 يف اجلدول التايل .

 ( 2جدول )
 2016تصنيف جودة البىن التحتية لدول جملس التعاون اخلليجي لعام 

 الكويت  السعودية  سلطنة عمان البحرين قطر االمارات خلدمات اللوجستيةمؤشر اداء ا
تصنيف مؤشر اداء اخلدمات 

 اللوجستية
13 30 44 48 52 53 

درجة مؤشر اداء اخلدمات 
 اللوجستية

3.94 3.60 3.31 3.23 3.16 3.15 

 2.83 2.69 2.76 3.14 3.55 3.84 اجلمارك 
 2.92 3.24 3.44 3.10 3.57 4.07 البنية التحتية

 3.62 3.23 3.35 3.33 3.58 3.89 الشحنات الدولية
 2.79 3.00 3.26 3.38 3.54 3.82 الكفاءات اللوجستية

 3.16 3.25 3.09 3.32 3.50 3.91 التتبع واملتابعة للشحنات
 3.51 3.53 3.50 3.58 3.83 4.13 التوقيت الزمين

 
Source: connecting to compete 2016 trade Logistics in the Global Economy, p.38-39 

 
 

ومع ظهور وتقدم احلاسبات وتكنلوجيا املعلومات واالتصاالت يف مجيع قطاعات األعمال أصبح احلاسب مكوانً اساسياً  
من مكوانت االعمال احلديثة ، وانتشار مفهوم اجلودة الشاملة يف منظمات االعمال وما صاحبه من تطور وشركاء 

يسمى بنظم النقل الذكية اليت تربط بني عناصر النقل الفردية االعمال مجيعاً ، كل تلك التطورات ساعدت على ظهور ما
وتقوم جبمعها يف نظام واحد عن طريق تطويع واستخدام تكنلوجيا املعلومات املتطورة ومن أهم التأثريات امللحوظة لتطور 

(   143،  2011سائط  ) النقل املتعدد الو   -تكنلوجيا املعلومات  واالتصاالت يف جمال النقل الدويل املزااي اآلتية:
منها حتسني االداء يف اللوجستيات : وهو التحسن امللحوظ يف تبادل املعلومات عرب سالسل االمداد ويرتتب عليه 
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استخدام نظام تبادل البياانت االلكرتونية لتحسني يف عمليات التتبع للمركبات من خالل استخدام نظم التتبع ابالقمار  
د لسالسل التوريد : ان التحسن يف اداء سالسل التوريد يرتتب عليه تغيري هيكل بناء الصناعية ، وظهور هيكل جدي

تلك الصناعة وظهور خدمات جديدة فسهولة احلصول على املعلومات عن املوردين واملستخدمني حسن من العمليات 
ب عليها ظهور مايسمى بسالسل التجارية املباشرة كما ان التكنلوجيا احلديثة املدعومة أبستخدام شبكة االنرتنيت ترت

التوريد االفرتاضية وهي عبارة عن نظم اتصال تستخدم شبكة االنرتنيت مع قاعدة بياانت مركزية تسمح  بتكامل مجيع 
عمليات اللوجستيات واليت ميكن جلميع االطراف استخدامها عند احلاجة ومثال على التكنلوجيا احلديثة نظام    

Planning and routing inter-model system    اليت تسمح ابلتخطيط لنقل احلاوايت من وإىل
شاحنني عدة وشركات الشحن مما يؤدي إىل التحسن يف كفاءة عمليات النقل، ونظام بيوت معلومات التخليص واليت 

فيما بينها  تقوم أبستخدام مواقع االنرتنيت اليت حتتوي على معلومات عن شركات الشحن وامكانياهتا وتسهل االتفاقات  
 وبني طاليب تلك اخلدمة . وقد أدى استخدام تقنية النظم الذكية

(  من قبل الدول املتقدمة إىل تغيري اهليئة التقليدية حلركة املركبات  على الطرق   41،  2014.) حلول وحناشي  
املعلومات واالتصاالت يف وتعرف نظم النقل الذكية أبهنا  استخدام تقنيات احلاسب االيل وااللكرتونيات وتكنلوجيا 

جمال النقل وهلا دور اساس هلذه التكنلوجيا إذ ساعدت على االستخدام االمثل للبنية التحتية وحتسني األمن والسالمة 
وتشجيع االنتقال إىل وسائط النقل الصديقة للبيئة وتقليل استهالك الطاقة والتلوث ومصادر االزعاج ، أما النظم الفرعية 

، ونظم التعداد االوتوماتيكي للراكبني  avlالذكي فهي تشتمل على نظم املوقع االوتوماتيكي للمركبات لنظام النقل 
ape  ونظم مجع املرور مستندة على البطاقات الذكية ،cap  ونظم التحديد من خالل الرتدادات الراديوية ،rfid  ،

فرين وعادة ماتستخدم هذه النظم مع نظم حتديد ومعلومات املسا GIsونظم التخطيط الزمين واملعلومات اجلغرافية 
فهو يستخدم يف إدارة الطرق السريعة وإدارة  its( أما  42،  2014. . حسب حلول وحناشي )pgsاملوقع العاملي 

النقل العام ، واملرور واحلوادث والتحكم ابإلشارات املرورية ومعابر سكك احلديد واملعلومات املخصصة للمسافرين يف 
( واجلدول  2،  2010االقليمي املتعدد الوسائط وحتصيل رسوم املرور الكرتونيا واالستجابة للطوارئ .) الغزي   النقل

 األيت  يبني لنا الصورة التفصيلية لغاايت واهداف تطبيق تقنية نظم النقل الذكية .
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 (  3جدول )

 الغاايت واالهداف من تطبيق تقنية نظم النقل الذكية
 االهداف الغاايت

زايدة السرعات وتقليل التوقف والتأخري عند نقاط التحميل بني  زايدة الكفاءة التشغيلية لنظام النقل وزايدة سعتة -1
وسائط النقل وتقليل التكاليف التشغيلية للبنية التحتية وتقليل 

 تكاليف نقل البضائع وتسهيل
ة ركوب النقل العام وزايدة األشغال للمركبات اخلاصة حتصيل أجر  حتسني مستوايت احلركة والراحة للمتنقلني -2

 . وزايدة استخدام النقل
زايدة فرص االنتقال الشخصي وختفيض التكاليف الشخصية مبا  حتسني مستوى السالمة املرورية -3

يف ذلك تقليل زمن الرحلة وتكاليفها وتقليل اجهاد السائق 
وزايدة مستوى السالمة واحلفاظ على امن وسالمة البضاعة 

 . واألمن الشخصي وختفيض تكاليف حركة البضائع للشاحنني
 . تقليل عدد احلوادث والوفيات وزايدة مستوى األمن الشخصي ختفيض استهالك الطاقة واحلد من األاثر البيئية -4

حتسني اإلنتاجية االقتصادية احلالية واملستقبلية لألفراد  -5
 العامواملنظمات واالقتصاد 

تقليل انبعاث العوادم واستهالك الوقود بسبب االزدحام وتقليل 
 . التلوث الضوضائي وتقليل مضايقة املرور لألحياء السكنية

 
املصدر : نظم النقل الذكية : أهم مواضيعها وفرص تطبيقها يف اململكة العربية السعودية ، د. سعد بن عبد الرمحن 

 ، موقع على شبكة االنرتنيت  1999، الرايض ،  ، جامعة امللك سعود 3القاضي ، ص 
id=320&rn=35081&ing-res.aspx?site-show\www.kau.edu.sa 

 
أما تطبيق تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف النقل البحري فهي تتمثل يف جمالني رئيسني مت تطبيقهما األول تكنلوجيا 
املعلومات واالتصاالت يف شركات النقل البحري ، الثاين استعمال هذه التكنلوجيا يف البنية االساسية البحرية مثل املوانئ 

مع خرائط رقمية الكرتونية  GPSل البحري تكنلوجيا التوابع االصطناعية وهي والقنوات ، إذ تستعمل شركات النق
واتصاالت رقمية يف االجتاهني من السفن إىل الساحل إذ تتيح هذه النظم تتبع السفن واحلاوايت واملعدات يف الوقت 

الساسية البحرية فلقد مت استعماهلا  احلقيقي وحساب اجلداول الزمنية املثلى ، أما استعمال تكنلوجيا املعلومات يف البنية ا

http://www.kau.edu.sa/show-res.aspx?site-id=320&rn=35081&ing
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للبياانت بصورة أساسية وتتبع حركة السفن والشحنات يف  Ediمن أجل الوقت احلقيقي ونظم التبادل االلكرتوين 
املوانئ والقنوات وإدارة الشحن والتفريغ على الوجه األمثل عن طريق ختصيص املرافئ والروافع والتخزين يف ساحات 

لبضائع اىل وسائط شحن أخرى مثل سكك احلديد أو الشاحنات عند بواابت امليناء . حسب النقل  احلاوايت وتسليم ا
( ، أما دور تكنلوجيا املعلومات واالتصاالت يف جمال النقل اجلوي فقد مت استخدام   161،    2011املتعدد الوسائط )

م اجلارية للبنية االساسية ملراقبة احلركة اجلوية لتحديد املواقع فقد يقوم بتتبع املسارات مما ييسر عملية الدع  GPSنظام 
للبياانت يف اإلدارة والتوجيه واجلدولة ، ومن أهم فوائد هذه التكنلوجيا  حبسب النقل املتعدد الوسائط   EDIواستخدام  

:-  (2011  ،162 ). 
اليف املتصلة به ،  واالنتقال إىل هو زايدة املبيعات املباشرة بني املنتج واملستهلك ، وألغت دور الوسيط املادي والتك

عالقة شخصية الطابع بني هذه الصناعة واملستهلكني حبيث أصبحت السمة األساسية لعصر تكنلوجيا املعلومات 
 .واالتصاالت

اما دور تكنلوجيا املعلومات واالتصاالت يف سكك احلديد فقد مت فيها  استخدام عالمات التعريف االلكرتونية للعرابت 
رات مع قارائت متصلة ابلبنية االساسية ،  وقد مت استخدام هذه التقنية برتكيب خطوط متوازية على العرابت  والقاط

هو حتسني معدالت االنضباط     -وكابالت ألياف بصرية على طول مسارات السكك احلديدية ومن فوائدها ما أييت :
السكك احلديدية . واجلدول األيت  يبني لنا تقييم البنك يف احلركة مبعدل كبري ،  و التحسن الكبري يف كفاءة استخدام 

نالحظ إن منطقة الشرق األوسط   2016الدويل جلودة كل نوع من أنواع البنية التحتية يف مناطق الدول النامية لعام 
ت ، وكذلك حقق 24، والطرق إىل  33ومشال افريقيا قد حققت جودة عاليه يف جمال تصنيف املوانئ اذ وصلت إىل 

مبناطق العامل    65منطقة جنوب اسيا جودة عالية يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت إذ وصلت يف تصنيفها إىل  
  48األخرى ، أما منطقة أورواب وأسيا الوسطى حققت جودة عالية للتصنيف يف جمال املطارات حيث وصلت إىل 

رات الضخمة اليت وجهت إىل اجملاالت االتية وهي املطارات مقارنة مبناطق العامل األخرى ، وهذا يرجع إىل االستثما
والطرق واملوانئ وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واليت سامهت بدورها يف حتقيق التنمية االقتصادية هلذه املناطق من 

 العامل . 
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 (4جدول )

 .2016الدول النامية لعام تقييم البنك الدويل جلودة كل نوع من أنواع البنية التحتية يف مناطق 
تكنولوجيا املعلومات 

 واالتصاالت
 املناطق املوانئ املطارات الطرق سكك احلديد التخزين ونقل الشحنات

شرق اسيا  23 37 20 21 8 27
 والباسفيك

اورواب واسيا  27 48 24 22 30 50
 الوسطى

امريكا الالتينية  21 22 12 3 15 34
 والكارييب

 جنوب اسيا 18 25 5 3 18 65
افريقيا جنوب  25 23 18 17 23 32

 الصحراء الكربى
الشرق االوسط  33 35 24 20 31 36

 ومشال افريقيا
 

Source: connecting to compete 2016 trade Logistics in the Global Economy, p.18 
 
 

 2015  -2005)  السعودية والتحدايت اليت تواجهه للمدةاملبحث الرابع : واقع قطاع النقل يف اململكة العربية  
) 

تتكون منظومة النقل يف اململكة العربية السعودية من الطرق الربية والنقل اجلوي واخلطوط احلديدية والنقل البحري إذ 
  15.1  منها  2014الف كم حىت هناية عام     62.7بلغ إمجايل أطوال شبكة الطرق املعبدة حسب وزارة النقل حوايل   

  10.2الف كم طرق رئيسة تربط بني املناطق الرئيسة يف السعودية واحلدود الدولية ، وختدم املناطق احلضرية الكربى وحنو  
الف كم طرق فرعية تتفرع من الطرق الثانوية   73.4الف كم طرق اثنوية تربط بني املدن الكربى داخل املناطق وحوايل  

 15مطارات اقليمية و 8مطارات دولية و 4مطارًا منها  27ما النقل اجلوي فهناك وختدم القرى واملناطق الزراعية ، ا
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من توسعة وحتسني عدة مطارات يف اململكة هي كل من  مطار حائل  2014مطاراً حملي كما مت االنتهاء خالل عام 
. ) 2015 يف هناية عام وجازان والطائف والعال وكذلك مت االنتهاء من تطوير وتوسعة مطار امللك عبد العزيز الدويل

(  أما فيما يتعلق مبشروع قطار احلرمني السريع الرابط مابني جدة ومطار   33،    2015مؤسسة النقد العريب السعودي   
امللك عبد العزيز ومكة املكرمة واملدينة املنورة ومدينة امللك عبد هللا االقتصادية يف رابغ فعلى وفق احدث االحصاءات  

إذ بلغت نسبة اجناز   2016ؤسسة العامة للخطوط احلديدية سيتم االنتهاء من تنفيذه يف  هناية عام الصادرة عن امل
% حملطة املدينة  93% حملطة مدينة امللك عبد هللا االقتصادية و 96املرحلة االوىل واملتعلقة إبنشاء احملطات مايعادل 

(   33،  2015مؤسسة النقد العريب السعودي  ) % حملطة جدة ، حسب   83% حملطة مكة املكرمة و  87املنورة و
كم وهي تربط منطقة الرايض ابملنطقة الشرقية اللتني يرتكز فيهما   1418أما خطوط السكك احلديدية فيبلغ طوهلا حالياً  

% من النشاط االقتصادي، قد أشارت أحدث البياانت واملعلومات الصادرة عن  50% من إمجايل السكان و 40
اجلنوب ( قد بلغ أكثر من  –تثمارات العامة إىل إن نسبة اجناز اخلط يف مشروع سكة احلديد ) الشمال صندوق االس

% وهو يربط مابني مناجم الفوسفات يف حزم اجلالميد مع مواقع التصنيع على اخلليج العريب يف رأس اخلري بطول  97
الرايض مبدينة القرايت مروراً بسدير والقصيم وحائل   كم وأما اجلزء املتبقي من اخلط والذي يربط مدينة  1750يزيد عن  

% منه ومت  95واجلوف والذي سيكون خمصصًا لتقدمي خدمات نقل الركاب والبضائع فقد مت استكمال مانسبتة 
 32،   2016لبداية التشغيل . فبحسب مؤسسة النقد العريب السعودي )    2016استهداف النصف االول من عام 

السعودية فلم  يقتصر على مناولة البضائع فقط بل اصبحت احملرك االقتصادي للقطاعات املنتجة  ( أما دور املوانئ
واملستهلكة كلها وترتبط ارتباطاً مباشراً جبميع االنشطة االقتصادية والصناعية اليت تقام يف مدن ومناطق اململكة مجيعها 

جلب السلع كافة واخلدمات الالزمة ملتطلبات التنمية االجتماعية ، فاملوانئ التجارية تؤدي دوراً حمورايً يف تيسري عمليات  
واالقتصادية والصناعية ، أما املوانئ الصناعية فلها دور اساس يف دعم الصناعات الوطنية وفتح اجملال أمامها للمنافسة 

والسلع البرتولية وتقدمي   اخلارجية من خالل قرهبا من مناطق االنتاج وتسهيل عمليات التصدير للصناعات البرتوكيمياوية
االعفاءات والتخفيضات املشجعة من تعريفة املوانئ ، فقد قامت شركة سابك إبنشاء مشروع الدعم اللوجسيت يف ميناء 
اجلبيل التجاري يهدف املشروع إىل نقل منتجات شركة سابك من البوليمرات والبويل اثلني والربوبلني من املصانع  إىل 

شاحنة يف اليوم  ويعمل على تصدير   400مليون طن إذ صمم املشروع ليستقبل  4.1ة تقدر ب امليناء بطاقة سنوي
(   330 -328،  2015حاوية معبأة يف اليوم ، حسب التقرير االقتصادي العريب املوحد  )  1577اىل  557



Journal of Human Development and Education for specialized Research (JHDESR) Vo: 3, No: 3, 2017 

           

 
 118 

Journal of Human Development and Education for specialized Research 

عيان  أما ميناء رأس اخلري موانئ رئيسة منها ست موانئ جتارية ومينائني صنا 9يوجد يف اململكة العربية السعودية 
أرصفة  ،  واجلدول األيت يبني انتج قطاع النقل واملواصالت  206فمخصص للتعدين ، وتشتمل هذة املوانئ على 

( واالمهية النسبية  2015-2005والتخزين والناتج احمللي االمجايل ابالسعار اجلارية مليون رايل سعودي للمدة )
 6.41إذ سجل ارتفاع ) 2015ية النسبية لقطاع النقل واملواصالت والتخزين يف عام للقطاع إذ نالحظ ارتفاع االمه

 %(  مقارنة مع ابقي االعوام  .
 

 (  5جدول )
 انتج قطاع النقل واملواصالت والتخزين والناتج احمللي االمجايل  ابالسعار اجلارية مليون رايل سعودي 

 (  2015-2005للمدة )
قطاع النقل واملواصالت انتج  السنوات

 (1والتخزين)
 الناتج احمللي االمجايل

(2 ) 
األمهية النسبية لقطاع النقل واملواصالت 

 (3)  والتخزين %
2005 43576 1230771 3.54 
2006 49813 1411491 3.52 
2007 61041 1558827 3.91 
2008 77774 1949238 3.98 
2009 88870 1609117 5.52 
2010 101205 1975543 5.12 
2011 115272 2510650 4.59 
2012 124279 2752334 4.51 
2013 134258 2791259 4.80 
2014 144713 2826869 5.11 
2015 155289 2422507 6.41 

 املصدر:اجلدول من عمل الباحث ابالستناد اىل املصادر األتية
 السعودي ، اململكة العربية السعودية ، االحصاءات السنوية العامة .( ، مؤسسة النقد العريب  2( و)1احلقل )

(  من عمل الباحث مت استخراج األمهية النسبية لقطاع النقل واملواصالت والتخزين = انتج القطاع ÷ الناتج احمللي  3)
 100االمجايل × 
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( مليون  2017-2014الدولة حسب القطاع للمدة )اجلدول األيت يبني خمصصات النقل واالتصاالت يف ميزانية 
رايل سعودي إذ يالحظ من خالل اجلدول ارتفاع يف خمصصات النقل واالتصاالت يف ميزانية الدولة للمدة املذكورة 
اعاله وهذا انجم من اهتمام احلكومة السعودية يف تطوير القطاعات املدرجة من اجل تعزيز التكامل بني وسائل النقل 

 لفة وتلبية احتياجات املواطنني .املخت
 (  6جدول )

 ( مليون رايل سعودي   2017-2014خمصصات النقل واالتصاالت يف ميزانية الدولة حسب القطاع للمدة )
 2016-2017 2015-2016 2014-2015 القطاع

 4705 11600 13622 وزارة النقل
وزارة االتصاالت وتقنية 

 املعلومات
4291 4503 4189 

املؤسسة العامة للخطوط 
 احلديدية

1876 1657 839 

 1093 1841 1752 املؤسسة العامة للموانئ
الطريان املدين واخلطوط 

 السعودية واالرصاد اجلوية
43193 44468 45759 

 56585 64068 64734 اجملموع
 

 www.stats.gov.saاملصدر : اهليئة العامة لالحصاء ، السعودية ، موقع على شبكة االنرتنيت
و حتظى شبكة الطرق الربية يف دول جملس التعاون اخلليجي أبهتمام كبري لتسهيل حركة التبادل التجاري وانتقال املواطنني 

الف   123.4إىل     2012ام  ، اذ تشري البياانت اىل االزايد املستمر يف أطوال الطرق املعبدة ليصل جمموع الطرق يف ع
 2012، أي أن أطوال الطرق قد ازدادت يف  2000الف كيلومرت يف عام  64كيلومرت، على حني كانت حوايل 

 90-80(  ويتم نقل    73،    2014) حملة إحصائية لدول جملس التعاون اخلليجي       2000% عن عام  93بنسبة  
شاحنات وتشكل تكلفة النقل الربي عنصرآ هامآ يف تكلفة املنتج ، ويصل % من التجارة البينية بني الدول العربية برآ ابل

كم  يف الدول العربية وتصل سرعة سري الناقالت على الطرق الدولية العربية \دوالر    0.24متوسط تكلفة النقل الطرقي  

http://www.stats.gov.sa/
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لدول العربية املمرات ساعة بني الدول العربية .  واجلدول األيت يبني تكاليف النقل الربي للبضائع بني ا \كم 12
 2013-2012واملسافة والتكاليف ابلدوالر لعام 

 (  7جدول )
 تكاليف النقل الربي بني الدول العربية املمرات واملسافة والتكاليف ابلدوالر 

تكاليف غري رمسية  األايم يف الطريق املسافة كم املمرات
 دوالر \

 \التكاليف  إمجال
 دوالر

 كم  \التكلفة دوالر

السعودية  –االردن 
 اليمن –

 0.134 356 19 6 2654كم

 -مصر –االردن 
 ليبيا

 0.499 1214 55 14.5 2434كم

-االمارات
-مصر-السعودية

 ليبيا

 0.388 1140 44 12.59 2941كم

املتوسط لكل 
 املمرات

 0.24 529 24 7.92 2242كم

 
، موقع على شبكة   2012،     16العربية الواقع والتحدايت ، صاملصدر : عادل الغابري  ، تيسري التجارة يف املنطقة  

 االنرتنيت
www.css.escwa.org.Ib/EDGD/3411/17.ppT 

 
يف جمال النقل  2014أما اجلدول األيت فيبني تكلفة وقت التصدير واالسترياد لدول جملس التعاون اخلليجي لعام 

  559ابملطارات واملوانئ إذ من خالله نالحظ  أن تكلفة وقت التصدير يف دولة االمارات العربية املتحدة قدرت ب 
دوالرًا وهذا بسبب إخنفاض رسوم الشحن الدويل يف جمال النقل يف املطارات واملوانئ ، أما تكلفة وقت االسترياد يف 

دوالر وهي األقل مقارنة بني الدول األخرى ويرجع هذا االخنفاض    647قد ٌقدرت ب  دولة االمارات العربية املتحدة ف
 إىل اخنفاض التكاليف من ميناء التفريغ إىل مستودع املشرتي .

 ( 8جدول )

http://www.css.escwa.org.ib/EDGD/3411/17.ppT


Journal of Human Development and Education for specialized Research (JHDESR) Vo: 3, No: 3, 2017 

           

 
 121 

Journal of Human Development and Education for specialized Research 

 يف جمال النقل ابملطارات واملوانئ 2014تكلقة وقت التصدير واالسترياد لدول جملس التعاون اخلليجي لعام 
 تكلفة وقت االسترياد التصديرتكلفة وقت  

 ( 4املوانئ واملطارات ) ( 1 املوانئ واملطارات)
 التكلفة دوالر األايم املسافة كم التكلفة دوالر األايم املسافة كم 

 5000 1 -- 5000 1 -- البحرين
 1500 2 -- 750 1 75 الكويت
 1500 5 -- 1500 7 -- السعودية
 1000 9 300 1000 8 300 اإلمارات

 
 

Source: connecting to compete 2014 trade Logistics in the Global Economy, p.41-43 

 

 ( التجارة من نقطة األصل إىل ميناء التحميل أو مايعادهلا ابستثناء الشحن الدويل ألسعار فوب  1)
 ( بعد امليناء واملطار  2)
 الشحن الدويل مبا يف ذلك الرسوم يف املوانئ واملطارات (قدم جافة أو شبه مقطورة )  40( منوذج حلاوية 3)
 ( من ميناء التفريغ إىل مستودع املشرتي 4)
 ( بياانت غري متوفرة -)

) وزارة النقل  -وهنالك جمموعة من التحدايت اليت تواجه قطاع النقل يف اململكة العربية السعودية ومن أمهها ماأييت : 
ن للمملكة دورأ هامًا فية منذ انضمامها ملنظمة التجارة العاملية ، فقد عملت (   كا 21-19،  2011السعودية  

على تطوير واستحداث طرق جتارية جديدة إدراكًا منها لدور قطاع النقل يف تسهيل التجارة ، إذ اصبح هذا القطاع 
وراً هاماً يف تطوير فاعلية االقتصاد حيتل أمهية كربى يف حتقيق التكامل مع األسواق االقليمية والعاملية ، كما ان للنفط د

يف هذا البلد يرافقه قدرة االقتصاد على التطور والتنويع واليت اصبحت مسة متميزة فضآل عن عوملة االنشطة إذ استطاعت 
اململكة ان حتافظ على مزاايها التنافسية االقتصادية كي تسهم بفعالية يف النظام االقتصادي العاملي ومن مث فإن قطاع 
النقل يواجة حتدايً يتمثل يف ضرورة رفع مستوى كفاءته وفعاليتة مبا يؤمن دعم االقتصاد الوطين ومتكينة من االستجابة 
للمتغريات ، والزايدة يف اعداد السكان تولد طلباً متزايداً يف جمال قطاع النقل ، لكونة يؤدي دوراً حيوايً يف دعم النمو  



Journal of Human Development and Education for specialized Research (JHDESR) Vo: 3, No: 3, 2017 

           

 
 122 

Journal of Human Development and Education for specialized Research 

ملتسارعني يف اململكة ولكن متطلبات السالمة واحلفاظ على البيئة املرتبطة ابلقطاع االقتصادي والتنمية االجتماعية ا
وارتفاع معدالت احلوادث واإلصاابت والوفيات وكذلك التلوث البيئي الناجتة عن قطاع النقل لذا فإن السعي لتعزيز 

ل قطاع النقل ، وكذلك تعد مهمات كفاية وفعالية وانتاجية قطاع النقل جيب ان التتجاهل التأثريات السلبية من قب
الدفاع واألمن الوطين وحتقيق االستقرار االجتماعي والتدخل السريع يف احلاالت الطارئة من املهمات الرئيسة واالساسية 
اليت تعىن هبا احلكومة ، ويؤدي قطاع النقل دوراً حيوايً يف مساندة تلك املهمات ودعمها من خالل ضمان توافر مرافق 

النقل وجاهزيتها من أجل توفري مايلزم من طرق التنقل واحلركة يف حال وقوع نزاعات خطرية أو كوارث طبيعية   وخدمات
،  وميثل احلج حداثً فريداً إذ يتمثل يف اجتماع ماليني احلجاج الذين يتنامى عددهم ويرتكز يف منطقة جغرافية حمدودة 

لبات قطاع النقل أتمني وصول احلجاج ومغادرهتم وحركة إنتقال  وملدة قصرية من الزمن يف كل عام ،  إذ أن من متط
احلجاج بني املشاعر المثيل هلا يف أي مكان اخر يف العامل ومن هنا فإن توفري خدمات النقل ومرافقة جيب ان تتسم 

 ابلكفاية والفعالية والسالمة مبا يتوافق مع شرف احلج ، ويتطلب هذا افكارآ مبتكرة وتقنيات حديثة  .
وملواجهة هذه التحدايت فقد مت صياغة ست أهداف اسرتاتيجية رئيسة وفرعية لقطاع النقل فتبنيها واعتمادها ستقدم  
مفهوماً شاماًل ومتوازانً أيخذ يف االعتبار تعددية امناط النقل واالحتياجات واالولوايت يف ضمن قطاع النقل ومتطلبات 

للسعودية وتتضمن االهداف االسرتاتيجية الوطنية للنقل األهداف االساسية حتقيق الرؤية املستقبلية واخلطط التنموية 
 -لقطاع النقل يف اجملاالت األتية:

الكفاية والفعالية ويتم حتقيقها من خالل رفع مستوى أداء اجلهات العاملة يف تقدمي خدمات النقل يف القطاعني   -1
تقدمي خدمات النقل وتطوير مرافقه وترشيد التسعري واسرتداد  العام واخلاص وتشجيع وتسهيل مشاركة القطاع اخلاص يف  

التكلفة وإسناد مهام تنظيم وختطيط ومتابعة النقل الربي والبحري إىل جهة واحدة والتنسيق مع اهليئة العامة للطريان 
 املدين فيما خيص النقل اجلوي .

النمو االقتصادي يف خمتلف اجملاالت ودعم التنمية التنمية االجتماعية واالقتصادية ويتم حتقيقها من خالل تشجيع    -2
 يف مجيع مناطق اململكة وتلبية متطلبات اجملتمع فيما خيص خلدمات النقل وتعزيز املشاركة االقليمية والدولية .

ايدة السالمة ويتم حتقيقها من خالل حتسني السالمة على الطرق لكل من عناصرها املركبة والسائق والبنية التحتية وز   -3
وتفعيل الضوابط يف االنظمة والقوانني املشجعة وحتسني أساليب وأنظمة وقواعد املعلومات ابلسالمة وحتسني السالمة 

 يف جمال النقل اجلوي وخطوط السكك احلديدية والنقل البحري يف املوانئ والنقل ابألانبيب .
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ات النقل ومن استهالك املوارد الضارة يف البيئة البيئة ويتم حتقيقها من خالل احلد من التلوث الناجم عن عملي -4
 ونشر وتعزيز التوعية البيئية يف اجملتمع .

األمن الوطين ويتم حتقيقه من خالل تلبية احتياجات النقل ملواجهه الكوارث الطبيعية واملتعمدة وتنفيذ االجراءات  -5
 واالمن الوطينالالزمة لتلبية احتياجات النقل من أجل الوفاء مبتطلبات الدفاع 

النقل يف احلج ويتم حتقيقة من خالل تعزيز كفاية أنظمة النقل يف احلج وحتسني ظروف السالمة يف عمليات نقل   -6
 احلجاج

( إذ نالحظ أن هناك   2015-2005( يبني لنا حركة نقل املسافرين والبضائع أبنواعها للمدة )9واجلدول األيت )
 2015يف جمال النقل البحري اذ بلغت يف عام زايدة يف أعداد البضائع املنقولة 

( الف طن وزن البضائع 135532.6إذ بلغت )  2005( الف طن وزن البضائع املنقولة مقارنة بعام  233952.5)
املنقولة مقارنة مع وسائل النقل االخرى ويرجع ذلك إىل إهتمام اململكة العربية السعودية يف تطوير موانئها التجارية 

اليت سامهت يف زايدة نشاط صادراهتا اىل اخلارج من الصناعات التحويلية واالستخراجية لكون النقل البحري والصناعية و 
يتميز بتكاليف نقل منخفضة وهو ينقل خمتلف أنواع البضائع أبحجام خمتلفة   ، أما يف جمال نقل املسافرين فقد تفوق 

مليون مسافر بعدما كان   81.9اىل    2015املسافرين يف عام  النقل اجلوي على الوسائل األخرى للنقل إذ  إرتفع عدد  
مليون مسافر لكون هذة الوسيلة توفر االمان والراحة والدقة واالنتظام يف الرحالت    34.0قد وصل إىل    2005يف عام  

 املتحققة إذ  يعلن عنها  على وفق جدول زمين معلن مسبقا .
 

 (9جدول )
 ( 2015-2005اعها يف اململكة العربية السعودية للمدة )حركة نقل املسافرين والبضائع أبنو 

  الجوي  النقل السنوات 
 المدني 

  الخطوط البري  النقل
 الحديدية 

  بين  النقل العام  النقل
 المدن 

  النقل
 الدولي 

 االجمالي  البحري  النقل

2005 34.0 8.5 1.2 7.3 6.6 0.7 2.2 44.7 

 135532.6 132540.6 - - - 2498.0 2498.0 494.0 مسافر  مليون المسافرين عدد

  البضائع  وزن  طن الف
 المنقولة 

35.5 8.4 1.1 7.3 6.8 0.5 1.3 45.2 

2006 475.0 2668.0 2668.0 - - - 133830.3 136973.3 

 49.9 1.5 0.6 6.3 6.9 1.1 8.0 40.5 مسافر   مليون المسافرين عدد

  البضائع  وزن   طن الف
 المنقولة 

520.0 3244.4 3244.4 - - - 140826.3 144590.7 

  مليون  المسافرين عدد 2007

 مسافر 
42.2 8.7 1.1 7.6 7.0 0.6 1.3 52.2 
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  البضائع  وزن  طن الف
 المنقولة 

564.8 3483.4 3483.4 - - - 154862.3 158910.5 

  مليون  المسافرين عدد 2008

 مسافر 
41.7 8.7 1.1 7.6 7.0 0.6 1.2 51.6 

  البضائع  وزن  طن الف
 المنقولة 

530.6 3483.4 3471.3 - - - 142306.8 146320.8 

  مليون  المسافرين عدد 2009

 مسافر 
45.4 7.4 1.1 6.3 5.7 0.6 1.3 54.1 

  البضائع  وزن  طن الف
 المنقولة 

571.1 4061.5 4061.5 - - - 154024.6 158657.2 

  مليون  المسافرين عدد 2010

 مسافر 
52.0 7.6 1.2 6.3 5.7 0.6 1.4 60.9 

  البضائع   وزن طن الف
 المنقولة 

642.0 5516.0 5516.0 - - - 165000.4 171158.4 

  مليون  المسافرين عدد 2011

 مسافر 
64.8 7.6 1.2 6.4 5.9 0.5 1.5 73.9 

  البضائع  وزن  طن الف
 المنقولة 

1018.3 4087.3 4087.3 - - - 187722.1 192827.7 

  مليون  المسافرين عدد 2012

 مسافر 
68.1 8.1 1.2 6.9 6.4 0.5 1.3 77.5 

  البضائع   وزن طن الف
 المنقولة 

10.59.1 4104.2 4104.2 - - - 194764.9 199928.2 

  مليون  المسافرين عدد 2013

 مسافر 
74.7 7.8 1.2 6.5 6.1 0.4 1.3 83.8 

  البضائع   وزن طن الف
 المنقولة 

1019.8 4550.5 4550.5 - - - 210146.0 215716.3 

  مليون  المسافرين عدد 2014

 مسافر 
81.9 8.0 1.3 6.7 6.3 0.4 1.3 91.2 

  البضائع   وزن طن الف
 المنقولة 

1163.7 4803.9 4803.9 - - - 233952.5 239920.1 

 
 .2015 -2005العامة ، للسنوات املصدر : مؤسسة النقد العريب السعودي ، اململكة العربية السعودية ،  االحصاءات  السنوية 

 
 املبحث اخلامس  : اآلفاق املستقبلية لتطوير قطاع النقل يف اململكة العربية السعودية

اما اآلفاق املستقبلية لقطاع النقل فتتمثل بقيام احلكومة السعودية برفع وترية إنفاقها على البىن التحتية من أجل حتقيق 
نشاء مخسة مدن صناعية جديدة كمشاريع مستقبلية وهذه املدن مبثابة قواعد للتصنيع منو مستدام ، وقد قامت اململكة إب

احمللي للصناعات مثل االمسنت والكيمياوايت والبالستك والزجاج والفوالذ والسلع االستهالكية ، وهناك استثمارات 
أهم مشاريع اخلطوط احلديدية  كبرية لتعزيز شكبة اخلطوط احلديدية يف اململكة لغرض دعم السياحة والتجارة ومن

مشروع اجلسر الربي السعودي الذي سريبط جدة والدمام إذ سيمهد حلركة شحن سلسلة البضائع بني البحر األمحر 
كم ويهدف    24000واخلليج العريب ، كذلك مت منح االولوية الجناز خط حديدي يصل بني الشمال واجلنوب بطول 
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مناطق احلزام املعدين يف مشال السعودية واملدن الصناعية الكربى ويف الوقت ذاته  هذا املشروع  إىل حتسني الربط بني
يسعى قطار احلرمني السريع املقرتح لربط مكة املكرمة ابملدينة املنورة عرب جدة ومن مث تقدمي دعم قوي للسياحة فضاًل 

مليارات دوالر ، أما   10عودية بقيمة مشروعًا حتت التنفيذ للطرق يف اململكة العربية الس 233عن  ذلك يوجد حنو 
مطارًا  يف  34يف جمال النقل اجلوي فقد كشفت اهليئة العامة للطريان املدين يف السعودية عن خطط لتطوير وتوسيع 

البالد ، أما يف جمال النقل البحري فتسعى السعودية إىل توسيع موانئها ومرافقها التخزينية لتعزيز مكانتها وحضورها 
قليمي حلركة الشحن ، وميتاز ميناء االلفية الذي سيتم بناؤة كجزء من املشروع الطموح ملدينة امللك عبد هللا  كمركز إ

االقتصادية مبوقع اسرتاتيجي على البحر األمحر ولسهولة الوصول منه إىل املدن الرئيسة يف اململكة إذ سيصبح منصة 
ضاًل عن التوسع يف بعض املوانئ الرئيسة وتطوير النقل السريع من البحر طبيعية حلركة البضائع إىل أورواب وافريقيا واسيا ف

اىل اخلطوط احلديدية والطرق والنقل اجلوي سيسهل الربط البيين وجيعل حركة النقل سلسلة بني املدن وارصفة املوانئ  
مار يف اململكة فمن املتوقع (  وعلى وفق اهليئه العامة لالستث 18واجملمعات الصناعية ، ) شاوول  بدون ذكر للسنة ، 

، كما تشري التوقعات اىل النمو   2020% حىت عام  5-%4ان ينمو الطلب على الشحن احمللي مبعدل سنوي يرتاوح  
%. ولكن تطوير قطاع البىن التحتية واالستثمار فية يواجه حتدايت 8-%5يف حركة الشحن اجلوي والبحري مبعدل 

ابلشروع يف خطوات لتنويع اقتصادها اال اهنا مل تستكمل االصالحات القانونية  كبرية فعلى الرغم من قيام اململكة
واملؤسسية الالزمة ابلرغم من اصدار قانون االستثمار االجنيب اجلديد وانشاء اهليئة العامة لالستثمار وخصخصة الشركات  

عد اىل السرعة املطلوبة  بسبب بعض العامة كلها عوامل شجعت االستثمار يف البالد ولكن وترية االصالحات مل تصل ب
السياسات إليت حتظر منح بعض الرتاخيص الصناعية للشركات االجنبية وتفرض حدودًا دنيا لرأس املال ومتنع بشكل 
واضح املشاركة االجنبية يف بعض هذه املشاريع وملواجة هذا التحدي الكبري البد من وضع اسرتاتيجية شاملة ومنظمة 

واملؤسسي وزايدة التنسيق بني اهليئة العامة لالستثمار واجلهات احلكومية من أجل مساعدة بعض  لالصالح اهليكلي 
القطاعات على االستفادة من اإلمكانيات املتاحة وتسريع النمو من خالل جذب االستثمار االجنبيي واملسامهة يف 

 التنويع االقتصادي للدولة . 
 االستنتاجات والتوصيات 

 االستنتاجات () 
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إن للنقل أمهية على مستوى الدولة ككل إذ خيلق حركة تقدم لالقتصاد الوطين من خالل خلق ظروف املنافسة وحتقيق 
إقتصادايت احلجم يف جمال االنتاج وختفيض تكاليف إنتاج السلع واخلدمات وتساوي األسعار واستقرارها ونفقات 

دة منها منها تكلفة النقل ابلنسبة للدخل ونفقات الدخل حسب حجم العائالت يف النقل والذي تتحكم به امور ع
املدن ، ولتحقيق التنمية االقتصادية والبشرية يف أي دولة فأهنا ترتبط بتوفري تسهيالت وإمكانيات نظم النقل املناسبة 

التطور السريع  لذلك يستدعي االمر أن تقوم عملية التخطيط للنقل على أساس علمي سليم وعلى أساس توازن بني 
لنظام النقل من جهة والظروف االقتصادية واالجتماعية من جهة أخرى ،  ويعد نشاط النقل من أهم االنشطة اخلاصة 

من الكلفة الكلية للتوزيع واالمداد  3\2للتوزيع واالمداد اللوجسيت يف معظم الشركات إذ ان كلفة النقل تساوي 
القومي االمجايل ، وتعد وظيفة النقل أحد االعمال اللوجستية الرئيسة  % من الناتج10-%9اللوجسيت وتقدر بنحو 

يف الشركات إذ يقوم النقل أبضافة قيمة للمنتجات من خالل توفري املنفعة املكانية ، كما ان كلفة النقل تشكل نسبة 
تيات ابلعامل وهي % من الكلفة الكلية لألعمال اللوجستية ، وهناك أمثلة على مراكز اللوجس45عالية تقدر ب  

مشروع قناه السويس اجلديدة ، ميناء سنغافورة ، ميناء روتردام ، ميناء هونج كونك ، وتتكون منظومة النقل يف اململكة 
العربية السعودية من الطرق الربية والنقل اجلوي واخلطوط احلديدية والنقل البحري ويواجه قطاع النقل فيها حتدايت كثرية 

نقل يؤمن متطلبات السالمة واحلفاظ على البيئة من التلوث البيئي وتعزيز مهمات األمن الوطين وكذلك   أمهها توفري قطاع
احلج فهو ميثل حداًث فريدًا  إذ يتمثل بزايدة أعداد احلجاج واملعتمرين يف كل عام وهذا يتطلب توفري خدمات النقل 

تمثل بقيام احلكومة السعودية برفع وترية إنفاقها على البىن ومرافقة ، أما اآلفاق املستقبلية لتطوير قطاع النقل فهي ت
التحتية  واملشاريع املستقبلية من أجل حتقيق التنويع االقتصادي والنمو املستدام ، وعلى وفق اهليئة العامة لالستثمار يف 

، كما تشري   2020% حىت عام  5-%4اململكة فمن املتوقع إن ينمو الطلب على الشحن احمللي مبعدل سنوي يرتاوح  
 % . 8-%5التوقعات إىل النمو يف حركة الشحن اجلوي والبحري مبعدل  

 ) التوصيات ( 
تطوير وإعداد خطة وطنية شاملة لنظم النقل الذكية ومواكبة التطور والبحث العلمي للتكنولوجيات البديلة املبتكرة اليت 

التلوث ،  تدريب وابتعاث كوادر فنية متخصصة يف االدارة الذكية تساعد على حتسني كفاءة النقل ومحاية البيئة من 
وهندسة املرور وتوجيه ومتويل اإلدارة العامة للمرور واجلهات ذات العالقة لتوفري نظم املعلومات واإلدارة الذكية للنقل ، 

ري الفرص لألفراد واملؤسسات ذات تنويع وإعادة توجيه منظومة النقل عن طريق الربامج التعليمية والتدريبية اجلديدة وتوف
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املهارات املختلفة للمسامهة يف برامج وزارة النقل واجلهات االخرى املرتبطة ابلنظام الذكي للطرق واملركبات ،  دعم 
وإنشاء هيكل مؤسس لتطوير التقنية وحتويلها ونشرها عن طريق حتفيز التعاون واملشاركة بني اجلهات احلكومية واجلامعات 

ع اخلاص ، وتوثيق التعاون الدويل والسيما مع الدول املتقدمة لالستفادة من التطورات السريعة اليت حتدث يف والقطا 
تقنيات النقل ،  وضرورة تبين رؤية مبنية على رغبات املستخدمني للنقل من أجل معرفة أرائهم وتوجهاهتم هبدف حتسني 

لتطوير خدمات النقل والبد من إعادة النظر يف قوانني ولوائح   اخلدمة  ، وتوفري املناخ املناسب جلذب االستثمارات
 االستثمار احلالية مع وضع القيود اليت تناسب ظروف البلد التنموية .
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 دليل النشر

 بسم هللا الرمحن الرحيم
أعلى املعايري الدولية اليت من شأهنا رفع  املعهد العلمي للتدريب املتقدم والدراسات )معتمد( تعتمد جمموعة جمالت

ترقية حقيقة ملستوى حبثه، وكذلك مستوى األحباث إىل مستوى العاملية، وتضيف للبحث يف حال التزام الباحث هبا 
؛ إن مجلة املواصفات الواردة يف هذا الدليل التوجيهي؛ تضفي على أحباثنا النشر العلمي تعزز من خربته يف جمال

ومعارفه، مما حيقق  ضوابط النشر العلمي شكاًل علمياً يعزز من مضموهنا وخيرجه إىل القارئ بصيغة تتناسب مع تطور
 جدات النشر املعريف. مواكبة فاعلة ملست

 تعليمات للباحثني:
حتت  (publisher@siats.co.ukعلى اإلمييل: ) لقسم النشر ترسل نسختني من البحث  -1

 (.PDF( ، وأخرى بصيغة )Wordواحدة بصيغة ) Microsoft Word برانمج
( بني األسطر شريطة أال يقل عدد واحد ونصفاحلاسوب )الكمبيوتر( مبسافات )ُيكتب البحث بواسطة  -2

 Traditional) العربية ,للغة 16كلمة، حجم اخلط  5000عن  و اليزيد 4000 الكلمات عن
Arabic) اإلجنليزية للغة 12 و (Time New Roman )،   , مبا يف ذلك اجلداول والصور والرسومات

 الحق واالستباانت.ويستىن من هذا العدد امل
، وأسفل منه تكتب أمساء الباحثني كاملة العربية واإلجنليزية واجهة البحث: ُيكتب عنوان البحث ابللغتني -3

 ، كما تذكر عناوين وظائفهم احلالية ورتبهم العلمية، وسنة النشر ابهلجري وامليالدي. العربية واإلجنليزية ابللغتني
تستخدم داخل البحث لتقسيم أجزاء البحث حسب أمهيتها، وبتسلسل منطقي،  العناوين الرئيسية والفرعية: -4

وتشمل العناوين الرئيسية: ملخص البحث وحتته الكلمات 
املقدمة، البحث وإجراءاته، النتائج، املصادر   (،KEYWORDS وحتته ABSTRAC) املفتاحية،
 واملراجع.

، على أال تزيد كلمات امللخص إلجنليزيةابللغة ا وآخر ابللغة العربية يرفق مع البحث ملخص -5
( 5) على أال تزيد على KEYWORDS كلمة، وتكتب بعد امللخص الكلمات املفتاحية (150) على

 ، مع مالحظة اشتمال امللخص على أركانه األربعة: املشكلة واألهداف واملنهج والنتائج.كلمات
 الصفحة خبط مسيك.يقسم البحث إىل مباحث ومطالب ُتكتب وسط  -6

http://www.siats.co.uk/
mailto:publisher@siats.co.uk


تطبع اجلداول واألشكال داخل املنت و ترقم حسب ورودها يف البحث، ويكون لكل منها عنوان خاص، ويشار   -7
 .يف كل أجزاء البحث …) 3,2, 1 (إىل كل منها ابلتسلسل، وتستخدم األرقام العربية

من ذلك أحباث الشريعة واللغة من املراجع األجنبية ويستثىن  % 20 كل حبث جيب أن يشمل على مانسبته  -8
 .العربية

إلجراء التعديالت على حبثه إن وجدت، وللمجلة  أشهر 3 مدة تعديل البحوث: يعطى الباحث مدة أقصاها -9 
 احلق بعد ذلك يف رفض البحث رفضا هنائيا حال جتاوز الباحث املدة احملددة للتعديل.

ة على إجراءات التقومي يف حال طلبه سحب البحث ورغبته يف عدم يلتزم الباحث بدفع النفقات املالية املرتتب  -10
 .متابعة إجراءات النشر

 .ال جتيز اجمللة سحب األحباث بعد قبوهلا للنشر أبي حال من األحوال ومهما كانت األسباب -11
 :املراجع قائمة) )التوثيق  -12

از يف قائمة آبخر البحث حبسب تسلسلها يف  هتمش املراجع يف املنت ابستخدام األرقام املتسلسلة، وتبني إبجي •
 .املنت؛ على أن توضع قبل قائمة املصادر واملراجع

وكيفية هذا اإلجراء: أن يقوم الباحث بوضع حاشية سفلية بطريقة إلكرتونية لكل صفحة كما هو معهود، مث  •
هناية البحث عن طريق اتباع بعد أن ينتهي الباحث من حبثه كامال يقوم بنقل هذه احلواشي مرة واحدة إىل 

تعلم وورد: نقل احلواشي السفلية اىل آخر صفحة دفعة ) طريقة ذلك من خالل هذا الفيديو التوضيحي
 (واحدة

https://www.youtube.com/watch?v=al_g_hAweCU&t=87s 
https://youtu.be/al_g_hAweCU 

 لإلشارة إىل املرجع يف املوضع األول، هكذا:
(. احملــرر الــوجيز فــي تفسـري الكتـاب العزيــز. حتقيـق: عبــد السالم حممد. 2007) .ـن عطيــة، عبــد احلــق بــن غالــب اب

 . 145، ص: 2. ج: 2بريوت: دار الكتب العلمية. ط: 
 ويف املواضع األخرى له يشار إليه، هكذا:
 . 150، ص: 3العزيز. مرجع سابق، ج: ابن عطية، احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب 

للمؤلف،  يف قائمة واحدة يف هناية البحث، وترتب هجائياً حسب االسم األخري املصادر واملراجع توثق •
 وذلك ابتباع الطريقة التالية:

 

https://www.youtube.com/watch?v=al_g_hAweCU&t=87s
https://www.youtube.com/watch?v=al_g_hAweCU&t=87s
https://youtu.be/al_g_hAweCU


 الكتاب ملؤلف واحد:
. حتقيـق: عبــد السالم حممد. ب العزيــزاحملــرر الــوجيز فــي تفسـري الكتـا (.2007) .ابـن عطيــة، عبــد احلــق بــن غالــب 
 .2بريوت: دار الكتب العلمية. ط: 

 للمؤلف أكثر من كتاب
 .. بريوت: دار الشروقاحلجة يف القراءات السبع (.1979ابن خالويه، احلسني بن أمحد اهلمذاين. )

 يمان العثيمني. القاهرة: مكتبة اخلاجني.. حتقيق: عبد الرمحن بن سلإعراب القراءات السبع وعللها (.1992ــــــــــــــ. )
 الكتاب ملؤلَفني اثنني:

 . دمشق: دار العلوم اإلنسانية.الواضح يف علوم القرآن (.1996البغا، مصطفى ديب. مستوى، حمي الدين. )
 الكتاب لثالث مؤلفني أو أكثر:

 لعاملية املاليزية.. كواالملبور: اجلامعة اإلسالمية االتجديد (.2005حممد كامل حسن وآخرون. )
 املقالة يف جملة علمية:
. اجمللة املصرية للدراسات النفسية (. "أثر سوء املعاملة وإمهال الوالدين على الذكاء".2002راضي، فوقية حممد. )

 . 36-27. ص 36. العدد: 12اجمللد: 
 املقالة يف مؤمتر:

املؤمتر الدويل للقرآن  الدعوة والرتبية يف ضوء القرآن الكرمي".(. "أثر املرأة يف 2018عبد اجلليل، حممد فتحي حممد. )
 . ماليزاي: جامعة السلطان زين العابدين.الكرمي يف اجملتمع املعاصر

 الرسالة العلمية:
. "منهج ابن زجنلة يف توجيه القراءات يف كتابه حجة القراءات" (.2016عبد اجلليل، حممد فتحي حممد. )

 دكتوراه، جامعة السلطان زين العابدين.  رسالة
 املؤلفات املرتمجة:

 . )تر: إمساعيل حممد حسن(. ترجنانو: املؤسسة الدينية.اتريخ املصحف القاضي، عبد الفتاح. )د. ت(.
 عند قبول البحث للنشر يوقع الباحث على انتقال حقوق ملكية البحث اىل إدارة معتمد -13
راء أي تعديالت من حيث نوع احلروف ومنط الكتابة، وبناء اجلملة لغوايً مبا يتناسب هليئة التحرير احلق إبج  -14

 .مع منوذج اجمللة املعتمد لدينا
 .قرار هيئة التحرير ابلقبول أو الرفض قرار هنائي مع االحتفاظ حبقها يف عدم إبداء األسباب  -15
 فيه حبثه من موقع اجمللة إلكرتونياً ميكن للباحث احلصول على حبثه املنشور والعدد الذي نشر  -16



عزيزي الباحث إن هذه املواصفات مأخوذة عن لوائح دولية ُمعتمدة، وهي تعزز من مستوى حبثك من  مالحظة:
حيث الشكل الذي ال يقل أمهية عن املضمون، وإن أية خمالفة هلا ستكلفك أتخرياً إضافياً ميكن جتنبه يف حال االلتزام 

 .هبا
 واإلحالة:آليات النشر  

يوماً لتزويد  30 بعد تسلم إدارة اجمللة نسخة البحث من الباحث، تقوم إبحالتها إىل احملكمني، وتلتزم مبدة ال تزيد عن
لألخذ  أشهر( 3يوماً )  90 الباحث بتقرير عن حبثه يتضمن املالحظات، بعدها ميهل البحث مدة ال تزيد عن

 ابملالحظات .
عدد يعقب اتريخ إصدار خطاب قبوله للنشر على األكثر، حسب أولوية الدور وزخم   ينشر البحث بعد أول أو اثين 

حالة للنشر
ُ
 .األحباث امل
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